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 المص��ري العبران��ي... اب��ن الم��اء... ب��ل رئ��يس األنبي��اء... موس��ى النب��ي ...

 ...إلخ... كاتب التوراة... قائد الشعب ...كليم هللا... صـِّ لـَ خالمُ ... الهارب

تأم�ل ألن حيات�ه يعجز القلم عن استيفاء حقه في الوصف والتحلي�ل والدراس�ة وال

 .هي مدرسة لألجيال

 والعل�م ... ف�ي قص�ر فرع�ون حي�ث الت�نعم والهن�اءن هللا أربعون سنة غربة ع

 .والطموح األرضي والباب الواسع.. .والعظمة

 وف ون�دم خ�... هروب ف�ي البري�ة... بة عن العالمأربعون سنة أخرى في غر

 .وحياة راعي أغنام فقير ...وصغر نفس... وحزن دفين

 زات رج��ل المعج��.. .ص��ديق الس��ماء ... رج��ل هللا ....وأربع��ون س��نة أخي��رة

رج��ل الش��ريعة ... والش��فاعة والس�جود ....رج��ل الجب�ال والتأم��ل .....والض�ربات

 .والرؤى

 ؟هللا منه إناًء مختاراً لألجيال كيف صنعو ؟وكيف انتهى .. كيف بدأ موسى 

 كيف انتظر موسى مجيء المسيح المخلص حتى رآه على جبل التجلي؟ 

 ق صديقه؟كيف خاطب موسى هللا كما يكلم الصدي 

 ربن��ا يس��وع ... لعظ��يم لنتع��رف علي��ه وعل��ى إل��ه موس��ىأت��رككم م��ع موس��ى ا

 .والعز واإلكرام إلى أبد اآلبدين المسيح الذي له المجد

بينا المكرم البابا شنودة الثالث الذي سار على خطى أحفظ لنا وعلينا حياة الرب ي

 .وأذهاننا اآلباء األولين فأنار بتعاليمه المقدسة عيوننا

                                                                                      روني في صلواتكمـك اذ

 أبونا داود

 مـقـدمـة
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 : على سبعة مراحل هذا النبي العظيم ة موسىحيا تأمل فيسوف ن

 موسى في أرض مصر: المرحلة األولى. 

 راعي الغنمموسى : المرحلة الثانية. 

 عودة موسى إلى مصر: لثالثةالمرحلة ا. 

 موسى والخروج العظيم: المرحلة الرابعة. 

 موسى في برية سيناء: المرحلة الخامسة. 

 في مواجهة المتاعبموسى : المرحلة السادسة. 

 لةموسى ونهاية الرح: المرحلة السابعة. 

 

 
 

Uموسى كليم هللا 
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 فق�د انته�ى س�فر التك�وين  ،مع نهاية سفر التكوينبداية سفر الخروج   تتداخل

 ،المجاع�ة وق�تليع�ولهم يوس�ف بدخول يعقوب وبنيه لمصر وكانوا سبعين نفساً 

ول�ذلك رح�ب فرع�ون  الرج�ل الث�اني بع�د فرع�ونوكان يوس�ف ف�ي ذل�ك الوق�ت 

 .انن قطعة من أرض مصر وهي أرض جاسبأهله وأسكنهم في أحس

 ع�ددهم م�ا وكان بنو إسرائيل ق�د كث�روا ج�داً وص�ار  ،همات يوسف وكل جيل

وأت�ى بع�د ذل�ك فرع�ون جدي�د . رجل عدا النساء واألطفال يقرب من ستمائة ألف

لم يكن يعرف يوسف ووجد هذا الشعب الكثير فخاف م�ن كث�رة ع�ددهم وجعله�م 

التح�الف م�ع أوث�ورات ق�وة للقي�ام ب لسخرة ليذلهم وحت�ى ال تبق�ى ف�يهم يعملون با

  .   سفر الخروج األعداء ضده ومن هنا يبدأ

 :إسرائيل إلى مصر يمجيء بن*  

َم�َع يَْعقُ�وَب َج�اَء ُك�لُّ إِْنَس�اٍن . َوَهِذِه أَْسَماُء بَنِي إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َجاُءوا إِلَ�ى ِمْص�رَ 

�اَكُر َوَزبُولُ�وُن َوبِْنيَ�اِميُن وَ ۳َرأُوبَْيُن َوَشْمُعوُن َوالَِوي َويَُهوَذا ۲. َوبَْيتُهُ  َوَداُن ٤يَسَّ

َوَكانَْت َجِميُع نُفُوِس اْلَخاِرِجيَن ِمْن ُصْلِب يَْعقُوَب َسْبِعيَن ٥ .َونَْفتَالِي َوَجاُد َوأَِشيرُ 

َوَم�اَت يُوُس�ُف َوُك�لُّ إِْخَوتِ�ِه َوَجِمي�ُع َذلِ�َك ٦). َولَِكْن يُوُسُف َكاَن فِي ِمْص�رَ (. نَْفساً 

ا بَنُو إِْسَرائِيَل فَأَْثَمُروا َوتََوالَُدوا َونَُموا َوَكثُُروا َكثِيراً ِج�ّداً َواْم�تَألَِت  ۷. يلِ اْلجِ  َوأَمَّ

 )۷-۱: ۱خر(. األَْرُض ِمْنُهمْ 

 هو الذي  - الذي ال يموت -ويعولهم إال أن هللا يحميهم ت يوسف الذي كان ما

  ة الص�غيرةل�ه�ذه العائارك هللا ف�ي ـب�و .ويتكفل به�م أوالدهكان في الحقيقة يحمي 

  .عبا عظيماً يهابه المصريونش واصارفنموا وتكاثروا جدا و

 المرحلة األولى
 موسى في أرض مصر 
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  أس�اء إلي�ك اآلخ�رونمهما و الظروف اشتدتمهما فثق في بركة هللا لحياتك، 

بِّ ِه�َي ابََرَك�ةُ "  .يقويك وينمي�ك ويعطي�ك نعم�ة ف�ي أع�ين م�ن حول�ك إن هللاف ل�رَّ

 ) ۲۲:  ۱۰أم ( " .َعَها تََعباً مَ  تُْغنِي َوالَ يَِزيدُ 

 :تسخير بني إسرائيل* 
ُه�َوَذا بَنُ�و «: فَقَ�اَل لَِش�ْعبِهِ ۹. ثُمَّ قَاَم َملٌِك َجِديٌد َعلَى ِمْصَر لَْم يَُكْن يَْعِرُف يُوُس�فَ ۸

يَْنُم�وا  لِ�ئَالَّ  )نضطهدهم بمك�ر(َهلُمَّ نَْحتَاُل لَُهمْ ۱۰. إِْسَرائِيَل َشْعٌب أَْكثَُر َوأَْعظَُم ِمنَّا

وَن إِلَ�ى أَْع�َدائِنَا َويَُحاِربُونَنَ�ا َويَْص�َعُدوَن ِم�َن  فَيَُكوَن إَِذا َحَدثَْت َحْرٌب أَنَُّه�ْم يَْنَض�مُّ

رؤس��اء (فََجَعلُ��وا َعلَ��ْيِهْم ُرَؤَس��اَء تَْس��ِخيرٍ ۱۱. )ئنااتح��الفون م��ع أع��دي(  »ألَْرضِ ا

وُهْم بِأَْثقَ�الِِهْم فَبَنُ�وا لِفِْرَع�ْوَن لَِك�ْي يُ�ِذلُّ  )مصريين لقي�ادة بن�ي إس�رائيل ف�ي العم�ل

. )م�دينتان مكانهم�ا اآلن محافظ�ة الش�رقية(  فِيثُوَم َوَرَعْمِس�يسَ : َمِدينَتَْي َمَخاِزنَ 
وااَولَِكْن بَِحْسبَِما أََذلُّوُهْم َهَكَذا نَُموا وَ ۱۲ . ِمْن بَنِي إِْس�َرائِيلَ  )خافوا(فَاْختَُشوا. ْمتَدُّ
ُروا َحيَاتَُهْم بُِعبُوِديٍَّة قَاِسيٍَة فِي ۱٤ْلِمْصِريُّوَن بَنِي إِْسَرائِيَل بُِعْنٍف افَاْستَْعبََد ۱۳ َوَمرَّ

لَّ��ِذي اُك��لِّ َعَملِِه��ِم . ْلَحْق��لِ اَوفِ��ي ُك��لِّ َعَم��ٍل فِ��ي ) ص��ناعة الط��وب(للِّ��ْبِن الطِّ��يِن وَ ا

 ) ۱٤ -۸:  ۱خر .(َعِملُوهُ بَِواِسطَتِِهْم ُعْنفاً 

 ذاق��وا فيه�ا م��ن ال��ذل  ،ة ش��ديدة الم��رارة ف�ي حي��اة بن�ي إس��رائيللق�د كان��ت فت�ر

ي�ن لون أي�ن أن�ت ي�ا رب؟ أاءألواناً ومع كل عصا تنزل على ظهورهم كانوا يتس�

لم�اذا فنا؟ هل هو حقاً موج�ود؟ وإن ك�ان ل�ه وج�ود هذا اإلله الذي حدثنا عنه آباؤ

ف��ي  يش��كون جعل��تهمال يفع��ل ش��يئاً؟ لم��اذا يرض��ى بمذل��ة ش��عبه؟ وأس��ئلة كثي��رة 

للتع���رف عل���ى م���دينتي فيث���وم  ۲۰٦انظ���ر فه���رس األم���اكن ص���فحة ( .الخ���الص إمكاني���ة

 )ورعمسيس

 للص�دف أو األق�دار فق�د شيئاً  تركي ولكن كل شيء محسوب بدقة عند هللا وال 

اْعلَ�ْم «: فَقَ�اَل ألَْب�َرامَ  ،س�بق هللا وأخب�ر إب�راهيم م�ن البداي�ة عم�ا س�يحدث ألوالده

ْسلََك َس�يَُكوُن َغِريب�اً فِ�ي أَْرٍض لَْيَس�ْت لَُه�ْم َويُْس�تَْعبَُدوَن لَُه�ْم فَيُ�ِذلُّونَُهْم يَقِيناً أَنَّ نَ 
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ةُ اثُمَّ ۱٤. أَْربََع ِمئَِة َسنَةٍ  َوبَْع�َد َذلِ�َك يَْخُرُج�وَن . تِي يُْس�تَْعبَُدوَن لََه�ا أَنَ�ا أَِدينَُه�االَّ ألُمَّ

��ا أَْن��َت فَ ۱٥. بِ��أَْمالٍَك َجِزيلَ��ةٍ  . تَْمِض��ي إِلَ��ى آبَائِ��َك بَِس��الٍَم َوتُ��ْدفَُن بَِش��ْيبٍَة َص��الَِحةٍ َوأَمَّ
ابِ��ِع يَْرِجُع��وَن إِلَ��ى َهُهنَ��ا ألَنَّ َذْن��َب اْلِجي��ِل اَوفِ��ي ۱٦ ْآلَن األَُم��وِريِّيَن لَ��ْيَس إِلَ��ى الرَّ

       )۱٦-۱۳: ۱٥تك( .»َكاِمالً 

 ك��ن متباطئ��اً ف��ي وهك��ذا ن��رى هللا متحكم��اً ف��ي ك��ل األم��ور من��ذ البداي��ة ول��م ي

  .فال قد يتمهل ولكنه ال يصل أبداً متأخراً خالص شعبه وإنما كان متأنياً 

َماَواِت َوْقتٌ ۱"  ) ۱: ۳جا ( ": لُِكلِّ َشْيٍء َزَماٌن، َولُِكلِّ أَْمٍر تَْحَت السَّ

تح�ت الس�خرة إال  اً إن قوة هللا قد تجلت في حياة بني إس�رائيل ف�رغم ك�ونهم عبي�د

الذين يملكون القوة  األسياد !يا للعجب و....... .كانوا يخافون منهم أن المصريين

 ! ينسخرمال يخافون من العبيد والسلطة

 ف�ال يبارك�ك وس�ط الض�يقة  ،إنها حقاً قوة هللا التي تجعل أع�داءك يخافون�ك

  .كؤويرتعب منك أعدافتصير أقوى من ذي قبل 

 بمذلة شعبه؟ لماذا يسمح هللا :الذهنإلى  سؤال قد يتبادرو    

حص��انة ض��د  ال يعطي��ك ض��ماناً أوف��إن ه��ذا كون��ك م��ن ش��عب هللا : ه��ي واإلجاب��ة

 . تزداد عليك التجارب بل بالعكس قد، التجارب 

ن لكن في وقت الذل والتجربة سوف يريك هللا ذاته بصورة مختلفة لم ترها م

 ،بـِ لـُ ح صالمسي .تعرفه بدون تجربةل قبل وسوف تتذوط طعماً آخر ل ما كنت

فِي اْلَعالَِم  " هقد سبق فأخبرنا أنالرب بنفسه ولكن  ،دواـِ هـُ والتالميذ اضط

 .) ۳۳: ۱٦يو(  ".أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلَعالَمَ : َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق َولَِكْن ثِقُوا

 ألنه إذا ،خطأ وهذا !وهناك من يظن أنه بتركه لطريق هللا سيتجنب التجارب

 .كل األحوال على سيفقد أبديته وستأتي التجاربفيق هللا ترك اإلنسان طر

  في ذلك الوقت لم يكن هناك كتاب مكتوب يحوي تعاليم ووصايا هللا ولكن

َّ لسَ ـُ كان اإليمان ي م ـِّ لـَ عـُ كان كل أب ي. م من الوالدين إلى أوالدهم عبر األجيالـ
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يحافظوا على أن و مهأال يعبدوا آلهتو بالشعوب الغريبة أوالده أال يختلطوا

وأناس متدينون  إيمانهناك رغم عدم وجود كتاب للشريعة لكن كان . إيمانهم

 . ن لديهم وصايا مكتوبةوتكأن دون  يملكون العقيدة والتقوى

  وسط الذل واالضطهاد بدأت زهرة اإليمان في وولكن مع مرور األيام

مصريين الوثنيين وبدأ التدين يضعف ألن العبرانيين كانوا يرون ال ،الذبول

ينعمون بالعيش الرغد بينما هم الذين يعبدون هللا ويخافونه يرزحون تحت أثقال 

 . العبودية المرة

كثيراً ما نجد أوالد هللا يعانون بينما أهل ف عبر األجيال ةتكرروهذه تجربة م

  .العالم يمرحون ويتمتعون

رك حكمة هللا عندما نظر وكاد آساف المرنم يفقد إيمانه بال بسبب ذلك ولكنه أد

 : المؤسفة نهايتهمتأمل األشرار و

ا أَنَا فََكاَدْت تَِزلُّ قََدَمايَ ۲. إِنََّما َصالٌِح هللاُ ِإلْسَرائِيَل، ألَْنقِيَاِء اْلقَْلبِ ۱" لَْوالَ . أَمَّ

 ".ةَ األَْشَرارِ الَمَ ألَنِّي ِغْرُت ِمَن اْلُمتََكبِِّريَن، إِْذ َرأَْيُت سَ ۳. قَلِيٌل لََزلِقَْت َخطََواتِي

 )۳ - ۱:  ۷۳مز(
  بالضيق؟ هولكن لماذا يسمح هللا ألوالد! 

فل�و بق�ى الش�عب ف�ي راح�ة لم�ا انطلق�وا   :ليحرك فينا االشتياق للحياة األبدية -أ

نا للحياة الفضلى والتمتع دَ ـِّ هكذا يسمح هللا لنا بالضيقات واألتعاب ليع. إلى كنعان

 . بكنعان السماوية

هللا ص�الح ومح�ب، ل�يس فق�ط عن�دما يعط�ي : [القدِّيس يوحن�ا ال�ذهبي الف�م يقول

فإنه حتى تأديباته وعقوباته هي من قبيل جوده، . عطايا، بل وعندما يؤدبنا أيًضا

 ].ومظهر عظيم من مظاهر عونه لنا
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 .فالض��يق يش��عرنا باحتياجن��ا إل��ى عم��ل هللا فين��ا ومعن��ا  :ب��الرب لنلتص��ق  – ب

فضائل الص�الة والص�بر واالحتم�ال والرج�اء واالتك�ال عل�ى فالتجارب مدرسة ل

 )۷۱: ۱۱۹مز (  ".َخْيٌر لِي أَنِّي تََذلَّْلُت لَِكْي أَتََعلََّم فََرائَِضكَ "  .هللا

إن ك��ان هللا ق��د ب��دا كأن��ه ق��د ت��رك ش��عبه    :ليتمج��د هللا ف��ي ض��يقات ش��عبه – ج

كان��ت ي��د  ف�إذا". مت��دوابحس�بما أذل��وهم هك��ذا نم�وا وا"للمذل�ة، لك��ن الكت�اب يؤك��د 

 .العبودية قد قست لكن هللا لم يتركهم، وعمل على خالصهم بكل الطرط

  اإليمان في مصر  استمرتاريخ الكنيسة القبطية يتعجب كيف  تأملي منإن

بل شددتها لم تضعفها الكنيسة التي مرت بولكن كل هذه التجارب . حتى اآلن

وبحسبما أذلوا  .ويترعرع من جديدينمو  لإليمان حتى اً فكانت دماء الشهداء بذار

تعرض  ني فقد على المستوى الشخصو. أجدادنا األقباط هكذا نموا وامتدوا

  . بينما يكون قصد هللا هو نمونا الروحي القديرتذمر على لل تدفعنالتجارب شديدة 

 :بقتل األوالد قابلتي العبرانيات فرعون يأمر * 

أحد جدود  ،نسل عابر( ْلِعْبَرانِيَّاتِ ا )الداية= القابلة ( تَيِ َم َملُِك ِمْصَر قَابِلَ َوَكلَّ 

ينََما حِ «: َوقَالَ ۱٦ألُْخَرى فُوَعةُ اْسُم اإِْحَداُهَما ِشْفَرةُ وَ  ْسمُ اللَّتَْيِن ا )إبراهيم

إِْن  -  )كراسي مخصصة للوالدة( ْلَكَراِسيِّ الَى ْلِعْبَرانِيَّاِت َوتَْنظَُرانِِهنَّ عَ اتَُولَِّداِن 

 َولَْم تَْفَعالَ َكَما هللاَ ْلقَابِلَتَْيِن َخافَتَا انَّ َولَكِ ۱۷. »ْبناً فَاْقتُالَهُ َوإِْن َكاَن بِْنتاً فَتَْحيَااَكاَن 

: اْلقَابِلَتَْيِن َوقَاَل لَُهمَ افََدَعا َملُِك ِمْصَر ۱۸. الَدَ ألَوْ ا ْستَْحيَتَاالََّمُهَما َملُِك ِمْصَر بَِل كَ 

إِنَّ «: فِْرَعْونَ ْلقَابِلَتَاِن لِ افَقَالَِت ۱۹» ألَْوالََد؟اْستَْحيَْيتَُما األَْمَر وَ افََعْلتَُما َهَذا  لَِماَذا«

. »ْلقَابِلَةُ ا ْلِعْبَرانِيَّاِت لَْسَن َكاْلِمْصِريَّاِت فَإِنَُّهنَّ قَِويَّاٌت يَلِْدَن قَْبَل أَْن تَأْتِيَُهنَّ النَِّساَء ا
ْلقَابِلَتَاِن اإِْذ َخافَِت  َوَكانَ ۲۱. لشَّْعُب َوَكثَُر ِجّداً اقَابِلَتَْيِن َونََما الْ إِلَى  هللاُ فَأَْحَسَن ۲۰

 )۲۱-۱٥: ۱خر( .  أَنَّهُ َصنََع لَُهَما بُيُوتاً هللاَ 

 الشك أنها كانت فترة  .وهنا نرى أنه وسط الضيقات يرسل هللا التعزيات

أم حامل كانت تعيش في رعب مدة  فكل ،شديدة القسوة على األسر العبرانية
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كون ي أنخوفاً قلبها يمتلئ  كان المرتقب طفلالمن أن تفرح ب الحمل وبدالً 

هما ـتـطـن  كان في سلـيـتـلـى يد قابلع اةــولكن هللا أرسل النج ،لود ذكراً المو

 . بل خافتا هللا تنفذاه ولم تطيعا أوامر فرعون ولكنهما لم .حكم اإلعدام

  مطالبين بتنفيذ  ،حسد عليهـُ في موقف ال ن همااً ما نجد أنفسنا مثلكثيرونحن

 فمن نطيع ؟ وممن نخاف ؟ .....وصادرة من السلطات خالف هللاظالمة تمر واأ

 الحقيقي إنه هللا .طاعاالختيار وعرفتا من الذي ينبغي أن يُ أحسنتا أما هما فقد 

د ـَ قـَ تـعـُ وي .ما لم تبالياما أن فرعون يملك حياتهما لكنهظنهرغم  .وليس فرعون

أن القابلتين كانتا مصريتين وثنيتين ولكنهما خافتا هللا ربما من خالل عشرتهما 

 .)۱۰أع ( ليفعكما كان كيرنيليوس  تماما .لليهود

  اإلله رع  الوثنية ، ورغم جهلهما باإلله الحقيقي ورغم حيرتهما بينورغم

لكن كان لهما ضمير حساس يرفض  ،اآللهة المتعددة للمصريينوحورس  واإلله

نفتخر بمعرفتنا وقد يكون أشد يقظة وحساسية من ضميرنا نحن الذين  بل الخطأ

لنَّاُموُس الَِّذيَن لَْيَس ِعْنَدُهُم األَُمُم األَنَّهُ " وهذا يذكرنا بقول بولس الرسول  ،ل

لنَّاُموُس هُْم اِء إِْذ لَْيَس لَُهُم لنَّاُموِس فََهُؤالَ اَمتَى فََعلُوا بِالطَّبِيَعِة َما ُهَو فِي 

لنَّاُموِس َمْكتُوباً فِي قُلُوبِِهْم َشاِهداً االَِّذيَن يُْظِهُروَن َعَمَل ۱٥نَاُموٌس ألَْنفُِسِهِم 

ةً   )۱٥-۱٤: ۲رو ( " أَْيضاً َضِميُرُهْم َوأَْفَكاُرُهْم فِيَما بَْينََها ُمْشتَِكيَةً أَْو ُمْحتَجَّ

 في الكتاب  يهمااسم أعطاهما خيراَ وفيراً بل وذكرو إليهما قد أحسن هللاو

ولكنه ذكر شفرة  ،المقدس مكافأة لهما رغم أن الكتاب لم يذكر اسم فرعون

مكتوبة نا ؤأسما تظلهل نخاف هللا حقاً في كل أمورنا؟ وهل سف .وفوعة القابلتين

 في سفر الحياة؟
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 : رانياتالعب بقتل أوالدجميع الشعب فرعون يأمر * 
لنَّْهِر لَِكنَّ ُكلَّ اْبٍن يُولَُد تَْطَرُحونَهُ فِي اُكلُّ «: فِْرَعْوُن َجِميَع َشْعبِِه قَائِالً  ثُمَّ أََمر۲۲

 )۲۲-۱٥: ۱خر( . »تَْستَْحيُونََها بِْنتٍ 

  فأصدر أمراً بإلقاء األوالد في النهر  إلى حيلة شيطانية جديدةفرعون لجأ

ولم يكلف القابلتين بل  .تدريجياً  الرجال فيضعف الشعب عدد يقلبذلك و ليموتوا

هيرودس بموقف يذكرنا  وهو ما !جعل سلطة التنفيذ في يد أي شخص مصري

              .الذي كان موسى رمزاً له ،أطفال بيت لحم في زمن والدة السيد المسيح مع

  ألن ما ة يجاد خطة بديلإذا فشلت له خطة يسرع إل ،إبليس مثلوفرعون هذا

بل بنفسه يحميهم  ،ولكن هللا ال يترك أوالده .القضاء على أوالد هللا يشغله هو

دة إلهالكهم فتكون هي بذاتها عَّ المُ ويخلصهم من كل شر ويستخدم الظروف 

 . وسيلة خالصهم وسبيل نجاتهم

 : والدة موسى* 

ا َرأَْتهُ  ْبناً اْلَمْرأَةُ َوَولََدِت الَِت فََحبِ  َوَذَهَب َرُجٌل ِمْن بَْيِت الَِوي َوأََخَذ بِْنَت الَِوي َولَمَّ

ا لَْم يُْمِكْنَها أَْن تَُخبِّئَهُ بَْعُد أََخَذْت لَهُ َسفَطاً .َخبَّأَْتهُ ثَالَثَةَ أَْشُهرٍ أَنَّهُ َحَسٌن   )ةسل( َولَمَّ

ْفِت اوَ  َوطَلَْتهُ بِاْلُحَمرِ  )نبات أوراقه عريضة( ْلبَْرِديِّ اِمَن  األوراط  للصق(لزِّ

َعلَى  )مائينبات ( ْلَحْلفَاءِ اْلَولََد فِيِه َوَوَضَعْتهُ بَْيَن اَوَوَضَعِت  )ومنع تسرب الماء

   )٤-۱ :۲خر( .َوَوقَفَْت أُْختُهُ ِمْن بَِعيٍد لِتَْعِرَف َماَذا يُْفَعُل بِهِ  .لنَّْهرِ اَحافَِة 

 تم�ررت حي�اتهن  أنفاس�هن م�ن الق�رار األول حت�ى نلم تكد العبراني�ات تل�تقط

وعشن في  .مرة ثانية بسبب القرار الثاني الذي ينص على إلقاء األوالد في النهر

فك�ل س�يدة حام�ل كان�ت تع�يش ف�ي رع�ب م�ن والدة ول�د  ،بسبب أمر المل�كذعر 

                                              . يموت أمام عينيها بسبب أوامر الملك المشددة أن تراهستضطر بعد ذلك 

 وك��ان  .يش��عر ب��ه أح��د دون أند موس��ى لِ��والم��رارة وُ  ووس��ط تل��ك المعان��اة

المس�يح أيض�اً دون أن يش�عر  دلِ وُ  تماماً كما   ،وماً عليه بالموت من فرعونمحك
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.                                  .بالموت من قب�ل هي�رودس وكان يحمل حكماً  به إال القليلون

 .نوره عليتا ببهاء ساعات الظلمة يشرطه في أحلك فإن ،هذه هي طريقة هللا

 لك�ي لك�ن  ،قب�ل أن ت�أتي النج�اة كثي�راً  ه�احالتت�دهور ق�د ت ،النفس المتألمة إن

باالنتظ�ار لكن�ه س�وف يظ�ل ذاك�راً  ق�د يس�مح هللا ،تبقى الثقة بأن النجاة الب�د آتي�ة

 .ضـَ نقـُ التي ال ت وعودهت المناسب ليتمم وسوف يظهر في الوق .عهده

 وت��زوج م��ن عمت��ه وت��دعى  ذه��ب رج��ل م��ن س��بط الوي ي��دعى عم��رام  فق��د

 وأنجب�ا طف�الً◌ً   )وكان ذلك مسموحاً به قبل الش�ريعة( )۲۰-۱۸: ٦خر ( يوكابد

ب��ل س��لمت  ،أم��ر المل��ك فْ ـَخ��ـَ ش��هور ول��م ت ۳قل��ب األم فخبأت��ه ب��ه جم��يالً وتعل��ق 

 . على حمايتهمهي وطفلها لمن هو أعظم من الملك وهي تثق في قدرته أمرها 

 ولم تستطع أن تلقيه في النهر ،ولما كبر الطفل عال صوته فلم يمكنها تخبئته، 

وض��عته عل��ى الطف��ل وغطت��ه ث��م  اوأض��جعت فيه�� بالزف��ت اوطلته�� لةص��نعت س��ف

ب مص�ير مريم أخته الكب�رى تراق� تاركةانصرفت و. حافة النهر بين يدي القدير

 .)عاماً في ذلك الوقت ۱۳نحو  سنها يعتقد أن مريم كانو( ،أخيها الصغير

    بل ألق�ت  ،ف أمر الملكخَ ـَ ت التي لم يا لعظمة إيمان هذه السيدة  ):يوكابد (إيمان أم

ها على هللا القدير الذي بيده مقالي�د األم�ور وه�و ي�دبر ك�ل األش�ياء بحكمت�ه رجاء

وق�د  .حتفظت بالطفل رغ�م علمه�ا أن مخالف�ة أوام�ر فرع�ون ق�د تكلفه�ا الكثي�روا

بِاِإليَم��اِن " ذكره��ا ب��ولس الرس��ول ه��ي وزوجه��ا وس��ط عظم��اء اإليم��ان ق��ائالً 

�بِيَّ َجِم�يالً، َولَ�ْم اُموَسى، بَْعَدَما ُولِ�َد، أَْخفَ�اهُ أَبَ�َواهُ ثَالَثَ�ةَ أَْش�ُهٍر، ألَنَُّهَم�ا َرأَيَ�ا  لصَّ

ذه األم إن موس��ى م��دين بحيات��ه إليم��ان ه��) ۲۳: ۱۱ع��ب " (.ْلَملِ��كِ ايَْخَش�يَا أَْم��َر 

ت اإليم�ان ـَ ث�ويبدو أن هذه األم ق�د ورَّ . العظيمة التي سوف تعلمه الكثير فيما بعد

ع ِض�فض مغ�ادرة حاف�ة النه�ر حي�ث وُ ألوالدها فه�ا ه�ي م�ريم ابنته�ا الكب�رى ت�ر

بهذا اإليم�ان ليتنا نتمتع . بعين اإليمان لترى ما سيحدث لهها بل ظلت ترقبه أخو

 .كريشة في مهب الريحفال نصبح ة صعبالظروف في ال الذي يسندنا
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  أكد الكتاب المقدس على جمال موسى وما أهمية ذلك؟لماذا  :الطفل الجميل 

المرة األولى في عظ�ة الق�ديس اس�تفانوس  ،لقد ذكر ذلك مرتين في العهد الجديد 

ْلَوْق��ِت ُولِ��َد اَوفِ��ي َذلِ��َك  "عن��ه أن��ه ك��ان جم��يالً ج��داً  ق��الولليه��ود قب��ل استش��هاده 

 )۲۰: ۷أع " (.وَسى َوَكاَن َجِم�يالً ِج�ّداً فَُربِّ�َي َه�َذا ثَالَثَ�ةَ أَْش�ُهٍر فِ�ي بَْي�ِت أَبِي�هِ مُ 

. كم�ا ذكرن�ا س�ابقاً ) ۲۳: ۱۱ع�ب (والمرة الثانية على لسان ب�ولس الرس�ول ف�ي 

للس�يد المس�يح األب�رع جم�االً م�ن بن�ي  ان موسى رمزاً مصغراً وصورة مبكرةك

ذ الكت�اب يؤك�د جمال�ه وك�ان ه�ذا الجم�ال ه�و وس�يلة لذلك أخ�) ۲: ٤٥مز(البشر 

هللا يري�د أن يعلمن�ا أن�ه وس�ط الظ�روف القاس�ية  .نجاته عل�ى ي�دي ابن�ة فرع�ون

د موس�ى لِ كما وُ  تماماً . ينبثق النور من جوف الظلمةلمحن الطاحنة البد وأن وا

 .فأصعب اللحظات قد تكون مقدمة ألكبر اإلنجازات ،وسط ذل العبودية المرة

 جم��ال فه ؟ ه��ل ه��و جم��ال الش��كل أم رِّ ـَ ع��ـُ ت��رى م��اذا يًقص��د بالجم��ال وكي��ف ن

 الروح؟ هل هو خارجي أم داخلي؟ هل هو بمنظور الناس أم في عيني هللا؟

 :البشر فينظر إلينا قائالً بمقاييس بمقياس هللا ال حظى بهذا الجمال ليتنا ن

 )۷: ٤ نش( ".عيبٌ  فيكِ  تي ليسَ يبَ بِ يا حَ  يلٌ مِ جَ  كِ لُّ كُ " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )من أقوال القديس أغسطينوس(

 جميل في السماء بكونه مع اآلب، جميل على األرض" 

 العذراء، الطبيعة البشرية، جميل بين ذراعي وهو متسربل ب

 لصليب،وجميل على ا وجميل في المعجزات، جميل في بذل ذاته،

 عودته إلى السموات، وأبرع جماالً وجميل في القبر، وجميل في  

 فاط كل البشر جماالً، وستبقى أعماله  في عمله الخالصي 

 ."موضوع تسبيح األرضيين والسمائيين الخالصية
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 :موسىالطفل نجاة *  

يَه��ا َماِش��يَاٍت َعلَ��ى َجانِ��ِب لنَّْه��ِر لِتَْغتَِس��َل َوَكانَ��ْت َجَوارِ اْبنَ��ةُ فِْرَع��ْوَن إِلَ��ى افَنََزلَ��ِت 

��فَطَ افَ��َرأَِت . رِ لنَّْه�ا . َوأََخَذْت��هُ  )جاريته��ا(ْلَحْلفَ��اِء فَأَْرَس�لَْت أََمتََه��ا ابَ��ْيَن   )الس�لة( لسَّ
َه�َذا ِم�ْن أَْوالَِد «: قَالَ�تْ فََرقَّ�ْت لَ�هُ وَ . ْلَولََد َوإَِذا ُهَو َصبِيٌّ يَْبِكياا فَتََحْتهُ َرأَِت َولَمَّ ٦

ْم�َرأَةً ُمْرِض�َعةً الَ�ِك َهْل أَْذَهُب َوأَْدُعو «: فَقَالَْت أُْختُهُ ِالْبنَِة فِْرَعْونَ ۷. »ْلِعْبَرانِيِّينَ ا

فَ�َذَهبَِت . »اْذَهبِ�ي«: ْبنَةُ فِْرَعْونَ افَقَالَْت لََها ۸» ْلَولََد؟ا لَكِ  ْلِعْبَرانِيَّاِت لِتُْرِضعَ اِمَن 

ْلَولَ�ِد َوأَْرِض�ِعيِه ااْذَهبِ�ي بَِه�َذا «: ْبنَةُ فِْرَع�ْونَ افَقَالَْت لََها ۹. ْلَولَدِ اْلفَتَاةُ َوَدَعْت أُمَّ ا

��ا َكبِ��َر ۱۰. لَ��َد َوأَْرَض��َعْتهُ ْلوَ اْلَم��ْرأَةُ افَأََخ��َذِت . »لِ��ي َوأَنَ��ا أُْعِط��ي أُْجَرتَ��كِ  ْلَولَ��ُد اَولَمَّ

إِنِّي «: َوقَالَتْ » ُموَسى«ْسَمهُ اْبناً َوَدَعِت اْبنَِة فِْرَعْوَن فََصاَر لََها اَجاَءْت بِِه إِلَى 

 )۱۰-٥: ۲خر(.»ْلَماءِ اْنتََشْلتُهُ ِمَن ا

  ف��ي الوق��ت ال��ذي ُوِض��ع في��ه الطف��ل

لي��ه ف��ي النه��ر كان��ت ي��د الق��دير تس��وط إ

فتح���رك موك���ب األمي���رة ابن���ة . النج���اة

فرع����ون ونزل����ت تس����تحم ف����ي النه����ر 

وهن������اك لمح������ت الس������بت الص������غير 

الموضوع بين الحلف�اء فأخذت�ه وفتحت�ه 

  ت ـــــكي فعرفـــورأت الولد الجميل يب
للوقت أنه من أوالد العبرانيين وربما كانت في داخله�ا تك�ره ه�ذا الق�رار القاس�ي 

َّ قَ رَ ـَ لم تتحمل رؤية الطفل يبكي فالذي أصدره والدها، و  .ت لهــ

  فرع�ون أن ه�ذا  ت�اج لكثي�ر م�ن ال�ذكاء حت�ى ت�درك ابن�ةلم يكن الموقف يحو

ل��يس ل��ديها ه��ي أم��ه ألنه��ا المرض��عة أخت��ه و ه��يوأن ه��ذه الفت��اة الطف��ل عبران��ي 

وربم��ا كان��ت ابن��ة فرع��ون محروم��ة م��ن  .لرض��اعةف��ي س��ن ا نوآخ��ر أطف��ال

 .عبرانياً أو مصرياً  هكونبأن تبالي  دون ت الطفل فوراً اإلنجاب ولذا فقد تبن



 أرض مصرموسى في  :ة األولىالمرحل *

                                                             ۱۸     

 ألن موسى  يجب أن يتغذى بل�بن  ،وكان كل هذا بترتيب من عناية هللا القدير

بولس الرسول لتلميذه اإليمان من أمه يوكابد فينتقل إليه إيمانها مع اللبن كما قال 

ُر اِإليَم��اَن اْلَع��ِديَم ال٥" تيموث��اؤس  الً فِ��ي إِْذ أَتَ��َذكَّ يَ��اِء الَّ��ِذي فِي��َك، الَّ��ِذي َس��َكَن أَوَّ رِّ

َك أَْفنِيِكي، َولِكنِّي ُموقٌِن أَنَّهُ فِيَك أَْيًضا تَِك لَْوئِيَس َوأُمِّ  .)٥:۱تي۲(" .َجدَّ

 فقد جاءت النج�اة  ،عندما وافقتها األميرة على فكرتها ولم تصدط مريم أذنيها

وأس��رعت الفت��اة ت��ركض نح��و  ،بأس��رع مم��ا كان��ت تتص��ور وبطريق��ة معجزي��ة

وجاءت البنت وأمها لألميرة التي طلبت منه�ا . كوخها وهي تحمل البشرى ألمها

، وتنفس��ت يوكاب��د الص��عداء وه��ي تحتض��ن ولي��دها وبلل��ت وجه��ه إرض��اع الول��د 

. فمنذ دقائق قليلة كانت أقصى أمانيها أال تبتلعه مياه النهر .بدموع الفرح والشكر

حض��نها مع��ززاً مكرم��ا لتربي��ه تح��ت مظل��ة حماي��ة ابن��ة واآلن ه��ا ه��و يع��ود إل��ى 

ـه! فرعون،وبل وتأخذ أجرة مادية مقابل إرضاعه    .     ما أعظمك يا اللـــَّ

 وكان�ت األم ترض�ع  .!؟من كان يفكر ف�ي ه�ذه الطريق�ة العجيب�ة لنج�اة الطف�ل

ودعت�ه  الولد اإليمان مخلوطاً باللبن وبعد فطامه ذهبت به إلى األميرة التي تبنت�ه

كان موسى محكوماً عليه ب�الموت ولكن�ه أخ�ذ  .موسى ومعناها المنتشل من الماء

من الماء وأعط�ي اس�ماً جدي�داً معن�اه المنتش�ل م�ن الم�اء  هحياة جديدة بعد خروج

فق�د ك�ان محكوم�اً  ،لس�ر المعمودي�ةذل�ك ن�رى ص�ورة جميل�ة أي ابن الماء وفي 

م�ن بط�ن المعمودي�ة ص�ارت لن�ا حي�اة علينا بالموت ولكن بعد والدتنا مرة ثاني�ة 

وص��رنا أبن��اًء للم��اء  )الكنيس��ة(وص��رنا أبن��اًء ألم جدي��دة ه��ي ابن��ة المل��ك  جدي��دة

 .وتعطينا الكنيسة أسماًء جديدة مثلما حدث مع موسى) المعمودية(

 ؟اللبن ولم تقل أنه صغير وال يفهم قبليوكابد ابنها باإليمان  وأطعمت ! 

يلتقط��ون بحساس��ية ش��ديدة ك��ل م��ا يح��دث ح��ولهم  رإن الص��غار ك��أجهزة ال��رادا

ك�ن ف. م�ا تعلم�وه ف�ي الوق�ت المناس�ب نرج�وويخ. اه حتى لو لم يفهم�ونويختزنو

؟ هل تقدم له اإليمان والمبادئ المس�يحية أم تلقن�ه مب�ادئ لطفلك هتقدم حكيماً فيما



 أرض مصرموسى في  :ة األولىالمرحل *

                                                             ۱۹     

داخل��ه وي��ؤثر عل��ى حيات��ه فيم��ا بع��د  إن م��ا تقدم��ه س��وف ينطب��ع الع��الم وقوانين��ه؟

 الول�دَ  ربِّ  " أيض�اً ق�ال س�ليمان الحك�يم .فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر

 )٦:   ۲۲  أم( " هـْ نعَ  يدُ حِ ال يَ  أيضاً  اخَ ه فمتى شَ في طريقِ 

 :محاولة فاشلة* 

�ا َكبِ�َر ُموَس�ى أَنَّ�هُ َخ�َرَج إِلَ�ى إِْخَوتِ�ِه لِيَْنظُ�َر فِ�ي أَْثقَ�اَوَحَدَث فِي تِْلَك  الِِهْم ألَيَّ�اِم لَمَّ

فَاْلتَفَ�َت إِلَ�ى ُهنَ�ا َوُهنَ�اَك ۱۲فََرأَى َرُجالً ِمْصِريّاً يَْضِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيّ�اً ِم�ْن إِْخَوتِ�ِه 

ْم��لِ اْلِمْص��ِريَّ َوطََم��َرهُ فِ��ي اَوَرأَى أَْن لَ��ْيَس أََح��ٌد فَقَتَ��َل  ْليَ��ْوِم اثُ��مَّ َخ��َرَج فِ��ي ۱۳. لرَّ

لَِم����اَذا تَْض����ِرُب «: انِيَّ����اِن يَتََخاَص����َماِن فَقَ����اَل لِْلُم����ْذنِبِ لثَّ����انِي َوإَِذا َرُج����الَِن ِعْبرَ ا

َم�ْن َجَعلَ�َك َرئِيس�اً َوقَاِض�ياً َعلَْينَ�ا؟ أَُمْفتَِك�ٌر أَْن�َت بِقَْتلِ�ي َكَم�ا «: فَقَالَ ۱٤» َصاِحبََك؟

؟اقَتَْلَت  ِمَع فِْرَعْوُن فَسَ ۱٥ »!ألَْمرُ اَحقّاً قَْد ُعِرَف «: فََخاَف ُموَسى َوقَالَ » ْلِمْصِريَّ

فََه�َرَب ُموَس�ى ِم�ْن َوْج�ِه فِْرَع�ْوَن َوَس�َكَن فِ�ي . ألَْمَر فَطَلََب أَْن يَْقتُ�َل ُموَس�ىاَهَذا 

 )١٥-١١: ٢خر(.ْلبِْئرِ اأَْرِض ِمْديَاَن َوَجلََس ِعْنَد 

  س�نة  ٤۰تربى موسى في قصر فرعون مته�ذباً بك�ل حكم�ة المص�ريين لم�دة

 . ل كأمير فهو ابن ابنة فرعونكان يُعامَ  ،اتوكان يتمتع بكل االمتياز

وإذا  ،وإذا مش�ى انحن�ت ل�ه ال�رؤوس ،ملكيةالعربة الإذا خرج إلى الشارع ركب 

يش��بعه لق�د ك�ان هللا . وج�د ك��ل كن�وز مص�ر وثروته�ا تح��ت تص�رفه ئاً اش�تهى ش�ي

 .بخير األرضيات قبل أن يشبعه بأسرار السماويات
 ُكلِّ ِحْكَمِة فَتََهذََّب ُموَسى بِ ۲"ه المشهورة في عظت قال عنه القديس استفانوس

وه�ذا يعن�ي أن�ه  )۲۲: ۷أع ("  .َوَكاَن ُمْقتَِدًرا فِي األَْق�َواِل َواألَْعَم�الِ  اْلِمْصِريِّينَ 

). مقت�دراً ف�ي األعم�ال(وأيض�اً عس�كرياً ) مقتدراً في األق�وال(كان رجالً سياسياً 

وط�وال  .بلغ موسى س�ن األربع�ين سنة تلو األخرى حتى ،وهكذا مرت السنوات

ب ع��ن فك��ره ق��ط ذل��ك اإلل��ه ال��ذي علمت��ه أم��ه أن يص��لي إلي��ه يِغ��تل��ك األع��وام ل��م 

و ظل متذكراً تعاليم أمه  التي أرضعته اإليمان .وينتظر منه التحرر من العبودية
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حياته األولى، ولم تستطع ابنة فرعون بك�ل م�ا قدمت�ه ل�ه م�ن ح�ب  خالل سنوات

 . تنسيه أنه عبراني وسيظل غريباً في قصر فرعونوسلطة وثروة أن 

  ومر موسى بمرحلة صراع رهيب وهو يق�ف ف�ي مفت�رط ط�رط ب�ين طري�ق

وطري��ق آخ��ر ض��يق مجه��ول محف��وف بالمخ��اطر إذا  ،واس��ع مف��روش ب��الورود

الذين يئنون تحت  ضرب  أن والديه من العبيد ولم ينسَ  ،أصله ينسَ لم  جاهر أنه

ب�ل . من تلك األغلبية الت�ي تخت�ار الح�ل المنطق�ي الس�هلولم يكن موسى . السياط

:  ردد موس��ى ف��ي حس��م ه��ذا الص��راع، كم��ا يص��فه ب��ولس الرس��وليت��ل��م ب��العكس 

ا َكبِرَ " �الً بِ�األَْحَرى أَْن  ْبنَ�ِة فِْرَع�ْونَ اَن ابْ أَْن يُْدَعى   بَىأ  بِاِإليَماِن ُموَسى لَمَّ ُمفَضِّ

ْلَمِس�يِح ايَُكوَن لَ�هُ تََمتُّ�ٌع َوْقتِ�يٌّ بِاْلَخِطيَّ�ِة، َحاِس�باً َع�اَر   َعلَى أَنْ هللاِ يَُذلَّ َمَع َشْعِب 

  ) ۲٦ -۲٤: ۱۱عب (".ْلُمَجاَزاةِ اِغنًى أَْعظََم ِمْن َخَزائِِن ِمْصَر، ألَنَّهُ َكاَن يَْنظُُر إِلَى 

   تاركاً  حسم موسى موقفه) أي رفض بعزة وكرامة -أبَى(وبهذا اللفظ القاطع 

 !! خوتهوفضل أن يعيش عبداً مع إ .ل الباهر كابن البنة فرعونالمستقب

ن��ه أض��اع أل؟ أم نتهم��ه ب��الجنون م تص��رفه ه��ذا؟ ه��ل نمدح��هـِّ ي��ـَ قـُـن كي��فت��رى 

 !ليربط مصيره بحفنة من العبيد المرذولين؟ ،مستقبله

 فق�د رأى موس�ى ف�ي ه�ؤالء العبي�د  ،إنها عين اإليم�ان الت�ي ت�رى م�ا ال يُ�رى

 -ال�ذل واالض�طهاد  ه�و حتى ل�و ك�ان المقاب�ل -  هموفضل أن يكون من ،شعباً ل

لق�د رأى كرامت�ه كش�خص م�ن . على أن يسكن قصر فرعون متمتعاً بحياة ملكية

 .شعب هللا أفضل كثيراً من كرامته كأمير في قصر فرعون

رب ل�يخلص الش�عب وفض�ل أن يحم��ل موس�ى ب�الروح أن�ه ممس�وح م��ن ال� أدرك

 . كون له تمتع وقتي بالخطية ومركز وجاه في العالممسيح على أن يال عار

 قد يعرض علي�ك الع�الم إغ�راءات كثي�رة وبراق�ة ويطل�ب من�ك ي الحبيبأخ ،

 كل أفضل منن ل ــاذكر أن كرامتك كابف... المقابل وهو أن تنسى شعبك وإلهك

 .مصر وكل خزائنها أعظم منكونك مسيحياً تحمل عار الصليب وكنوز العالم، 
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 بما تكون يوكابد قد حدثته عن خالص هللا المنتظر لهذا الشعب وظل�ت ه�ذه ر

الفكرة تكبر مع موسى فخرج لينظر في أثقال إخوته وهو هن�ا يمث�ل رم�زاً للس�يد 

المسيح الذي كانت السموات كرسيه واألرض م�وطئ قدمي�ه ولكن�ه ت�رك عرش�ه 

ئراً ف��ي ش��به ص��ا ،ت��رك تس��بيح المالئك��ة وأخل��ى ذات��ه آخ��ذاً ص��ورة عب��د ،ومج��ده

 .لنا وقد اعتبرنا إخوته من شدة محبته ،أثقالنا نحن الخطاة حملالناس لي

  خرج موسى لينظر في أثقال إخوته وظن نفسه قادراً على تخليصهم ألنه

أكثرهم علماً وقوة، فهو قد تهذب بكل حكمة المصريين وتعلم فنون الفروسية 

. المناسب أو الطريقة المناسبةوالقتال، ولكن لألسف لم يسأل هللا عن الوقت 

فاعتمد على ذراعه البشري وقتل المصري الذي كان يظلم العبراني، وأخفى 

  .الجثة وظن أن األمر سيظل مكتوماً 

  وفي اليوم التالي ح�اول مص�الحة اثن�ين م�ن العب�رانيين فف�وجئ بكلم�ة قاس�ية

ا؟ أَُمْفتَِكٌر أَْنَت بِقَْتلِي َكَم�ا قَتَْل�َت َمْن َجَعلََك َرئِيساً َوقَاِضياً َعلَْينَ « أفاقته من حماسه

؟ا اإلجاب��ة وكان��ت  ،وكان��ت ه��ذه الكلم��ة تحم��ل عتاب��اً م��ن هللا لموس��ى »ْلِمْص��ِريَّ

ولك��ن هللا ل��م . موس��ى للش��عب أن هللا أقام��هيعل��ن  نالمفترض��ة له��ذا الس��ؤال ه��ي أ

يزه عن فقد ظن موسى في نفسه أنه يحمل كل المؤهالت التي تم يقمه حتى اآلن 

الوحي�د ال�ذي ل�ه عالق�ة وطي�دة  ،فه�و الوحي�د المثق�ف ،الشعب للقيام به�ذه المهم�ة

ظ���ن أن بقدرات���ه  ربم���او ،الوحي���د ال���ذي يع���رف فن���ون القت���ال ،بالقص���ر الملك���ي

م�ن  ولكن جاءه السؤال العميق. تهوعالقاته بالقصر الحاكم يستطيع مساعدة إخو

 . يكشف له تسرعه وخطأه؟ لمن جعلك رئيساً  ،أحد إخوته العبيد السذج

  وق�د تملك�ه اإلحب�اط ووج�د موس�ى أن�ه ال يع�رف كي�ف يجي�ب أخ�اه العبران�ي

ويفهم��ون أن هللا سيخلص��هم  والخ��وف فق��د ظ��ن أن إخوت��ه س��يقدرون ل��ه ص��نيعه

��ا َكِملَ��ْت لَ��هُ ُم��دَّةُ " س��تفانوس إكم��ا ق��ال الق��ديس  بواس��طته ولك��نهم ل��م يفهم��وا َولَمَّ

َوإِْذ َرأَى َواِح�داً ۲٤. َر َعلَ�ى بَالِ�ِه أَْن يَْفتَقِ�َد إِْخَوتَ�هُ بَنِ�ي إِْس�َرائِيلَ أَْربَِعيَن َسنَةً َخطَ�
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إِْخَوتَ��هُ  فَظَ��نَّ أَنَّ ۲٥. ْلِمْص��ِريَّ اوَب إِْذ قَتَ��َل ْلَمْغلُ��اوم��اً َح��اَمى َعْن��هُ َوأَْنَص��َف َمْظلُ 

ا هللاَ يَْفَهُموَن أَنَّ  لثَّ�انِي اْليَْوِم اَوفِي ۲٦. ُهْم فَلَْم يَْفَهُموا َعلَى يَِدِه يُْعِطيِهْم نََجاةً َوأَمَّ

َج�اُل أَْن�تُْم إِْخ�َوةٌ اَه�ا أَيُّ : لسَّالََمِة قَ�ائِالً اتََخاَصُموَن فََساقَُهْم إِلَى ظََهَر لَُهْم َوُهْم يَ  . لرِّ

َم�ْن أَقَاَم�َك : ائِالً فَالَّ�ِذي َك�اَن يَْظلِ�ُم قَِريبَ�هُ َدفََع�هُ قَ�۲۷لَِماَذا تَْظلُِموَن بَْعُضُكْم بَْعضاً؟ 

؟ اتُلَنِ�ي َكَم�ا قَتَْل�َت أَْم�َس أَتُِري�ُد أَْن تَقْ ۲۸َرئِيساً َوقَاِض�ياً َعلَْينَ�ا؟  فََه�َرَب ۲۹ْلِمْص�ِريَّ

      ".ْبنَ��ْينِ اْلَكلَِم��ِة َوَص��اَر َغِريب��اً فِ��ي أَْرِض َم��ْديَاَن َحْي��ُث َولَ��َد اوَس��ى بَِس��بَِب َه��ِذِه مُ 

   ) ۳۰ -۲۳:  ۷أع ( 

 فخ�اف . رف األمر عند فرع�ون ال�ذي ش�ك ف�ي والء موس�ى وطل�ب قتل�هـُ وع

  .موسى وهرب من وجه فرعون وأتى إلى أرض مديان

ب�ل نظ�ر  ،ولكن هللا لم يرفض�ه بس�بب خطئ�ه. وهكذا أخطأ موسى وفشل وهرب

دون أن  ،لى غيرته المقدسة وأعط�اه فرص�ة إلص�الح أخطائ�ه وته�ذيب وس�يلتهإ

 ،)مدرس�ة هللا(م�ديان  ال التدريب الروحي في صحراءوأدخله في مج... يرفضه

 .إلى أن يأتي الوقت المناسب الذي يتدخل فيه هللا بنفسه إلنقاذ الشعب

 لينتقم منه لم تمتلئ بعد وكأس غضبه بعد مل آثامهتففرعون لم تك ... 

  أم�امهم فرص�ة  تكان� ،ال�ذين س�يطردهم أم�امهم) سكان كنع�ان(وكذلك األمم

 . ولكنهم لألسف لم يستغلوها ......... للتوبة

 مل إعداده وتهيئته للخدمة توموسى نفسه لم يك. 

  بعد للدرجة الت�ي تس�مح له�م ب�الخروج م�ن مص�ر  العبراني لم يصلوالشعب

وعندما يأتي الوقت المناسب، الذي يكمل فيه كل هذا، سيعمل  ... .وعدم التراجع

ولكنه  سيكون موسى آخ�ر غي�ر . ضاً هللا بنفسه وبقوة عجيبة مستخدماً موسى أي

راع�ي األغن�ام بع�د تخرج�ه م�ن ... سيكون موس�ى جدي�داً ! هذا الفرعون األمير

 .مدرسة هللا في صحراء مديان
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  بع�د فش�له ف�ي ) س�نة ف�ي مص�ر ٤۰(من حياة موس�ى انتهت المرحلة السابقة

وخاف موسى من فرعون فهرب مغادراً مصر  ،أولى محاوالته لخالص الشعب

محبط�اً خ�رج  .ه هذه الصفحة المؤلمة م�ن حيات�هطاوياً وراء ،ومتجهاً إلى مديان

جانبهم وب�دالً ببوقوفه  تضحيته الكبيرة شعب إسرائيل لم يـُقدِّرو ،من فشل خطته

من أن يساعدوه تسببوا في خروج�ه هارب�اً ال يع�رف أي مص�ير ينتظ�ره بع�د أن 

 قاحلة بريةفي باً يفشل في تحرير شعبه وها هو يرحل غر خسر حياة القصور و

 .لب مرتجف من مطاردة فرعونالمجهول بق يواجه

 ف��ال ديس��ينلقوال ش��ك أن ع��دو الخي��ر يس��تغل أوق��ات االنكس��ار ليش��مت ف��ي ا ،

رخاً ف��ي اعج�ب أن يك�ون ق�د ه�اجم موس�ى بض�راوة أثن�اء رحلت�ه ف�ي البري�ة ص�

أن تس�لك ف�ي  طري�ق الواس�ع واخت�رتق�د ترك�ت الأنت ها : "أذنيه بصوت الحية

أم�ا كن�ت  ؟فماذا ربحت غير المزي�د م�ن الض�يق والمش�اكل ..... الطريق الضيق

  " ؟تنسى العبرانيين ومشاكلهمتنصت لصوت العقل و

 خط�ةكعادة إبليس فهو يلح ويكرر أفكاره الس�وداء م�راراً ولك�ن ال�رب ك�ان ل�ه و

     .عبده موسى عن فشله اأعمق يعزي به

 هكثي�ر م�ن قديس�يوالحقيقة أن مهنة رعي الغنم بال�ذات كان�ت ت�دبيراً م�ن هللا ل 

لراع��ي الص��الح ال��ذي س��يأتي ف��ي م��لء لليكون��وا ص��وراً مص��غرة أع��ّدهم ال��ذين 

 .وموسى وداود يعقوبو إبراهيم وإسحاقمثل  ،الزمان

 ول�م . وظل يص�وغ طينت�ه لتناس�ب رس�الته ، موسى الفخاري األعظم لقد أخذ

الوق�ت المناس�ب ينتظ�ر ال�رب ولكن  ،سنة كمدة طويلةينظر الرب إلى األربعين 

 ...رسالة الخالصمجهزاً ل حتى يصبح كل شيء

 الثانيةالمرحلة 
 راعــــي الغنــــم موسى
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  دخول أوالده أحسن المدارس إن كل أب يحرص على  :درسة هللا ومدارس البش�رم

مهم��ا  فض��لهاخت��ار أيحت��ى  ي��دقق كثي��راً و ،ليض��من تعل��يمهم عل��ى أعل��ى مس��توى

 .أرهقته تكاليفها المادية

  فقد دخل موسى  ،ختلف شكالً وموضوعاً عن مدرسة هللاتلكن مدارس البشر

ولكنه ظل جاهالً ف�ي نظ�ر  في عصره مدارس البشر ونال أعلى قسط من التعليم

 .خل مدرسة هللا الخاصة في البريةفكان من المحتم أن يد ،هللا

 وال يتلق�ى الطال�ب تعليم�ه م�ن البش�ر عل�ى  نون كثي�روهناك ال يوجد معلم�و

ال�ذي يأخ�ذ عل�ى عاتق�ه مهم�ة تعل��يم  )المعل�م األعظ�م( هللا نفس�هم�ن  ب�ل اإلط�الق

ل�ة ك�ل االذي ينس�ب حلكن هللا يضع بحكمته المنهج  ،ال يوجد منهج محدد. أوالده

 )۲۲ :۳٦يأ( "هوذا هللا يتعالى بقدرته من مثله معلماً " ..على حدة  طالب

  حقاً ال يوج�د معل�م مث�ل هللا ف�ي قدرت�ه وحكمت�ه ف�ي التعام�ل م�ع الشخص�يات

علي��ه أن ي��تعلم  ،فطال��ب مث��ل موس��ى يث��ق ف��ي ذات��ه وقدرات��ه... المختلف��ة للبش��ر

  .التواضع واالتكال على هللا ال على ذراعه البشرية

 غ الطال��ب م��ن ذات��ه حت��ى ف��رَ يُ  ،التفري��غ قب��ل الم��لء ال ب��د م��ن ف��ي مدرس��ة هللا

يع�رف  ،إن المعلم العظيم يع�رف ك�ل تلمي�ذ لدي�ه. لالمتالء بروح هللايفسح مجاالً 

فيهي��ئ ويش��كل  ،وه��و كم��ن يع��رف النهاي��ة م��ن البداي��ة م��ا يج��ب تفريغ��ه وتغيي��ره

  .سلوب المناسبوباأل ء حسب حكمته ليستخدمه في الوقت المناسبنااإل

 وسى كيف تم إعداده في مدرسة هللاواآلن هلم نرى م. 

 ال ي�زال ك�ان عق�ل موس�ى ذلك الوق�ت فحتى  .....أن يعرف طرق هللا كان عليه 

 .ت بصلة لطرق هللامُّ ـَ طرقه الخاصة التي ال تبممتلئاً 

  َك َك�اْلَغنَِم َهَدْيَت َش�ْعبَ "موسى يداً يستخدمها الرب ينتظر حتى يجعل من كان

 عملـي وسىــم أما في ذلك الوقت فقد كان )۲۰: ۷۷مز( ".بِيَِد ُموَسى َوَهاُرونَ 

 .رع واندفاعمن تلقاء نفسه بتسُّ  
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 ووداعة شاعراً يكون أكثر الناس حلماً موسى يـُعـَّد لكان  ،في األيام التالية

فقد كان معتمداً  الماضيأما في  ،كل خطوةبضعفه وطالباً اإلرشاد والمعونة في 

 .وقوته دون طلب مشورة هللا ،مفكراً في تحرير شعبه بإرادته ،كلية على فهمه

 :موسى في مديان* 

مأل ـُ أح�واض ت�( ألَْج�َرانَ اَن  ْ ْستَقَْيَن َوَم�ألاوَ  َوَكاَن لَِكاِهِن ِمْديَاَن َسْبُع بَنَاٍت فَأَتَْينَ 

َع�اةُ َوطَ�َرُدوُهنَّ افَ�أَتَى ۱۷. أَبِ�يِهنَّ  لِيَْسقِيَن َغنَمَ  )تناامنها الحيو شرببالماء لت . لرُّ

ا أَتَ�ْيَن إِلَ�ى َرُعوئِي�َل أَبِ�يِهنَّ قَ�الَ ۱۸. فَنََهَض ُموَسى َوأَْنَجَدُهنَّ َوَسقَى َغنََمُهنَّ  : فَلَمَّ

ا ِم�ْن ِريٌّ أَْنقَ�َذنَ َرُج�ٌل ِمْص�«: فَقُْل�نَ ۱۹» ْليَ�ْوَم؟اِء ْلَمِج�ياا بَ�الُُكنَّ أَْس�َرْعتُنَّ فِ�ي مَ «

َعاِة َوإِنَّهُ اأَْيِدي  َن ُه�َو؟ َوأَْي�«: فَقَ�اَل لِبَنَاتِ�هِ ۲۰. »ْلَغ�نَمَ اْستَقَى لَنَا أَْيض�اً َوَس�قَى الرُّ

ُج�َل؟ الَِماَذا تَ�َرْكتُنَّ  ى أَْن يَْس�ُكَن َم�َع فَاْرتََض�ى ُموَس�۲۱ .»ْدُعونَ�هُ لِيَأُْك�َل طََعام�اً الرَّ

جُ ا ْس�َمهُ َجْرُش�وَم ألَنَّ�هُ اْبن�اً فَ�َدَعا افََولَ�َدِت ۲۲. ْبنَتَ�هُ اةَ ِل فَ�أَْعطَى ُموَس�ى َص�فُّورَ لرَّ

 )۲۲ -۱٦: ۲خر (.»ُكْنُت نَِزيالً فِي أَْرٍض َغِريبَةٍ «: قَالَ 

  وهي منطق�ة ف�ي ش�به الجزي�رة العربي�ة ش�رق خل�يج هرب موسى إلى مديان

جت�ه قط�ورة العقبة وسميت بهذا االسم نسبة إلى م�ديان اب�ن أبين�ا إب�راهيم م�ن زو

َوَع��اَد إِْب��َراِهيُم فَأََخ��َذ َزْوَج��ةً اْس��ُمَها قَطُ��وَرةُ، " الت��ي تزوجه��ا بع��د وف��اة س��ارة 
) ۲-۱: ۲٥تك( ".َويِْشبَاَق َوُشوًحا َوِمْديَانَ ِزْمَراَن َويَْقَشاَن َوَمَداَن : فََولََدْت لَهُ ۲

 .ووصل عند إحدى اآلبار فشرب وجلس ليستريح

 ۲۹:  ۱۰ع�د" (هللا ص�ديق"ومعن�اه يسمى رعوئيل  ل كان في مديان كاهن (

 ،وكان يعبد هللا بطريقة ما )۱: ۳خر(" السامي أو المفضل"يثرون ومعناه ولقبه 

فأتين كعادتهن ك�ل ي�وم  ،رعين غنمهله سبع بنات ت وكان ،ال نعرف الكثير عنها

 .سقين الغنم من البئر فشربن ومألن األجران لتشرب أغنامهنتل

  الرع���اة ووج���دوا األج���ران ممل���وءة فاس���تغلوا ض���عف البن���ات ج���اء بع���ض

 ،فتضايق موسى من هذا الظلم إذ كان جالساً من بعيد يرقب الموقف ،وطردوهن
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ويتضح  ،الرعاة الظالمين ةقاومموقام مسرعاً بشهامة المصريين لنجدة البنات و

 .الغنميتأخرن في سقي  لذلك ياً كان يتكرر يوممن الكالم أن هذا الموقف 

  بمساعدة موسى لهن  نه فأخبر .األب اليوم تعجب في ذلك مبكراً  نعدفلما .

يسكن وعرض عليه أن  ،دعا يثرون موسى ليأكل عنده ورحب به لشهامتهف

جديدة ال تهوحاول موسى أن يبدأ حيا .وبدأ موسى يعاونه في رعي األغناممعه، 

دافناً سره في  ،غنملل اً ختلف تماماً عن  رفاهية القصور وبدأ يعمل راعيالتي ت

  .فشله جاهلأعماقه ومحاوالً ت

 األرض  ونيزرع الذين كانوا المصريين في نظر حقيرةرعي مهنة الكان و

لذا كانوا يحتقرون الرعاة من البدو و. حساب أوقات الري والحصاد ونويتقن

ولكن موسى كان يدرك أن أجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا رعاة   .لالرحَّ 

 .أنه اآلن لم يعد ذلك األمير المصري بل هو عبراني هارب من جريمة قتلو

 اومعناه(ورة ـُّ فه ابنته صَ جَ وَّ لما توطدت المحبة بين كاهن مديان وموسى زَ و 

ليتذكر غربته ف�ي  )أي غريب(وأنجب منها موسى ابناً دعاه جرشوم  )عصفورة

ل�يس م�ن س�ان س�ماوي كإنأيض�اً غربت�ه وأرض مديان بعيداً عن شعبه العبران�ي 

 .أي هللا عوني )٤-۲: ۱۸خر(دعاه أليعازر  نجب ابناً آخروفيما بعد أ. العالم هذا

 :هللا يذكر عهده* 

َوتَنَهََّد بَنُو إِْسَرائِيَل ِمَن  .َوَحَدَث فِي تِْلَك األَيَّاِم اْلَكثِيَرِة أَنَّ َملَِك ِمْصَر َماتَ 

فََسِمَع هللاُ ۲٤.ُعبُوِديَّةِ ُصَراُخُهْم إِلَى هللاِ ِمْن أَْجِل الْ  فََصِعدَ  اْلُعبُوِديَِّة َوَصَرُخوا

َونَظََر هللاُ بَنِي ۲٥. فَتََذكََّر هللاُ ِميثَاقَهُ َمَع إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ  أَنِينَُهْم،

 )۲٥ -۲۳: ۲خر(.إِْسَرائِيَل َوَعلَِم هللاُ 

 ي،ــذلك الفرعون القاسل حتى مات استمر المصريون في إذالل بني إسرائي  

عندما تشتد الضيقة باإلنسان تتحول صالته إلى و .بنو إسرائيل إلى هللافصرخ 

  ! فسمع أنينهم ،وصعد صراخهم إلى عرش هللا ،صراخ
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  يبدأ في االستجابة قبلولكن هل يحتاج الرب أربعة قرون ! 

  !تفرح باالستجابة قد ماتت قبل أن يتأخر كثيراً حتى أن أجياالً  لماذا

  ؟منذ البداية هم هللا ألم يسمع

قد أتى الوقت  هنا بمعنى أنه سمعفي كل وقت صالتنا ولكن نه يسمع إى بل

تحقيق آن أوان ميثاقه مع إبراهيم ولكن تذكر بمعنى أنه  إنه لم ينسَ  ،المحدد

 فنظر هللا. الوعود التي أعطاها إلبراهيم وإسحاق ويعقوب أجداد هذا الشعب

ات الالزمة ليخرجهم من استعد لتنفيذ خطته واتخذ الترتيب هللا أي علمإليهم و

 .مصر ويرجعهم إلى أرض كنعان لتكون ميراثاً لهم

 ال تفقد  ،يا من تعاني من ثقل التجربة وتصرخ من شدة التعب ،الحبيب يابن

إنه يسمع ويشعر وسيتدخل في الوقت . تظن أن هللا ال يسمعكوال  ،رجاءك

ينظر إلهك لن ينساك بل  ،عليك أن تثق في ذلك وتنتظره بإيمان ،حدد من قبلهالم

وحينما تتأمل حياتك بعد مرور التجربة سوف تدرك حكمته وتشكر  ويعمل

 . ته التي تتذمر منها اآلن وسوف تعرف أن كل ذلك كان لخيركأناطول 

 :ظهور هللا في العليقة* 

ا ُموَسى فََكاَن يَْرَعى َغنَ  َم يَْثُروَن َحِميِه َكاِهِن ِمْديَاَن، فََساَق اْلَغنََم إِلَى َوَراِء َوأَمَّ

يَّةِ  ويسمى جبل هللا ألن  ،جنوب سيناء في( َوَجاَء إِلَى َجبَِل هللاِ ُحوِريبَ   اْلبَرِّ

بِّ بِلَِهيِب نَاٍر ۲. ) موسى استلم الشريعة والوصايا من فوقه َوظََهَر لَهُ َمالَُك الرَّ

فَنَظََر َوإَِذا اْلُعلَّْيقَةُ تَتََوقَُّد . )نبات شوكي ينمو في الصحراء( ُعلَّْيقَةٍ  ِمْن َوَسطِ 

أَِميُل اآلَن ألَْنظَُر هَذا اْلَمْنظََر «: فَقَاَل ُموَسى۳. بِالنَّاِر، َواْلُعلَّْيقَةُ لَْم تَُكْن تَْحتَِرقُ 

بُّ أَنَّهُ َماَل لِيَْنظَُر، نَاَداهُ هللاُ فَلَ ٤. »لَِماَذا الَ تَْحتَِرُق اْلُعلَّْيقَةُ؟. اْلَعِظيمَ  ا َرأَى الرَّ مَّ

الَ «: فَقَالَ ٥. »َذاا أنا ه«: فَقَالَ . »!ُموَسى، ُموَسى«: ِمْن َوَسِط اْلُعلَّْيقَِة َوقَالَ 

َعلَْيهِ  اْخلَْع ِحَذاَءَك ِمْن ِرْجلَْيَك، ألَنَّ اْلَمْوِضَع الَِّذي أَْنَت َواقِفٌ . تَْقتَِرْب إِلَى هُهنَا

 )٥-۱: ۳خر(.»أَْرٌض ُمقَدََّسةٌ 
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 وكان  ،تأتي فجأة دون مقدمات ،هنالك أيام خالدة في حياة كل منا :يوم خالد

 .غنم  لمدة أربعين سنةال أن يرعى اعتاد هذا اليوم هكذا بالنسبة لموسى الذي

بالجهد  كادوي .ر شعبهيحربت تلو األخرى حتى نسى حلمه القديم واحدةمرت 

 . من الماضي البعيد تطل عليه باهتة فيراها وجوهاً  أخوتهر وجوه يتذك

ولم يعد هو ذلك الرجل المفتول العضالت القادر أن يفتك بالمصري بضربة  

فقد أنهى ثمانين عاماً من عمره وفقد الكثير من الحماس والعزيمة  ،من ذراعه

 .والحلم والوداعة صبر وطول األناةوعلمته البرية ال، قديماً  تهوالهمة التي ميز

   ولم يتوقع موسى أن يكون هناك جديد مع بداية العقد التاسع من عمره

وعندما أشرق  فاأليام والسنون كلها متشابهة ال يتغير فيها سوى مكان المرعى،

كعادتها على الرمال الفسيحة  الشمس أشرقت ،ذلك الصباح كان صباحاً عادياً 

  .كعادته كل يوم الغنم موسى ساقف ،ياألرجاء والجبال المحيطة بالمراع

  .إلى مكان جديد لم يكن يعتاده في أعماق البرية ولكن هذه المرة قاد غنمه

  وفيما كان موسى يرعى

وهو . الغنم رأى منظراً عجيباً 

نار مشتعلة في شجرة العليقة 

دون أن تحرقها، تعجب موسى 

من ذلك ودفعه الفضول أن 

يقترب ليتحقق مما يرى ، 

تساءل في نفسه أكثر من و

 :  سؤال 

  من الذي أشعل هذه النار؟
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السؤال االهم  ولكن). البرق مثالً (ربما تكون قد اشتعلت بفعل الطبيعة 

يحترق ويتحول ئاً شيإن النار إذا طالت  لماذا ال تحترق العليقة؟ واألصعب هو 

بالنار ولكنها ال  فالعليقة مشتعلةفي هذه الحالة، إلى رماد ولكن هذا لم يحدث 

  ...مما أثار عجب موسى ،تحترق

تحترق العليقة؟ لماذا الاألجيال يتردد صداه عبر سؤال موسى  وظل 

  :ما زلنا نسأل نفس السؤال بعدة صورالعهد الجديد وفي 

  وال يحترق اإلنسان؟ بالطبيعة البشريةهللا  كيف يتحد

 ؟ كيف تكون هناك عالقة بين إله قدوس وإنسان خاطئ

  ء مادي ضعيف؟ناإكيف يسكن الروح القدس في 

نراه  ،كل يوم على المذبح اً حاضرولكن هذا هو ما حدث فعالً فقد صار هللا 

  .تهقداس ناحرقتبعيوننا ونأكله ليصير داخلنا وال 

  يذكرفيذكر الكتاب أن العليقة المتقدة بالنار هي ظهور لمالك الرب ثم يعود 

عناها رسول أو مرسل والمقصود بكلمة مالك هللا وكلمة مالك م. أنه الرب

وقد . في العهد القديم الكلمة ظهورات هللا ىحدإ يه هالمرسل إلينا أي أن هذ

) ۱۷: ۱٥تك(فظهر إلبراهيم في شكل مصباح نار  ،تكرر ظهور هللا بشكل نار

) ۲۱:  ۱۳خر(قائداً للشعب في البرية وبعد العليقة ظهر في شكل عامود النار 

 .كما سنرى ) ۱۸: ۱۹خر(  ر كذلك بنار على الجبل وقت استالم الشريعةظهو

   فه��ي م��ن ناحي��ة ترم��ز لس��ر  ،م��ن أجم��ل رم��وز العه��د الق��ديم العليق��ةكان��ت

التجسد اإللهي واتحاد الاله�وت بالناس�وت دون أن يحت�رق األخي�ر كاتح�اد الن�ار 

 جم�ر لتي حمل�تومن ناحية أخرى ترمز للعذراء مريم ا. بالنبات دون أن تحرقه

 .الالهوت في أحشائها دون أن تحترق

 قطع صوت هللا صمت الدهور الرهيب  ،ومن وسط النار المشتعلة في العليقة

 :اً يناديه باسمهمن سمع فقد ،ذلك الراعي وقعاً غريباً  بكلمات وقعت على أذنيَّ 
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فتعجب جداً وأجاب على الص�وت دون أن يع�رف م�ن ال�ذي  "موسى موسى"  

 .ظن أن هذا الصوت من وحي خيالهيشك وي ئالل ،وقد تكرر االسم مرتين .يكلمه

 ص�موئيل ن�اداه  افه�و عن�دما دع� ،وهذه هي طريقة هللا  في النداء على أوالده

  .                                          )۱۰ :۳ص��م۱(ن عب��دك س��امع فق��ال ص��موئيل تكل��م أل "ص��موئيل ص��موئيل"

 انش��غالهاس��م للعت��اب أو الت��وبيخ مثلم��ا عات��ب مرث��ا عل��ى وق��د يك��رر هللا اال 

: ۱۰ل��و( "كثي�رة أم�ور ألج��لتهتم�ين وتض�طربين  أن��ت مرث�ا مرث�ا " بالخدم�ة 

ه��وذا  س��معان س��معان" :بنفس��ه فق��ال الزائ��دة ووب��خ بط��رس عل��ى ثقت��ه )٤۱

عل��ى  ش��اول ووب��خ. )۳۱ :۲۲ل��و( "الش��يطان طل��بكم لك��ي يغ��ربلكم كالحنط��ة

 .)٤:۹أع("لماذا تضطهدني ول شاولشا" للكنيسة اضطهاده

  أرض ف عليه�ا يق�ألن األرض الت�ي  )هح�ذاء( نعلي�ه أمره الص�وت أن يخل�ع

عندما سمع الصوت، إيماناً منه  ومن المؤكد أن موسى قد أصيب بالفزع مقدسة 

 يك�ون هللا م�ن أي أن االقت�راب" ال يران�ي اإلنس�ان ويع�يش" نهج العهد الق�ديم بم

حاض��راً عل��ى الم��ذبح لنتناول��ه د النعم��ة ص��ار هللا بذات��ه ولك��ن ف��ي عه�� .بح��دود

عل�ى ه�ذا  تق�دموا تق�دموااية ك�ل ق�داس ـ�ـويق�ول الش�ماس ف�ي نه ويصير داخلن�ا

فهو يدعونا للتقدم وفي الوق�ت  .وإلى الشرق انظروا قفوا بخوف ورعدة ،الرسم

 .بهذا السر العظيم فيقول قفوا برعدة نفسه يحذرنا من التهاون

  وإل�ى أهمي�ة  خلع النعلين يرمز إلى قداسة المك�ان :في العبادة) النظام(لطقس أهمية ا

كم�ا نفع�ل الي�وم عن�د اقترابن�ا م�ن  فال بنفس�ه ي�أمر موس�ى بخل�ع الح�ذاء ،الطقس

 .الهيكل أو دخولنا كنائس األديرة

ولك�ن هللا  ،لون ع�ن أهميته�ااءويتس�وقد يعترض ال�بعض عل�ى طق�وس الكنيس�ة  

ذهنن��ا  يس��توعبهالكثي��ر مم��ا ال  كهن��ان فوـ��ـالبش��رية ألنن��ا مبتدئ يعلمن��ا بطريقتن��ا

 .عين في الطقسإال عندما نلتزم بنظام م المحدود

 لماذا يسجد الكاهن أمام المذبح؟ أليس هللا في كل مكان؟  يسألون البعضو -
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 أرض مقدسة كما ي كل مكان ومالئ الكل ولكن الهيكلبالتأكيد هللا حاضر ف -

   .ومن قصة العليقة لكتاب المقدستعلمنا من ا 

 خلع الحذاء يشير إلىو: 

فم�ن يقت�رب إل�ى هللا يت�رك  ،ت الميت�ةن�اامصنوع من جلود الحيوالالنعل خلع  -۱

 .لينشغل بالاالهتمامات الحيوانية  تجرد منوي الميتة الماديات الزائلة عنه

 ،ى به�ا آدم وح�واءـَّ صنوع منها النعلين ترمز إلى الجلود التي تغط�الجلود الم -۲

ألن ال�ذبائح الحيواني�ة كان�ت رم�زاً (فنخلعها لنل�بس المس�يح الف�ادي ال�ذي يبررن�ا 

 .)ح عنا على الصليبوذبمللمسيح ال

   ولكن في أغلب األحيان  ،كثيراً ما نشكو من عدم رؤية هللا في حياتنا :رؤية هللا

أن تس��ير خل��ف  كعلي��فتري��د رؤيت��ه ف��إذا كن��ت  ،عيونن��ا مغلق��ة أو ض��عيفةتك��ون 

 ...موسى متبعاً خطواته

واقتط�ع  ،غلك الكثي�رة الت�ي ل�ن تنته�يااترك مش :اذهب إلى ما وراء البرية -۱ 

لى مكان هادئ حيث يخفت ضجيج العالم فتستطيع سماع هللا اذهب إ. وقتاً للخلوة

 .ورؤيته وسط الهدوء

عص��وب فتس��ير ف��ي غماره��ا م ،ال ت��دع الحي��اة تأخ��ذك :تأم��ل فيم��ا حول��ك -۲ 

تأمل خليق�ة هللا فتبص�ر جمال�ه م�ن خالله�ا وإذا . ال ترى شيئاً مما حولك ،العينين

ه إال بعدما وجد من�ه لم يدعُ فال  ،ل وانظر كما فعل موسىـِ منظراً غريباً م رأيتَ 

إذاً فالموضوع يحتاج إلى جه�اد م�ن اإلنس�ان أو خط�وة  .اكتشاف السررغبة في 

 .تسمع صوته يدعوكيخطوها نحو هللا وبعد ذلك سوف 

من  يئتانك مليألن أذن ،ربما يكون هللا يدعوك وأنت ال تسمعهف :نصت جيداً أ -۳ 

وبع�د  نصت جيداً لسماع صوت راعيكأف ، على صوته اعتادت لمضجيج الحياة و

 .كاذلك قد تنفتح عين

 ت��ذهب إلي��ه وتخل��ع نعلي��ك مق��دس نايج��ب أن يك��ون ل��ديك مك�� :اخل��ع نعلي��ك -٤ 

 :وأمام المذبح نسمع .المادية لتتمتع برؤية هللا كماماتاهتكل  تاركاً 
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  ".كم ألنها تبصر،وآلذانكم ألنها تسمعنطوبى لعيو "

   َا أن�ا ه�" ذلك الصوت يناديه أجاب دون ت�ردد موسى لما سمع  :»ها أَن�ا ََذا« َفَقال

وف�ي س�فر إش�عياء  ."ألن عب�دك س�امع تكل�م ي�ا رب"والطفل ص�موئيل ق�ال  ."ذا

وق�د  ب الرب شخصاً يرس�له لش�عبه أج�اب إش�عياء ق�ائالً هأن�ذا أرس�لنيعندما طل

، َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعلَ  يَا«"أجاب شاول الطرسوسي   )٦:۹أع ( ".؟َربُّ

 ذا ا أن�ا ؟ هل ستتردد قب�ل أن تق�ول ه�هبإذا سمعت الصوت يناديك بماذا ستجي

  ؟  ك الكثيرةغلاأم ستقولها دون تردد أم ستعتذر بمش

 ال ي�زال إل�ه . قل�وبهم لتص�غي ال يزال ذلك الصوت يتكلم مع كل م�ن تص�مت

س�يرة عظ�ة أو  ف�ي الكت�اب المق�دس أوف�ي  ،يعلن إرادت�ه ل�ألذن المقدس�ةاألجيال 

ولن تصل حياتنا إلى ما يجب أن تكون عليه إال بعد أن تتأكد أن ل  ،شخص تقي

  .خطة للقلب المطيعينتظر أن يعلن تلك ال هوو ،خطة مرسومة لكل ساعة فيها

 جاب�ة اإلك�ل من�ا ه�ي أن يك�ون ق�ادراً عل�ى  والنقطة الجوهري�ة الت�ي يحتاجه�ا

الي��وم ت��أخر  ومهم��ا االنتظ��ار طال��ت فت��رة مهم��ا طال��ت   »َذااَ أَن��ا ه��« الص��ريحة

 ك ستسمع الص�وت لكن تأكد أن . أو شاخ القلب وتسللت إليه بذور اليأسموعود ال

ك غير ؤال تسمح قط بأن تكون أحقا  ،بصفة مستمرة كن على أهبة االستعداد لذا

               .أو سرجك غير موقدة ،ممنطقة

 هاتوقعيأتي في ساعة ال ت قد. ال تسمح قط بتسرب اليأس  إلى نفسك . 

 . »َذااَ أَنا ه«قائالً بحماس ويا له من فرح جزيل عندما  تجيب نداءه 

 :هللا يدعو موسى للخدمة* 

فََغطَّى ُموَسى . »إِلهُ أَبِيَك، إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوبَ  أنا« :ثُمَّ قَالَ 

بُّ ۷. َوْجَههُ ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْنظَُر إِلَى هللاِ  إِنِّي قَْد َرأَْيُت َمَذلَّةَ َشْعبِي «: فَقَاَل الرَّ

ِريِهمْ  الَِّذي فِي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخُهْم ِمْن أَْجلِ  إِنِّي َعلِْمُت أَْوَجاَعُهْم، . ُمَسخِّ
أي أصعدهم من ذل العبودية ( فَنََزْلُت ألُْنقَِذُهْم ِمْن أَْيِدي اْلِمْصِريِّيَن، َوأُْصِعَدُهمْ ۸

ِمْن تِْلَك األَْرِض إِلَى أَْرٍض َجيَِّدٍة َوَواِسَعٍة، إِلَى أَْرٍض تَفِيُض لَبَنًا  )إلى الحرية
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لَى َمَكاِن اْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّيَن إِ  )الخير الوفير مزر( َوَعَسالً 

يِّيَن َواْليَبُوِسيِّينَ  يِّيَن َواْلِحوِّ شعوب من األمم كانت تسكن في أرض ( َواْلفِِرزَّ

، َوَرأَْيُت  ۹.) كنعان يقَةَ َواآلَن ُهَوَذا ُصَراُخ بَنِي إِْسَرائِيَل قَْد أَتَى إِلَيَّ أَْيًضا الضِّ

فَاآلَن َهلُمَّ فَأُْرِسلَُك إِلَى فِْرَعْوَن، َوتُْخِرُج ۱۰الَّتِي يَُضايِقُُهْم بَِها اْلِمْصِريُّوَن، 

 )۱۰ -٦: ۳خر( .»َشْعبِي بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ 

 طياته الماضي والحاض�ر والمس�تقبل  يحمل بين ،خرج صوت هللا من العليقة

إِلهُ أَبِيَك، إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِل�هُ  أنا« :الماضي. حدة عجيبةفي عبارة وا

ك��ان هللا م��ن تواض��عه ينس��ب نفس��ه ألوالده، فه��و يُع��رف بإل��ه إب��راهيم  .»يَْعقُ��وبَ 

عام�اً ولك�ن  ۸۰وقد سمع موسى ع�ن ه�ذا اإلل�ه م�ن أم�ه من�ذ . وإسحاق ويعقوب

إِنِّي قَْد َرأَْيُت َمَذلَّةَ َشْعبِي « :الحاضر .يها معههذه هي المرة األولى التي يتقابل ف

ِريِهمْ  إِنِّ�ي َعلِْم�ُت أَْوَج�اَعُهْم، . الَِّذي فِي ِمْصَر َوَس�ِمْعُت ُص�َراَخُهْم ِم�ْن أَْج�ِل ُمَس�خِّ
إِلَ�ى فَ�اآلَن َهلُ�مَّ فَأُْرِس�لَُك «  :المس�تقبل .»فَنََزْلُت ألُْنقِ�َذُهْم ِم�ْن أَْي�ِدي اْلِمْص�ِريِّينَ ۸

 .»فِْرَعْوَن، َوتُْخِرُج َشْعبِي بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ 

 وقد رأينا قبالً كيف خاف .خاف موسى وغطى وجهه عندما سمع صوت هللا 

ولكن بعد دخول  ،ألن خوف هللا لم يكن قد دخل حياته موسى من فرعون وهرب

حتى ل شجاعة بل سيواجهه بك ،من فرعونيخاف لن  إلى حياته الخوف المقدس

  .موسى هو الذي سيخشى فرعونأن 

 . خوف المستقبل وكل أنواع الخوفيطرد خوف الناس و طردوف هللا يفخ

  أعلن هللا لموسى أنه رأى مذلة شعبه وسمع ص�راخهم وعل�م أوج�اعهم فن�زل

ف�ال ل�يس جالس�اً ف�ي  ،في ه�ذه التعبي�رات إش�ارات جميل�ة ع�ن التجس�دو. لينقذهم

تطلب األم�ر  ذاوإ .إنه ينظر ويسمع ويعلم ....حاشا . الي بشعبهيبدون أن سمائه 

وكان��ت ه��ذه ه��ي ملخ��ص الرس��الة الت��ي . س��ينزل لينق��ذهم) تجس��ده(نزول��ه بنفس��ه 

أن هللا ق�ادم لخ�الص ش�عبه ألن�ه ي�رى م�ذلتهم ويش�عر بتع�بهم  ،أعلنها هللا لموسى

صورة ع�امود ليخلصهم وقد رأوه في  وال يمكن أن يبقى بعيداً ولكنه سوف يأتي
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جس�داً مثلن�ا ص�ائراً ف�ي ش�به  أخ�ذً  في ملء الزم�ان ولكنه ،السحاب وعامود النار

 ).سنة من موسى ۱٥۰۰بعد ( ،الناس

  حدثته عنه أمه إل�ه حقيق�ي وجب�ار وس�وف يخل�ص تأكد موسى أن اإلله الذي

. شعبه ويط�رد م�ن أم�امهم الش�عوب الوثني�ة ويس�كنهم أرض�اً تف�يض لبن�اً وعس�الً 

وه��و الش��يخ  –ف��ال يري��د إرس��اله  ،زعج��ت موس��ى كثي��راً مفاج��أة الت��ي أوأت��ت ال

 .خرج الشعب من أرض مصرـُ يإلى فرعون ل –عاماً  ۸۰العجوز البالغ 

 :موسىاعتذار * 

َحتَّى أَْذَهَب إِلَى فِْرَعْوَن، َوَحتَّى أُْخِرَج بَنِي إِْسَرائِيَل  أناَمْن «: فَقَاَل ُموَسى ِلِ 

: إِنِّي أَُكوُن َمَعَك، َوهِذِه تَُكوُن لََك اْلَعالََمةُ أَنِّي أَْرَسْلتُكَ «: فَقَالَ ۱۲» ِمْن ِمْصَر؟

فَقَاَل ۱۳. »ِحينََما تُْخِرُج الشَّْعَب ِمْن ِمْصَر، تَْعبُُدوَن هللاَ َعلَى هَذا اْلَجبَلِ 

. آبَائُِكْم أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ  إِلهُ : آتِي إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل َوأَقُوُل لَُهمْ  أناَها «: ُموَسى ِلِ 

هو  أنا( أَْهيَهِ «: فَقَاَل هللاُ لُِموَسى۱٤» َما اْسُمهُ؟ فََماَذا أَقُوُل لَُهْم؟: فَإَِذا قَالُوا لِي

أَْهيَْه أَْرَسلَنِي : هَكَذا تَقُوُل لِبَنِي إِْسَرائِيلَ «: َوقَالَ . »الَِّذي أَْهيَهْ  )أكون أناأو 

 )۱٤ -۱۱: ۳ خر( .»إِلَْيُكمْ 

 فهرب إلى البرية وقضى  ،فشل موسى عندما اعتمد على قوته في إنقاذ شعبه

نم مجرد راعي غفأصبح  ،سنة شعر فيها بضعفه أمام قوة هللا إله السماء ٤۰

 تعللج الشعب خرِ ـُ ولذا فعندما دعاه هللا من العليقة ليقابل فرعون وي. عجوز

 ؟ر بمليوني شخصدَّ ـَ قـُ أن يقود شعباً يالغنم فكيف له  بالكاد يقود فهو بضعفه

  وهي أنهم  ،وأعطاه عالمة ليقويه "إني أكون معك " شجع هللا موسى بقوله

سيخرجون من أرض مصر ويعبدون هللا في برية سيناء أي في نفس هذا الجبل 

هللا هنا يضع نهاية القصة أمام عيني موسى ليؤكد له أنه هو  .المجاور للعليقة

 .كل األمور المتحكم في

 وهي عدم معرفته اسم هللا ليتهرب من الدعوة، جديدة  بحجةموسى  تعللو

فشعب إسرائيل يعيشون بين أسماء . خصوصاً أن كل آلهة مصر لها أسماء
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ومن المؤكد أنهم سيسألونه عن اسم اإلله ...رع وآمون وأوزوريس ....كثيرة 

 فبماذا يجيبهم؟   ،الذي أرسله

  أو  -هو ناأ(ومعنى أهيه  "أهيه الذي أهيه " لموسى قائال أعلن هللا اسمه

الكائن وغيري  أنا ،هو اإلله الوحيد أناوبذلك يكون معنى االسم  )الكائن  أنا

وأمر  ."I AM THAT I AM" رجم هذه الكلمات باإلنجليزية إلىوتت .عدم

 .موسى بالذهاب إلى بني إسرائيل ليخبرهم أن أهيه أرسله إليهمهللا 

  ب ألوالده فيُدعى وقت بل كان يُنسَ حتى ذلك ال لم يكن هللا يُعرف باسم :أنا هو

 ،ليعقوب وصارعه ظهر هللا عندما وقبل ذلك ".إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب"

 »لَِماَذا تَْسأَُل َعِن اْسِمي؟«: فَقَالَ . »أَْخبِْرنِي بِاْسِمكَ «: َوَسأََل يَْعقُوُب َوقَالَ 

  )۲۹: ۳۲تك(

 هو أو الكائن أناف هللا نفسه لموسى باسم أهيه أو يهوه بمعنى رَّ ـَ ثم ع. 

 بِّ افَقَاَل لَهُ َمالَُك   وسأله عن اسمه،ظهر هللا لمنوح أبو شمشونو لَِماَذا «: لرَّ

 .) ۱۸ -۱۷:  ۱۳ قض( »ْسِمي َوهَُو َعِجيٌب؟اتَْسأَُل َعِن 

 ْبناً ايُولَُد لَنَا َولٌَد َونُْعطَى ألَنَّهُ  ،ثم يأتي إشعياء النبي ويعطينا اسماً آخر

يَاَسةُ َعلَى َكتِفِِه اَوتَُكوُن  ْسُمهُ َعِجيباً ُمِشيراً إِلَهاً قَِديراً أَباً أَبَِديّاً اَويُْدَعى لرِّ

ربنا وإلهنا  اسمه في العهد الجديد  ناولكننا عرف ) ٦:  ۹إش (  .لسَّالَمِ اَرئِيَس 

 .ومخلصنا يسوع المسيح

 كثيرا وقد كانت بنفس " أنا هو"خدم السيد المسيح عن نفسه كلمة وقد است

اليهود منه ألنه  اغتاظلذلك ) الكائن= يهوه(المعنى الذي أعلنه هللا لموسى 

وقد حرص القديس يوحنا الحبيب على توضيح هذا . عرفوا أن هذا هو اسم هللا

  :عن نفسهأورد أقوال الرب فاالسم تأكيداً منه على الهوت السيد المسيح 

  )۱۲: ۸يو (أنا هو نور العالم          )۳٥: ٦يو(أنا هو خبز الحياة 

  )٦:۱٤يو(أنا هو الطريق والحق والحياة                 )۹: ۱۰وي(أنا هو الباب 

 )۲٥:۱۱يو(هو القيامة والحياة  أنا   )۱۱ :۱۰يو(الراعي الصالح  أنا هو
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   )۸ :۱رؤ(ة و الياء البداية و النهاي األلفأنا هو 

 )هو(وفي اآليتين التاليتين يتضح أكثر معنى كلمة  -

  )۲٤: ۸يو(تموتون في خطاياكم  )هللا( أنا هو  إنيلم تؤمنوا  إن 

  إنيقال لهم   في جثسيماني عندما أتى رؤساء الكهنة مع الجنود ليقبضوا عليهو 

 قد خ�افوا من�هل )٦:۱۸يو( األرضالوراء وسقطوا على  إلىرجعوا  )هللا(أنا هو 

   .هي اسم هللا "أنا هو" ألنهم يعرفون أن هذه اللفظة 

  المتكبر الواثق بقدراته ولكنه  إن هللا ال يعمل مع ؟حتى أذهب إلى فرعون من أنا

بل اختار  " ومن خاللهم يصنع الكثير من العجائب المتضعين العمل مع  يحب

 ."األقوياءعفاء العالم ليخزي هللا جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار هللا ض

 .)۲۷:  ۱كو۱(

 عندما اعتمد على ذاته وقدرته بل تركه في  كخادم لم يقبل هللا موسى

 "؟ أنامن "؟ وإذا وصل اإلنسان إلى عبارة أناالمدرسة حتى تعلم أن يقول من 

وهنا فقط يستطيع هللا أن . يكون قد وصل إلى عنصر التواضع الالزم للخدمة

  .يعمل من خالله

 :خطة هللا المعدة للخروج* 

إِلهُ آبَائُِكْم، إِلهُ  يَْهَوهْ : هَكَذا تَقُوُل لِبَنِي إِْسَرائِيلَ «: َوقَاَل هللاُ أَْيًضا لُِموَسى

لَى األَبَِد َوهَذا هَذا اْسِمي إِ . إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوَب أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ 

بُّ إِلهُ آبَائُِكْم، : اِْذَهْب َواْجَمْع ُشيُوَخ إِْسَرائِيَل َوقُْل لَُهمُ . ِذْكِري إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ  الرَّ

إِنِّي قَِد اْفتَقَْدتُُكْم َوَما ُصنَِع بُِكْم فِي : إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب ظََهَر لِي قَائِالً 

 َن َواْلِحثِّيِّيَن ـيـِ يّ ـِ انـعَ ـنْ ـَ كـى أَْرِض الْ ـَر إِلَ ـصْ ـِة مِ ـَ َذلّ ـَ ْن مـْم مِ ـُ ُدكـِ عـْلُت أُصْ ـقُ ـفَ  .ِمْصرَ 

يِّيَن َواْليَبُوِسيِّيَن، إِلَى أَْرٍض تَفِيُض لَبَنًا َوَعَسالً  يِّيَن َواْلِحوِّ   .َواألَُموِريِّيَن َواْلفِِرزِّ

، تَْدُخُل أَْنَت َوُشيُوُخ بَنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َملِِك ِمْصَر َوتَقُولُوَن فَإَِذا َسِمُعوا لِقَْولِكَ «

بُّ إِلهُ اْلِعْبَرانِيِّيَن اْلتَقَ : لَهُ  يَِّة َونَْذبَُح  نااالرَّ فَاآلَن نَْمِضي َسفََر ثَالَثَِة أَيَّاٍم فِي اْلبَرِّ



 موسى راعي الغنم :ة الثانيةالمرحل *

                                                           ۳۷ 

بِّ إِلِهنَا فَأَُمدُّ يَِدي ْمُضوَن َوالَ بِيٍَد قَِويٍَّة،ْصَر الَ يََدُعُكْم تَ َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك مِ  .لِلرَّ

 )۲۰-۱٥ :۳خر( َوبَْعَد ذلَِك يُْطلِقُُكمْ . َوأَْضِرُب ِمْصَر بُِكلِّ َعَجائِبِي الَّتِي أَْصنَُع فِيَها

 أن خب��رهم يقاب��ل ش��يوخ بن��ي إس��رائيل ويأن  أوالً يج��ب  ههللا موس��ى أن�� خب��رأ

ق�د س�مع ص�لواتهم  - ب�أرض تف�يض لبن�اً وعس�الً ال�ذي وع�دهم  -إل�ه آب�ائهم يهوة 

 .في أرض كنعانهم نوسيحررهم من عبودية مصر ويسك

   ت�أتي الخط�وة الثاني�ة وتتمث�ل ف�ي دخ�ول موس�ى وش�يوخ إس�رائيل وبعد ذلك

 :لمقابلة فرعون وإخباره بما يأتي

 .أن هللا إله إسرائيل قد ظهر لهم -۱

من مصر ومسيرتهم ثالثة أيام في البرية ليقدموا  طلب خروج الشعبأن هللا  -۲

فه��و مج��رد طل��ب للعب��ادة كم��ا يعب��د  ، وه��ذا طل��ب متواض��ع. العب��ادة لل��رب إلهه��م

 . وال يتضمن الخروج من مصر وعدم العودة إليها .المصريون آلهتهم

 .إال أن فرعون رفضه مما يشير إلى قسوة قلبه ،ورغم تواضع الطلب

ائح حيوانية إللههم وهذه الذبائح مقدسة عند المصريين أنهم سوف يقدمون ذب -۳

يثي���ر غض���ب ف���ي أرض مص���ر ال ب���د أن ف���إن ذبحه���ا ل���ذا  ،ويعب���دون بعض���ها

وفي��ه  ،اً منطقي��طلب��اً ب��الخروج لتق��ديم ال��ذبائح بهم ـــ��ـله��ذا يعتب��ر طلوالمص��ريين 

 .قد رفضه فرعونفمراعاة لمشاعر المصريين ورغم ذلك 

 وق�د . ل بالرفض من قبل فرعونـَ قابـُ ية أن طلبهم سيأخبر هللا موسى من البدا

ث�م أخب�ره أن الخط�وة الثالث�ة تتمث�ل  ، يقل�ق أو ين�زعجئالموسى ل وأخبرسبق هللا 

س���تخيف ) الض���ربات العش���ر(ف���ي ت���دخل هللا بنفس���ه فيص���نع معج���زات كثي���رة 

 .المصريين فيضطرون إلى طاعة هللا وإطالق شعبه

 ! فتسلبون المصريين 
��ْعِب فِ��ي ُعِ◌يُ��وِن اْلِمْص��ِريِّينَ  َوأُْعِط��ي۲۱ فَيَُك��وُن ِحينََم��ا تَْمُض��وَن . نِْعَم��ةً لِه��َذا الشَّ

 بَ�ْل تَْطلُ�ُب ُك�لُّ اْم�َرأٍَة ِم�ْن َجاَرتَِه�ا َوِم�ْن نَِزيلَ�ِة بَْيتَِه�ا۲۲. أَنَُّكْم الَ تَْمُضوَن فَ�اِرِغينَ 
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�ٍة َوأَْمتَِع�ةَ ذَ  )الضيفة الت�ي تق�يم عن�دها( َه�ٍب َوثِيَابً�ا، َوتََض�ُعونََها َعلَ�ى أَْمتَِع�ةَ فِضَّ

 )۲۲-۲۱ :۳خر ( .»فَتْسلِبُوَن اْلِمْصِريِّينَ . )أي يلبسونها( بَنِيُكْم َوبَنَاتُِكمْ 

  لبن��ي أراد أن يع��وض هللا إذا قرأن��ا ه��ذه الكلم��ات ب��المعنى الحرف��ي نج��د ان

  .من حقوقهم المسلوبة خالل فترة العبودية والتسخير بعضاً إسرائيل 

يح�رره هللا م�ن عبودي�ة  بع�دماإلنس�ان التائ�ب ا المعنى الرمزي فهو يش�ير أن اأم

وأه�م م�ا س�لبه  .الخطية ال يص�رفه فارغ�اً ب�ل يم�أله م�ن مواه�ب روح�ه الق�دوس

الش�عب م�ن المص��ريين ل�م يك��ن ذهب�اً وال فض�ة ب��ل ه�و نف��وس المص�ريين ال��ذين 

يتبع��وا اإلل��ه آمن��وا بإل��ه إس��رائيل وخرج��وا م��ع ش��عب هللا ت��اركين غن��ى مص��ر ل

   ) ۳۸: ۱۲خر ( الحقيقي

 

 

 

 

 

 

 ت معجزابثالث موسى  شجعهللا ي* 

  إلى ثعبان تالعصا التي تحول: أوال 

قُونَنِي َوالَ يَْسَمُعوَن لِقَْولِي، بَْل «: فَأََجاَب ُموَسى َوقَالَ  َولِكْن َها ُهْم الَ يَُصدِّ

بُّ : يَقُولُونَ  بُّ  فَقَالَ ۲. »لَْم يَْظَهْر لََك الرَّ : فَقَالَ » َما هِذِه فِي يَِدَك؟«: لَهُ الرَّ

فَطََرَحَها إِلَى األَْرِض فََصاَرْت َحيَّةً، . »اْطَرْحَها إِلَى األَْرضِ «: فَقَالَ ۳. »َعًصا«

بُّ لُِموَسى٤. فََهَرَب ُموَسى ِمْنَها  )ذيلها( .»ُمدَّ يََدَك َوأَْمِسْك بَِذنَبَِها«: ثُمَّ قَاَل الرَّ

قُوا أَنَّهُ قَْد ظََهَر لََك «٥. يََدهُ َوأَْمَسَك بِِه، فََصاَرْت َعًصا فِي يَِدهِ فََمدَّ  لَِكْي يَُصدِّ

بُّ إِلهُ آبَائِِهْم، إِلهُ إِْبَراِهيَم َوإِلهُ إِْسَحاَق َوإِلهُ يَْعقُوبَ       ) ٥-۱: ٤خر( .»الرَّ

 
 
 

َّ لما خل"                      ،رب تالميذه الذين آمنوا به من بني إسرائيلص الــ

خلص بهم أيضاً كل من يؤمن به من األمم الذين كانوا من خاصة 

ألنه جعلهم  .إني أجعلكم تسلبون المصريين: الشيطان  فتحقق قوله

  ."يأخذون منه نفوس األمم الذين هم خاصته

  .)القديس مارأفرام السرياني(
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  ج�اءت إجاب�ة وهن�ا . يصدقه شيوخ شعبه فسأل هللا ماذا يفع�لتوقع موسى أال

أراد أن  ولع�ل هللا . سأل موسى عما في يده فقال أنه�ا عص�اف .هللا في شكل سؤال

ض�عفه وكب�ر ولكن رغم  ،يحتاج لعصا يستند عليها شيخاً ر موسى أنه صار ـِّ يُذك

سيس��تخدم  هأراد هللا أن يري��ه أن�� .ف��ال س��وف يس��تخدمه ليص��نع ب��ه عجائ��ب س��نه

فقير ال يملك شيئاً غير تلك  فموسى راعٍ  ،إمكانياته الضعيفة في صنع المعجزات

  .يستعملها لرعاية غنمهالتي العصا التي في يده و

بل مج�رد عص�ا راٍع  ،عندما يطلب هللا أداة لخدمته فأنه ال يطلب صولجاناً ذهبياً 

مها هللا أقوى م�ن أعظ�م أس�لحة الجي�وش وهك�ذا تغي�رت العص�ا . ولكن عصا يُدعِّ

 . فإنها لن تكون مجرد خشبة بل أداة لصنع المعجزات ت في يد هللاعَ ُوضِ  بعد أن

 هللا كثي��راً م��ا يفع��ل ذل��ك فعن��دما أراد إش��باع الجم��وع ل��م يخل��ق له��م طعام��اً و !  

وب��ارك  خ��ذهاً فأ ،وس��مكتين م��اذا عن��دكم؟ فق��دموا ل�ه خم��س خب��زاتولكن�ه س��ألهم 

ياء فه�و ال يمي�ل إل�ى ص�نع أش� ،هو منهج هللا معناهذا . وأشبع خمسة آالف رجل

فالعص�ا الت�ي كان�ت  .يأخذ إمكانياتنا البسيطة ويباركه�ا فتص�ير عظيم�ة بل براقة

 .  صارت رمزاً للقوة ،رمزاً للضعف والعجز

 فخ�اف موس�ى  ،األرض فتحول�ت إل�ى حي�ة عصا عل�ىأمر هللا موسى بإلقاء ال

ثم طلب منه هللا أن يمسك ب�ذيل الحي�ة . ةحقيقي ا حيةيؤكد لنا أنهمما  اوهرب منه

  .فأطاع موسى وهنا تحولت الحية إلى عصا مرة أخرى

  كان�ت العص�ا أوالً رم�زاً للم�وت ألنه�ا ترم�ز إل�ى ش�جرة معرف�ة  :عص�ا موس�ى

يمس��ك ب��ذيل ) المخل��ص(الخي��ر والش��ر فارتبط��ت بالحي��ة الس��امة، ولك��ن موس��ى 

 .صا ولكنها هذه المرة ترمز للصليبتحول إلى علت )الموت(الحية 

  العصا  للصليب فقالكيف ترمز ار أفرام السرياني م شرح القديسوقد: 

أراد الرب بالعصا إظهار آياته فيها، إشارة إلى خشبة صليب المسيح الت�ي به�ا [ 

ف��ي ي��د كان��ت ) أي خش��بة الص��ليب(فه��ذه ... ظه��رت آي��ة الغلب��ة عل��ى الش��ياطين
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جعله��ا عل��ى األرض  كن��هول لم��ؤمنينا يع��ين عك��ازليُظه��ر أنه��ا  ...موس��ى عص��ا

 ]موت وفزع للشياطينليُظهر أنها ... ثعباناً 

  ال�رب يس�وع المس�يح(ومنذ القدم كان وع�د هللا آلدم وح�واء أن نس�ل الم�رأة (

 . ويبطل الموت بموته )۱٥:۳تك( رأس الحيةسيسحق 

فق�د ه�رب م�ن ) ٥:۳ع�ب (أما موسى الذي يعتبر خادماً ف�ي بي�ت الس�يد المس�يح 

وبعد تشجيع هللا له كان أقصى م�ا  - تمما يؤكد ضعفه كإنسان أمام المو -الحية 

 .كظل لألمور المستقبليةال رأسها  يمسك ذيل الحيةيمكن أن يفعله هو أن 

 س والق�����ديس كي�����رلس اإلس�����كندري والق�����ديس ئ�����وتح�����دث الق�����ديس ايريني

غريغوريوس أسقف نيصص والقديس أغسطينوس عن هذه العصا المتحولة إلى 

 ).ده على األرض يبطل مفعول الحيةالمسيح بتجس(حية كرمز للتجسد اإللهي 

العص�ا رم�زاً للقيام�ة إذ أما العالمة ترتليان والقديس امبرسيوس أيضاً فرأي�ا ف�ي 

أال يقدر بإرادته اإللهية أن يقيم  ...هل الذي جعل من العصا حية": يقول األخير

س��فر الخ��روج للقم��ص ت��ادرس [ ."الحي��اة للم��وتى م��رة أخ��رى يعي��دالعظ��ام و

 ] ٤۱ص  -يعقوب 

  اليد البرصاء: ثانياً * 
بُّ أَْيًضا٦ فَأَْدَخَل يََدهُ فِي ُعبِِّه ثُ�مَّ أَْخَرَجَه�ا، . »أَْدِخْل يََدَك فِي ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل لَهُ الرَّ

ُعبِّ�ِه فََردَّ يَ�َدهُ إِلَ�ى . »ُردَّ يََدَك إِلَى ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل لَهُ ۷. َوإَِذا يَُدهُ بَْرَصاُء ِمْثَل الثَّْلجِ 

قُوَك «۸. ثُمَّ أَْخَرَجَها ِمْن ُعبِِّه، َوإَِذا ِهَي قَْد َعاَدْت ِمْث�َل َجَس�ِدهِ  فَيَُك�وُن إَِذا لَ�ْم يَُص�دِّ

قُوَن َص���ْوَت اآليَ���ِة األَِخي���َرةِ  . َولَ���ْم يَْس���َمُعوا لَِص���ْوِت اآليَ���ِة األُولَ���ى، أَنَُّه���ْم يَُص���دِّ

  )۸-٦:٤خر(

يش��ير إل��ى فح��ص اإلنس��ان ) قل��بداخ��ل ال(ى الع��ب إدخ��ال الي��د إل�� : الي��د البرص��اء .

 .وكم يحتاج إلى تطهير وشفاء) خاطئ(، فيكتشف كم هو أبرص لنفسه

وإعادة إدخالها إلى العب ثاني�ة يش�ير أن الطه�ارة س�تكون عطي�ة ال�روح الق�دس  

 . الذي يسكن داخلنا فيطهر التائبين
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 موسى في حض�نه  ه برصاء  تشير إلى شعب إسرائيل الذي حملاليد كما أن ال

ن فم� .ولكن هللا قادر على ش�فائه ،)۱۲: ۱۱عد( قساوة قلبه بكل عيوبه وعناده و

 .سواه يستطيع أن يطهر قلب اإلنسان وفكره من الشر والنجاسة

  الماء يتحول دماً : ثالثاً * 

قُوا َه�اتَْيِن اآليَتَ�ْيِن، َولَ�ْم يَْس�َمُعوا لِقَْولِ�كَ  ، أَنَّ�َك تَأُْخ�ُذ ِم�ْن َم�اِء َويَُكوُن إَِذا لَْم يَُص�دِّ

النَّْه��ِر َوتَْس��ُكُب َعلَ��ى اْليَابَِس��ِة، فَيَِص��يُر اْلَم��اُء الَّ��ِذي تَأُْخ��ُذهُ ِم��َن النَّْه��ِر َدًم��ا َعلَ��ى 

     ) ۹: ٤خر( .»اْليَابَِسةِ 

 يكشف  الذي) العصا(إلى الدينونة من خالل الصليب  تشير قد وهذه المعجزة

 . البعيدة عن هللا وهي الهالك األبدي لكل من ال يؤمننهاية ماء هذه الحياة 

 شير إلى أن بني إسرائيل لن يصدقوا تسلسل اآليات الثالثة على هذا النحو يو

في مجيئه إليهم كبشر تحت اآلالم ف�ي ش�به جس�د ) المرموز إليه بموسى(المسيح 

                         ص�����دقوه ول�����ن ي ،)العص�����ا الت�����ي تحول�����ت حي�����ة( لي�����دين الخطي�����ة الخطي�����ة

ة النهاي�حتى إن�ه ف�ي  ،)اليد البرصاء التي شفيت(لنجاساتهم وخطاياهم في شفائه 

 معجزة الماء(لكل من يرفض عمل هللا وخالصه   تأتي الدينونة والهالك البد أن

 ).المتحول دماً  

 أوالً،  نفس����ه لتثبي����ت إيم����ان موس����ى أعط����ى هللا موس����ى ع����دة معج����زات                          

  .أن موسى قد قابل هللا فيؤمنوا ،أيضاً  بني إسرائيلشهادة لثم 

ولكننا كثي�راً . يدعونا لإليمان والتوبةالذي هللا المتكرر صوت ل تشير وهي أيضاً 

 !!مثل فرعون الذي قّسى قلبه نتجاهلهما 

 :أنا ثقيل الفم واللسان* 

بِّ  يُِّد، لَْسُت أَنَا َصاِحَب َكالٍَم ُمْنُذ أَْمِس َوالَ اْستَِمْع أَيَُّها السَّ «: فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ

ِل ِمْن أَْمِس، َوالَ ِمْن ِحيِن َكلَّْمَت َعْبَدَك، بَْل أَنَا ثَقِيُل اْلفَِم َواللَِّسانِ  فَقَاَل لَهُ . »أَوَّ

بُّ  بَِصيًرا أَْو  َمْن َصنََع لِِإلْنَساِن فًَما؟ أَْو َمْن يَْصنَُع أَْخَرَس أَْو أََصمَّ أَوْ «: الرَّ

؟ فَاآلَن اْذَهْب َوأَنَا أَُكوُن َمَع فَِمَك َوأَُعلُِّمَك َما تَتََكلَُّم بِهِ  بُّ . »أَْعَمى؟ أََما ُهَو أَنَا الرَّ



 موسى راعي الغنم :ة الثانيةالمرحل *

                                                           ٤۲ 

يُِّد، أَْرِسْل بِيَِد َمْن تُْرِسلُ «: فَقَالَ    )ابحث عن شخص آخر( .»اْستَِمْع أَيَُّها السَّ

بِّ َعلَى  أَلَْيَس َهاُروُن الالَِّويُّ أََخاَك؟ أَنَا أَْعلَُم «: ُموَسى َوقَالَ فََحِمَي َغَضُب الرَّ

فَِحينََما يََراَك يَْفَرُح بِقَْلبِِه، فَتَُكلُِّمهُ . أَنَّهُ ُهَو يَتََكلَُّم، َوأَْيًضا َها هَُو َخاِرٌج الْستِْقبَالِكَ 

. َوَمَع فَِمِه، َوأُْعلُِمُكَما َماَذا تَْصنََعانِ  َوتََضُع اْلَكلَِماِت فِي فَِمِه، َوأَنَا أَُكوُن َمَع فَِمكَ 

َوتَأُْخُذ فِي يَِدَك . َوُهَو يَُكوُن لََك فًَما، َوأَْنَت تَُكوُن لَهُ إِلًها. َوُهَو يَُكلُِّم الشَّْعَب َعْنكَ 

 )۱۷ -۱۰: ٤خر( .»هِذِه اْلَعَصا الَّتِي تَْصنَُع بَِها اآليَاتِ 

 �فاً موس�ى لِـ َ ك�ـُ تعلة ن�اراً وص�وت هللا الص�ادر منه�ا مما زلنا أمام العليق�ة المش

ب��العودة إل��ى مص��ر لك��ي يخل��ص ش��عبه م��ن العبودي��ة ويخ��رجهم م��ن مص��ر إل��ى 

جعل�ه س�معه موس�ى رآه وك�ل م�ا  ف�إن ب�الطبعو. األرض التي تفيض لبناً وعس�الً 

لك�ن عل�ى ال�رغم و ،إب�راهيم وإس�حاق ويعق�وبأن الذي يكلِّمه هو يهوه إله يتيقن 

المعج�زات عل�ى ال�رغم م�ن و ،يكون معه أند هللا وعلى الرغم من وعك ومن ذل

 .الحجة تلو األخرىب تعللما زال موسى يقاوم إرادة هللا ويف

 ل أو قص�وراً ف�ي طاعت�ه أو  ت�هولكن ل�م تك�ن مقاوم�ة موس�ى نقص�اً ف�ي محب

م ـَ ظ�ولكنها كانت خوف�اً م�ن عِ  ،عدم مباالة بشعبه الذي يعاني من مرارة العبودية

له�االمسئولية التي كان يرى نفسه أصغر جداً م�ن تح ل�ذلك اعت�ذر م�رة أخ�رى  ،مُّ

وظن بذلك أن هللا سيتركه لحال سبيله ألن هذه المهم�ة بال�ذات  للسانبكونه ثقيل ا

  .تحتاج إلى فصاحة في الكالم وقوة إقناع وهو ال يمتلك أي منهما

  :فهو الذي قيل عنه .ذرى بهذا العـذر موسـأن يعت جداً  ولكنه من العجيب

 ".فَتََهذََّب ُموَسى بُِكلِّ ِحْكَمِة اْلِمْصِريِّيَن، َوَك�اَن ُمْقتَ�ِدًرا فِ�ي األَْق�َواِل َواألَْعَم�الِ  "

 فكيف يقول هذا الكالم عن نفسه؟  ..........  )۲۲: ۷أع (

 ز بقولهلقد شرح لنا العالًّمة أوريجانوس هذا اللغ:  

ل��م يك��ن  ،مص��ر عن��دما ته��ذب بك��ل حكم��ة المص��ريينقام��ة موس��ى ف��ي خ��الل إ[

ب�ل  .ول�م يظه�ر ق�ط ب�ال طاق�ة ف�ي التعبي�ر ،ضعيفاً في الكالم وال ثقيالً في اللسان

ولكن منذ أن ب�دأ ف�ي س�ماع ص�وت هللا . جارىـُ كان ذا صوت مجلجل ولباقة ال ت
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وأدرك أن لس��انه ثقي��ل  ،أح��س أن ص��وته ض��عيف وعلي��ل ،وتقبُّ��ل كالم��ه اإلله��ي

ف فيه��ا عل��ى الكلم��ة . ثمومتلع�� واعت��رف أن��ه أبك��م ف��ي اللحظ��ة الت��ي ابت��دأ يتع��رَّ

 .]"كان منذ البدء عند هللا "الحقيقي الذي 

  ص��رت " وه��ذا ه��و بالت��ـأكيد نف��س الش��عور ال��ذي جع��ل الم��رنم آس��اف يق��ول

وذل��ك عن��دما ق��ارن حكمت��ه البش��رية بالحكم��ة  )۲۲: ۷۳م��ز" (كبه��يم عن��دك 

يشعر في  ،قف في حضرة هللا ويتواجه مع حكمة القديرسان عندما يفاإلن ،اإللهية

الحال بعجزه وضآلته أمام هللا الكلي الحكمة والقدرة والمعرفة فيق�ول م�ع  أي�وب 

فََمْن َذا الَّ�ِذي ۳. قَْد َعلِْمُت أَنََّك تَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء، َوالَ يَْعُسُر َعلَْيَك أَْمرٌ «الصديق 

بَِعَجائِ��َب فَ��ْوقِي لَ��ْم . ْعِرفَ��ٍة؟ َولِكنِّ��ي قَ��ْد نَطَْق��ُت بَِم��ا لَ��ْم أَْفَه��مْ يُْخفِ��ي اْلقََض��اَء بِ��الَ مَ 

   )٥ ،۳-۲: ٤۲أي .(».بَِسْمِع األُُذِن قَْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرأَْتَك َعْينِي. أَْعِرْفَها

  قنعه أنه هو الذي صنع لإلنسان فم�اً وطل�ب من�ه أن ي أخذفعذره هللا ولم يقبل

 ).أي سيتحدث على لسانه(وهو سيكون مع فمه  يذهب

  خ��ادم أن��ه  ثقي��ل الف��م ك��ل ج��داً أن يش��عر  م��ن المه��م :اذه��ب وأن��ا أك��ون  م��ع فم��ك

واللسان، ألنه حينئذ يرى قوة هللا تكمل في ضعفه فال يقع في كبرياء ومجد باطل 

يح وقد خاطب السيد المس .وعودهكل  وهو قادر أن يتمم حقاً ثمين الرب  وعدو. 

يقولونه عندما يقفون أمام  تالميذه بمثل هذا الكالم عندما أوصاهم أال يفكروا فيما

ألَنِّ�ي أَنَ�ا أُْعِط�يُكْم فًَم�ا َوِحْكَم�ةً الَ يَْق�ِدُر َجِمي�ُع ُمَعانِ�ِديُكْم أَْن "   الوالة ألجل اس�مه

�وا َكْي�فَ "  ،)۱٥: ۲۱لو(" .يُقَاِوُموَها أَْو يُنَاقُِضوَها أَْو بَِم�ا تَتََكلَُّم�وَن،  فالَ تَْهتَمُّ

�اَعِة َم�ا تَتََكلَُّم�وَن بِ�ِه،  ألَْن لَْس�تُْم أَْن�تُُم اْلُمتََكلِِّم�يَن بَ�ْل ۲۰ألَنَُّكْم تُْعطَْوَن فِي تِْل�َك السَّ

  )۲۰-۱۹ :۱۰مت(." ُروُح أَبِيُكُم الَِّذي يَتََكلَُّم فِيُكمْ 

 الم�ه ب�ل ك�الم هللا وه�و هذا الوعد هو أساس كل خدم�ة ألن الخ�ادم ال ينق�ل ك

 .وعدم قدرتك اً بقوة الروح القدس ولذلك ال تنظر إلى ضعفكادقنيفعل ذلك م

  .يؤهل المدعوين لخدمتههو الذي بل إلى الخدمة  يدعو المؤهلين فال ال 
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ف�اترك األم�ر ل�ه  ،بص�ورة أو أخ�رى وكل إنسان مس�يحي م�دعو م�ن هللا للخدم�ة

 .وكما فعل قبالً مع موسى وكل أنبيائه ،سيتمم تأهيلك كما ترى حكمتههو و

 عت��ذار للم��رة االأص��ر موس��ى عل��ى فق��د  ،والوع��ود عيولك��ن رغ��م ك��ل التش��ج

 . له حجة واحدة للرفض مع أنه لم تبقَ ! الخامسة

 أعــــــــــذار موسى

َمْن أَنَا َحتَّى أَْذهََب إِلَ�ى فِْرَع�ْوَن، َوَحتَّ�ى «

 »ْصَر؟أُْخِرَج بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن مِ 

 ىــرد هللا على موس

ِحينََم���ا تُْخ���ِرُج وإِنِّ���ي أَُك���وُن َمَعَك،«

 .»َعلَى هَذا اْلَجبَلِ  يالشَّْعَب  تَْعبُُدونَ 

 .»أَْهيَِه الَِّذي أَْهيَهْ « »َما اْسُمهُ؟ فََماَذا أَقُوُل لَهُْم؟: إَِذا قَالُوا لِي

قُونَنِي َوالَ يَْسَمعُ « وَن َولِكْن هَا هُْم الَ يَُصدِّ

بُّ : لِقَْولِي، بَْل يَقُولُونَ   .»لَْم يَْظهَْر لََك الرَّ

تحوي����ل العص����ا إل����ى حي����ة والي����د 

 البرصاء وتحويل الماء إلى دم 

لَْس��ُت أَنَ��ا َص��اِحَب َك��الٍَم ُمْن��ُذ أَْم��ِس َوالَ « 

ِل ِم����ْن أَْم����ِس، َوالَ ِم����ْن ِح����يِن َكلَّْم����َت  أَوَّ

 .»اللَِّسانِ َعْبَدَك، بَْل أَنَا ثَقِيُل اْلفَِم وَ 

اْذهَ�ْب  ...َ.َمْن َصنََع لِِإلْنَساِن فًَم�ا؟ «

َوأَنَا أَُكوُن َمَع فَِمَك َوأَُعلُِّمَك َما تَتََكلَُّم 

 .»بِهِ 

����يُِّد، أَْرِس����ْل بِيَ����ِد َم����ْن « اْس���تَِمْع أَيُّهَ����ا السَّ

 . »تُْرِسلُ 

بِّ  وكل�����ف ه�����ارون َغَض�����ُب ال�����رَّ

 .بمساعدته
 

 

 ه العجيب على عبيده فبع�د أربع�ين س�نة تعل�يم وته�ذيب يا لطول أناة هللا وحلم

 طلب من موسى  أن يذهب ليحرر شعبهيأتي القدير وي ،في مدرسة هللا في البرية

خم���س م���رات متتالي���ة وه���و أم���ام العليق���ة  !ويختل���ق األع���ذار يتمن���ـَّعفوموس���ى 

 ومــ�ـالي ،بذراعه البشري ف�ي الماض�ي أن يخلصهمموسى الذي حاول  .المشتعلة

 ! فض رغم وعود هللا ومعجزاته التي رآها بل وفعلها بنفسه ير

 يبح�ث ع�ن ش�خص ب�ديل ب�ل احتم�ل ض�عفه ل�م ل�م يرفض�ه و هللا والعجيب أن

كلم ه�ارون لك�ي يرافق�ه ف ،مع ضعف إيمانهبمحبة عجيبة وأوجد له حالً يتناسب 

 بل�هقاوكان هارون خارجاً بإرشاد من هللا للبحث عن موس�ى في .ويتكلم نيابة عنه
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س�يكون مج�رد متح�دث باس�م  ولك�ن ه�ارون. عند عودته من مديان ويفرح بلقائه

 .  هو القائد والرئيس موسى الذي

 :موسى يستعد للذهاب إلى مصر* 

أَنَا أَْذَهُب َوأَْرجُع إِلَى إِْخَوتِي «فََمَضى ُموَسى َوَرَجَع إِلَى يَْثُروَن َحِميِه َوقَاَل لَهُ 

 .»اْذَهْب بَِسالَمٍ «فَقَاَل يَْثُروُن لُِموَسى . »َرى َهْل هُْم بَْعُد أَْحيَاءٌ الَِّذيَن فِي ِمْصَر ألَ 

بُّ لُِموَسى فِي ِمْديَانَ  اْذَهْب اْرِجْع إِلَى ِمْصَر، ألَنَّهُ قَْد َماَت َجِميُع «: َوقَاَل الرَّ

هُ َوبَنِيِه َوأَْرَكبَُهْم َعلَى فَأََخَذ ُموَسى اْمَرأَتَ . »اْلقَْوِم الَِّذيَن َكانُوا يَْطلُبُوَن نَْفَسكَ 

 .َوأََخَذ ُموَسى َعَصا هللاِ فِي يَِدهِ . اْلَحِميِر َوَرَجَع إِلَى أَْرِض ِمْصرَ 

بُّ لُِموَسى ِعْنَدَما تَْذَهُب لِتَْرجَع إِلَى ِمْصَر، اْنظُْر َجِميَع اْلَعَجائِِب الَّتِي «: َوقَاَل الرَّ

�ْعبَ . َها قُدَّاَم فِْرَعْونَ َجَعْلتَُها فِي يَِدَك َواْصنَعْ  ُد قَْلبَهُ َحتَّى الَ يُْطلَِق الشَّ . َولِكنِّي أَُشدِّ

بُّ : فَتَقُوُل لِفِْرَعْونَ  أَْطلِ�ِق اْبنِ�ي : فَقُْل�ُت لَ�كَ . إِْس�َرائِيُل اْبنِ�ي اْلبِْك�رُ : هَكَذا يَقُوُل الرَّ

 )۲۳-۱۸: ٤خر( .»اْبنََك اْلبِْكرَ  َها أَنَا أَْقتُلُ . لِيَْعبَُدنِي، فَأَبَْيَت أَْن تُْطلِقَهُ 

 إل�ى مص�ر بع�د  أن ي�ذهبموس�ى واف�ق  ،أخيراً وبعد طول مفاوضات مع هللا

ف�ي ذه�اب موس�ى (وأن ال�رب س�يكون معهم�ا  ،اطمئنانه إلى وجود ه�ارون مع�ه

يس�تعد للرحي�ل  موس�ى وأخ�ذ) إلرسالية التالميذ اثن�ين اثن�ينوهارون معاً إشارة 

ميه يثرون واستأذنه في الرجوع إلى مصر لرؤية إخوته فذهب إلى ح. من مديان

َّ لـيخبره عن إرساليته الخطيرة الُمك دون   .  ف بها من هللاـ

  راودت�ه أفك�ار ع�ن أولئ�ك الن�اس ال�ذين ك�انوا  ،للرحيلوأثناء استعداد موسى

بأن�ه ق�د م�ات جمي�ع الق�وم ولك�ن هللا طمأن�ه  .س�نة ٤۰يريدون قتله في مصر منذ 

رنا قول الرب هذا بما قاله المالك ليوسف النجار بع�د ـِّ ذكـُ وي. بون نفسهالذين يطل

سنة عندما ظهر ل�ه أثن�اء هروب�ه بالع�ذراء والطف�ل يس�وع إل�ى  ۱٥۰۰ بمدة ذلك

�بِيَّ «مصر �هُ َواْذَه�ْب إِلَ�ى أَْرِض إِْس�َرائِيَل، ألَنَّ�هُ قَ�ْد َم�اَت الَّ�ِذيَن  قُْم َوُخ�ِذ الصَّ َوأُمَّ

�بِيِّ َكانُوا يَْطلُبُ  وهك�ذا نس�تطيع أن نلم�ح ذل�ك الش�به  )۲۰: ۲م�ت.(»وَن نَْفَس الصَّ

  .بين حياة السيد المسيح وحياة موسى الذي كان رمزاً له
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  ونف��س الش��يء يق��ال أيض��اً ع��ن الموك��ب المتواض��ع ال��ذي تح��رك إل��ى مص��ر

. عائلة المقدسة وهه�ي ته�رب إل�ى مص�ربموكب ال ذكرنافي حامالً موسى وأسرته

الث�اني الموك�ب أم�ا  فقط ، الموكب األول من أجل خالص بني إسرائيلكان وإذا 

 .من أجل خالص العالم كلهكان ف

  وتذكر موسى أن يأخذ معه عصاه التي كان يرعى بها األغنام ولك�ن ال�وحي

أص��بحت خش��بة  ب��ل ،فه��ي ل��م تع��د خش��بة ال قيم��ة له��ا "عص��ا هللا"ي��دعوها هن��ا 

ات هللا في مص�ر ليص�نع خالص�اً لش�عب المعجزات التي سيتمم بها موسى كل آي

ب نسَ ـ�ـُ ت ف�ي ي�د هللا ستـَ عضِ متى وُ ) عصا موسى(فإمكانياتك الضعيفة  ،إسرائيل

 . قادرة على صنع العجائب) عصا هللا(إليه وتصبح 

  فه��و يخب��ره بك��ل م��ا  ،أن مهمت��ه ل��ن تك��ون س��هلةه��وذا هللا يكش��ف لموس��ى

ك�ل ش�يء محس�وب . لطلب�ه سيحدث من البداية حتى ال يجزع من رفض فرعون

 . بدقة أمام العناية اإللهية وكل المشاكل لها حلول عند هللا

 ولكن كيف يشدد هللا قلب فرعون ليتمجد هو؟  

ف��ال إذا رأى إنس��اناً قاس��ي  ،يش��دد قلب��ه بمعن��ى أن��ه يترك��ه لقس��اوة قلب��ه الطبيعي��ة 

 . هللا القلب بطبعه وال يريد أن يؤمن فإنه يستخدم قساوته إلظهار مجد

  ُا ل ــ�ـق بالغض�ب اإلله�ي واله�الك فحاشس�بَ إذاً فالقساوة ال ترجع إلى حك�م م

لكنه��ا نتيج��ة طبيعي��ة للخطي��ة ولعن��اد  ،أن يفع��ل ذل��ك ألن��ه يري��د خ��الص الجمي��ع

ك ال�رب ـِ هل�ـُ لق�د ك�ان م�ن الممك�ن أن ي. اإلنسان الذي ال يريد التوبة مثل فرع�ون

يظه��ر ولكن�ه ك��ان ف��ي ك��ل ض��ربة  ،ج ش��عبهخ��رأبك�ار المص��ريين من��ذ البداي��ة ويُ 

 وتك�رر ،ه يت�وبـَّ عل�للفرع�ون  جدي�دة فرص�ة طول أناته ويرف�ع الض�ربة معطي�اً 

ب�ل قاب�ل ذل�ك  ،لم يستفد من طول أناة هللا عليه ولكنه األمر خالل التسع ضربات

حك��م عل�ى نفس��ه ف أض��اع الف�رص كله�ا بعن��اده وقس�اوة قلب�هو باس�تهانة واس�تهتار

لكن�ه يت�رك اإلنس�ان لش�ره إذا أص�ر عل�ى  ،قلب أحد للش�ر فع ال يدفال .بالهالك

  .ذلك
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  فهي  ،وهنا تظهر لنا عالقة هللا الفريدة بشعبه" ابنه البكر" يدعو هللا إسرائيل

االبن البكر له مكانة (وإنما عالقة أب محب بابنه البكر  ،ليست عالقة سيد بعبيده

َّ بـَ تـإذاً ف). خاصة يل ك�ان نوع�اً م�ن الرم�ز  ليهي�ئ األذه�ان لالب�ن ي هللا إلس�رائـِ نـ

الذي بواسطته سيصير كل الم�ؤمنين ب�ه أبن�اًء  وهو الرب يسوع المسيح الحقيقي

 .ل بالتبني ويصبح هو بكراً بين إخوة كثيرين

 :ختان ابن موسى* 

بَّ اْلتَقَ���اهُ َوطَلَ���بَ  )الفن���دق( َوَح���َدَث فِ���ي الطَِّري���ِق فِ���ي اْلَمْن���ِزلِ  . أَْن يَْقتُلَ���هُ  أَنَّ ال���رَّ
انَةً ۲٥ ��ْت  )قطع��ة حج��ر مس��ننة( فَأََخ��َذْت َص��فُّوَرةُ َص��وَّ َوقَطََع��ْت ُغْرلَ��ةَ اْبنَِه��ا َوَمسَّ

َع�ِريُس َدٍم «: ِحينَئِ�ٍذ قَالَ�تْ . فَاْنفَ�كَّ َعْن�هُ ۲٦. »إِنََّك َعِريُس َدٍم لِي«: فَقَالَتْ . ِرْجلَْيهِ 

 )۲٥-۲٤: ٤خر( .»ِمْن أَْجِل اْلِختَانِ 

 همل موسى وصية الختان الت�ي ب�دأت م�ن أي�ام أبين�ا إب�راهيم فل�م يخ�تن ابن�ه             أ

وأغلب الظن أن موسى نفسه قد ُختن في اليوم الثامن من والدت�ه بواس�طة أم�ه  -

 ،عل�ى الول�دخاف�ت  لت�يزوجت�ه ا لعله انساق ف�ي ذل�ك وراء مش�اعرو -العبرانية 

 ).الختان(وشعبه  في تتميم عالمة العهد بين هللا اتهاونف

 خاف��ت ص��فورة ألنه��ا أدرك��ت خط��ورة األم��ر  فلم��ا تع��رض موس��ى للم��وت

طع�ة حج�ر مس�ننة وختن�ت ابنه�ا ومس�ت سرعت وأخ�ذت قفأتفقد زوجها  تكادو

َّ بالدم رجل ي موسى قائلة إنك عريس دم لي أي أنها استعادته كعريس وزوج له�ا ـ

 وهن�ا انف�ك عن�ه م�الك. يحبالدم المسفوك عن طريق الختان الذي يرمز لدم المس�

ف�ي دم  ونحتم�ي ه�مأن أي "ع�ريس دم"فأكدت صفورة كالمها أن موسى  ،الموت

 .ك على الصليب لخالص العالمفِ ـُ الذي س يسوعاالبن المسفوك الذي يرمز لدم 

 إذ ك�ان ابن�ه ل�م يخ�تن : "في هذا يقول الق�ديس غريغوري�وس أس�قف نيص�ص

ا ه�و ض�ار ودن�س أرعبهم�ا الم�الك ال�ذي أي لم يُنزع عن�ه بالكام�ل ك�ل م�... بعد

إذ نزع��ت عن��ه ... لك��ن زوجت��ه ه��دأت الم��الك بتق��ديم ابنه��ا ط��اهراً ... التق��ى بهم��ا

 . تماماً ) الغرلة(العالمة الخاصة بالغرباء 
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  ه�ذه الحادث�ة الغامض�ة ق�د تك�ون إش�ارة لض�رورة م�وت موس�ى  :ع�ريس دم ل�ي

في جوف الحوت ) رمزياً (ونان وقيامته ليكون سبباً لخالص لشعبه، مثلما مات ي

 .ثم قام ليصير سبباً لخالص أهل نينوى

 فبدون فداء السيد المسيح ودمه . الفداء صار كل شخص منا عريس دموبعد

ولكننا افتـُدينا بالدم . المسفوك عنا لما صار لنا ُعرس وال بهجة وال خالص

 .الحياة األبديةلنا معه نصيب في و وبنو العرس فصرنا تابعين للعريس السماوي

  بع�د ه�ذه الحادث�ة ع�ادت ص�فورة والول�دان م�رة أخ�رى إل�ى ونفهم ضمناً أنه

موسى بعد خروج بني إسرائيل  يثرون حمووظلوا هناك إلى أن أتى بهم . مديان

 ) ۷-۱: ۱۸خر. (عند جبل هللا في سيناء ،من مصر

 المهم�ة  وذه�ب لي�تمم ،هكذا انطلق موسى بعد أن ترك كل ما له وأعز من له

تل��ك المهم��ة الت��ي م��ن أجله��ا قض��ى أربع��ين عام��اً تح��ت  ،العظيم��ة الت��ي تنتظ��ره

واآلن حان وقت تخرج موسى من مدرس�ة هللا . اإلعداد في مدرسة هللا في مديان

بعد أن أكمل بها كل تعليمه وخرج لنا موسى الجديد الذي بحسب مشيئة هللا ليب�دأ 

س��نة ف��ي  ٤۰لش��عب ويق��وده لم��دة أخط��ر مرحل��ة م��ن حيات��ه الت��ي فيه��ا يخ��رج با

 ...  يرةهلم بنا نرى كيف صار موسى الجديد؟ ونتابع معه مهمته العس. البرية
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  س�نة ف�ي م�ديان أو مدرس�ة هللا ٤۰(انتهت المرحلة السابقة من حياة موس�ى( 

 حيث تم تدريبه على أعلى مستوى واآلن هلم نتأمل موسى الجديد وكيف صار؟

لى موسى الذي يدعوه هللا تحول من موسى الذي يندفع إلى العمل بال دعوة إ -۱

 .فيعتذر عن الدعوة

من أن�ا حت�ى أذه�ب "إلى موسى الذي يقول  تحول من موسى الواثق بقدراته -۲

 .)۱۱: ۳خر( "إلى فرعون؟

إلى إنسان حليم جداً حتى قيل عنه فيما  ،تحول من اإلنسان العنيف الذي يقتل -۳

" أكثر م�ن جمي�ع الن�اس ال�ذين عل�ى وج�ه األرض ،وكان موسى حليماً جداً "بعد 

 ).۳: ۱۲عد(

موس�ى ال�ذي يق�ول إلى  ،تحول من موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين -٤

 ...وصار شعوره بضعفه هو أكبر مؤهالته "أنا ثقيل الفم واللسان"

دعوته من هللا للخدم�ة وب�دأت قص�ة الخ�روج بع�د  توهكذا تغيرت شخصيته فتم

 .تركه لمديان ومجيئه إلى مصر لمقابلة فرعون

 :لقاء هارون بموسى* 

بُّ لَِهاُرونَ  يَّ�«: َوقَاَل الرَّ فَ�َذَهَب َواْلتَقَ�اهُ فِ�ي . »ِة الْس�تِْقبَاِل ُموَس�ىاْذَهْب إِلَ�ى اْلبَرِّ

بِّ الَّ�ِذي أَْرَس�لَهُ، َوبُِك�لِّ ۲۸. َجبَِل هللاِ َوقَبَّلَهُ  فَأَْخبََر ُموَسى َهاُروَن بَِجِمي�ِع َك�الَِم ال�رَّ

بَنِ�ي  ثُمَّ َمَضى ُموَسى َوَه�اُروُن َوَجَمَع�ا َجِمي�َع ُش�يُوخِ ۲۹. اآليَاِت الَّتِي أَْوَصاهُ بَِها

بُّ ُموَس��ى بِ��ِه، َوَص��نََع ۳۰. إِْس��َرائِيلَ  فَ��تََكلََّم َه��اُروُن بَِجِمي��ِع اْلَك��الَِم الَّ��ِذي َكلَّ��َم ال��رَّ

ا سَ . ْعبُ ـفَآَمَن الشَّ ۳۱. اآليَاِت أََماَم ُعيُوِن الشَّْعبِ  بَّ اْفتَ ــُعوا أَنَّ الـِ مـَولَمَّ  َد بَنِيـقَ ـرَّ

وا َوَسَجُدوا إِْسَرائِيَل َوأَنَّهُ نَظَرَ    )۳۱-۲۷: ٤خر( .َمَذلَّتَُهْم، َخرُّ

 المرحلة الثالثة
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 أمر هللا هارون أن يذهب إل�ى البري�ة  ،بينما كان موسى في طريقه إلى مصر

وم�ن الملف�ت للنظ�ر أن مك�ان . ه في جبل هللا وفرح برؤيتهبلفقا. الستقبال موسى

 . يقةفي العل  "يهوه"حيث تقابل موسى أوالً مع هللا " جبل هللا"كان  اللقاء

ه�ارون إل�ى ه�ذا المك�ان ل�يس ص�دفة وإنم�ا ل�ه مغ�زى عمي�ق  يءوالواقع أن مج�

 .بدء الخدمة من جبل هللا أي بالتواجد مع هللا قبل مواجهة المخدومين حتميةهو و

 أخب��ر موس��ى ه��ارون بجمي��ع ك��الم ال��رب وبالعم��ل المطل��وب  ،وف��ي جب��ل هللا

حانت ساعة العمل وب�دأ تنفي�ذ  لقد. ومن هناك انطلق كالهما إلى عمل هللا ،منهما

ال�ذين  اآلن يق�ف أم�ام ش�يوخ إس�رائيل وها هو. الخطة كما رسمها هللا منذ البداية

تجمعوا ليقابلوا الرج�ل ال�ذي ح�اول أن ينق�ذهم من�ذ أربع�ين عام�اً وه�و أمي�ر ف�ي 

، فه�ل ت�راه اآلن وه�و راع�ي غ�نم رث قصر فرعون ولكنه فش�ل وه�رب ط�ويالً 

 ق ما عجز عنه قديماً ؟ الثياب يقدر على تحقي

ولكن موسى الذي امتلك القوة والمنطق البشري قديماً أص�بح ل�ه اآلن ق�وة أعظ�م 

فرمى عص�اه أم�امهم ف�إذا  -مستمدة من السماء وليس من ذراع بشرقوة  –كثيراً 

س�جدوا ف .جها ص�حيحةخرفأهي حية وأدخل يده صحيحة فخرجت بيضاء وعاد 

ونظر إلى مذلتهم وبعث بمن يحررهم من تلك  الذي افتقدهم برحمته لربشكراً ل

 ).سنة ٤۳۰(قرون  ةأربعالتي تمرروا بها لمدة تزيد على  العبودية

 :المقابلة األولى مع فرعون* 
بُّ إِلهُ «: َوبَْعَد ذلَِك َدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن َوقَاالَ لِفِْرَعْونَ ۱ هَكَذا يَقُوُل الرَّ

يَّةِ أَْطلِْق َشْعبِي لِ : إِْسَرائِيلَ  بُّ «: فَقَاَل فِْرَعْونُ ۲. »يَُعيُِّدوا لِي فِي اْلبَرِّ َمْن ُهَو الرَّ

، َوإِْسَرائِيَل الَ أُْطلِقُهُ  بَّ . »َحتَّى أَْسَمَع لِقَْولِِه فَأُْطلَِق إِْسَرائِيَل؟ الَ أَْعِرُف الرَّ
يَِّة َونَْذبَُح  إِلهُ اْلِعْبَرانِيِّيَن قَِد اْلتَقَانَا، فَنَْذَهُب َسفَرَ «: فَقَاالَ ۳ ثَالَثَِة أَيَّاٍم فِي اْلبَرِّ

بِّ إِلِهنَا، لِئَالَّ يُِصيبَنَا بِاْلَوبَإِ أَْو بِالسَّْيفِ  لَِماَذا يَا «: فَقَاَل لَهَُما َملُِك ِمْصرَ ٤. »لِلرَّ

لَى الشَّْعَب ِمْن أَْعَمالِِه؟ اِْذَهبَا إِ ) تعطالنه عن العمل(ُموَسى َوَهاُروُن تُبَطِّالَِن 
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َكثِيٌر  )بني إسرائيل( ُهَوَذا اآلَن َشْعُب األَْرضِ «: َوقَاَل فِْرَعْونُ ٥. »أَْثقَالُِكَما

 )٥-۱: ٥خر( .»َوأَْنتَُما تُِريَحانِِهْم ِمْن أَْثقَالِِهمْ 

  أربعون عاماً مرت منذ غادر موسى مصر هارباً خائفاً وها هو اليوم يعود

 اً صغير طفالً  عب بين طرقاته حينما كانلذي تربى فيه ولليدخل هذا القصر ا

التي هي في  -لبس أفخر الثياب وأكل أشهى األطعمة وعرف من مرضعته و

أنه ال ينتمي إلى فرعون بل إلى العبيد العبرانيين وال شك أن  - الحقيقة أمه

ب مشاعره ـَ الـَ مشاعر متضاربة قد انتابته وهو يصعد سلم القصر ولكنه غ

 .    ت فكره عن الرسالة اإللهية التي يحملها لفرعونوذكرياته كي ال تشت

 ف شيئاً يجب أن نعر ،ولكي ندرك جرأة الطلب الذي تقدم به موسى وهارون

وهو ممثل " رع"لفظة فرعون مشتقة من اسم اإلله . عن مكانة فرعون وسلطته

ر كأنه يتلقى العبادة وكان يُصوَّ  "لشمساابن "في قرص الشمس ففرعون هو

  .فقد كانوا يعتبرون الفرعون إلهاً  ،لهةاآلمثل 

 يأمره  اله أن إلههمويقوالن  ،واآلن يدخل إليه شخصان في مالبس بالية

ن ذيه يرى وهوستشاط فرعون غيظاً ا الذو .دوا لهـِّ يـَ عـُ حتى ي الشعب بإطالق

 !! بأمر صادر من إله غيره نن يتقدمايالعبد

   لذي يتجاسر بأن يصدر إليه أمراً كهذا؟ا ،األعظم منهاإلله اآلخر  هذا فمن هو

  ولكن هل  أول مرة بلسان الرب وبلهجة آمرة لقد كان طلب موسى وهارون

متنكراً للرب ؟ لقد رفض فرعون الطلب بشدة عبيده بسهولة يتخلى فرعون عن 

 .)۱: ۱٤مز" (قال الجاهل في قلبه ليس إله"وهكذا . الذي ال يعرفه

 لهجة متواضعة مقتصرين على بلب للمرة الثانية أعاد موسى وهارون الط

 عقابللرب إلههم خوفاً من أن يصيبهم ثالثة أيام يقضونها في البرية ليذبحوا 

ن يريدان تعطيل يض للمرة الثانية واعتبرهم فرعون متهاونولكن الطلب ُرفِ . هللا

 .الشعب عن العمل
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  الشعب الرب وهم مقيمون في  ال يشاء موسى أن يعبد :مسيرة ثالثة أيام في البرية

وهذا يشير إلى عدم إمكانية عبادة الرب . بل أن يخرجوا إلى البرية ،مصر

بل يجب أن يخرج أوالً ليعبد ) مصر(طالما اإلنسان يسكن في وسط الشر 

كيف " إذا أردنا عبادة الرب) روحياً وليس مكانياً (يلزم أن نترك العالم و. الرب

 .)۱۲۷مز( "!!ريبةنسبح تسبيح الرب في أرض غ

 ألنه ال  ،مسيرة ثالثة أيام وهي الفترة بين الموت والقيامة الذبيحة تحتاج إلى

إذن ففي . يمكننا أن نعيِّد للرب عيداً روحياً إال على أساس القيامة من األموات

 .مسيرة الثالثة أيام إشارة إلى موت الرب وقيامته

 :مضاعفة السخرة على بني إسرائيل* 
ِري الشَّْعبِ فَأَمَ ٦  َوُمَدبِِّريهِ  )الرؤساء المصريين( َر فِْرَعْوُن فِي ذلَِك اْليَْوِم ُمَسخِّ

فضالت القمح ( الَ تَعُوُدوا تُْعطُوَن الشَّْعَب تِْبنًا«۷: قَائِالً  )الرؤساء اليهود(

َل ِمْن  )نوع من الطوب( لُِصْنِع اللِّْبنِ  )وبعض النباتات األخرى َكأَْمِس َوأَوَّ

َوِمْقَداَر اللِّْبِن الَِّذي َكانُوا يَْصنَُعونَهُ ۸. لِيَْذَهبُوا ُهْم َويَْجَمعُوا تِْبنًا ألَْنفُِسِهمْ . سِ أَمْ 

َل ِمْن أَْمِس تَْجَعلُوَن َعلَْيِهمْ  الَ تَْنقُُصوا ِمْنهُ، فَإِنَُّهْم ُمتََكاِسلُوَن، لِذلَِك . أَْمِس، َوأَوَّ

لِيُثَقَِّل اْلَعَمُل َعلَى اْلقَْوِم َحتَّى يَْشتَِغلُوا ۹. َونَْذبَُح ِإللِهنَا نَْذَهبُ : يَْصُرُخوَن قَائِلِينَ 

ُرو الشَّْعِب َوُمَدبُِّروهُ فََخَرَج ُمسَ ۱۰. »بِِه َوالَ يَْلتَفِتُوا إِلَى َكالَِم اْلَكِذبِ  َوَكلَُّموا  خِّ

                   .ْسُت أُْعِطيُكْم تِْبنًالَ : نُ هَكَذا يَقُوُل فِْرَعوْ «: الشَّْعَب، قَائِلِيَن لِلشَّْعبَ 
 إِنَّهُ الَ يُْنقَُص ِمْن َعَملُِكمْ . اْذَهبُوا أَْنتُْم َوُخُذوا ألَْنفُِسُكْم تِْبنًا ِمْن َحْيُث تَِجُدونَ ۱۱

 )۱۱-٦: ٥خر( .»َشْيءٌ 

 فقد كانوا يعملون بكل قوتهم  ،كانت هذه محنة شديدة على بني إسرائيل

لهي الشعب ـُ إن خطة فرعون هي أن ي. لم يستطيعوا إنجاز العملف ،ولكن عبثاً 

وهذه  ،في عبادة الربقدرة على التفكير ال وأفرصة اليجدوا  لئالق بالعمل الشا

فإنه يثقِّل العمل على كل من يضع في قلبه  ،هي خطة إبليس حتى يومنا هذا
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 ،ى ينسيه عبادة هللافيشغله بهموم الحياة وال يعطيه سبيالً للراحة حت ،عبادة هللا

 .وال نغفل عن خالص نفوسنا مهما كان السبب الشريرة لذلك لنحذر من حيله

 :معاناة بني إسرائيل* 
َق الشَّْعُب فِي ُكلِّ أَْرِض ِمْصَر لِيَْجَمعُوا قَّشًا ِعَوًضا َعِن التِّْبنِ ۱۲ َوَكاَن ۱۳. فَتَفَرَّ

لُونَُهْم قَائِلِينَ  ُروَن يَُعجِّ لُوا أَْعَمالَُكْم، أَْمَر ُكلِّ يَْوٍم بِيَْوِمِه، َكَما َكاَن «: اْلُمَسخِّ َكمِّ

بَنِي إِْسَرائِيَل  )من العبرانيين(فَُضِرَب ُمَدبُِّرو۱٤. »)متوفراً ( ِحينََما َكاَن التِّْبنُ 

ُرو فِْرَعْوَن، َوقِيَل لَُهمْ  لُوا فَِريَضتَُكْم ِمْن لَِماَذا لَْم تَُكمِّ «: الَِّذيَن أَقَاَمُهْم َعلَْيِهْم ُمَسخِّ

َل ِمْن أَْمِس؟ فَأَتَى ُمَدبُِّرو بَنِي ۱٥. »ُصْنِع اللِّْبِن أَْمِس َواْليَْوَم َكاألَْمِس َوأَوَّ

اَلتِّْبُن لَْيَس ۱٦لَِماَذا تَْفَعُل هَكَذا بَِعبِيِدَك؟ «: إِْسَرائِيَل َوَصَرُخوا إِلَى فِْرَعْوَن قَائِلِينَ 

َوُهَوَذا َعبِيُدَك َمْضُروبُوَن، َوقَْد ! اْصنَُعوهُ : َواللِّْبُن يَقُولُوَن لَنَا يُْعطَى لَِعبِيِدَك،

نَْذَهُب : لِذلَِك تَقُولُونَ ! ُمتََكاِسلُوَن أَْنتُْم، ُمتََكاِسلُونَ «: فَقَالَ ۱۷. »أَْخطَأَ َشْعبُكَ 

بِّ  طَى لَُكْم َوِمْقَداَر اللِّْبِن َوتِْبٌن الَ يُعْ . فَاآلَن اْذَهبُوا اْعَملُوا۱۸. َونَْذبَُح لِلرَّ

ُمونَهُ   )۱۸-۱۲: ٥خر( .»تُقَدِّ

  كانت نتائج مقابلة موسى وهارون لفرعون من أجل إطالق الشعب لعبادة هللا

وحاول الشعب الدخول إلى  ،فزاد عليهم العمل .في البرية وباالً على الشعب

العمل هم لكنه رفض أن يخفف عن فرعون لكي يرحمهم من الذل والضرب

وهو  موسى وهارون على  غضبهم صبوا جامو طينحبَ وخرجوا من القصر مُ 

 .جداً  ما أحزنهما

   ألحداث قائالً على هذه ا العالمة أوريجانوسويعلق : 

فقد أمر بضرب مدبري . فرعون بالكالم فقط بل أعقبه بالضرب لم يكتفِ [ 

 .هذا هو ما تحمله آباؤنا .وأن يثقلوا عليهم العمل ،تبناً وأال يعطوهم  ،العبرانيين

قبل أن  .عاني شعب هللا في الكنيسة كل حين وهذا أمر متوقعوعلى مثالهم ي

 .هناك تجربة وال غواية تليس ،تسمع كلمة هللا
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 . ت معاملة شعب هللائأُسي ،ولكن متى تكلم موسى وهارون مع فرعون 

ع بين الفضائل يثور بشدة في داخلك صرا ،تبلغ كلمة هللا إلى نفسك وبمجرد أن

 ،فقبل أن تواجه الكلمة فإن الرذائل التي في داخلك تقبع في سالم. والرذائل

تقوم ضيقة عظيمة وتتولد حرب بال  ،هاتدانولكن عندما تشرع كلمة هللا في إ

 ]اق يمكن أن يكون بين البر واإلثم؟فأي اتف .هوادة

 :تذمر الشعب على موسى* 
إِْذ قِيَل لَُهْم الَ  )محنة شديدة( َرائِيَل أَْنفَُسُهْم فِي بَلِيَّةٍ فََرأَى ُمَدبُِّرو بَنِي إِسْ ۱۹

َوَصاَدفُوا ُموَسى َوَهاُروَن َواقِفَْيِن ۲۰. تُنَقُِّصوا ِمْن لِْبنُِكْم أَْمَر ُكلِّ يَْوٍم بِيَْوِمهِ 

بُّ إِلَْيُكَما يَْنظُ «: فَقَالُوا لَُهَما۲۱. لِلِقَائِِهْم ِحيَن َخَرُجوا ِمْن لَُدْن فِْرَعْونَ  ُر الرَّ

فِي َعْينَْي  )صرنا مكروهين( ، ألَنَُّكَما أَْنتَْنتَُما َرائَِحتَنَا)يجازيكما( َويَْقِضي

حتى تسببا لنا (.»فِْرَعْوَن َوفِي ُعيُوِن َعبِيِدِه َحتَّى تُْعِطيَا َسْيفًا فِي أَْيِديِهْم لِيَْقتُلُونَا

 )ضطهاد والضرباال
بِّ َوقَالَ فََرَجَع ُموَسى إِ ۲۲ يَا َسيُِّد، لَِماَذا أََسأَْت إِلَى هَذا الشَّْعِب؟ لَِماَذا «: لَى الرَّ

. فَإِنَّهُ ُمْنُذ َدَخْلُت إِلَى فِْرَعْوَن ألَتََكلََّم بِاْسِمَك، أََساَء إِلَى هَذا الشَّْعبِ ۲۳أَْرَسْلتَنِي؟ 

 )۲۳-۱۹: ٥خر( .»َوأَْنَت لَْم تَُخلِّْص َشْعبَكَ 

 جزات التي يستطيع موسى أن يجريهاأى الشيوخ والمدبرون المعحقاً ر ،

معجزات أمام العمل المضاعف والجهد الغير آدمي تلك الولكن ماذا تفيد 

 . المطلوب منهم

طوال  هموهي صفة الزمت ،أول تذمر للشعب ضد هللا وضد موسىبدأ ذا كهو

 .كما سنرى فيما بعد  سيرهم في البرية

  .يعرف مرارة قلوبهم وآالمهم ألنهعلى تذمرهم  اآلن مهلكن هللا لم يعاقب 

فقد أصيب باإلحباط ولم يستطع تحمل مالمة الشعب له وربما يكون  ،أما موسى

 .نه  سبب لهم الضرر بدالً من أن يخلصهمألقد أحس بالذنب 

 ولكن لماذا سمح هللا بهذا الفشل المرير لموسى؟ وبزيادة معاناة شعبه؟ 
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 ،ياً أن يرى موسى وهارون والشعب أن قضيتهم ميئوس منهاكان ضرور لقد -

 .ولن تجدي فيها التوسالت وال االحتجاجات

لكي يعتمدا فقط  ،كان ضرورياً أن يُحرم القائدان من والء الشعب وحماستهم -

 .على ذراع هللا الحي ويتقدما إلى األمام متكلين عليه وحده

مركزهم  من نواـِّ سحَ أن يُ  نتطيعوكان ضرورياً أن يعرف الشعب أنهم ال يس -

وهكذا تتحول أنظارهم من القائدين اللذين فشال في . أنفسهمببأي مجهود يبذلونه 

 .وتتجه إلى يد القدير ،أول مسعى

 يلجأ إليه من غضب مدبري  نفلم يجد م ،أما موسى الذي اشتدت كآبة نفسه

 يدخل الخادم مع هللاوما أجمل أن  ،يعاتبه فذهب. وى هللا الذي أرسلهالشعب س

ولكنها لم تفشل فقد سبق هللا وأخبر  .في عتاب حين يشعر كأن خدمته قد فشلت

فموسى بكل ذلك منذ البداية وع  .ه أن مهمته لن تكون سهلةرَّ

 على يل دلصعوبات ال ظهور نظن أن فال ،اً هاماً نتعلم درس موقفال اومن هذ

 .العكس هو الصحيحا يكون كثيراً مف ....  طريق هللا بعيدون عنأننا 

 ينمي إيماننايسمح بذلك ل والرب كثير من الصعوباتالضيق به فطريق هللا 

  .وصبرنا فيجيزنا في الماء والنار ثم يخرجنا إلى الرحب ويتمم لنا وعوده 

 :الرب يشجع موسى ويؤكد له كالمه* 
بُّ لُِموَسى۱ فَإِنَّهُ بِيٍَد قَِويٍَّة يُْطلِقُُهْم، . بِفِْرَعْونَ  اآلَن تَْنظُُر َما أَنَا أَْفَعلُ «: فَقَاَل الرَّ

 .»َوبِيٍَد قَِويٍَّة يَْطُرُدُهْم ِمْن أَْرِضهِ 
بُّ «: ثُمَّ َكلََّم هللاُ ُموَسى َوقَاَل لَهُ ۲ َوأَنَا ظََهْرُت ِإلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق ۳. أَنَا الرَّ

ا بِاْسِمي . َشْيءٍ  َويَْعقُوَب بِأَنِّي اِإللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكلِّ  فَلَْم أُْعَرْف » يَْهَوهْ «َوأَمَّ

أَْن أُْعِطيَُهْم أَْرَض َكْنَعاَن أَْرَض ُغْربَتِِهِم : َوأَْيًضا أَقَْمُت َمَعهُْم َعْهِدي٤. ِعْنَدُهمْ 

بُوا فِيَها يَْستَْعبُِدهُُم  َوأَنَا أَْيًضا قَْد َسِمْعُت أَنِيَن بَنِي إِْسَرائِيَل الَِّذينَ ٥ .الَّتِي تََغرَّ

بُّ : لِذلَِك قُْل لِبَنِي إِْسَرائِيلَ ٦. اْلِمْصِريُّوَن، َوتََذكَّْرُت َعْهِدي َوأَنَا أُْخِرُجُكْم . أَنَا الرَّ

ِمْن تَْحِت أَْثقَاِل اْلِمْصِريِّيَن َوأُْنقُِذُكْم ِمْن ُعبُوِديَّتِِهْم َوأَُخلُِّصُكْم بِِذَراٍع َمْمُدوَدٍة 
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بُّ . َوأَتَِّخُذُكْم لِي َشْعبًا، َوأَُكوُن لَُكْم إِلًها۷َعِظيَمٍة،  َوبِأَْحَكامٍ   فَتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا الرَّ

َوأُْدِخلُُكْم إِلَى األَْرِض الَّتِي ۸. ِمْن تَْحِت أَْثقَاِل اْلِمْصِريِّينَ  إِلُهُكُم الَِّذي يُْخِرُجُكمْ 

َوأُْعِطيَُكْم إِيَّاَها . ْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ إلِ  أَْن أُْعِطيََها )أقسمت( َرفَْعُت يَِدي

بُّ . ِميَراثًا فََكلََّم ُموَسى بَنِي إِْسَرائِيَل هَكَذا، َولِكْن لَْم يَْسَمُعوا لُِموَسى ۹ .»أَنَا الرَّ

 )۹-۱: ٦خر( .ِمْن ِصَغِر النَّْفِس، َوِمَن اْلُعبُوِديَِّة اْلقَاِسيَةِ 

 بين هللا وفرعون وقد آن األوان أن يعلن الرب عن ذاته  لقد بدأت المعركة

لِذلَِك هأَنََذا "تلك اليد القوية التي قيل عنها  ،الجميع سلطانه وجبروته ويعرف

فُُهْم يَِدي َوَجبَُروتِي، فَيَْعِرفُوَن أَنَّ اْسِمي يَْهَوهُ  ةَ، أَُعرِّ فُُهْم هِذِه اْلَمرَّ " .أَُعرِّ

ويعرف بنو  ،ميع أن هللا هو يهوه اإلله الحقيقيلكي يعرف الج )۲۱: ۱٦إر(

صادق في وعوده وها هو مزمع أن ينفذ وعده  -العهد إله-هم إله إسرائيل أن

نقل موسى كالم الرب لبني . يخلص نسله ويدخلهم أرض كنعانفإلبراهيم 

 .إسرائيل ليشجعهم ولكنهم لم يصدقوه بسبب مرارة نفوسهم

  كل فضيلة هي وسط بين  "لمعلم األول للفلسفة أنا  أرسطول اق :ر النفســصغ

ناه على فضيلة وهذا القول صادق حقاً في حياتنا الروحية، فإذا طبق. "رذيلتين

الشخص بالكبرياء  أصيب إذا نقصتف .عظيمة فضيلةه أن التواضع مثالً نجد

بصغر النفس وهو يعتقد بالخطأ  خصـارها أصيب الشــرفت عن مســانحوإذا 

 . قتنى درجة عالية من التواضعقد ا أنه

  ذلها فتروحية  تصيب النفس البشرية  آفة صغر النفسولكن الحقيقة هي أن

 أي في ةشاركالميفقد الرجاء ويحرم نفسه من تجعل صاحبها وقد  .حطمهاتو

وال يستجيب ألي نداء يحاول جعله عضواً نافعاً في جسد المسيح ي خدمة أو عمل

  . بسبب صغر النفسحدث مع شيوخ بني إسرائيل  رفعه من تلك الحالة كما
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 :كرار األمر بمقابلة فرعونت* 
بُّ ُموَسى قَائِالً ۱۰  : ثُمَّ َكلََّم الرَّ
 .»اُْدُخْل قُْل لِفِْرَعْوَن َملِِك ِمْصَر أَْن يُْطلَِق بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِضهِ «۱۱

بِّ قَائِالً ۱۲  ُهَوَذا بَنُو إِْسَرائِيَل لَْم يَْسَمُعوا لِي، فََكْيَف «: فَتََكلََّم ُموَسى أََماَم الرَّ

بُّ ۱۳» ) ضعيف في الكالم( يَْسَمُعنِي فِْرَعْوُن َوأَنَا أَْغلَُف الشَّفَتَْيِن؟ فََكلََّم الرَّ

 ُموَسى َوَهاُروَن، َوأَْوَصى َمَعُهَما إِلَى بَنِي إِْسَرائِيَل َوإِلَى فِْرَعْوَن َملِِك ِمْصرَ 

فِي إِْخَراِج بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن  )إسرائيل ولفرعوني أعطاهما أوامره لبني أ(

 )۱۳-۱۰: ٦خر( .أَْرِض ِمْصرَ 

  حتى يهبنا الخالص إن هللا هو المهتم بخالصنا لذلك ال يسكت وال يهدأ

 . وها هو يحث موسى على الدخول مرة أخرى لفرعون. ويحررنا من العبودية

 .... لرب، فإذا كان أخوته لم ينصتوا له ولم يصدقوه نقل موسى مخاوفه لو

  ؟ سيسمعه فرعونفكيف 

فهو لم  ،نالحظ هنا أن موسى قال أن الشعب لم يسمعه لكونه أغلف الشفتينو

لوم ن فيجب أال ،وهذا هو ما يليق بخدام هللا. نفسه اشتكى الشعب بل يشتكِ 

يلوم نفسه فلو كانت  عليه أن بل كل خادم ،الظروف أو غالظة قلب السامعين

طاهرتين من كل عيب، لسمع له الشعب ألنه ال وشفتاه مختونتين من كل خطية 

 .وكلمة هللا حية تخترق القلوب ،يتكلم من نفسه بل يتكلم كالم هللا

 تعيش الرذائل في سالم داخل ... قبل أن تبدأ معارك الفضائل ضد الرذائل

ث حركة واسعة وتتولد داخلك حرب نفسك، لكن إذ تبدأ محاكمة كل رذيلة تحد

 ! للحق مع الضالل؟ ،للزنا مع العفة ،ألنه أي خلطة للبر مع اإلثم ،بال هوادة

إذن ال تضطرب كثيراً إن كانت رائحتنا قد أنتنت أمام فرعون ألن رائحة 

 )العالمة أوريجانوس. ( الفضيلة عند الرذيلة هي نتانة

 ]٥۰ص –سفر الخروج للقمص تادرس يعقوب  [                                   
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 :اللقاء الثاني مع فرعون
بُّ لُِموَسى۱ . لِفِْرَعْونَ  )سيداً ومتسلطاً ( أَنَا َجَعْلتَُك إِلًها! اْنظُرْ «: فَقَاَل الرَّ

 أَْنَت تَتََكلَُّم بُِكلِّ َما آُمُرَك،۲. )متحدثاً بما تقوله له( َوَهاُروُن أَُخوَك يَُكوُن نَبِيَّكَ 

َولِكنِّي أُقَسِّي قَْلَب ۳. َوَهاُروُن أَُخوَك يَُكلُِّم فِْرَعْوَن لِيُْطلَِق بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِضهِ 

َوالَ يَْسَمُع لَُكَما فِْرَعْوُن َحتَّى ٤. فِْرَعْوَن َوأَُكثُِّر آيَاتِي َوَعَجائِبِي فِي أَْرِض ِمْصرَ 

أُْخِرَج أَْجنَاِدي، َشْعبِي بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِض َعلَى ِمْصَر، فَ  )أعاقب( أَْجَعَل يَِدي

بُّ ٥. )بضربات عظيمة( ِمْصَر بِأَْحَكاٍم َعِظيَمةٍ  فَيَْعِرُف اْلِمْصِريُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّ

 فَفََعَل ُموَسى٦. »ِحينََما أَُمدُّ يَِدي َعلَى ِمْصَر َوأُْخِرُج بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَْينِِهمْ 

بُّ  َوَكاَن ُموَسى اْبَن ثََمانِيَن َسنَةً، ۷. هَكَذا فََعالَ . َوَهاُروُن َكَما أََمَرهَُما الرَّ

 )۷-۱: ۷خر( .َوَهاُروُن اْبَن ثَالٍَث َوثََمانِيَن َسنَةً ِحيَن َكلََّما فِْرَعْونَ 

 ما أعجب الرب في  .لجأ موسى إلى هللا بعد لوم الشعب له فأخذ هللا يشجعه

ذا تشجيع  وا هفه!! ولطفه وقدرته على عالج النفس المتصاغرة في ذاتهامحبته 

لقد . أنه سيكون سيداً لفرعون الذي يخشاههللا يصل لمداه عندما يخبر موسى 

 .حتى صار فرعون هو الذي يخشاه تينوهب هللا لموسى هيبة وكرامة عظيم

 يعلن هذا هو الذي وهارون  ،هارون بكالمه معهخبر أمر هللا موسى أن ي

هذا الوضع الغريب فرضه لسان موسى الثقيل، ولكنه كان له و. الكالم لفرعون

يتضع موسى ألنه عاجز عن  فموسى. لألخوين م االتضاعيتعللفائدة مزدوجة 

 !موسى أقوالنه مجرد متحدث بيتضع ألهارون  التحدث مع فرعون و

 :عصا موسى تأكل عصي السحرة* 
بُّ ُموَسى۸ َهاتِيَا َعِجيبَةً، : إَِذا َكلََّمُكَما فِْرَعْوُن قَائِالً «۹: َوَهاُروَن قَائِالً  َوَكلََّم الرَّ

فََدَخَل ۱۰.»ُخْذ َعَصاَك َواْطَرْحَها أََماَم فِْرَعْوَن فَتَِصيَر ثُْعبَانًا: تَقُوُل لَِهاُرونَ 

بُّ  طََرَح َهاُروُن َعَصاهُ . ُموَسى َوَهاُروُن إِلَى فِْرَعْوَن َوفََعالَ هَكَذا َكَما أََمَر الرَّ

فََدَعا فِْرَعْوُن أَْيًضا اْلُحَكَماَء ۱۱.أََماَم فِْرَعْوَن َوأََماَم َعبِيِدِه فََصاَرْت ثُْعبَانًا

افُو ِمْصَر أَْيضً  طََرُحوا ُكلُّ َواِحٍد َعَصاهُ ۱۲.ا بِِسْحِرِهْم َكذلِكَ َوالسََّحَرةَ، فَفََعَل َعرَّ
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فَاْشتَدَّ قَْلُب ۱۳.َولِكْن َعَصا َهاُروَن اْبتَلََعْت ِعِصيَُّهمْ  .فََصاَرِت اْلِعِصيُّ ثََعابِينَ 

بُّ   )۱۳-۸: ۷خر(.فِْرَعْوَن فَلَْم يَْسَمْع لَُهَما، َكَما تََكلََّم الرَّ

 أمرهما بالدخول إلى فرعون وأوصاهما  ،رونبعد أن شدد الرب موسى وها

نالحظ هنا أنه قال عصا . عصاه أمام فرعون فتصير ثعباناً بأن يطرح هارون 

 . عصا هللا وعصا موسى أيضاً  العصا سميتنفس هارون و

  ألنها تشير للصليب الذي به كان الخالص وهي تشير لقوة  :عصا هللافهي

 . هللا وسلطانه على كل الخليقة

  ألنها تشير لقوة كلمة هللا والوصية :صا موسىعوهي.  

  كهنوتتشير لقوة عمل الذبيحة وال ألنها :الكاهن عصا هرونوهي. 

 ينيس "كبيرين الساحرين السحرته بقيادة  أحضر لم ينزعج فرعون بل

  .فألقوا عصيهم فصارت حيات) ۸: ۳تي۲" (ويمبريس
  هل يستطيع إبليس أن يجري معجزات؟

 .ولكن هذه هي الحقيقة ... ابة صادمة لكثير من القراء قد تكون اإلج

كما فعل مع سحرة فرعون تماما  .!أن يجري المعجزاتإبليس نعم  يستطيع 

ْيطَاَن نَْفَسهُ . َوالَ َعَجبَ " قولفيهذه الحقيقة  بولس الرسول يؤكد . قديماً  ألَنَّ الشَّ

 )۱٤: ۱۱كو ۲(   !"هُ إِلَى ِشْبِه َمالَِك نُورٍ يَُغيُِّر َشْكلَ 

  ويؤكدها أيضاً يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا وهو يخبرنا بما سيحدث في

َويَْصنَُع آيَاٍت َعِظيَمةً، َحتَّى إِنَّهُ يَْجَعُل : "أواخر األيام فيتحدث عن الوحش قائالً 

َماِء َعلَى األَْرِض قُدَّاَم النَّاِس،  نِيَن َعلَى َويُِضلُّ السَّاكِ ۱٤نَاًرا تَْنِزُل ِمَن السَّ

  ) ۱٤ – ۱۳: ۱۳رؤ ." (األَْرِض بِاآليَاِت الَّتِي أُْعِطَي أَْن يَْصنََعَها

 وبعض الناس تبهرهم حتى يضلل البشر فيتبعوهه تإذاً فإبليس يستخدم قو ،

 .المعجزات معتقدين أن أي معجزة تحدث هي من هللا  فينحرفوا عن الحق

  -:ى معجزة ما، بل يتأنى ويسأل نفسهال ينجرف إذا رأ ملذا فالمؤمن الحكي -

 من أجرى هذه المعجزة؟ وما هي تعاليمه؟  -۱
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 ثمار الروح القدس في حياته؟  روهل تظه مطابقتها لوصايا المسيح؟ما مدى  -۲

 ؟ هاوهل توافق الكنيسة على تعاليمه أم أنه يسلك بعيداً عن حضن -۳

ر من السلوك وراء صاحب فليحذاإلجابات التي تطمئنه كل فإذا لم يحصل على 

وليعلم أن من يبصر خطاياه ".لالً في طريق إبليسضَ المعجزة لئال يجد نفسه مُ 

فيها يتحول على المذبح  وأننا نتمتع بمعجزة يومية ،"ممن يبصر مالئكةأفضل 

 المسيح، وأن إيماننا ليس مبنياً على معجزة ماالسيد الخبز والخمر إلى جسد ودم 

 .وتسليم اآلباءسرار األمبني على الكتاب المقدس و هو بل.تحدث ال أوقد تحدث 

 ى كان أكثرها حصَ ـُ بل إن بطرس الرسول نفسه الذي شاهد معجزات ال ت

أهم من االنبهار  كلمة هللاأن االهتمام بإبهاراً هي معجزة التجلي يشرح 

ِمَن هللاِ اآلِب َكَراَمةً  ألَنَّهُ أََخذَ . قَْد ُكنَّا ُمَعايِنِيَن َعظََمتَهُ "  بالمعجزات فيقول

هَذا ُهَو اْبنِي «: )الجليل( َوَمْجًدا، إِْذ أَْقبََل َعلَْيِه َصْوٌت َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد األَْسنَى

َماِء، إِْذ . »اْلَحبِيُب الَِّذي أَنَا ُسِرْرُت بِهِ  ْوَت ُمْقبِالً ِمَن السَّ َونَْحُن َسِمْعنَا هَذا الصَّ

َوِهَي  ) الكتاب المقدس( َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِويَّةُ،. َجبَِل اْلُمقَدَّسِ ُكنَّا َمَعهُ فِي الْ 

الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْهتُْم إِلَْيَها، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِيٍر فِي  )أكثر ثباتاً ( ،أَْثبَتُ 

 )۱۹ -۱٦:  ۱بط ۲( "َمْوِضعٍ ُمْظلِمٍ 

ليس بغرض تشجيع  ،يقلد أشكال الفضيلة والبر ر قدالخي عدووبالطبع فإن 

ولكن قوة العدو لها حدود . ممارستها بصدق ولكن من أجل الخديعة والمراءاة

وقد ظهر سلطان هللا على الشيطان عندما ابتلعت عصا  ،وخديعته إلى حين

 .هارون عصي السحرة

  وة هللا  ــــقترى ل فال تنزعج واصبر ،تغلب الشيطان في النهايةسقوة هللا

 .فوق العقلتتنتصر فيك أوالً بترك الخطية ثم برفع الضيقة وتحولها إلى بركات 
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 الضربات العشر  

  قصة الضربات هي قصة الخطية المتكررة، أو قصة اإلنسان الذي يتوب إن

 .توبة وقتية ثم ال يلبث أن يرجع إلى خطيته مرة أخرى

في زمن  ث مراراً مع شعب إسرائيل خاصةوهذا األمر يحدث كثيراً معنا، وحد

كان الشعب يعبد هللا مادام القاضي حياً، فإذا مات يرتدون إلى حيث القضاة، 

بواسطة  ميغضب هللا وينذرهم فال يستجيبون،  فيضطر لتأديبهف. عبادة األوثان

يصرخون إليه، فيتحنن و الضيقة يتذكرون هللا فإذا  اشتدت. الشعوب المجاورة

وهذا ما ستمر فترة حياة القاضي وهكذا، ضياً ليخلصهم ولكن توبتهم تويرسل قا

 .من خالل فرعون والضربات اهسنر

يدخل موسى لفرعون ليطلب
منه خروج الشعب

يرفض فرعون الطلب
وهنا ينذره موسى بحلول
.الضربات عليه وعلى شعبه

يدخل موسى لفرعون ليطلب
منه خروج الشعب

يرفض فرعون الطلب
وهنا ينذره موسى بحلول
.الضربات عليه وعلى شعبه

لكن متى رفعت الضربة
ينكث فرعون عهده 

 قلبهمقسياًوينسى كالمه 
ويرفض إطالق الشعب

.فينذره موسى بضربة أخرى

لكن متى رفعت الضربة
ينكث فرعون عهده 

 قلبهمقسياًوينسى كالمه 
ويرفض إطالق الشعب

.فينذره موسى بضربة أخرى

تأتي على فرعون الضربة 
فيعلن توبة وقتية مزيفة 
ويطلب من موسى الصالة
من أجله لرفع الضربة

.مؤكدا أنه سيطلق الشعب

تأتي على فرعون الضربة 
فيعلن توبة وقتية مزيفة 
ويطلب من موسى الصالة
من أجله لرفع الضربة

.مؤكدا أنه سيطلق الشعب

تكرر هذا األمر
 مرات خالل التسع ضربات9

وفي النهاية جاءت الضربة
القاضية وهي موت األبكار

1

2

3
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 قصة فرعون والضربات العشر

 والتوبة الزائفة المؤقتة كل مرة لحين رفع الضربة 
 هو همهاولعل أ..  فوائد كثيرة قصد هللا بالضربات العشر: 

جميع اآللهة الوثنية المنتشرة في مصر، ليؤمن المصريون إظهار قوة هللا التي تفوق  -

 .بال ويتوبوا ويرجعوا إليه

 .ثبيت إيمان بني إسرائيل أنهم يعبدون اإلله الحقيقي فيحتقروا اآللهة الوثنيةت -

 .إسرائيل ون و بنوإظهار قوة ومهابة موسى فيخافه فرعون والمصري -

    .ما هزم موسى فرعون مصرك ،فيها رمز لهزيمة إبليس بيد المسيح -

ألنها موجهة لمن يخالف وهو نفس عدد الوصايا، الضربات عشر  :ملحوظة*

 .وصايا هللاوصية من من يخالف كل ل ةفهناك ضرب. الوصايا 

 :اإلنذار بتحويل الماء إلى دم*  

بُّ لُِموَسى اِْذَهْب إِلَى ۱٥. َق الشَّْعبَ قَْد أَبَى أَْن يُْطلِ . قَْلُب فِْرَعْوَن َغلِيظٌ «: ثُمَّ قَاَل الرَّ

بَاحِ  َواْلَعَصا الَّتِي . إِنَّهُ يَْخُرُج إِلَى اْلَماِء، َوقِْف لِلِقَائِِه َعلَى َحافَِة النَّْهرِ . فِْرَعْوَن فِي الصَّ

لَْت َحيَّةً تَأُْخُذَها فِي يَِدكَ  بُّ إِلهُ اْلِعْبَرانِيِّيَن أَْرسَ : َوتَقُوُل لَهُ ۱٦. تََحوَّ : لَنِي إِلَْيَك قَائِالً الرَّ

يَّةِ  بُّ ۱۷. َوُهَوَذا َحتَّى اآلَن لَْم تَْسَمعْ . أَْطلِْق َشْعبِي لِيَْعبُُدونِي فِي اْلبَرِّ : هَكَذا يَقُوُل الرَّ

بُّ  َها أَنَا أَْضِرُب بِاْلَعَصا الَّتِي فِي يَِدي َعلَى اْلَماِء الَِّذي فِي : بِهَذا تَْعِرُف أَنِّي أَنَا الرَّ

ُل َدًما  )ال يستطيع( فَيََعافُ . َويَُموُت السََّمُك الَِّذي فِي النَّْهِر َويَْنتُِن النَّْهرُ ۱۸. النَّْهِر فَيَتََحوَّ

 )۱۸-۱٤: ۷خر( .»اْلِمْصِريُّوَن أَْن يَْشَربُوا َماًء ِمَن النَّْهرِ 

  هو و بكل محبة يقرع هللا على قلب اإلنسان مرات عديدة فإن لم يستجب ينذره

جد ولكن إذا تقسَّى اإلنسان ولم يسمع لصوت هللا، ي .خاطيء وخالصهيتمنى استجابة ال

  .جأ إلى الضرباتنفسه مضطراً أن يل

حدث أيضا مع الشعوب التي أبادها شعب هللا فيما بعد و. وهذا هو ما حدث مع فرعون

كما هاية ، وأصروا على عنادهم وتحدوا هللا حتى النألنهم استنفذوا كل فرص التوبة 

 .سنرى في قصة فرعون 
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  ألَنَّهُ يَقُوُل اْلِكتَاُب "  فرعونيقول الكتاب عن  :آنية للكرامة وآنية للهوان

تِي، َولَِكْي يُنَاَدى بِاْسِمي فِي ُكلِّ «:لِفِْرَعْونَ  إِنِّي لِهَذا بَِعْينِِه أَقَْمتَُك، لَِكْي أُْظِهَر فِيَك قُوَّ

 )۱۷: ۹رو( ". »األَْرضِ 

اِف ُسْلطَاٌن َعلَى الطِّيِن، أَْن يَْصنََع ِمْن ُكْتلٍَة َواِحَدٍة إِنَاًء لِْلَكَراَمِة ۲۱" أَْم لَْيَس لِْلَخزَّ

تَهُ، اْحتََمَل ۲۲َوآَخَر لِْلَهَواِن؟  فََماَذا؟ إِْن َكاَن هللاُ، َوُهَو يُِريُد أَْن يُْظِهَر َغَضبَهُ َويُبَيَِّن قُوَّ

َولَِكْي يُبَيَِّن ِغنَى َمْجِدِه َعلَى آنِيَِة َرْحَمٍة قَْد ۲۳. نِيَةَ َغَضٍب ُمَهيَّأَةً لِْلَهالَكِ بِأَنَاٍة َكثِيَرٍة آ

  )۲۳-۲۱: ۹رو( ."َسبََق فَأََعدََّها لِْلَمْجدِ 

 ولنالحظ أن هللا له خطط . موسى يفآنية الهوان هنا هي فرعون وآنية الكرامة ه

هو يستخدم و لألمم أيضاً و للجميع لليهود خالصلاينفذها لخالص البشر، فال يريد 

أشرار ] ۱[ :ناحتى ينفذ خطته، ومن هذه األدوات نوعالممكنة دوات كل األ

 . وسىـمــرار كـــأب] ۲[                        ونـرعـفـك

 .العظيم ليؤمن الكل به ومن خالل عناد فرعون وقداسة موسى يظهر عمل يهوه

 أنه كان قديساً وهللا جعله  ال تعني) ۳:۷خر(قلب فرعون  يسِّ ـَ قـُ ولنالحظ أن هللا ي

قاسياً، بل كان قلبه أصالً قاسياً معانداً رغم محاوالت هللا لتغييره وفتح أبواب التوبة 

 .هللا قسوته ليظهر مجده وينفذ خطته خدمأمامه، فلما أصر على الكبرياء والتمرد است

  . قداسته ليظهر مجده وينفذ خطته خدموهللا است. وموسى كان قديساً  

ر مجده، وهللا ُسرَّ بأن يعلن مجده أيضاً ـِ ظهـُ فال احتمل فرعون كآنية هوان لفترة ما لي

 .من خالل طاعة موسى وقداسته

  فال كان يعرف . يجب أن نفرق بين معرفة هللا وإرادتهوحتى نفهم هذه الحقائق

ا ، تماماً كما كان يعرف أن آدم وحواء قسوة فرعون وعناده ، ولكنه ال يريد هذ

سيعصيانه ويأكالن من الشجرة وأن يهوذا لص وخائن ولكنه بالطبع ال يريد هذا ، فال 

يجعل منا جميعاً  يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وهو يريد أن

بعضنا على فإذا أصر . أواني للكرامة ولكن ليس الجميع يوافقون على إرادته الصالحة

القديس لخصه وهو ما . أن يجعل منا أواني للكرامة ال يستطيعفإن هللا نفسه  ،العناد

 :في مقولته الشهيرة  سأغسطينو

 ."أن يخلصك بدونكال يستطيع  ...0Tخلقك بدونك0Tهللا الذي " 
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 ونالحظ في الضربات ما يلي: 
  .تية عقوبتها موإلظهار أن الخط ) تحول الماء إلى دم( لدمبدأت الضربات با

إنقاذ الشعب  هو وسيلةأن الدم  لهم ليظهر) خروف الفصح(بالدم  أيضا نتهتوا

 .الخاطئ دمعن  اً عوض البريء دم معناه سفكفالفداء  . وخالصهم

 موتال رمز(إلى دم  )رمز الحياة( ضربات موسى كانت تحويل الماء ىأول (

 السيد معجزات ىوأول ....يحكم بالموت على الخاطئموسى ناموس أي أن 

 .)لفرحرمز ا(إلى خمر ) الحياة( المسيح تحويل الماء

 افوالن وتمك بقوة سحرية شيطانية  من تحويل الماء دماً  يونمصرالن عرَّ

لكنهم لم . ويزداد قلب فرعون قساوة لكي يزدادوا ضالالً  ،وبسماح من هللا

، قد تكون زات إبليسوهكذا هي معج .يستطيعوا أن يعيدوا النيل إلى حاله ثانية

اإلنسان وال تقربه من ولكنها ال تفيد محيرة يعجز العقل عن تفسيرها، مبهرة 

 . الذي هو هدف كل عمل روحي خالص نفسه

  ِمباشرة بعد األولى ولكن بعد مرور سبعة  )الضفادع( الضربة الثانية لم تأت

لى اإلنسان فال ال يتعجل الضربات ع) أي بعد كمال دورة من الزمان(أيام 

  .المعاند بل يطيل أناته لعله يتوب ويفيق من غفلته

 ليس الذين  . تشير الضفادع بنقيقها المزعج لكثيري الكالم باألمور الباطلة

وترمز إلى شهوة الكبرياء وحب الظهور فكل هذه الخطايا . عمل إيجابيلهم أي 

سك طاهراً فاهرب من كل خطية واحفظ نف. ها سوى الضيقئلن نجني من ورا

 .من كل شر وشبه شر

 التي تبدو رقيقة األفكاروترمز للكلمات ) الضربة الثالثة( لسعات البعوض .

لكنها بعد ذلك تخلف وجعاً وألماً الخطية التي تظهر براقة وجميلة و أو للذة

فلم يستطع العرافون تقليد هذه  ،ظهر هنا ضعف الشيطان أمام قوة هللا .لإلنسان

قائلين أن هذا هو إصبع وأقروا رفوا بعجزهم جهراً أمام فرعون الضربة بل اعت

  .هللا ورغم ذلك ازداد فرعون عناداً 
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  قرر مساومة موسى )الضربة الرابعة(الذبان  ضربةلما تألم فرعون من 

هذه هي رغبة إبليس ومحاوالته المستميتة إلقناع اإلنسان و. على تنفيذ طلبته

من أكثر حيله خبثاً  واحدة لكتو. عبادة هللا بآن واحدبأن يجمع بين البقاء بقربه و

 .راً على عبادة هللا وتقديم الذبائح لهصِ ويلجأ إليها عندما يجد اإلنسان مُ 

  بقوله العالمة أوريجانوسوهذا ما عبر عنه: 

القول والفعل صرنا أنقياء في إننا ننطلق من مصر في مسيرة ثالثة أيام إذا [

الذي هو (أما فرعون ملك مصر . الخطايا الثالثة لإلنسانمقابل منافذ  والفكر

بل يشاء أن يخطئوا إن لم  .فهو ال يريد أن يبتعد عنه شعب هللا) مثال إلبليس

إنه . وأن يقترفوا اإلثم إن لم يكن بالقول فعلى األقل بالفكر ،يكن بالفعل فبالقول

أن يكون له عندنا ولو فهو يرغب . مسافة ثالثة أيام كاملة أن نبتعد عنه ال يشاء

أما الذي . البعض اآلخر كل األيام الثالثةوعند  ،عند البعض يومانو. يوم واحد

ألنه لم يترك له وال  ،انفصل عنه جميع األيام الثالثة بكاملها فهو مغبوط بالحقيقة

 ...]يوماً واحداً 

  ولنتتبع اآلن طرق إبليس في حروبه ضد شعب هللا :إبليس وأسلوبه. 

دم فرعون ليذل الشعب في عبودية مرة وسخرة وبغلظة، لكنه يعطيهم يستخ .۱

 ).يعطيهم شهواتهم لكنهم مذلولين في عبودية(قدور لحم وأكل كثير 

ام الخداع، وهذا ما فعله السحرة إذ كانوا حرب تمويه لقلب الحقائق باستخد .۲

 .ن األولى والثانيةيتبيقلدون موسى في الضر

يخرج جزء ويبقى (لخروج تبدأ المفاوضات في حالة إصرار الشعب على ا .۳

يفكر في اإلقالع عن الخطية أو أي عادة ردية تدريجياً، هذا يماثل من و) جزء

 .فيجد أنه لم يكف عنها، بل يجد نفسه قد عاد لنفس الحالة أو أسوأ

هذه " أين قدور اللحم"بعد الخروج تكون الحرب بذكريات لذة الخطية  .٤

 .ضد المسيح في األيام األخيرةالحروب والخدع سيقوم بها 
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 لذلك ارفض أفكاره منذ  ،إن اخطر شيء هو قبول التفاوض مع أفكار إبليس

وال تتفاوض فهو يقدم دائماً أنصاف حلول ويماطل حتى يبقيك في أسره  البداية

 .فعل مثل موسى وارفض أي مساومات أو أنصاف حلولفا .أطول فترة ممكنة

 يرمز لموت شهوات الجسد الحيوانية  لخامسةفي الضربة ا موت الماشية

 .إلنسانداخل ا

  تدخل عبيد فرعون في محاولة منهم إلقناعه  )الجراد(الثامنة  الضربةفي

 ،وأخذ فرعون يساوم مرة أخرى. بإطالق بني إسرائيل ومنع الخراب عن مصر

يدعوهم  تارةو ،)۲٥: ۸خر(منهم أن يذبحوا للرب في أرض مصر  يطلب فتارة

 ،وفي هذه المرة يرفض خروجهم كلهم معاً  ،)۲۸: ۸خر(يذهبوا بعيداً  أال

 !! فيسمح بخروج الرجال فقط

  ًتوب���ة (فلم���اذا ال يك���ون ذل���ك إل���ى ح���ين  ،إذا ك���ان الب���د م���ن الخ���روج بعي���دا

حت�ى يك�ون هن�اك  )ت�رك مؤق�ت للش�هوات( وفي موض�ع ل�يس ببعي�د ،)موسمية

 الس��فر ثالث��ة أي��ام م��ع الغ��نم والبق��رأم��ا إذا ك��ان األم��ر يتطل��ب ! مج��االً للرج��وع؟

يتغاض��ى ع���ن الهف���وات ( فليت��رك أوالده الص���غار ف��ي مص���ر) ذب��ائح الص���الة(

يتساهل مع نفسه ف�ال ( وال يرهقهم معه في السفر )والخطايا الصغيرة المستترة

 ).يتشدد في تطبيق كل الوصايا

  ال تستجيب ضربة الجراد إشارة إلى ما تفعله الخطية في النفس البشرية التي

صالح (على كل خضرة ) الخطية(فينهي الجراد . إلنذارات هللا المتكررة بالتوبة

ولكن إن تاب اإلنسان عن  .فيصير سلوك اإلنسان خالياً من كل حكمة) وبصيرة

 )۲٥: ۲يؤ(ويعوض عن السنين التي أكلها الجراد شره فال مستعد أن يصفح 

 ومرات  ،، فمرات ينذر فرعونل الضرباتقبتنوعت إنذارات هللا  :إنذارات هللا

ومرات ال يحدد  ،ومرات يحدد موعد الضربة ،تأتي الضربات دون إنذار

لسماع صوته من خالل  أن نكون دوماً مستعدين علمناوكأن هللا ي ،الموعد
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وقد ال نعرف األزمنة واألوقات بالضبط ولكن ال نظن أن طول إمهاله . إنذاراته

 .وعده لشعبه أو وعيده للمعاندين عن قد تراجع هللا يعني أن

 مرة واثنتين بل  ،عناد فرعونمن  - وله كل الحق -يتعجب القارئ  :العناد

يصيب اإلنسان فيجعله يعاند هللا العليَّ وعشر مرات مما يرينا كم الكبرياء الذي 

 فرعون وحتى بعد أن استسلم الكهنة والسحرة  المصريون مبكراً، ظل .القدير

 .ده حتى آخر يوم في حياتهعلى عنا

  وقد يظن الكثيرون أن أي معاند مكابر إذا رأى معجزة ما فإنه ال بد أن يسلم

 ،بخطئه ويصححه ولكن الواقع أن كل الضربات لم تقِض على عناد فرعون

، ويمكن أن نقول د إيليا لم يقِض على عناد إيزابلونزول نار من السماء على ي

وظهور  سيد المسيح والرسل ونقل جبل المقطمنفس الشيء على معجزات ال

      .إلخ... السيدة العذراء في الزيتون 

  ويعلق بولس الرسول على موضوع العناد وهو يحكي للملك أغريباس كيف

ْؤيَا "ظهر له الرب يسوع فيقول  ِمْن ثَمَّ أَيَُّها اْلَملُِك أَْغِريبَاُس لَْم أَُكْن ُمَعانًِدا لِلرُّ

َماوِ   لالً ضَ بسرعة أنه كان مُ  فهذا القديس العظيم أدرك)  ۱۹:  ۲٦أع " (يَِّة السَّ

 جمع منخاس وهو (مناخس هللا وأنه يستحيل أن يرفس  وال يجب أن يعاند

  .)رفسيوأتمرد يإن حاول أن  سه مسمار ينخس به الحيوانأقضيب طويل فى ر

 مثل فرعون ،ههكذا نرى الفارق بين من يتمسك بعناده فيخسر حياته وأبديت، 

    .ومن يطاوع صوت هللا فيصبح إناًء مختاراً مثل بولس الرسول
  َالظالم ثالث ساعات من  مَّ كما غضبت الطبيعة عند صلب المسيح وع

لمدة ثالثة أيام احتجاجاً  مالظال ضربةالساعة السادسة حتى التاسعة هكذا كانت 

العالم حتى يشرق وهكذا يكون ظالم في . على تحدي فرعون وعصيانه ل

أيام في القبر قبل  ثالثة ي مجيئه الثاني وهكذا كان المسيحالمسيح شمس البر ف

 .امة وينير القبرأن يشرق فجر القي
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صيرته فاقد لب )العمى الروحي( هو في ظلمة كل خاطئ عاصٍ  ،وبنفس المفهوم

  .المسيح بنور قيامتهالسيد أن يشرق عليه  يحتاجالروحية الداخلية و

 .قدرتهم على التمييزبأوالد هللا فيتمتعون بإشراقه عليهم و أما

 :حديث الرب لموسى عن الضربة األخيرة* 
بُّ لُِموَسى۱ . َضْربَةً َواِحَدةً أَْيًضا أَْجلُِب َعلَى فِْرَعْوَن َوَعلَى ِمْصرَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّ

تََكلَّْم ۲. ْم يَْطُرُدُكْم طَْرًدا ِمْن ُهنَا بِالتََّمامِ َوِعْنَدَما يُْطلِقُكُ . بَْعَد ذلَِك يُْطلِقُُكْم ِمْن ُهنَا

فِي َمَساِمِع الشَّْعِب أَْن يَْطلَُب ُكلُّ َرُجل ِمْن َصاِحبِِه، َوُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َصاِحبَتَِها 

ٍة َوأَْمتَِعةَ َذَهبٍ  بُّ ۳ .)سنة ٤۰۰تعويضاً عن السخرة ( .»أَْمتَِعةَ فِضَّ َوأَْعطَى الرَّ

ا فِي . َمةً لِلشَّْعِب فِي ُعيُوِن اْلِمْصِريِّينَ نِعْ  ُجُل ُموَسى َكاَن َعِظيًما ِجّدً َوأَْيًضا الرَّ

 )۳-۱: ۱۱خر( .أَْرِض ِمْصَر فِي ُعِ◌يُوِن َعبِيِد فِْرَعْوَن َوُعيُوِن الشَّْعبِ 

 فما أكثر !! لقد قاربت فصول مأساة المواجهة بين فرعون وهللا من نهايتها

ي أضاعها فرعون دون أن يستفيد منها وها هو هللا مقدم على توجيه الفرص الت

وبعد ) موت األبكار(الضربة القاضية لفرعون وهي آخر الضربات وأشدها 

 .ذلك سيطرد فرعون بني إسرائيل من أرض مصر ولن يحتمل وجودهم ثانيةً 

 :اإلنذار بقتل األبكار* 
بُّ «: َوقَاَل ُموَسى٤ إِنِّي نَْحَو نِْصِف اللَّْيِل أَْخُرُج فِي َوَسِط ِمْصَر، : هَكَذا يَقُوُل الرَّ
فَيَُموُت ُكلُّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر فِْرَعْوَن اْلَجالِِس َعلَى ُكْرِسيِِّه إِلَى بِْكِر ٥

َحى، َوُكلُّ بِْكِر بَِهيَمةٍ  فِي ُكلِّ  َويَُكوُن ُصَراٌخ َعِظيمٌ ٦. اْلَجاِريَِة الَّتِي َخْلَف الرَّ

َولِكْن َجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل الَ ۷. أَْرِض ِمْصَر لَْم يَُكْن ِمْثلُهُ َوالَ يَُكوُن ِمْثلُهُ أَْيًضا

لَِكْي . ، الَ إِلَى النَّاِس َوالَ إِلَى اْلبََهائِمِ )ال يؤذيهم أحد( يَُسنُِّن َكْلٌب لَِسانَهُ إِلَْيِهمْ 

بَّ يُمَ  فَيَْنِزُل إِلَيَّ َجِميُع َعبِيِدَك ۸. يُِّز بَْيَن اْلِمْصِريِّيَن َوإِْسَرائِيلَ تَْعلَُموا أَنَّ الرَّ

َوبَْعَد . اْخُرْج أَْنَت َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذيَن فِي أَثَِركَ : هُؤالَِء، َويَْسُجُدوَن لِي قَائِلِينَ 

) غضب شديد( .اْلَغَضبِ ثُمَّ َخَرَج ِمْن لَُدْن فِْرَعْوَن فِي ُحُموِّ . »ذلَِك أَْخُرجُ 

 )۸-٤: ۱۱خر(
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 ى هذه ـل موســيدخ

رعون ــــرة إلى فـــــالم

وت، ـحامالً إنذاراً بالم

 .وما أرهبه إنذار

وكان ينبغي أن يرتعب  

فرعون من هذا اإلنذار 

ألنه اختبر صدق كالم 

ولكنه  .كلـــه ىــــموس

استمـــــــــــر في العناد 

واالعتزاز  .والمكابرة

  .ئف بكرامته الزا
حتى أن فرعون أعلن موسى أيضاً أن هللا سيميز شعبه فلن يصيبهم ضرر و

بل .. ولكن القلب الصخري لم يلـِن  .جوهم أن يتركوا مصر ويرحلوانفسه سير

    اعتز بالكبرياء الذي ال بد أن يعقبه الكسر ، وبتشامخ الروح الذي يعقبه

 . وكان سقوطه عظيماً  ،فرعون وكما سنرى فقد سقط...  السقوط 
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  لي�وم الخ�الص حس�ب ك�الم ال�رب الصفر واستعد بنو إسرائيل اقتربت ساعة

موت كل بكر للمص�ريين وهي ،بالضربة األخيرة وأنذر موسى فرعون. لموسى

ولك�ن دون ج�دوى وك�أن  ،ويأمر بإطالقهمنحو نصف الليل لعله يرتعب فيرتدع 

 .ع من صخر ال يليننِ قلب فرعون قد صُ 

 وخ�الل ذل�ك . ن يُعطي لفرع�ون مهل�ة ب�ين اإلن�ذار والتنفي�ذوكان البد للرب أ

ممارس�ة روحي�ة  همبالقي�ام ب�أج�اءت التعليم�ات الس�ماوية لبن�ي إس�رائيل  ،الوقت

عل��ى أب��وابهم  لخ��روجهم وه��ي ذب��ح خ��روف الفص��ح وأكل��ه ورش دم��ه اس��تعداداً 

 .فيرى الرب الدم ويعبر عنهم وال يموت أبكارهم مع أبكار المصريين

   وتعني العبور. القبطية "خةصب"وهذا أصل كلمة  "بيسح"بالعبرية الفصح.       

وفي الفصح المسيحي عبر . ففي هذا اليوم عبر الشعب من العبودية إلى الحرية

 . األبدية الحرية والحياةإلى  من الموت األبدي بنا ابن هللا

ض الموعد أرإلى  وانطلقوافيه تحرروا  ألن لشعب إسرائيل اً تاريخي اً يوم كان

دوا في هذا اليوم ليذكروا ما صنع هللا لهم فال يكون ـِّ يـَ عـُ وكان عليهم أن ي

 . بل عمالً حااراً ودائماً ل في حياة شعبه .تاريخيةقصة مجرد  خروجهم 

عيد القيامة كل عام بل وفي كل قداس إلهي لنختبر قوة و البصخة ديِّ عَ ولذلك نُ 

 .القيامة في حياتنا دائماً 

 :الفصح يصبح أول شهور السنة  شهر* 

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن فِي أَْرِض ِمْصَر قَائِالً   : َوَكلََّم الرَّ
ُهورِ «۲ ْهُر يَُكوُن لَُكْم َرْأَس الشُّ نَةِ . هَذا الشَّ ُل ُشُهوِر السَّ   .ُهَو لَُكْم أَوَّ

  )۲-۱: ۱۲خر(

 المرحلة الرابعة
 موسى والخروج العظيم
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 متثاقالً  يئاً بط والزمن يمر عليهم في مرارة العبودية ونعيشكان اليهود ي

لهذه األمة  اً جديد اً وتاريخ بداية جديدةوقال لنبدأ ليخلصهم موسى  هللا حتى أرسل

يناظر (فكان شهر الخروج هو شهر أبيب . اندثر قد وكأن المااي المتحررة

وكان في الترتيب اليهودي أو التقويم اليهودي شهر أبيب ) شهري مارس وإبريل

لذلك صار لليهود تقويمان، التقويم . شهر األولهو الشهر السابع فجعله هللا ال

والتقويم العادي فيه شهر أبيب هو الشهر السابع من  ،شهر أبيبب يبدأالديني 

  ).وهو غير شهر أبيب الذي تستعمله الكنيسة في التقويم القبطي( .شهور السنة

 كلمة أبيب تعني سنبلة والمسيح هو حبة الحنطة التي سقطت في األرض و

صار بدء  الذيالمسيح فصحنا هو رأس الخليقة وبكرها، . كثير ثمرِ ي بلتأت

 .حياة جديدة لنا انطالق

 هكذا  ،)دم الخروف(على أساس الدم  جديد د بالفصح بدءوكما كان لليهو

فالسنة القبطية  ،يةكتابألن كنيستنا القبطية كنيسة و .نحن بالفداء لنا بداية جديدة

هم ثمناً عيد نيروز نتذكر الذين دفعوا دماءكل سست على دم الشهداء وفي تأ

إذاً فنحن أيضاً نبدأ تقويمنا القبطي على . إليمانهم ولوالهم ما وصل اإليمان إلينا

 ).دم الشهداء(أساس الدم 

 :الفصح   خروف * 
ْهِر يَأْخُ : َكلَِّما ُكلَّ َجَماَعِة إِْسَرائِيَل قَائِلَْينِ ۳ ُذوَن لَُهْم ُكلُّ فِي اْلَعاِشِر ِمْن هَذا الشَّ

َوإِْن َكاَن اْلبَْيُت َصِغيًرا ٤. بَِحَسِب بُيُوِت اآلبَاِء، َشاةً لِْلبَْيتِ  )خروف(َواِحٍد َشاةً 

َعْن أَْن يَُكوَن ُكْفًوا لَِشاٍة، يَأُْخُذ ُهَو َوَجاُرهُ اْلقَِريُب ِمْن بَْيتِِه بَِحَسِب َعَدِد 

 )٤-۳: ۱۲خر( .أُْكلِِه تَْحِسبُوَن لِلشَّاةِ  ُكلُّ َواِحٍد َعلَى َحَسبِ . النُّفُوسِ 

 ال�ذي ه�و  لس�يد المس�يحل دقيق�ةح هي واحدة من أكث�ر الرم�وز الذبيحة الفص ، 

 .الذي دفع دمه فداًء للبشرية ةالحقيقي ةالذبيح

 . أوجه التشابه بين الذبيحتينكل التفاصيل  يوسنالحظ ف 
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 رمز إليهامقارنة بين خروف الفصح وذبيحة المسيح التي ي

 

 

 

 ذبيحة المسيح خروف الفصح 

 )۲: ۱۱كو۲( ذكر )٥ع(ذكر  ۱

 )۱۹: ۱بط۱( المسيح حمل بال عيب )٥ع(خروف بال عيب  ۲

 يرمز لبراءة المسيح ونقاوته وحيويته )٥ع) (ابن سنة(حولي  ۳

يحفظ من الي�وم العاش�ر حت�ى الراب�ع  ٤

 )٦-۳ع(عشر في بيوتهم 

م���ن الي���وم المس���يح بق���ى ف���ي أورش���ليم 

 .العاشر حتى الرابع عشر

ب�����ين ) ٦ع(ي�����ذبح ب�����ين العش�����اءين  ٥

 الس���اعة التاس����عة والحادي����ة عش����رة

 ) مساءً ۳:٥(

أس��لم المس��يح روح��ه عل��ى الص��ليب ف��ي 

              .)مس�����������اءً  ۳( الس�����������اعة التاس�����������عة

 )۳٤: ۱٥مر(

 )٤٦: ۸يو( المسيح طاهر وقدوس الخروف من الحيوانات الطاهرة  ٦

ينج����و م����ن فواب بال����دم تلط����خ األب���� ۷

 )۷ع.(بالبيت

               ب������دم المس������يح ننج������و م������ن الم������وت

 )۲۲: ۹عب(

 اآلالماجتاز المسيح نار  )۹ ،۸ع(يشوى الخروف بالنار  ۸

رأس������ه   ،يش������وى الخ������روف كل������ه ۹

 )۹ع(وأكارعه مع جوفه 

احتمل المس�يح اآلالم الروحي�ة والنفس�ية 

 .والجسدية

 م تكس��ر عظ��ام المس��يح عل��ى الص��ليبل�� )٤٦ع. (عظم ال يكسر منه ۱۰

 )۳٦: ۱۹يو(

 )٤٦: ۸يو( المسيح نقي وطاهر )۸ع(رمز النقاء  يؤكل معه فطير ۱۱

 )۹ع(كان يؤكل مع أعشاب مرة  ۱۲

 

 احتمل المسيح اآلالم المرة من أجلنا



 موسى والخروج العظيم :ةة الرابعالمرحل *

                                                           ۷٥ 

وهم وق�وف وأحق�اؤهم  كانوا يأكلونه ۱۳

وعص�����يهم ف�����ي أي�����ديهم مش�����دودة 

 وأح����ذيتهم ف����ي أرجله����م اس����تعدادا

 )۱۱ع. (للرحيل من مصر

المؤمن��ون ال��ذين ي��أكلون جس��د المس��يح 

ودمه يكونون على استعداد دائم للرحي�ل 

م���ن ه���ذا الع���الم وال���ذهاب إل���ى ملك���وت 

 . السموات

يأكلون��ه ف��ي نف��س الليل��ة وال يبق��ون  ۱٤

 )۱۰ع. (للصباحشيئاً منه 

م فداءنا على الصليب في ي�وم مالمسيح ت

نف�س  واحد ونحن نأكل جس�ده ودم�ه ف�ي

 .اليوم وال نبقي منه لليوم التالي

أم���رهم هللا بعم���ل الفص���ح فريض���ة  ۱٥

 )۲٥ ،۲٤ ،۱٤ع(أبدية في أجيالهم 

المس����يح أم����ر كنيس����ته بص����نع ذبيح����ة 

 .فخارستيا طوال حياتهماإل

يأكل���ه المختون���ون فق���ط م���ن اليه���ود  ۱٦

 )٤۸ ،٤٤ ،٤۳ع. (والدخالء

يأك��ل جس��د ال��رب ودم��ه المؤمن��ون فق��ط 

 .المعمودية الذين نالوا

يأك��ل من��ه الكب��ار والص��غار أي ك��ل  ۱۷

 )٤ع. (أفراد األسرة

يأك�����ل جس�����د المس�����يح ودم�����ه الكب�����ار 

 .والصغار أي جميع المؤمنين

ك��ان عل��ى جمي��ع اليه��ود أن يص��نعوا  ۱۸

 ويشتركوا في أكله) ٤۷ع. (الفصح

الب���د أن يتن���اول جمي���ع الم���ؤمنين ف����ي 

يكون��وا لالكنيس��ة م��ن جس��د ال��رب ودم��ه 

 .واحدةفي شركة 

ال يأك��ل من��ه أي إنس��ان ت��نجس ب��أي  ۱۹

 )۹-٦: ٦عد. (سبب

ال يتن�����اول جس�����د المس�����يح ودم������ه إال 

 .التائبون والذين نالوا سر االعتراف
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 ذبيحة الفصح هي ذبيحة شركة لكل جماعة إسرائيل: 

فهم صاروا جماعة على أساس ذبيحة  .ذكر اسم جماعة إسرائيليُ هنا ألول مرة 

 .وذبيحة اإلفخارستيا هي ذبيحة الكنيسة كلها المتحدة بعريسها. مشتركةالفصح ال

 ونالكل يأكل رباقاألجيران والالعائلة ويشترك فيها ونالحظ أن الذبيحة الواحدة 

إذاً فالفصح . االشتراك الشخصي في ممارسة الطقسمة واألكل هو عال ا،منه

ضاً عن العالقة الشخصية الشركة في الذبيحة وأيو فكرة الفداء بالدم يعبر عن

 .م الفصح خارج أورشليمدَّ ـَ قـُ أال ي اشتـُرطوفيما بعد . مع هللا لكل فرد

 دعوة الجار القريب: 

. إن كان عدد أفراد األسرة قليالً، يأخذ معه جاره القريب ويذبحان شاة واحدة

 .وهذا الجار يرمز لألمم أي أن شعب هللا ينادي بالمسيح ليبشر العالم كله

  تحفظون هذه " الحظ التسمية الجديدة التي أطلقها موسى على الفصح إذ قال

وهي نف�س الكلم�ة الت�ي نطلقه�ا عل�ى خدم�ة الق�داس اإلله�ي الت�ي تُ�دعى " الخدمة

وه�ي الخدم�ة الت�ي أمرن�ا ال�رب ) خدمة الصالة الجماعية= ليتورجيا (باليونانية 

لحدث بك�ل تفاص�يله ف�ي ك�ل أن نصنعها لذكره، فأصبح التذكار هو إعادة لنفس ا

َكأُْس اْلبََرَكِة الَّتِ�ي نُبَاِرُكَه�ا، أَلَْيَس�ْت ِه�َي َش�ِرَكةَ َدِم ۱٦.  .مرة وليس مجرد التذكر

   )۱٦: ۱۰كو۱(  اْلَمِسيِح؟ اْلُخْبُز الَِّذي نَْكِسُرهُ، أَلَْيَس ُهَو َشِرَكةَ َجَسِد اْلَمِسيحِ 
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 موت األبكار: الضربة العاشرة* 
بَّ َضَرَب ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر فَ ۲۹ َحَدَث فِي نِْصِف اللَّْيِل أَنَّ الرَّ

ْجِن، َوُكلَّ بِْكِر بَِهيَمةٍ  . فِْرَعْوَن اْلَجالِِس َعلَى ُكْرِسيِِّه إِلَى بِْكِر األَِسيِر الَِّذي فِي السِّ
َوَكاَن ُصَراٌخ َعِظيٌم فِي . ِه َوَجِميُع اْلِمْصِريِّينَ فَقَاَم فِْرَعْوُن لَْيالً ُهَو َوُكلُّ َعبِيدِ ۳۰

: فََدَعا ُموَسى َوَهاُروَن لَْيالً َوقَالَ ۳۱. ِمْصَر، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن بَْيٌت لَْيَس فِيِه َمْيتٌ 

ُدوا قُوُموا اْخُرُجوا ِمْن بَْيِن َشْعبِي أَْنتَُما َوبَنُو إِْسَرائِيَل َجِميًعا، َواْذَهبُوا اْعبُ «

بَّ َكَما تََكلَّْمتُمْ  َوبَاِرُكونِي . ُخُذوا َغنََمُكْم أَْيًضا َوبَقََرُكْم َكَما تََكلَّْمتُْم َواْذَهبُوا۳۲. الرَّ

َوأَلَحَّ اْلِمْصِريُّوَن َعلَى الشَّْعِب لِيُْطلِقُوُهْم َعاِجالً ِمَن األَْرِض، ألَنَُّهْم ۳۳. »أَْيًضا

 فََحَمَل الشَّْعُب َعِجينَُهْم قَْبَل أَْن يَْختَِمَر، َوَمَعاِجنُُهمْ ۳٤ .»اتٌ َجِميعُنَا أَْموَ «: قَالُوا

َوفََعَل بَنُو إِْسَرائِيَل ۳٥. فِي ثِيَابِِهْم َعلَى أَْكتَافِِهمْ  )ملفوفة( َمْصُروَرةٌ  )آنية العجين(

ٍة وَ . بَِحَسِب قَْوِل ُموَسى . أَْمتَِعةَ َذَهٍب َوثِيَابًاطَلَبُوا ِمَن اْلِمْصِريِّيَن أَْمتَِعةَ فِضَّ
بُّ نِْعَمةً لِلشَّْعِب فِي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصِريِّيَن َحتَّى أََعاُروُهمْ ۳٦ فََسلَبُوا . َوأَْعطَى الرَّ

 )۳٦-۲۹: ۱۲خر ( .اْلِمْصِريِّينَ 

  بمجرد أن أكمل بنو إسرائيل شريعة الفص�ح وأكل�وه، حان�ت س�اعة الخ�الص

فرع��ون وك��ل المص��ريين برع��ب ش��ديد فق��د  س��نة وأص��يب ٤۳۰الت��ي انتظروه��ا 

دخ��ل الم��وت ك��ل بي��ت م��ن بي��وتهم واختط��ف أبك��ارهم وأبك��ار به��ائمهم حت��ى أن 

 فرعون تنازل عن كبريائه وشروطه ودعا موسى وهارون ليالً وطلب منهما أن

 . يأخذا الشعب وكل ما لهما ويذهبا لعبادة الرب كطلبهما

  ال�ذي طالم�ا س�خر منهم�ا وم�أل وليس هذا فحسب بل ه�ا ه�و فرع�ون الجب�ار

اآلن يطل��ب منهم��ا أن يبارك��اه ل��ئال يختطف��ه الم��وت كم��ا  ،ال��دنيا غ��روراً وعن��اداً 

 !! اختطف بكره

 أين سطوتك وسلطانك يا فرعون؟

 أين تهديدك بالموت ألولئك الذين كانوا يترجون عفوك؟
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�ى م�ن الم�وت ك�ل م�ن  هذا ه�و فع�ل الخ�روف الم�ذبوح وال�دم المس�فوك ال�ذي نجَّ

 . احتمى به

  وكما لم يطق المصريون بقاء بني إسرائيل بينهم بعد الموت الذي ارب كل

رب بيوتهم، هكذا ال يطيق الشيطان البقاء أمام اإلنسان الذي يحتم�ي ف�ي ص�ليب 

 .المسيحالمجد يسوع 

  وكما يَسلب المنتصر عدوه المهزوم هكذا أعطى هللا نعمة لبن�ي إس�رائيل ف�ي

وه�و م�ا يمث�ل . بوا منهم أمتعة فضة وذهباً وثياباً ف�أعطوهمأعين المصريين فطل

  .وخرجوا مكرمين بفضل الدم الثمين تعويضاً عن سنوات العبودية والسخرة،

يُس�لب من�ه أخي�راً بالتوب�ة  ،من أفكار ومشاعر وطاقاتما سلبه الشيطان قديماً 

 .روحياً ألوالد هللا كنزاً ليصير  ،واإليمان واألسرار

 :ي إسرائيل من مصرخروج بن*  
وَت، نَْحَو ِستِّ ِمئَِة أَْلِف َماٍش ِمَن ۳۹ فَاْرتََحَل بَنُو إِْسَرائِيَل ِمْن َرَعْمِسيَس إِلَى ُسكُّ

َجاِل َعَدا األَْوالَدِ  َكثِيٌر أَْيًضا َمَع َغنٍَم  )غير اليهود( َوَصِعَد َمَعُهْم لَفِيفٌ ۳۸. الرِّ

 َوَخبَُزوا اْلَعِجيَن الَِّذي أَْخَرُجوهُ ِمْن ِمْصَر ُخْبَز َملَّةٍ ۳۹ .َوبَقٍَر، َمَواٍش َوافَِرٍة ِجّدًا

ألَنَُّهْم طُِرُدوا . فَِطيًرا، إِْذ َكاَن لَْم يَْختَِمرْ  )غير مختمر يُخبز على حجارة ساخنة(

ُروا، فَلَْم يَْصنَُعوا ألَْنفُِسِهْم َزاًدا ا إِقَاَمةُ بَنِي وَ ٤۰.ِمْن ِمْصَر َولَْم يَْقِدُروا أَْن يَتَأَخَّ أَمَّ

َوَكاَن ِعْنَد ٤۱. إِْسَرائِيَل الَّتِي أَقَاُموَها فِي ِمْصَر فََكانَْت أَْربََع ِمئٍَة َوثَالَثِيَن َسنَةً 

بِّ  نَِهايَِة أَْربَِع ِمئٍَة َوثَالَثِيَن َسنَةً، فِي ذلَِك اْليَْوِم َعْينِِه، أَنَّ َجِميَع أَْجنَاِد الرَّ

بِّ ِإلْخَراِجِه إِيَّاُهْم ِمْن أَْرضِ ٤۲. أَْرِض ِمْصرَ َخَرَجْت ِمْن  ِهَي لَْيلَةٌ تُْحفَظُ لِلرَّ

بِّ . ِمْصرَ   .تُْحفَظُ ِمْن َجِميِع بَنِي إِْسَرائِيَل فِي أَْجيَالِِهمْ . هِذِه اللَّْيلَةُ ِهَي لِلرَّ

 )٤۲ -۳۹: ۱۲خر(

 فظ��ة وه��ي مك��ان ص��ان الحج��ر بمحا ،تح��رك بن��و إس��رائيل م��ن رعمس��يس

إل��ى ) اتج��اه اإلس��ماعيلية حالي��اً (واتجه��وا نح��و الجن��وب الش��رقي  ،الش��رقية حالي��اً 
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وك��ان ع��دد الخ��ارجين . ك��م ع��ن رعمس��يس ۱٥س��كوت ومعناه��ا مظ��الت وتبع��د 

         والد أي أن الع��دد اإلجم��الي يزي��د ع��ن أل��ف م��ن الرج��ال ع��دا النس��اء واأل ٦۰۰

امهم وخب�زوا عجي�نهم  نص�بوا خي� ،وعند وصولهم إلى س�كوت. مليون شخص ۲

 ).خبز ملة(وكان فطيراً غير مختمر 

  ترم��ز رعمس��يس إل��ى الفس��اد والش��ر ال��ذي ينبغ��ي أن يخ��رج من��ه اإلنس��ان

يج�د أن�ه حينم�ا يتغ�رب ع�ن الع�الم  أي ،وهي الخيام ،الروحي ويتجه إلى سكوت

 .هللا

 ولك�ن ال�رب  نعم لقد طالت أكثر من أربع�ة ق�رون - انقضت سنوات العبودية

 . )في ليلة الخامس عشر من أبيب(حقق وعده في الوقت المناسب وخلص شعبه 

 ظهرت فيها ذراع الرب وقوته وتم فيها تأسيس  - إنها ليلة ال يمكن أن تـُنسى

الفصح الذي ظل سراً مختوماً ال يفهم أعماقه حتى الذين يمارسونه، إل�ى أن أت�ى 

ه أنه هو خ�روف الفص�ح وحم�ل ابن هللا الحمل الحقيقي  وفك ختومه وأظهر نفس

هللا ال��ذي يرف��ع خطاي��ا الع��الم كل��ه، ال��ذي س��حق الش��يطان بص��ليبه وأعط��ى ش��عبه 

 !!فهي حقاً ليلة عظيمة تـُحفظ للرب. نعمة الخالص من العبودية

 :تقديس األبكار للرب* 
بُّ ُموَسى قَائِالً ۱ ٍم ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل، قَدِّْس لِي ُكلَّ بِْكٍر، ُكلَّ فَاتِحِ َرحِ «۲: َوَكلََّم الرَّ

 )۲-۱: ۱۳خر(. »إِنَّهُ لِي. ِمَن النَّاِس َوِمَن اْلبََهائِمِ 
بُّ أَْرَض اْلَكْنَعانِيِّيَن َكَما َحلََف لََك َوآلبَائَِك، َوأَْعطَاَك «۱۱ َويَُكوُن َمتَى أَْدَخلََك الرَّ

بِّ ُكلَّ فَاتِِح َرحِ ۱۲إِيَّاَها،  ُم لِلرَّ . ٍم، َوُكلَّ بِْكٍر ِمْن نِتَاجِ اْلبََهائِِم الَّتِي تَُكوُن لَكَ أَنََّك تُقَدِّ

بِّ  ُكوُر لِلرَّ . َوإِْن لَْم تَْفِدِه فَتَْكِسُر ُعنُقَهُ . َولِكنَّ ُكلَّ بِْكِر ِحَماٍر تَْفِديِه بَِشاةٍ ۱۳. الذُّ

َما : أَلََك اْبنَُك َغًدا قَائِالً َويَُكوُن َمتَى سَ «۱٤ .َوُكلُّ بِْكِر إِْنَساٍن ِمْن أَْوالَِدَك تَْفِديهِ 

بُّ ِمْن ِمْصَر ِمْن بَْيِت اْلُعبُوِديَّةِ : هَذا؟ تَقُوُل لَهُ  ا ۱٥. بِيٍَد قَِويٍَّة أَْخَرَجنَا الرَّ َوَكاَن لَمَّ

بَّ قَتََل ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر  تَقَسَّى فِْرَعْوُن َعْن إِْطالَقِنَا أَنَّ الرَّ
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ُكوَر ِمْن ُكلِّ فَاتِِح َرِحٍم، َوأَْفِدي . النَّاِس إِلَى بِْكِر اْلبََهائِمِ  بِّ الذُّ لِذلَِك أَنَا أَْذبَُح لِلرَّ

قطعة من الجلد تثبت ( فَيَُكوُن َعالََمةً َعلَى يَِدَك، َوِعَصابَةً ۱٦. ُكلَّ بِْكٍر ِمْن أَْوالَِدي

بُّ ِمْن ِمْصرَ ألَنَّهُ بِ . بَْيَن َعْينَْيكَ  )على الجبهة                 .»يٍَد قَِويٍَّة أَْخَرَجنَا الرَّ

  )۱٦-۱۱: ۱۳خر(

  تق�ديس األبك�ار  فك�ان ه�اثانيكان االحتفال بالفص�ح ه�و أول الت�ذكارات ، أم�ا

م��ن  –م��ن الن��اس وم��ن البه��ائم  –أبك��ار بن��ي إس��رائيل  فلق��د ف��دى ال��رب  ،لل��رب

لك�اً مخصص�اً ن يص�بح المف�ديُّون مِ الموت مع أبك�ار المص�ريين وم�ن الطبيع�ي أ

لكاً ألنفسهم لذلك أم�ر ال�رب ش�عبه أن يخص�ص ل�ه ك�ل فليسوا بعد مِ  ،للذي فداهم

 .بكر فداه من الموت

   إذاً فتقديس األبكار للرب كان رمزاً لتقديس ك�ل المف�ديين ب�دم المس�يح ال�ذين

. اْلَمِس�يِح تَْحُص�ُرنَا ألَنَّ َمَحبَّ�ةَ  .صاروا ليسوا ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وق�ام

. أَنَّهُ إِْن َكاَن َواِحٌد قَْد َماَت ألَْجِل اْلَجِميِع، فَاْلَجِميُع إًِذا َم�اتُوا: إِْذ نَْحُن نَْحِسُب هَذا
َوُهَو َماَت ألَْجِل اْلَجِميِع َكْي يَِعيَش األَْحيَاُء فِيَما بَْعُد الَ ألَْنفُِسِهْم، بَْل لِلَِّذي َماَت ۱٥

 )۱٥-۱٤: ٥كو۲( .لِِهْم َوقَامَ ألَجْ 

  ف�داهم ال�رب فقد  ،لم يستطيعوا أن يتقدسوا للرب الذينأما أبكار بني إسرائيل

 .بفضة ثم اختار هللا الالويين لخدمته عوااً عن كل أبكار الشعب

ل�رب يس�وع ه�و ابالكم�ال فال�ذي اس�تطاع أن يك�ون قدس�اً لل�رب  أما االبن الوحيد

بتجس�ده ص�ار الق�دوس ال�ذي أكم�ل ألن�ه  ،االب�ن البك�رل�ذلك ُدع�ي بح�ق  ،المسيح

�ْت أَيَّ�اُم تَْطِهيِرَه�ا، َحَس�َب ". م للرب حسب ش�ريعة موس�ىدِ ـُ الناموس وق �ا تَمَّ َولَمَّ

 ، بِّ ُموهُ لِل�رَّ َكَم�ا ُه�َو َمْكتُ�وٌب فِ�ي ۲۳َشِريَعِة ُموَسى، َصِعُدوا بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم لِيُقَدِّ

بِّ  بِّ أَ : نَاُموِس الرَّ وًسا لِلرَّ   )۲۳-۲۲: ۲لو." (نَّ ُكلَّ َذَكٍر فَاتَِح َرِحٍم يُْدَعى قُدُّ

  لقد ذكر موسى أبك�ار بن�ي إس�رائيل وأبك�ار البه�ائم ولك�ن نح�ن   :قدس لي كل بك�ر

ن�ي أه�ل أع�يش بمفه�وم ف. اآلن لدينا الكثير من األبكار التي يج�ب تقديس�ها لل�رب
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بل جسدي كله هو فكري هو فكر المسيح  ،مقدس للرب؟ عيناي هما عينا المسيح

  ؟؟هيكل للروح القدس

  ال يقتص��ر األم��ر عل��ى الحي��اة فق��ط ب��ل يمت��د ليش��مل الوق��ت والممتلك��ات وك��ل

نلق�ي إلي�ه بالفت�ات بحج�ة  ،يجب أن يأخذ هللا باكورة الوقت ولكنن�ا لألس�ف .شيء

 .ل شيءللرب حتى يباركك في ك دائماً  تذكر أن تقدس البكر. غل الكثيرةاالمش

 خطوات التقديس: 

قَدِّْس لِي ُكلَّ بِْكٍر، ُكلَّ فَاتِِح َرِحٍم ِمْن «شترانا المسيح السنا للعالم فقد  :الفرز-۱

 ).۲: ۱۳خر ( .»إِنَّهُ لِي. بَنِي إِْسَرائِيَل، ِمَن النَّاِس َوِمَن اْلبََهائِمِ 

ِذي فِيِه َخَرْجتُْم ِمْن ِمْصَر ِمْن اْذُكُروا هَذا اْليَْوَم الَّ « أذكروا هذا اليوم :يماناإل -۲

بُّ ِمْن ُهنَا : ۱۳خر .(َوالَ يُْؤَكُل َخِميرٌ . بَْيِت اْلُعبُوِديَِّة، فَإِنَّهُ بِيٍَد قَِويٍَّة أَْخَرَجُكُم الرَّ

 .معنا فيتقوى إيماننا ويزداد رجاؤنا في الشدائد نذكر عمل هللا )۳

َسْبَعةَ أَيَّاٍم تَأُْكُل فَِطيًرا، َوفِي "يرال يؤكل خم كل أيام الحياة :عزل الشر -۳

بِّ   .)٦: ۱۳خر ( ".اْليَْوِم السَّابِع ِعيٌد لِلرَّ

بُّ " تصنع هذه الخدمة :تحاد بجسد المسيح ودمها -٤ َويَُكوُن َمتَى أَْدَخلََك الرَّ

يِّيَن وَ  اْليَبُوِسيِّيَن الَّتِي َحلََف آلبَائَِك أَْرَض اْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َواْلِحوِّ

 ".أَْن يُْعِطيََك، أَْرًضا تَفِيُض لَبَنًا َوَعَسالً، أَنََّك تَْصنَُع هِذِه اْلِخْدَمةَ فِي هَذا الشَّْهرِ 

 .)٥: ۱۳خر (

إِلَيَّ  ِمْن أَْجِل َما َصنَعَ : َوتُْخبُِر اْبنََك فِي ذلَِك اْليَْوِم قَائِالً « وتخبر ابنك :التعليم -٥

بُّ ِحيَن أَْخَرَجنِي ِمْن ِمْصرَ   .)۸: ۱۳خر ( .»الرَّ

 عناية هللا وقوته التي أخرجتهم م�ن  عن يؤكد الرب عليهم أهمية تعليم األبناء

وطل��ب هللا . أرض مص��ر وأن دم الخ��روف ه��و ال��ذي حم��ى أبك��ارهم م��ن الم��وت

 ،على جباههم منهم أن يضعوا كالم هذه الشريعة كعصابة بين أعينهم ويربطوها

 .ليعملوا بها في كل أجيالهم ،وعلى أيديهم ،ليذكروها
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 :التيه في البرية* 
ا أَْطلََق فِْرَعْوُن الشَّْعَب أَنَّ هللاَ لَْم يَْهِدِهْم فِي طَِريِق أَْرِض ۱۷ َوَكاَن لَمَّ

 : اْلفَلَْسِطينِيِّيَن َمَع أَنََّها قَِريبَةٌ، ألَنَّ هللاَ قَالَ 

 .»َدَم الشَّْعُب إَِذا َرأَْوا َحْربًا َويَْرِجُعوا إِلَى ِمْصرَ لِئَالَّ يَنْ «

يَِّة بَْحِر ُسوفٍ ۱۸  َوَصِعَد بَنُو إِْسَرائِيَل ُمتََجهِِّزيَن . فَأََداَر هللاُ الشَّْعَب فِي طَِريِق بَرِّ

 )۱۸-۱۷: ۱۳خر(. ِمْن أَْرِض ِمْصرَ 

 ح�و الش�مال الش�رقي أن يتجه الش�عب الخ�ارج م�ن مص�ر نمن البديهي  وكان

فه�ذا  ،ساحل البح�ر المتوس�ط حت�ى يص�لوا إل�ى أرض فلس�طين ويسيروا بمحاذاة

 .أرض الموعد  التي هيهو أقصر الطرق إلى أرض كنعان 

ه�ذا ك�ان م�ا وغالب�اً . عل�ى األق�دام عدة أس�ابيع س�يراً في  ذاه وكان المسافر يقطع

 .هم إلى أرض مصرهو الطريق الذي سلكه اآلباء إبراهيم ويعقوب عند نزول

نزولهم عند  نفس الطريق  العائلة المقدسةبخمسة عشر قرنا سلكت  ثم بعد ذلك  

 .إلى مصر ثم عودتهم منها

 ب�ل أداره�م  ،الذي يستغرق أياماً  ،ولكن هللا لم يهدهم إلى هذا الطريق األقرب

نحو الجنوب الشرقي في برية بحر سوف، واستغرق ذلك الطريق أربع�ين عام�اً 

 !لة ليصلوا إلى أرض الموعدكام

  ً؟تحيَّر الشعب لماذا أتى بهم هللا لطريق غير معروف وقطعا  

وخطورة  كثير منهم بشرح خطأ هذا الطريق الذي يرشده هللا إليهمسارع الو 

وال يستطيع منطقيا وعقالنياً وفي الحقيقة كان كالم المعتراين  .السلوك فيه

 .أنه يفهم خطة هللاي ـِّ عدَ ـَ موسى في ذلك الوقت أن ي

عمود بينما يختار طريقاً آخر  إذ كيف .....سريعاً النقاش  موسى  حسمو 

عل هناك فرصة للشك بما ال يج )كما سنرى فيما بعد( ويرشدهم هميتقدمالسحاب 

 .في إرادة هللا
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 :ب عديدةاأسب اختيار هذا الطريق لهوكان + 

ير من الحاميات المصرية كان الطريق الرسمي من مصر إلى فلسطين به كثـ  ۱

هللا أن يجنبهم الحرب أراد ف اً قوي اً جيش كانإلاافة إلى أن جيش الفلسطينيين با

أنهم ال يحتملون مثل هذه الحرب وغير لعلمه مع المصريين والفلسطينيين 

 .اآلن مؤهلين لها

بُوَن َولِكنَّ هللاَ أَِميٌن، الَِّذي الَ يَدَ "  وهللا ال يدعنا نجرب فوق ما نحتمل  ُعُكْم تَُجرَّ

فَْوَق َما تَْستَِطيعُوَن، بَْل َسيَْجَعُل َمَع التَّْجِربَِة أَْيًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطيُعوا أَْن 

 )۱۳:۱۰كو۱." (تَْحتَِملُوا

كان  ،)۱۷: ۱۳خر( لئال يندم الشعب إذ رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصرو ـ ۲

وا حرباً كبيرة مثل حربهم مع قبل أن يواجه في الحروب واتدرجبد أن يال

  .عماليق

صقل وتُ  فينمو إيمانهم  فترة تنقية من أثار العبوديةأن تكون البرية أراد هللا ـ ۳

  .العبودية هم وروحكنعان بوثنيت ايدخلو لئال روحيةهم الاختبارات

ك عبورهم في البحر رمزاً للمعمودية، وهال :تتم كل الرموزكان يجب أن ـ ٤

 .ألشرار من أتباعهاهالك و مزاً لدينونة إبليسجيش فرعون ر

 .يتبعهم في طريق فلسطينلئال  هللا يخطط لدمار فرعون نهائياً كان ـ ٥

يدخلوا فلسطين بعد أيام قليلة  لعلى هللا أن يبيد كل جيوش األعداء سهالً كان ـ ٦

 .اللذان يحتالن قلوبهم دون التخلص من الشك والتذمرلكن 

راتهم وعمل هللا معهم مصدر رعب لشعوب كنعان انتصا لكي تصبحـ ۷

 ).۹:۲،۱۰يش(

فأغلب  ،كانت سنوات البرية فرصة لعملية فرز المستحقين للوصول لكنعانـ ۸

 .الذين خرجوا من مصر لم يصلوا لكنعان بسبب عدم اإليمان

  .لكنها كانت بحكمة وإرشاد هللاو متخبطة  لذلك  بدت طريق الخروج 
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  ر موس��ى عن��دما أم��ره هللا أن يتج��ه جنوب��اً ال  وش��ع كي��ف ك��ان ت��رى :قي��ادة هللا

خط�أ االتج�اه إل�ى أفك�ر أن هللا  أمهل شك في مقدرة هللا على قيادة شعبه؟ ؟ شماالً 

 أرض كنعان؟ 

نوعه�ا، حت�ى ل�و ب�دا   ن موس�ى ك�ان يتمت�ع بطاع�ة فري�دة م�نأ مر العظيم هواأل

 .ال يخطئ أبداً  للكل أنه يسير في االتجاه الخاطئ لكنه يثق أن هللا

  ُوبينم�ا ه�و يتس�لق لجب�ال ا�ل طريق�ه وأقب�ل علي�ه المس�اء ل اً حكى أن متسلقي

 أخ�ذ. عص�يباَ فه�ا ه�و عل�ى حاف�ة الم�وت ك�ان الموق�ف ،تعثر وبقى معلقاَ بالحبل

!!! يصلي ويتضرع إلى هللا أن ينقذه وإذ ب�ه يس�مع ص�وت يق�ول ل�ه اقط�ع الحب�ل

وزاد تمس�كه بالحب�ل ... لنج�اة هك�ذا ك�ان يفك�رماذا؟ كيف يقطع وسيلته الوحي�دة ل

علي�ه متجم�داً  وافف�ي الص�باح عث�ر ،ولم يص�ِغ ل�ذلك الص�وت وليت�ه ك�ان أص�غي

كان هللا يرى أنه لو   ...!من األرضفقط  بعد ثالثة أمتاروهو متمسك بالحبل لي 

ولكنن�ا  ،قطع الحبل س�ينزل س�الماً عل�ى األرض فه�و ي�رى الطري�ق حت�ى نهايت�ه

لَ�ْيَس ِإلْنَس�اٍن . َعَرْفُت يَا َربُّ أَنَّهُ لَْيَس لِِإلْنَس�اِن طَِريقُ�هُ ". تحت أقدامنانرى فقط 

              )۲۳: ۱۰إر(" .يَْمِشي أَْن يَْهِدَي َخطََواتِهِ 

ا اِإلْنَساُن فََكْيَف يَْفَهُم طَِريقَهُ؟" ُجِل، أَمَّ بِّ َخطََواُت الرَّ  )۲٤: ۲۰أم ( "ِمَن الرَّ

  ًب ماذا تفعل ؟ يا ر :  نقول لهلى السماء وما نرفع أعيننا إ كثيرا 

  ...حياتك أقود إنني ال تقلق: يقول لك ـرب وفيجيب ال

فاألي�ام  ،ب�ال معن�ى هأن�كويب�دو و عق�دف�ي حي�اتي م لكن ها ك�ل ش�يءو : لهفتقول 

  مرةصعبـة و

 م�ا اً بعملي على األرض و تمم إرادت�ي ويوم� اهتمني وبُ يا  ذهبا :ك الرب فيجيب

فحينئ�ذ  ،كي�ف كن�ت أق�ود حيات�كأري�ك إلى ههنا فتجلس ف�ي حض�ني و سأدعـوك

َم�ا أَْبَع��َد ! يَ�ا لَُعْم��ِق ِغنَ�ى هللاِ َوِحْكَمتِ�ِه َوِعْلِم��هِ "  .م مقاصـ�ـديتع�ي خطت�ي وتفه��

 )۳۳: ۱۱رو( "! أَْحَكاَمهُ َعِن اْلفَْحِص َوطُُرقَهُ َعِن االْستِْقَصاءِ 
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 ف��إذا واجه��وا حرب��اً س��يخافون  ،فهما��ع  ع��رفملخ��ص م��ا س��بق ه��و أن هللاو

يعودون إلى عبودية مص�ر ل�ذا س�مح  أن يتوه�وا ف�ي البري�ة لم�دة أربع�ين س�نة و

وب�ذلك ينم�و  حتى يتم تعليمهم في مدرسة هللا كما تعلم موسى ق�بلهم ف�ي م�ديان

فيس��تطيعوا دخ��ول أرض  االتك��ال عل��ى هللا ف��ي ك��ل أم��ورهم نإيم��انهم ويتعلم��و

رهم موسى بغرض هذه الرحل�ة ـَّ وقد ذك. الحروب إذا لزم األمر كنعان ومواجهة

بُّ إِلُه�َك  " في نهاية الطريق وقال لهم ُر ُكلَّ الطَِّريِق الَّتِي فِيَها َساَر بَِك ال�رَّ َوتَتََذكَّ

بَ�َك لِيَْع�ِرَف َم�ا فِ�ي قَْلبِ� أَتَْحفَ�ظُ : كَ هِذِه األَْربَِعيَن َسنَةً فِ�ي اْلقَْف�ِر، لَِك�ْي يُ�ِذلََّك َويَُجرِّ

فَأََذلَّ��َك َوأََجاَع��َك َوأَْطَعَم��َك اْلَم��نَّ الَّ��ِذي لَ��ْم تَُك��ْن تَْعِرفُ��هُ َوالَ َعَرفَ��هُ ۳َوَص��ايَاهُ أَْم الَ؟ 

آبَاُؤَك، لَِكْي يَُعلَِّمَك أَنَّهُ لَْيَس بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ يَْحيَا اِإلْنَس�اُن، بَ�ْل بُِك�لِّ َم�ا يَْخ�ُرُج ِم�ْن 

ْم ه���ِذهِ ٤. بِّ يَْحيَ���ا اِإلْنَس���انُ فَ���ِم ال���رَّ                    ثِيَابُ���َك لَ���ْم تَْب���َل َعلَْي���َك، َوِرْجلُ���َك لَ���ْم تَتَ���َورَّ

ُب اِإلْنَس��اُن اْبنَ��هُ قَ��٥. األَْربَِع��يَن َس��نَةً  بُّ فَ��اْعلَْم فِ��ي قَْلبِ��َك أَنَّ��هُ َكَم��ا يُ��َؤدِّ بَ��َك ال��رَّ ْد أَدَّ

  )٥-۲: ۸تث " (.إِلُهكَ 

 :د الشعب بعمود السحاب نهاراً وعمود النار ليالً يقو لربا* 
يَّةِ ۲۰ وَت َونََزلُوا فِي إِيثَاَم فِي طََرِف اْلبَرِّ بُّ يَِسيُر ۲۱. َواْرتََحلُوا ِمْن ُسكُّ َوَكاَن الرَّ

أََماَمُهْم نََهاًرا فِي َعُموِد َسَحاٍب لِيَْهِديَُهْم فِي الطَِّريِق، َولَْيالً فِي َعُموِد نَاٍر 

لَْم يَْبَرْح َعُموُد السََّحاِب نََهاًرا َوَعُموُد ۲۲. لَِكْي يَْمُشوا نََهاًرا َولَْيالً . يُِضيَء لَُهمْ لِ 

 )۲۲ -۱۷: ۱۳خر( .النَّاِر لَْيالً ِمْن أََماِم الشَّْعبِ 

 حرارة الشمس  قيهمفت اً تظللهم نهار التي كانت ول مرة نسمع عن السحابةأل

لروح القدس الذي يقود إلى اتشير  يوهليالً  نارعمود وتتحول إلى  المحرقة

ولذا قال عنها بولس ويحميها وماء السحاب يرمز لسر المعمودية،  الكنيسة

فَإِنِّي لَْسُت أُِريُد أَيَُّها اِإلْخَوةُ أَْن تَْجَهلُوا أَنَّ آبَاَءنَا َجِميَعُهْم َكانُوا تَْحَت " الرسول 

اُزوا فِي اْلبَْحِر َوَجِميَعُهُم اْعتََمُدوا لُِموَسى فِي السََّحابَِة السََّحابَِة، َوَجِميَعُهُم اْجتَ 

 ).۲-۱:۱۰كو۱" (َوفِي اْلبَْحِر 
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 :أخذ عظام يوسف  *
َوأََخَذ ُموَسى ِعظَاَم يُوُسَف َمَعهُ، ألَنَّهُ َكاَن قَِد اْستَْحلََف بَنِي إِْسَرائِيَل بَِحْلٍف ۱۹

 )۱۹: ۱۳خر ( .»ُدُكْم فَتُْصِعُدوَن ِعظَاِمي ِمْن ُهنَا َمَعُكمْ إِنَّ هللاَ َسيَْفتَقِ «: قَائِالً 

  َموسى وسط زحم�ة الخ�روج أن يأخ�ذ مع�ه عظ�ام يوس�ف ال�ذي ك�ان  لم ينس

واثقاً أن هللا سيفتقدهم ويخرجهم من هذه األرض وأوص�اهم أال يترك�وه وح�ده إذ 

 ْنَد َمْوتِِه َذَكَر ُخُروَج بَنِيبِاِإليَماِن يُوُسُف عِ "  .وعدـــكان قلبه متعلقاً بأرض الم

   )۲۲: ۱۱عب. " (إِْسَرائِيَل َوأَْوَصى ِمْن ِجَهِة ِعظَاِمهِ  

  وم��ن هن��ا اس��تمر تك��ريم أجس��اد القديس��ين ورف��اتهم عل��ى م��دى الت��اريخ الق��ديم

فُحسبت أجساد الشهداء كودائع مقدس�ة  ،حتى أصبح تراثاً مقدساً لكنيستنا القبطية

تواع في أثم�ن األكف�ان وتُس�تودع ف�ي أق�دس األم�اكن حت�ى أن أجس�ادهم كان�ت 

َرأَْي�ُت تَْح�َت اْلَم�ْذبَِح نُفُ�وَس الَّ�ِذيَن " . تُدفن تحت المذبح كما جاء في سفر الرؤيا

َهاَدِة الَّ    )۹: ٦رؤ" (تِي َكانَْت ِعْنَدُهمْ قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللاِ، َوِمْن أَْجِل الشَّ

 كان��ت عظ��ام يوس��ف م��ع الش��عب خ��الل الرحل��ة رم��زاً للكنيس��ة الت��ي أيض��اً و

 )السنكسار والمجمع( .تحمل ذكرى القديسين الذين سبقوا فرقدوا

 :نحو البحر بالشعهللا يقود  * 
ُب ُموَسى قَائِالً ۱ يَْرِجُعوا َويَْنِزلُوا أََماَم فَِم  َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِيَل أَنْ «۲: َوَكلََّم الرَّ

. ُمقَابِلَهُ تَْنِزلُوَن ِعْنَد اْلبَْحرِ . اْلِحيُروِث بَْيَن َمْجَدَل َواْلبَْحِر، أََماَم بَْعَل َصفُونَ 
قَِد اْستَْغلََق َعلَْيِهِم . ُهْم ُمْرتَبُِكوَن فِي األَْرضِ : فَيَقُوُل فِْرَعْوُن َعْن بَنِي إِْسَرائِيلَ ۳

ُد بِفِْرَعْوَن َوبَِجِميعِ ٤. قَْفرُ الْ  ُد قَْلَب فِْرَعْوَن َحتَّى يَْسَعى َوَراَءُهْم، فَأَتََمجَّ َوأَُشدِّ

بُّ   )٤-۱: ۱٤خر( .فَفََعلُوا هَكَذا. »َجْيِشِه، َويَْعِرُف اْلِمْصِريُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّ

  يثام في وكانوا قد وصلوا إلى إ ،طريق خروجهم من مصرمازال الشعب في

 وكان قصد هللا. طرف البرية ولكن جاءت أوامر الرب باالتجاه جنوباً عند البحر

 ،أن يظهروا كأنهم قد الوا الطريق بسيرهم جنوباً في اتجاه البحر األحمر
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أمرهم أن ينزلوا عند البحر حيث ال سبيل للهروب  ،وإمعاناً في تضليل فرعون

 حتى يردهم مرة أخرى إلى عبوديته فيتشجع فرعون ويتبعهم بجنوده عبر البحر

وحينئذ يتدخل الرب . إذ ال مفر من استسالمهم فالبحر أمامهم والعدو خلفهم

 .بقدرته ويقضي على فرعون وكل جيشه فيعرف المصريون أنه الرب

 :ندم فرعون على إطالق بني إسرائيل* 

ا أُْخبَِر َملُِك ِمْصَر أَنَّ الشَّْعَب قَْد َهَرَب، تَ  َغيََّر قَْلُب فِْرَعْوَن َوَعبِيِدِه َعلَى فَلَمَّ

فََشدَّ َمْرَكبَتَهُ ٦» َماَذا فََعْلنَا َحتَّى أَْطلَْقنَا إِْسَرائِيَل ِمْن ِخْدَمتِنَا؟«: فَقَالُوا. الشَّْعبِ 

ُمْنتََخبٍَة  )عجلة حربية تقودها الخيل( َوأََخَذ ِستَّ ِمئَِة َمْرَكبَةٍ ۷. َوأََخَذ قَْوَمهُ َمَعهُ 

َعلَى  )مدربين على ركوب المركبات( َوَسائَِر َمْرَكبَاِت ِمْصَر َوُجنُوًدا َمْرَكبِيَّةً 

بُّ قَْلَب فِْرَعْوَن َملِِك ِمْصَر َحتَّى َسَعى َوَراَء بَنِي إِْسَرائِيَل، ۸. َجِميِعَها َد الرَّ َوَشدَّ

. ْصِريُّوَن َوَراَءُهْم َوأَْدَرُكوُهمْ فََسَعى اْلمِ ۹. َوبَنُو إِْسَرائِيَل َخاِرُجوَن بِيٍَد َرفِيَعةٍ 

َجِميُع َخْيِل َمْرَكبَاِت فِْرَعْوَن َوفُْرَسانِِه َوَجْيِشِه، َوُهْم نَاِزلُوَن َعِ◌ْنَد اْلبَْحِر َعِ◌ْنَد 

 )۹-٥: ۱٤خر(.فَِم اْلِحيُروِث، أََماَم بَْعَل َصفُونَ 

  يين تج�ف عل�ى يا لكبرياء البشر وغطرستهم وعنادهم فلم تكد دموع المصر

 م��ع أبن��ائهم إال وع��اد العن��اد والعجرف��ة يحرك��ان فرع��ون ليط��ارد الش��عب فان��دفع

 جن��وده ومركبات��ه للس��عي وراء بن��ي إس��رائيل وإدراكه��م وه��م محاص��رون عن��د

يط�ارد قوم�اً م�ن العبي�د ل�م  ،جيش جبار مسلح تهاب�ه ك�ل جي�وش المنطق�ة ،البحر

 .ية تمكنهم من الدفاع عن أنفسهموال يملكون خبرة حرب ،يمسكوا سيفاً في حياتهم

 سى قوة هللا العظيمة  التي أجبرته على انتقد ف .عناد فرعون هو حقاً  عجيبو

خ�رج خلفه�م فبك�ار األت وب ال�بالد وم�اخ�روا�ربات عش�ر إطالق الشعب بعد 

النج�اة ول�م ي�تعظ حت�ى  ف�رصاس�تنفذ بع�د أن  ،هفغير مدرك أنه  يسعى نحو  حت

 ل�م يش�أ ه�الك المص�ريين ولك�ن فرع�ون نفس�ه أص�ر وم�ع أن هللابعد م�وت ابن�ه 

 القدير أن يخلصه من عناده وتركه لمصيره على العناد وإهالك نفسه فلم يستطع
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 :فزع بني إسرائيل لرؤية الجيش المصري* 
ا اْقتََرَب فِْرَعْوُن َرفََع بَنُو إِْسَرائِيَل ُعيُونَُهْم، َوإَِذا اْلِمْصِريُّوَن َراِحلُو۱۰ َن فَلَمَّ

بِّ . َوَراَءُهمْ  َهْل «: َوقَالُوا لُِموَسى۱۱. فَفَِزُعِوا ِجّدًا، َوَصَرَخ بَنُو إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّ

يَِّة؟ َماَذا َصنَْعَت بِنَا َحتَّى  ألَنَّهُ لَْيَسْت قُبُوٌر فِي ِمْصَر أََخْذتَنَا لِنَُموَت فِي اْلبَرِّ

: ا ُهَو اْلَكالَُم الَِّذي َكلَّْمنَاَك بِِه فِي ِمْصَر قَائِلِينَ أَلَْيَس هذَ ۱۲أَْخَرْجتَنَا ِمْن ِمْصَر؟ 

ُكفَّ َعنَّا فَنَْخِدَم اْلِمْصِريِّيَن؟ ألَنَّهُ َخْيٌر لَنَا أَْن نَْخِدَم اْلِمْصِريِّيَن ِمْن أَْن نَُموَت فِي 

يَّةِ  بِّ الَِّذي قِفُوا َواْنظُ . الَ تََخافُوا«: فَقَاَل ُموَسى لِلشَّْعبِ ۱۳. »اْلبَرِّ ُروا َخالََص الرَّ

فَإِنَّهُ َكَما َرأَْيتُُم اْلِمْصِريِّيَن اْليَْوَم، الَ تَُعوُدوَن تََرْونَُهْم أَْيًضا إِلَى . يَْصنَُعهُ لَُكُم اْليَْومَ 

بُّ يُقَاتُِل َعْنُكْم َوأَْنتُْم تَْصُمتُونَ ۱٤. األَبَدِ   )۱٤ -۱۰: ۱٤خر( .»الرَّ

  ًجداً فالمصريون من ناحية والبحر من ناحية، والهالك كان الموقف عصيبا

من حدث معهم المنطق في كل ما  كانولكن أين  .محتم بكل منطق بشري

بل أين هو المنطق وعمود السحاب يتقدمهم في معجزة  اربات ومعجزات؟

  مستمرة ممتدة؟

  هللا عجائب  وانسوالتذمر و الشك روح تظهر -مع أول ايقة  -وهكذا

لَْم يَْذُكُروا يََدهُ يَْوَم  .َونَُسوا أَْفَعالَهُ َوَعَجائِبَهُ الَّتِي أََراُهمْ " ما يقول المرنمك معهم

، َحْيُث َجَعَل فِي ِمْصَر آيَاتِِه، َوَعَجائِبَهُ فِي بِالَِد ُصوَعنَ  " .فََداُهْم ِمَن اْلَعُدوِّ

 )٤۳-٤۲ ،۱۱: ۷۸مز(

  خجلن�ا عل�ى ل في�ا! أعم�ال هللا مع�هس�ريعاً من المحزن حقاً أن ينس�ى اإلنس�ان

 .القريب والبعيد ننسى أعمال هللا الكثيرة في الماايالتي تجعلنا  ةذاكرهذه ال

 فأخ��ذوا يجل��دون موس��ى بس��ياط اللس��ان والذع الك��الم  تم��ادى بن��و إس��رائيل 

إن القب�ور ف�ي مص�ر كثي�رة فلم�اذا أتي�ت بن�ا لن�دفن هن�ا؟ اتركن�ا :  علي�همتهكمين 

ولكن موسى لم  .وكفاك من أحالم اليقظة التي تجرنا للهالك عونلخدمة فرنعود 

هم عدنحوه بل أخذ يشجعهم وي ةش المقبلوالجيال أمام جحافل يهتز أمام ثورتهم و
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: ه، وال ش�ك أنه�م زادوا ف�ي تهكمه�م فأج�ابومرة يرون فيه�ا المص�ريينأنها آخر 

و فق�ال مقولت�ه الخال�دة أما ه.  ......دقائق نحن سنهلك خالل فنراهم ثانية لن  نعم

بُّ يُقَاتُِل َعْنُكْم َوأَْنتُْم تَْصُمتُونَ "   )۱٤:۱٤خر( ".الرَّ

  فه��م  .لخ��الصاوس��يلة  أن ي��درك م��ا ه��ي قب��لوالعجي��ب أن موس��ى ق��ال ه��ذا

أن هللا  لكن���ه ك���ان واثق���اً و !سينش���ق البح���ريتوق���ع أن ل���م  ب���القطعو ،محاص���رون

ولكن��ه ف��ي أعماق��ه ك��ان  أخ��ذ يه��دئ الش��عب ويش��جعهمسيتص��رف بطريق��ة م��ا ف

 .يصرخ للرب أن يسرع بالنجاة

 :شق البحر األحمر* 
بُّ لُِموَسى۱٥ ؟ قُْل لِبَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْرَحلُوا«: فَقَاَل الرَّ . َما لََك تَْصُرُخ إِلَيَّ
َرائِيَل فِي َوَسِط َواْرفَْع أَْنَت َعَصاَك َوُمدَّ يََدَك َعلَى اْلبَْحِر َوُشقَّهُ، فَيَْدُخَل بَنُو إِسْ ۱٦

ُد قُلُوَب اْلِمْصِريِّيَن َحتَّى يَْدُخلُوا َوَراَءُهْم، ۱۷. اْلبَْحِر َعلَى اْليَابَِسةِ  َوَها أَنَا أَُشدِّ

ُد بِفِْرَعْوَن َوُكلِّ َجْيِشِه، بَِمْرَكبَاتِِه َوفُْرَسانِهِ  فَيَْعِرُف اْلِمْصِريُّوَن أَنِّي أَنَا ۱۸. فَأَتََمجَّ

بُّ  ُد بِفِْرَعْوَن َوَمْرَكبَاتِِه َوفُْرَسانِهِ  الرَّ فَاْنتَقََل َمالَُك هللاِ السَّائُِر أََماَم ۱۹. »ِحيَن أَتََمجَّ

َعْسَكِر إِْسَرائِيَل َوَساَر َوَراَءُهْم، َواْنتَقََل َعُموُد السََّحاِب ِمْن أََماِمِهْم َوَوقََف 

ْصِريِّيَن َوَعْسَكِر إِْسَرائِيَل، َوَصاَر السََّحاُب فََدَخَل بَْيَن َعْسَكِر اْلمِ ۲۰. َوَراَءُهمْ 

 )۲۰-۱٥: ۱٤خر( .فَلَْم يَْقتَِرْب هَذا إِلَى َذاَك ُكلَّ اللَّْيلِ . َوالظَّالَُم َوأََضاَء اللَّْيلَ 

  ًولم يذكر الكتاب أنه قال شيئاً  .كان موسى يصرخ في أعماقه صراخاً صامتا

ل له لماذا تصرخ ؟ ثم كشف له عن طريق النجاة ولكن هللا قد سمع أنات قلبه وقا

ال��ذي يتمث��ل ف��ي أن يم��د عص��اه عل��ى البح��ر ويش��قه فيعب��ر بن��و إس��رائيل ويهل��ك 

ف�ي  -ال�رب بنفس�ه  :فريد لم يتكرر عبر التاريخثم حدث موقف . فرعون وجيشه

يتقدم الشعب ليشجعهم، فإذا ش�عروا أن الخط�ر وراءه�م  -عمود السحاب أو النار

، وهكذا يفع�ل ال�رب م�ع أبنائ�ه حت�ى د مكانه ليقف بينهم وبين األعداءويغير العم

 .فيشجعهم ويحميهم ويدافع عنهم ويقاتل عنهم وهم صامتونيومنا هذا 
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 لـعَ ـَ تف ،وما أكثرها في الحياة ،جهتك ايقاتاإذا و َّ ع هللا بين�ك وب�ين م أن تض�ـ

ولك�ن إن .يتدخل لحلهاالضيقة وتبصر هللا بقوته  قشعنستفهذا  فإن فعلت. الضيقة

  .سيختفي هللا وتظل الضيقة أمام عينيكف ،كانت الضيقة قائمة بينك وبين هللا

 :عبور البحر األحمر* 
بُّ اْلبَْحَر بِِريٍح َشْرقِيٍَّة َشِديَدٍة ُكلَّ ۲۱ َوَمدَّ ُموَسى يََدهُ َعلَى اْلبَْحِر، فَأَْجَرى الرَّ

فََدَخَل بَنُو إِْسَرائِيَل فِي َوَسِط اْلبَْحِر ۲۲. ةً َواْنَشقَّ اْلَماءُ اللَّْيِل، َوَجَعَل اْلبَْحَر يَابِسَ 

َوتَبَِعُهُم ۲۳. َعلَى اْليَابَِسِة، َواْلَماُء ُسوٌر لَُهْم َعْن يَِمينِِهْم َوَعْن يََساِرِهمْ 

ْرَسانِِه إِلَى َوَسِط َجِميُع َخْيِل فِْرَعْوَن َوَمْرَكبَاتِِه َوفُ . اْلِمْصِريُّوَن َوَدَخلُوا َوَراَءهُمْ 

ْبحِ ۲٤. اْلبَْحرِ  بَّ أَْشَرفَ  )نهاية الليل( َوَكاَن فِي َهِزيِع الصُّ  )ألقى برعبه( أَنَّ الرَّ

َعلَى َعْسَكِر اْلِمْصِريِّيَن فِي َعُموِد النَّاِر َوالسََّحاِب، َوأَْزَعَج َعْسَكَر اْلِمْصِريِّيَن، 
فَقَاَل . )بتعب وصعوبة( اتِِهْم َحتَّى َساقُوَها بِثَْقلَةٍ َمْرَكبَ  )لـَ جعَ ( َوَخلََع بََكرَ ۲٥

بَّ يُقَاتُِل اْلِمْصِريِّيَن َعْنهُمْ «: اْلِمْصِريُّونَ   .»نَْهُرُب ِمْن إِْسَرائِيَل، ألَنَّ الرَّ

 )۲٥-۲۱: ۱٤خر(

  س��ار الش��عب نح��و البح��ر يتق��دمهم موس��ى وهللا بنفس��ه يحم��ي ظه��رهم إل��ى أن

فب�دأت  ،هللا مد موسى عصاه عل�ى البح�ر كم�ا أم�رهاه وهنا وصلوا إلى حافة المي

على مدار ساعات اللي�ل كل�ه، وتباين�ت ردود الفع�ل  ريح شرقية تهب على البحر

بدأت اليابس�ة تظه�ر ما بين شكر وتهليل المؤمنين وشكوك وتهكم اآلخرين حتى 

 األرض الموحل�ة الت�يرويداً رويداً وصوت المشككين يح�ذرهم م�ن  وسط البحر

 .سيسقطون فيها

  ماذا كانت مشاعر موسى خالل تلك الساعات العصيبة؟ هل خاف أن يا ترى

يقتله الشعب لو لم يحدث شيء؟ هل شك في حدوث المعجزة أم ظل واثقاً ينتظ�ر 

ال�ذي تم�ر ... خالص الرب ؟ إن أقسى شيء في مثل هذه المواق�ف ه�و االنتظ�ار

 .درجة اإليمانولكن ذلك يعكس .  فيه الثانية وكأنها سنة
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  لم�دة ث�الث س�نوات لق�د أغل�ق إيلي�ا الس�ماء بكلم�ة  :تق�و وليتش�دد قلب�ك.. ال�رب انتظر

م��رات وف��ي ك��ل م��رة ك��ان  ۷ولك��ن لم��ا أراد أن يفتحه��ا ص��لى ورك��ع وتض��رع 

رجع الغالم يق�ول ل�ه  ،هناك سحاب؟ وبعد سابع مرة إن كان ليرى يرسل غالمه

ألن��ه  ا م��ن تك��رار الص��الة والتض��رعل��م يم��ل إيلي��. هن��اك غيم��ة ق��در ك��ف إنس��ان

 .يعرف كيف ينتظر الرب

ظل التالميذ يصرخون طوال اللي�ل إذ ك�ادت س�فينتهم تغ�رق ولك�ن ل�م ي�أت هللا  -

ول�م ييأس�وا ألنه�م تعلم�وا كي�ف ج�اءهم ماش�ياً عل�ى الم�اء  -إال في الهزي�ع الراب�ع

 . ينتظرون الرب

يشفيه ب�ل لب�ث مكان�ه حت�ى سمع الرب أن لعازر حبيبه مريض فلم يسرع إليه ل -

سمع أنه مات وهنا ذهب ال ليشفي مريضاً بل ليُحي ميتاً له أربعة أي�ام ف�ي القب�ر 

تعلم��ت م��ريم ومرث��ا كي��ف قته��ا و .وم��ا أكب��ر الف��رق ب��ين المعج��زتين وق��د ان��تن

  .تنتظران الرب

دعي معرف��ة ه��ذه ن�� ناهللا ل��ه حكم��ة م��ن ك��ل انتظ��ار يس��مح لن��ا أن نجت��ازه ولس�� -

رج�اء  ن�اعرف جيداً قسوة االنتظار وصعوبته ولك�ن لنفي نفس الوقت و ،الحكمة

وه�ذا ه�و م�ا يعزين�ا ف�ي وس�ط  أن كل األشياء تعمل معاً للخي�ر لل�ذين يحب�ون هللا

   .تجارب الحياة

  ما هو سر تلك العصا الغريبة، تارة تتحول حية وت�ارة تحي�ل م�اء  :عصا موسى

ل�م تك�ن عص�ا م�ن !! ل الم�اء س�وراً النهر دم�اً وه�ا ه�ي اآلن تش�ق البح�ر وتجع�

األبن�وس ول��م تك��ن ه�ي تل��ك العص��ا المص��قولة المرص�عة بالحج��ارة الكريم��ة ب��ل 

مجرد غصن جاف من أحد تلك األش�جار البري�ة، ولك�ن الس�ر أنه�ا كان�ت ف�ي ي�د 

      .  موسى وموسى نفسه كان في يد هللا

دس، ونض�رب ليتنا نتمثل بموس�ى النب�ي فنمس�ك بعص�ا ال�رب، أي ص�ليبه المق�

 .بها أمواج الخطية الثائرة داخلنا فينفتح لنا طريق يهلك أعداءنا الروحيين
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   ولذا فإن نفس العصا ال تصنع رب�ع معج�زة ل�و أمس�ك به�ا فرع�ون، وعص�ا

 .حراً وال حتى ترعة ايقةفرعون الذهبية المرصعة ال تشق ب

 م�ال أو العل�م لم�ا تمتلك�ه م�ن كن�وز ا ف�ي ليست في جمالك وال قيمتك الحقيقية

                  ،ذل���ك ال���ذي يمس���ك ب���ك، ف���إن كان���ت ي���د الق���دير ه���ي الت���ي تمس���ك ب���ك ب���ل ف���ي

، وإن كن�ت ب�ين الكثير مهما كان توااع إمكانيات�كفثق أنها ستصنع بك الكثير و

 .فاحذر لئال تصاحب فرعون في أبديته التعيسة  ،يدي عدو الخير

 
 ري��ق وس��ط البح��ر وح��دثت المعج��زة أخي��راً، وبع��د ط��ول انتظ��ار، ظه��ر ط

وخالف الماء طبيعته السائلة ووق�ف كالس�ور عل�ى الج�انبين حت�ى يعب�ر الش�عب، 

  .وابتدأ العبور العظيم

على اليابسة وسط البحر وحولهم أسوار عالي�ة ال شك أن الشعب انبهر بالسير

 مفه�م ل� الفري�دة ه�م األكث�ر اس�تمتاعاً بتل�ك الرحل�ةك�انوا األطفال  لعلمن المياه و

وال بكيفي��ة العب��ور والوص��ول إل��ى ارض فرع��ون وجيش��ه س��بب ب حمل��وا اله��مي

بمتابعة األسماك الملونة التي تتحرك في الم�اء بج�انبهم  انشغلولعلهم ابل الموعد 

 !!مدوا أيديهم ليمسكوهاويودون لو 
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  ك��ان عم��ود الن��ار ي��زعج ج��يش فرع��ون حت��ى خاف��ت الخي��ل ف��ي تل��ك األثن��اء

ل��ك إل��ى خل��ع عج��ل المركب��ات الحربي��ة فخ��اف الجن��ود أيض��اً وتراجع��ت وأدى ذ

وليت�ه تن�ازل  .وطلبوا من فرعون التراجع ألنهم أحسوا بقوة اإلله ال�ذي يح�اربهم

ش�دد أوام�ره بمتابع�ة بن�ي  ،بص�لفه وكبريائ�ه ه ولكن عن عناده قليالً لينصت لهم 

 .كله للهالكجيش اليقود ينتحر وإسرائيل داخل البحر وهو ال يعلم أنه بعناده 

 يح المتألم التي فيها ندفن مع المس رمزاً للمعموديةكان عبور البحر إذا و

  :وهذه بعضها، فإن نفس الموقف يزخر بالكثير من الرموز .ونقوم للتمتع بقيامته

ى إبليس  قسَّ تماماً كما . هو وجنودهك الشعب فهلك هلِ ى فرعون قلبه لكي يُ سَّ ـَ قـ ۱

 .هزم ويهلك جيشهبه يُ  اسمه من كورة األحياء، وإذا بيديقتل المسيح ويلقلبه 

، ورأى إبليس فوراء الشعب ولم يخ فاندفعرأى فرعون البحر منشقاً ـ ۲

 .ليكمل الصلب اندفعبل  الطبيعة الثائرة في لحظات صلب المسيح ولم يبالِ 

ارب موسى البحر بعصاه ليهلك جيش فرعون وارب السيد المسيح ـ ۳

 .يهلكهإبليس بصليبه ل

ونحن أيضاً إذ تمتعنا بعمل الصليب في  .الشعب البرية اجتاز ،بعد العبورـ ٤

 . نجتاز برية هذا العالم مع قائدنا المسيح حتى نبلغ أورشليم السماوية ،المعمودية

 فهو إشارة . له داللة عميقة "ريح شديدة تحرك الماء"نالحظ أن ذكر كلمة و

 " مافبنإ"  هي ح باليونانيةإن كلمة ريح أو رو ،للروح القدس

وفي قصة  ،ذكر أن روح هللا يرف على وجه المياه ،وفي بداية سفر التكوين

  .ليحرك الماء فيصير له قوة شفاء ينزل مالك مريض بيت حسدا كان

  .يحرك الكاهن الماء إشارة لحلول روح هللا القدوس ،وفي المعمودية

يس الماء بالروح القدس وعن عن تقد موس الضريرديدي ديس قال وقد تكلم 

البحر األحمر الذي أفسح [ :وقال عبور البحر األحمر كرمز للمعمودية

توعدهم بها من الشرور التي عبوره دون خوف وأنقذهم  نلإلسرائيليي
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هذه جميعها رمز  ،مصروكل تاريخ خروج اليهود من أرض  ،المصريون

ي رمز للعالم الذي نصنع فمصر في الحقيقة ه .للخالص الذي يتم في المعمودية

والشعب الذي خرج من مصر هم الذين  ،فيه تعاستنا بأنفسنا بالحياة الشريرة

 ،اه التي بواسطتها تم الخالص  تمثل المعموديةـــوالمي ،استناروا بالمعمودية

 .]ن وجنوده يمثلون الشيطان وأتباعهوفرعو

 متض��ررينات المش��ددة را�خ الجن��ود وس��اقوا المركب�� وأم�ام أوام��ر فرع��ون 

  :وهنا البد أن نتوقف أمام نوعين من العبور .وتبعوا بني إسرائيل

بني إسرائيل الذين تركوا مصر متجه�ين إل�ى كنع�ان  مثل عبور عبور من العالم

  ...للهالك اعبرو حيث ،فرعون وجيشه مثل  وعبور مع العالم

 !؟؟للهالك احذر من أين وإلى أين تعبر؟ من العالم إلى كنعان أم مع العالم

 :هالك فرعون وجيشه* 
بُّ لُِموَسى۲٦ ُمدَّ يََدَك َعلَى اْلبَْحِر لِيَْرجَع اْلَماُء َعلَى اْلِمْصِريِّيَن، َعلَى «: فَقَاَل الرَّ

فََمدَّ ُموَسى يََدهُ َعلَى اْلبَْحِر فََرَجَع اْلبَْحُر ِعْنَد إِْقبَاِل ۲۷. »َمْرَكبَاتِِهْم َوفُْرَسانِِهمْ 

ْبحِ  بُّ . إِلَى َحالِِه الدَّائَِمِة، َواْلِمْصِريُّوَن َهاِربُوَن إِلَى لِقَائِهِ  الصُّ فََدفََع الرَّ

فََرَجَع اْلَماُء َوَغطَّى َمْرَكبَاِت َوفُْرَساَن َجِميعِ ۲۸. اْلِمْصِريِّيَن فِي َوَسِط اْلبَْحرِ 

ا بَنُو ۲۹. يَْبَق ِمْنهُْم َوالَ َواِحدٌ  لَمْ . َجْيِش فِْرَعْوَن الَِّذي َدَخَل َوَراَءُهْم فِي اْلبَْحرِ  َوأَمَّ

إِْسَرائِيَل فََمَشْوا َعلَى اْليَابَِسِة فِي َوَسِط اْلبَْحِر، َواْلَماُء ُسوٌر لَُهْم َعْن يَِمينِِهْم 

 )۲۹-۲٦: ۱٤خر .( .َوَعْن يََساِرِهمْ 

 ب معها يا لها من فقرة تحمل المقابلة العجيبة بين أمة من العبيد ولكن الر

بين ماء يقف سوراً ليحمي ........ وأمة من خير المحاربين ولكن الرب ادها 

  !يندفع مهلكا جيش فرعون حتى لم يبَق منه وال واحد شعب هللا ، ونفس الماء 

فإذا كان هذا هو الفارق بين من يقفون عن يمين الرب ومن يقفون عن يساره 

 لسماء؟هنا على األرض فكم وكم يكون الفارق  في ا
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 : خالص إسرائيل* 
بُّ فِ��ي ذلِ��َك اْليَ��ْوِم إِْس��َرائِيَل ِم��ْن يَ��ِد اْلِمْص��ِريِّينَ ۳۰ َونَظَ��َر إِْس��َرائِيُل . فََخلَّ��َص ال��رَّ

َوَرأَى إِْس�َرائِيُل اْلِفَ◌ْع�َل اْلَعِظ�يَم الَّ�ِذي ۳۱. اْلِمْصِريِّيَن أَْمَواتًا َعلَى َشاِطِئ اْلبَْح�رِ 

بُّ بِاْلمِ  بِّ َوبَِعْب�ِدِه ُموَس�ىَص�نََعهُ ال�رَّ بَّ َوآَمنُ�وا بِ�الرَّ �ْعُب ال�رَّ  .ْص�ِريِّيَن، فََخ�اَف الشَّ

  )۳۱-۳۰: ۱٤خر (

 وفاً من المصريين فمعظمهمـــتعود اإلسرائيليون طوال قرون أن يرتجفوا خ 

السياط التي ال ترحم العبيد أمثالهم، ولكن اآلن ها هم  المصريون  ذاق لهيب 

!! وبعبده موسى آمن بالرب الشعب يخبرنا الوحي المقدس أن، وجثثاً متناثرة

وكأن كل ما سبق لم يكن بعد كافياً لغرس بذرة اإليمان وكان البد من كل هذه 

 . المعجزات لنزع الشك من قلوبهم

 .ولكن كم سيدوم هذا اإليمان؟ هذا ما ستجيب عنه األحداث التالية 

 اعتزازنا بحضارتنا القديمةمع الفراعنة بحكم  منا قد يتعاطف البعض، 

 :فلنتذكر حينئذ، مصريينلتعاطفه مع إسرائيل اد شعبه من البالتأنيب  يشعرو

كان الفراعنة أصحاب حضارة يشهد لها التاريخ، ولم يكن تميزهم في  :أوالً  -

المجاالت الدنيوية فقط بل كانوا باألحرى يهتمون بالخلود حتى أنهم لم يهتموا 

وقد حاولوا                    خمة بقدر اهتمامهم ببناء المعابد واألهرام، ببناء القصور الف

نادى أخناتون بوحدانية اإلله، ولم تتميز عباداتهم و أن يصلوا إلى معرفة هللا 

بالفجور والنجاسة أو الذبائح البشرية كما فعلت سائر الشعوب التي أبادها هللا بيد 

 .بني إسرائيل

ولم يجد . المسيحية دات المصريين القدماء مناخاً جيداً لقبولكانت معتق :ثانياً  -

في تحويل معابدهم إلى كنائس وإدراك أن الصليب هو  بالغة المصريون صعوبة

وليس رع، وأن الحياة  الحقيقي مفتاح الحياة الحقيقي، وأن الرب هو شمس البر

ذا تغلغل األبدية ستكون من خالل قيامة األجساد وليس بجودة تحنيطها، وهك
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اإليمان بالمسيحية سريعا في أرض مصر وتحولت األلحان الفرعونية الرائعة 

 .   إلى تراث قبطي عريق بعد تغيير الكلمات بما يناسب اإليمان المسيحي

يستحق  ون لعناده الشخصي وقسوة قلبه وهوعاقب هللا ذلك الفرع :ثالثاً  -

 .  عمق البحر جزاء لكبريائه ضربات فأغرق جيشه فياللم يتعظ من  ألنه العقاب

قبل الميالد،  كشعب هللا ال توجد أي عالقة بين تعاطفنا مع بني إسرائيل :رابعاً  -

منذ قال  واالختيار وبين إدانتنا لدولة إسرائيل الحديثة، فقد زالت عنهم البنوية

َدُمه علينا : "وقالوا )۳۸-۲۳مت " (ُهَوَذا بَْيتُُكْم يُْتَرُك لَُكْم َخَرابًا"لهم الرب 

 )۲٥: ۲۷مت " (وَعلى أوالِدنا

 :تسبحة الغلبة* 
بِّ َوقَالُوا۱ بِّ فَإِنَّهُ «: ِحينَئٍِذ َرنََّم ُموَسى َوبَنُو إِْسَرائِيَل هِذِه التَّْسبِيَحةَ لِلرَّ أَُرنُِّم لِلرَّ

بُّ قُوَّ ۲. اْلفََرَس َوَراِكبَهُ طََرَحُهَما فِي اْلبَْحرِ . قَْد تََعظَّمَ  تِي َونَِشيِدي، َوقَْد َصاَر الرَّ

ُدهُ، إِلهُ أَبِي فَأَُرفُِّعهُ . َخالَِصي بُّ َرُجُل اْلَحْربِ ۳. هَذا إِلِهي فَأَُمجِّ بُّ اْسُمهُ . الرَّ . الرَّ
َمْرَكبَاُت فِْرَعْوَن َوَجْيُشهُ أَْلقَاُهَما فِي اْلبَْحِر، فََغِرَق أَْفَضُل ُجنُوِدِه اْلَمْرَكبِيَِّة فِي ٤

يَِمينَُك ٦. قَْد َهبَطُوا فِي األَْعَماِق َكَحَجرٍ . )األمواج( تَُغطِّيِهُم اللَُّججُ ٥ُسوَف،  بَْحرِ 

ةٌ بِاْلقُْدَرةِ  َوبَِكْثَرِة َعظََمتَِك تَْهِدُم ۷. يَِمينَُك يَا َربُّ تَُحطُِّم اْلَعُدوَّ . يَا َربُّ ُمْعتَزَّ

، فَيَأُْكلُ ) غضبك(تُْرِسُل َسَخطََك . ُمقَاِوِميكَ   )الزفير( َوبِِريِح أَْنفِكَ ۸ُهْم َكاْلقَشِّ

 َكَرابِيَةٍ  )المياه الجارية صارت منتصبة( اْنتََصبَِت اْلَمَجاِريَ . تََراَكَمِت اْلِميَاهُ 

َدِت اللَُّجُج فِي قَْلِب اْلبَْحرِ . )التل المرتفع( ُم : قَاَل اْلَعُدوُّ ۹. تََجمَّ أَْتبَُع، أُْدِرُك، أُقَسِّ

ُد َسْيفِي. تَْمتَلُِئ ِمْنُهْم نَْفِسي .َغنِيَمةً  نَفَْخَت بِِريِحَك فََغطَّاهُُم ۱۰. تُْفنِيِهْم يَِدي. أَُجرِّ

َصاِص فِي ِميَاٍه َغاِمَرةٍ . اْلبَْحرُ  ؟ َمْن ۱۱. َغاُصوا َكالرَّ َمْن ِمْثلَُك بَْيَن اآللَِهِة يَا َربُّ

ا فِي اْلقََداَسِة، َمُخوفًا بِا تَُمدُّ يَِمينََك ۱۲لتََّسابِيِح، َصانًِعا َعَجائَِب؟ ِمْثلَُك ُمْعتَّزً

تَِك إِلَى َمْسَكِن . تُْرِشُد بَِرْأفَتَِك الشَّْعَب الَِّذي فََدْيتَهُ ۱۳. فَتَْبتَلُِعُهُم األَْرضُ  تَْهِديِه بِقُوَّ

ُعوُب فَيَْرتَِعُدونَ ۱٤. قُْدِسكَ  ْعَدةُ ُسكَّاَن فِلِسْ . يَْسَمُع الشُّ ِحينَئٍِذ ۱٥. ِطينَ تَأُْخُذ الرَّ
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ْجفَةُ . يَْنَدِهُش أَُمَراُء أَُدومَ  . يَُذوُب َجِميُع ُسكَّاِن َكْنَعانَ . أَْقِويَاُء ُموآَب تَأُْخُذُهُم الرَّ
ْعبُ ۱٦ بَِعظََمِة ِذَراِعَك يَْصُمتُوَن َكاْلَحَجِر َحتَّى يَْعبَُر . تَقَُع َعلَْيِهِم اْلَهْيبَةُ َوالرُّ

تَِجيُء بِِهْم َوتَْغِرُسُهْم فِي َجبَِل ۱۷. َحتَّى يَْعبَُر الشَّْعُب الَِّذي اْقتَنَْيتَهُ  .َشْعبَُك يَا َربُّ 

. ِميَراثَِك، اْلَمَكاِن الَِّذي َصنَْعتَهُ يَا َربُّ لَِسَكنَِك اْلَمْقِدِس الَِّذي َهيَّأَْتهُ يََداَك يَا َربُّ 
بُّ يَْملُِك إِلَى الدَّْهِر َواألَبَدِ ۱۸ فَإِنَّ َخْيَل فِْرَعْوَن َدَخلَْت بَِمْرَكبَاتِِه َوفُْرَسانِهِ ۱۹. »الرَّ

بُّ َعلَْيِهْم َماَء اْلبَْحرِ  ا بَنُو إِْسَرائِيَل فََمَشْوا َعلَى اْليَابَِسةِ . إِلَى اْلبَْحِر، َوَردَّ الرَّ َوأَمَّ

فَّ بِيَِدَها، َوَخَرَجْت َجِميُع  فَأََخَذْت َمْريَُم النَّبِيَّةُ أُْخُت َهاُرونَ  .فِي َوَسِط اْلبَْحرِ  الدُّ

بِّ فَإِنَّهُ قَْد تََعظَّمَ «: َوأََجابَْتُهْم َمْريَمُ ۲۱. النَِّساِء َوَراَءَها بُِدفُوٍف َوَرْقصٍ  . َرنُِّموا لِلرَّ

 )۲۱-۱: ۱٥خر( .»اْلفََرَس َوَراِكبَهُ طََرَحهَُما فِي اْلبَْحرِ 

 هد العجي��ب ال��ذي عاش��ه ش��عب لمش��ال يمك��ن لقل��م أن يعب��ر ع��ن رهب��ة ه��ذا ا

لما وجدوا أنفسهم سائرين عل�ى اليابس�ة ف�ي وس�ط البح�ر والم�اء س�ور  ،إسرائيل

بينما جيش فرعون ومركباته قد غطتهم المياه ولم  ،لهم عن يمينهم وعن يسارهم

لق�د رأى الش�عب أمام�ه الحي�اة والم�وت متمثل�ين ف�ي نجات�ه ! يبق م�نهم وال واح�د

 .الرب الذي بيده الحياة والموت وآمنوا به وبعبده موسى وهالك أعدائه فخافوا

 ه��ذه  كم��ا أن ،التس��بيح ه��و ثم��ر الش��فاه المعترف��ة بفض��ل هللا وق��وة خالص��ه

في العهد القديم لذلك وا�عتها الكنيس�ة التسبحة هي أول ترنيمة أنشدها المفديون 

فج�ر ك�ل نرتله معاً قب�ل ) الهوس األول(في تسبحة نصف الليل لتكون أول نشيد 

 .يوم ممجدين هللا الذي بالمجد قد تمجد

  والعجيب أن تسبحة موسى هذه ستبقى إل�ى األب�د حت�ى أنن�ا س�نجد له�ا ص�دى

َوَرأَْي�ُت َكبَْح�ٍر ِم�ْن ُزَج�اٍج ُمْخ�تَلٍِط بِنَ�اٍر، ". في سفر الرؤيا حين ينش�دها الغ�البون

ِه َوَعَدِد اْسِمِه، َواقِفِيَن َعلَى اْلبَْح�ِر َواْلَغالِبِيَن َعلَى اْلَوْحِش َوُصوَرتِِه َوَعلَى ِسَمتِ 

، َمَعُهْم قِيثَاَراُت هللاِ،  َجاِجيِّ َوتَْرنِيَم�ةَ  َوُهْم يَُرتِّلُ�وَن تَْرنِيَم�ةَ ُموَس�ى َعْب�ِد هللاِ،۳الزُّ

بُّ اِإلل�هُ اْلقَ�ادِ «:اْلَخُروِف قَائِلِينَ  ُر َعلَ�ى ُك�لِّ َعِظيَمةٌ َوَعِجيبَةٌ ِهَي أَْعَمالَُك أَيَُّها الرَّ
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يِس�ينَ ! َشْيءٍ  �ُد ٤! َعاِدلَةٌ َوَحق ِهَي طُُرقَُك يَ�ا َملِ�َك اْلقِدِّ َم�ْن الَ يََخافُ�َك يَ�اَربُّ َويَُمجِّ

نَّ اْس��َمَك؟ ألَنَّ��َك َوْح��َدَك قُ��دُّوٌس، ألَنَّ َجِمي��َع األَُم��ِم َس��يَأْتُوَن َويَْس��ُجُدوَن أََماَم��َك، ألَ 

خ��روج  ال م��ن س��فر ۱٥ن فاإلص��حاح إذ )٤-۲: ۱٥رؤ(" .أَْحَكاَم��َك قَ��ْد أُْظِه��َرتْ 

 .هما نجد تسبحة المفديين والغالبينيرؤيا  وفي كلمن سفر ال ۱٥اإلصحاح  يقابله

  ق��اد موس��ى الش��عب ف��ي التس��بيح ممج��داً هللا عل��ى ص��نيعه العجي��ب م��ع ش��عبه

- :وهذه هي أول تسبحة في الكتاب المقدس كله وتنقسم إلى مواوعين

 ).۱۲-۱ع(به وإهالك أعدائهم إنقاذ هللا لشع -۱

 ).۱۹-۱۳ع(نبوة عن دخولهم كنعان وانتصارهم على سكانها  -۲

 ب جبار أعظم من كل المحاربين إذ أنقذ شعبه وأغرق ظهرت قوة هللا كمحار

ح ف�وق ب�ـَّ سمُ  ،وهكذا يتأكد الشعب أن هللا أعظ�م م�ن ك�ل اآلله�ة الوثني�ة ،أعداءهم

 .الكل وصانع معجزات ال يتخيلها عقل

  خافت كل ش�عوب األرض م�ن ق�وة إل�ه بن�ي إس�رائيل عن�دما س�معوا بعجائب�ه

 .الجيش المصري وكيف أهلك أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت وهو

 ،بقي���ادة م���ريم أخ���ت ه���ارون وموس���ى ،ش���اركت النس���اء أيض���اً ف���ي التس���بيح

وب��اركن هللا ال��ذي  ،مس��تخدمات ال��دفوف ك��آالت موس��يقية للتعبي��ر ع��ن ف��رحهن

               .ه من أعدائهخلص شعب

  الهوس األول قائلين) تفسير(ونعبر عن هذه المعجزة في لبش: 

  اً ـق صار مسلكــــــق العميـــوالعم   ر ــــــــــــع البحـــــــــــع انقطــــــــبالقط

 اـوطريقاً غير مسلوكة مشوا عليه   غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها  أرض

 .بـــــــــــزي عجيـــاً     بفعـــــــل معجــــقفـحــــــــل انتصــب وااء منمــــــــــ

 وكانت هذه أروع تسبحة ننشدها حتى اآلن ممجدين هللا الذي خلصنا من عبودية

 .إبليس وأعد لنا مكاناً في أورشليم السمائية 

 



 برية سيناءفي  موسى :ة الخامسةالمرحل *

                                                              ۹۹      

 

 

 

  ًعب ب�دأ الش� ،بعد الخروج العظ�يم وعب�ور البح�ر بمعج�زة ل�م يك�ن مثله�ا ق�بال

... ني نف�س ب�دون م�اء أو غ�ذاء أو كس�اءملي�و ...مرحلة جديدة لعبور برية سيناء

ولكنه�ا المتوقع أن تس�تغرق الرحل�ة بض�عة ش�هور من  كان. فقط لهم رب السماء

   . لشعب لنستفيد بكل خطوة منهاتعالوا نتتبع رحلة ا. دامت أكثر من ذلك كثيراً 

 )من مارة إلى إيليم: (االرتحال في البرية * 

يَّ�ِة ُش�ورٍ  فََس�اُروا . ثُمَّ اْرتََحَل ُموَسى بِإِْس�َرائِيَل ِم�ْن بَْح�ِر ُس�وَف َوَخَرُج�وا إِلَ�ى بَرِّ

يَّ��ِة َولَ��ْم يَِج��ُدوا َم��اءً  ةَ، َولَ��ْم يَْق��ِدُروا أَْن فََج��اُءوا إِلَ��ى َم��ا۲۳. ثَالَثَ��ةَ أَيَّ��اٍم فِ��ي اْلبَرِّ رَّ

ةَ ألَنَّ�هُ ُم�رٌّ  ةَ «لِ�ذلَِك ُدِع�َي اْس�ُمَها . يَْشَربُوا َم�اًء ِم�ْن َم�ارَّ �ْعُب ۲٤. »َم�ارَّ َر الشَّ فَتَ�َذمَّ

بِّ ۲٥» َم�اَذا نَْش�َرُب؟«: َعلَى ُموَسى قَائِلِينَ  بُّ َش�َجَرةً . فََص�َرَخ إِلَ�ى ال�رَّ فَ�أََراهُ ال�رَّ

ُهنَ�اَك َوَض�َع لَ�هُ فَِريَض�ةً َوُحْكًم�ا، َوُهنَ�اَك . اِء فََص�اَر اْلَم�اُء َع�ْذبًافَطََرَحَها فِي اْلَم�

بِّ إِلِهَك، َوتَْصنَُع اْلَحقَّ فِ�ي َعْينَْي�ِه، «: فَقَالَ ۲٦. اْمتََحنَهُ  إِْن ُكْنَت تَْسَمُع لَِصْوِت الرَّ

��ا َوَض��ْعتُهُ َعلَ��ى َوتَْص��َغى إِلَ��ى َوَص��ايَاهُ َوتَْحفَ��ظُ َجِمي��َع فََرائِِض��ِه، فََمرَ  ًض��ا َم��ا ِممَّ

بُّ َشافِيكَ . اْلِمْصِريِّيَن الَ أََضُع َعلَْيكَ   .»فَإِنِّي أَنَا الرَّ
فَنََزلُوا ُهنَ�اَك . ثُمَّ َجاُءوا إِلَى إِيلِيَم َوُهنَاَك اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْيَن َماٍء َوَسْبُعوَن نَْخلَةً ۲۷

 )۲۷ -۲۲: ۱٥خر( .ِعْنَد اْلَماءِ 

  .شمال برية سيناء وهي برية جرداء معناها سور وتقع :شور -

 .خليج السويسشرق وتقع جنوب عيون موسى برية مياهها مرة  :مارة -

  .معناها أشجار وهي واحة خصبة تقع جنوب شرق مارة :إيليم -

 ،فق��د س��اروا  م��ا أن عب��ر الش��عب وف��رح وتهل��ل حت��ى ب��دأت التج��ارب واآلالم

إذ ش�عروا ب�العطش ت�ذمروا و ،القاحل�ة ول�م يج�دوا م�اءً ثالثة أيام في بري�ة س�يناء 

 .م�راً  ولم�ا وص�لوا إل�ى الم�اء وج�دوه – في مشهد سيتكرر مراراً  – على موسى

 المرحلة الخامسة
 موسى في برية سيناء 
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شجرة ألقاه�ا ف�ي  إلى الرب هأرشدف ات،ضيقال فيصرخ موسى إلى هللا كعادته و

موس�ى  ه�ااجتازالت�ي  وك�ان ه�ذا ه�و أول دروس اإليم�ان. المياه فص�ارت حل�وة

 . يءهللا يستطيع كل ش أنفشل الشعب في فهم  بينما بنجاح

 وهللا ال يمتحن شعبه ليع�رف إن ك�ان  )متحنهاهناك ( اً للشعبكان هذا امتحان

ف��ال يعل��م مق��دماً نتيج��ة  .وي��نجح أو أن��ه ل��ن يجت��ازه فيرس��ب االمتح��انس��يجتاز 

 .يريد أن نتزكى ونتقدم عن طريق هذه االختبارات هلكن. االمتحان

 اس�تبدلو ،ل مرارة حياتنا إلى عذوبةوَّ للصليب الذي حَ  اً جرة كانت رمزوالش 

ما نحمله من أعمال اإلنسان القديم بالطبيعة الجديدة التي صارت لنا ف�ي المس�يح 

ت فيه فجعلته عذباً، هكذا ب�دفن ـَ نفِ وكما طرح موسى الشجرة في الماء ودُ  .يسوع

ووضع الشجرة ف�ي . معه اة جديدةانا من الموت وأعطانا حيالمسيح في القبر أحي

 .الماء يرمز إلى سر المعمودية الذي نلناه من بركات الصليب

 أن يت��دخل فيه��ا فيح��ول م��ا ه��و  طل��ب م��ن هللافلن ،وإن تعق�دت المش��اكل أمامن��ا

م��رار نع��اني م��ن ال فل��نعش��نا بمنط��ق الص��ليب  ذاإف�� . للم��وت إل��ى م��ا ه��و للحي��اة

ل�ن فإن قبلن�ا حم�ل الص�ليب  ألنن�ا .اتن�اف�ي حي اً داخلي ب�ل س�يكون ك�ل ش�ئ حل�وال

 . المنا إلى عذوبة وتسبيحآتتحول سو ،نتذمر

 إل�ى  )رم�ز األل�م( تحويل الماء المركانت معجزات البرية  ىولنالحظ أن أول

 .) والتعزيات رمز الراحة(ماء عذب 

 ). رمز الفرح(إلى خمر  العذب ويل الماءتح كانت معجزات المسيح ىوأول

إل��ى دم المس��يح   )الف��رح( الت��ي نتمت��ع به��ا يومي��ا فه��ي تح��ول الخم��ر أم��ا المعج��زة

  .فيكون فرحنا الحقيقي بالفداء المجاني الذي وهبه الرب لنا ) الفداء(

ث�م  ،حيات�ه إل�ى عذوب�ة م�رارة تتح�ول تبع�هفمن ي. حياة مع المسيح هذا هو سر ال

 .ةفرحة القيامتمتع بفداء الصليب وألنه يتتحول إلى أفراح روحية 
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  ف�ال . وم�اء كثي�ر مثم�ر نخي�ل ...كثي�رةالتعزي�ات ال حي�ث :بعد كل مارة هناك إيل�يم

الم م�ن اآل راراً يسمح لنا بأن نعبر من م�ارة إل�ى إيل�يم أي خ�الل جهادن�ا ننتق�ل م�

 . ينمو اإليمان تدريجياً  وهكذا  ..تعزيات إلى ال

والنخي��ل وعي��ون  ، كم��ا أن إيل��يمئيةألف��راح الس��مااوفت��رات التعزي��ة ه��ي عرب��ون 

 . التي تفيض لبناً وعسالً  رضيةعربون لكنعان األ الماء هم

سمح هللا ببعض اآلالم خ�الل الرحل�ة فه�ذه ليس�ت النهاي�ة ب�ل م�ن المؤك�د أن  ذاوإ

فإن كنت اآلن تجتاز مارة . هناك إيليم...عد كل مارةبف. تعقب اآلالم اً هناك أفراح

 .ن إيليم حيث تجد الراحة والعزاءفأنت قريب جداً م ...  فاصبر وال تتذمر

ف�العبور (رس�والً  ۷۰إلى نخلة  ۷۰تلميذاً و ۱۲إلى  في إيليم عين ماء ۱۲وتشير

 ) كان من العهد القديم للعهد الجديد

 ال�ذين عي�نهم موس�ى(ش�يخاً  ۷۰و) أبناء يعق�وب(سبطاً  ۱۲إلى  ن أيضاً ويشيرو

 . ) ۱٦: ۱۱فيما بعد عد

 :تذمر الشعب بسبب الجوع* 
يَّ�ِة ِس�يٍن، الَّتِ�ي بَ�ْيَن . ثُمَّ اْرتََحلُوا ِمْن إِيلِيمَ ۱ َوأَتَى ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل إِلَى بَرِّ

ْهِر الثَّانِي بَْعَد ُخُروِجِهْم ِمْن أَْرِض  إِيلِيَم َوِسينَاَء فِي اْليَْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّ

َر ُكلُّ َجَماعَ ۲. ِمْصرَ  يَّةِ فَتََذمَّ َوقَ�اَل ۳. ِة بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن فِي اْلبَرِّ

بِّ فِ�ي أَْرِض ِمْص�َر، إِْذ ُكنَّ�ا َجالِِس�يَن ِعْن�َد «: نُو إِْسَرائِيلَ بلَُهَما  لَْيتَنَا ُمْتنَا بِيَ�ِد ال�رَّ

بَعِ   لَِكيْ  )الصحراء( َمانَا إِلَى هَذا اْلقَْفرِ فَإِنَُّكَما أَْخَرْجتُ . قُُدوِر اللَّْحِم نَأُْكُل ُخْبًزا لِلشَّ

 )۳-۱: ۱٦خر. (»تُِميتَا ُكلَّ هَذا اْلُجْمُهوِر بِاْلُجوعِ  

 كان الطع�ام و. هر من خروجهم من مصرش دالشعب إلى برية سين بع وصل

أول م�ا يفعلون�ه ه�و إلق�اء الل�وم  ف�إن وكع�ادتهم ،لم يجدوا ما يأكلونهفقد نفذ منهم 

مروا ذعن�دما ت� ،األول للشعب في مارة كان االمتحان .تذمر عليهعلى موسى وال

              واآلن ها هم يجتازون االمتحان الثاني بقولهم ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟: قائلين
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  الً ع�ن ج�يش م�ن ما أصعب أن يجد المرء نفسه مس�ئوف النبي مسكين موسى

عائلت��ه الت��ي ال يتع��دى  ف��ي ت��دبير أم��ر يج��د ص��عوبة ق��د اإلنس��ان الع��ادي البش��ر،

أم��ا م��ن يت��ولى مس��ئولية رحل��ة يش��ترك فيه��ا بض��ع  .أص��ابع الي��د الواح��دةع��ددها 

أدق التفاص��يل م��ن مواص��الت وطع��ام وم��اء ر ت��دبيلعش��رات فه��و يجه��د نفس��ه 

ملي��وني ع��بء ال��ذي حم��ل عل��ى كاهل��ه  النب��ي فم��ا ب��الكم بح��ال موس��ىمس��كن، و

وم��نهم الرض��يع  .البري��ة ش��خص ومطل��وب من��ه أن يعب��ر به��م مئ��ات األمي��ال ف��ي

لك�نهم  ،وليتهم ك�انوا يتمتع�ون باله�دوء واللط�ف. والمريض والعجوز والضعيف

 . تذمرال يلألسف كانوا سريع

 ت�ذمروا بس�بب م�رارة الم�اء وه�ا ه�م اآلن يت�ذمرون بس�بب  في المرة السابقة

عب�ر به�م البح�ر  ومع أول صرخة من المعدة الخاوية نسوا أن من ،نقص الطعام

 .هو نفسه قادر على تدبير طعام لهم ،اً ل الماء المر عذبوحو

 حمــــون اللــكلأر يـى أنهم كانوا في مصـفي جوعهم عايروا موسولنالحظ أنهم 

نوا ي�ذوقون اللح�م إال بينما الحقيقة هي أن أولئك العبيد ما كا !والخبز حتى الشبع

 ،حف�ورة عل�ى ظه�ورهممالتي ما زالت آثاره�ا  سوا سياط العبوديةانتو. فيما ندر

 .النيلمياه في لفظوا أنفاسهم البريئة الذين الذكور هم طفالسوا أانتو

   .هاآالم العبودية ومرار ينانسيلذات الخطية وب ناهكذا في حروب إبليس يذكر

 دليل أنه�م ب ،لتذمر بل كان طبعهم الرديءالوحيد ل لسببهو االجوع  لم يكنو

كما س�نرى فيم�ا بع�د ذمر وقالوا أنه طعام سخيف عادوا للتمن المن  شبعوا ماعدب

يوماً قاب�ل  ٤۰أن موسى الذي صام  سنرى كيفو. واشتهوا اللحم) ٦-٤:۱۱عد(

) الزن�ا(للع�ب  ق�امأك�ل وش�بع ال�ذي الشعب  بينماهللا وتسلم منه الشريعة مكتوبة، 

َّ ل��ذلك عل� ،)كم��ا س�ترى فيم�ا بع�د( أم�ام العج�ل ال�ذهبي  أن -ل�ه المج��د - م المس�يحـ

جنس الشيطان ال يخ�رج إال بالص�الة والص�وم، الل�ذين بهم�ا نس�تطيع أن ننتص�ر 

لقيها ـُ على شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، وهي تمثل العثرات التي ي

أي بع�د أن  ،ن إل�ى مص�ر بقل�وبهموعدو الخير أمامنا والتي بسببها يرج�ع الكثي�ر
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 تجعله�م ول�ذة الخطي�ة ،رك�ات هللا المسيح ينسون بالسيد مع حياة الحرية  يتذوقوا

 .عن الحريةبديال يشتهون الذل 

  ال يج�ب أن نل�وم بن�ي إس�رائيل، ف�نحن ال�ذين نتمت�ع ب�الكثير م�ن  !خطورة الت�ذمر

   .فعل مثلهمن كثيرا ماً  خيرات هللا وبركاته

  .ال تنقطعقد إن سلسلة التذمر ولألسف ف

. وتت��ذمرتش��كو كثي��راً م��ا تس��بيح الالش��كر والش��فاه الت��ي تش��ترك ف��ي ت��رانيم نج��د ف

ختلط تذمرنا بالطعام ال�ذي نأكل�ه ألنن�ا ال نرض�ى علي�ه فنت�ذمر عل�ى نوع�ه أو وي

 ! جهّزه منطريقة تجهيزه، وحتى على 

 .الذي يفسد ما خططنا له الطقس أحوال وكثيراً ما نتذمر على

 . وما أكثر ما نتذمر بسبب أعمالنا اليومية ألنها متعبة أو مملة

ل ح�ال نش�كرك عل�ى ك�"ث�م نق�ف ون�ردد لتذمر خطي�ة ش�ديدة نق�ع فيه�ا كلن�ا، إّن ا

، َوال تَْنَس�ْي «نق�ول  وأ "ومن أجل كل حال وفي كل ح�ال بَّ بَ�اِرِكي يَ�ا نَْفِس�ي ٰال�رَّ

 ! أنفسنا؟ نخدع  فهل نخدع هللا أم   ...»ُكلَّ َحَسنَاتِهِ 

 ما  إال ونذكريت الو، الكثيرة بركات هللا وننسي :ن كثيرو النسيانولمتذمراو

   .حتى وإن اتضح فيما بعد أنه لخيرهم... يظنون أنه سيء

 إنهم ال يستطيعون أن يروا عناي�ة هللا م�ن خل�ف  :تذمرون قصيرو النظرموال

 ة الوقتي�ة ويتج�اهلونالض�يق ىيرك�زون عل�ف. الظروف الصعبة التي يم�رون به�ا

 عي�ونهم تحج�ب ع�نهم رؤي�ة  والدموع التي تم�ألخلف الغيوم، المختبئة  حبة هللام

  .التي تمتد لمعونتهم يد هللا

 هاـــحلـن يـدون أن هللا لـقـتـعـة يـكل ورط  في : والمتذمرون قليلو اِإليمان 

وبص�مات  ،به�م  هللا ك�م يعتن�ي، مع أنهم لو ت�أملوا لحظ�ة واح�دة ل�رأوا ييأسونف 

  !في المستقبل؟ هذه العناية تمأل الماضي والحاضر فلماذا نشك أنها ستتغير

 فك�ريجلس األصدقاء س�وياً وي :والتذمر مرض سريع العدوى سهل االنتشار 

اه الس��امعين ه��و يج��ذب انتب�� م��اأح��دهم ف��ي ف��تح موض��وع للح��وار فيج��د أن أكث��ر 
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 .إل�خ إل�خ ...و ظ�روف العم�ل والغ�الء أو السياس�ةالزح�ام أ ،الشكوى من أم�ر م�ا

اكين الشكوى والتذمر وبدالً من أن وفي دقائق يشارك الجميع بحماس وتنفجر بر

ترفرف روح الش�كر والتس�بيح عل�ى المك�ان تس�ود روح التب�رم والت�ذمر الت�ي ال 

فاحذر يا صديقي أن تصاب بهذه  ! و القادة بقدر ما تتهم هللا نفسهتتهم الظروف أ

     .تكون مصدراً لهاو أن أالعدوى 

 :بإرسال المن والسلوى موسىيعد هللا  * 

بُّ لُِموَس��ىفَقَ��اَل  ��َماءِ «: ال��رَّ ��ْعُب . َه��ا أَنَ��ا أُْمِط��ُر لَُك��ْم ُخْب��ًزا ِم��َن السَّ فَيَْخ��ُرُج الشَّ

. لَِك��ْي أَْمتَِح��نَُهْم، أَيَْس��لُُكوَن فِ��ي نَاُموِس��ي أَْم الَ . َويَْلتَقِطُ��وَن َحاَج��ةَ اْليَ��ْوِم بِيَْوِمَه��ا
 َف َما ـُكوُن ِضعْ ـفَيَ  وَن بِهِ ـُ يئـجِ ـَما يَ  ئُوَن يَُهيِّ   أَنَُّهمْ  السَّاِدِس  َويَُكوُن فِي اْليَْوِم ٥

 . »يَْلتَقِطُونَهُ يَْوًما فَيَْوًما
بَّ «: فَقَ��اَل ُموَس��ى َوَه��اُروُن لَِجِمي��ِع بَنِ��ي إِْس��َرائِيلَ ٦ فِ��ي اْلَمَس��اِء تَْعلَُم��وَن أَنَّ ال��رَّ

�بَاِح تَ�َرْوَن َمْج�دَ ۷. أَْخَرَجُكْم ِمْن أَْرِض ِمْص�رَ  َرُكْم  َوفِ�ي الصَّ بِّ الْس�تَِماِعِه تَ�َذمُّ ال�رَّ

بِّ  ُروا َعلَْينَا؟. َعلَى الرَّ ا نَْحُن فََماَذا َحتَّى تَتََذمَّ  . »َوأَمَّ

�بَاِح «: َوقَاَل ُموَسى بَّ يُْعِط�يُكْم فِ�ي اْلَمَس�اِء لَْحًم�ا لِتَ�أُْكلُوا، َوفِ�ي الصَّ ذلَِك بِأَنَّ الرَّ

ُروَن َعلَْي�هِ ُخْبًزا لِتَْشبَُعوا، الْستَِماِع ا َرُكُم الَّ�ِذي تَتَ�َذمَّ بِّ تَ�َذمُّ �ا نَْح�ُن فََم�اَذا؟ . لرَّ َوأَمَّ

بِّ  ُرُكْم بَْل َعلَ�ى ال�رَّ قُ�ْل لُِك�لِّ َجَماَع�ِة «: َوقَ�اَل ُموَس�ى لَِه�اُرونَ ۹. »لَْيَس َعلَْينَا تََذمُّ

بِّ ألَنَّ�هُ قَ�ْد َس�: بَنِي إِْسَرائِيلَ  َرُكمْ اْقتَِربُوا إِلَ�ى أََم�اِم ال�رَّ فََح�َدَث إِْذ َك�اَن ۱۰.»ِمَع تَ�َذمُّ

بِّ  يَّ�ِة، َوإَِذا َمْج�ُد ال�رَّ َهاُروُن يَُكلُِّم ُكلَّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَُّهُم اْلتَفَتُوا نَْح�َو اْلبَرِّ

بُّ ُموَسى قَائِالً ۱۱. قَْد ظََهَر فِي السََّحابِ  َر بَنِ «۱۲: فََكلََّم الرَّ . ي إِْسَرائِيلَ َسِمْعُت تََذمُّ

�بَاِح تَْش�بَُعوَن ُخْب�ًزا، َوتَْعلَُم�وَن : َكلِّْمُهْم قَائِالً  فِي اْلَعِشيَِّة تَأُْكلُوَن لَْحًم�ا، َوفِ�ي الصَّ

بُّ إِلُهُكمْ   )۱۲-٤: ۱٦خر(  .»أَنِّي أَنَا الرَّ

 ويوم الجمعة يجمعون الضعف ،كل يوم أمطر هللا لهم خبزاً من السماء!!  

 :طلبينفي موضوع المن ب هللامتحنهم و

 .فهو سيعطيهم منه كل يوم ، يحملوا أكثر من احتياجهمأال  :أوالً  -      
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 .ألن السبت مكرس للرب ، يوم السبت  بحثوا عنهأال ي :ثانياً و -           

 إلح�راج وس�يلة  ل�يس واالمتح�ان ! فشالً ذريع�اً  وقد فشلوا في كال االمتحانين

 . فهو يعلم كل شيء قبل حدوثه... يعرف رد فعلهم لكي  وال ،من يمر به

  .م من أخطائه فال يكررها مستقبالً يتعل اإلنسان لعل للتعليموسيلة ولكنه 

 ويس��هل الت��ي ته��اجر م��ن أورب��ا فتص��ل منهك��ة  طي��ور الس��مانه��ي الس��لوى و

   .من مصر همتخرجالتي سبق أن أقوية ال هبيدالرب طعمهم أ، وهكذا اصطيادها

 :لمن والسلوىنزول ا* 

بَاِح َكاَن َسقِيطُ . فََكاَن فِي اْلَمَساِء أَنَّ السَّْلَوى َصِعَدْت َوَغطَِّت اْلَمَحلَّةَ   َوفِي الصَّ

يَّ�ةِ ۱٤. النََّدى َحَوالَِي اْلَمَحلَّةِ  ا اْرتَفََع َسقِيطُ النَّ�َدى إَِذا َعلَ�ى َوْج�ِه اْلبَرِّ  ْيءٌ ش�◌َ  َولَمَّ

�ا َرأَى بَنُ�و إِْس�َرائِيَل قَ�الُوا ۱٥. ي�ٌق َكاْلَجلِي�ِد َعلَ�ى األَْرضِ َدقِ . َدقِيٌق ِمْث�ُل قُُش�ورٍ  فَلَمَّ

ُه�َو «: فَقَ�اَل لَُه�ْم ُموَس�ى. ألَنَُّه�ْم لَ�ْم يَْعِرفُ�وا َم�ا ُه�وَ » َمْن ُه�َو؟«: بَْعُضُهْم لِبَْعضٍ 

بُّ لِتَأُْكلُوا بُّ هَذا ُهَو الشَّْيُء الَّ ۱٦. اْلُخْبُز الَِّذي أَْعطَاُكُم الرَّ اِْلتَقِطُ�وا . ِذي أََمَر بِِه الرَّ

ْأِس َعلَ�ى َع�َدِد  )لت�رين وثل�ث تقريب�اً ( ُعِم�ًرا. ِمْنهُ ُكلُّ َواِحٍد َعلَ�ى َحَس�ِب أُْكلِ�هِ  لِل�رَّ

 )۱٦-۱۳: ۱٦خر(»نُفُوِسُكْم تَأُْخُذوَن، ُكلُّ َواِحٍد لِلَِّذيَن فِي َخْيَمتِهِ 

 وأخ�ذ منه�ا الش�عب كفايت�ه وف�ي  تم فعالً ما قاله الرب فمرت أس�راب الس�مان

 "م�ن ه�و؟"وتس�اءل الش�عب عن�ه ق�ائلين  ،م�ع الن�دىالم�ن  الب�اكر ن�زلالصباح 

وجم�ع ك�ل واح�د م�نهم . عطى له�م م�ن هللافأجابهم موسى بأنه الخبز السماوي المُ 

�َحاَب ِم�ْن فَ�ْوُق،  "وهذا هو م�ا ح�دثنا عن�ه المزم�ور  .على حسب أكله فَ�أََمَر السَّ

�َماَواتِ َوفَتََح َمَص� �َماِء أَْعطَ�اُهمْ ۲٤. اِريَع السَّ . َوأَْمطَ�َر َعلَ�ْيِهْم َمنًّ�ا لِألَْك�ِل، َوبُ�رَّ السَّ
��بَعِ . أََك��َل اِإلْنَس��اُن ُخْب��َز اْلَمالَئَِك��ةِ ۲٥ أََه��اَج َش��ْرقِيَّةً فِ��ي ۲٦. أَْرَس��َل َعلَ��ْيِهْم َزاًدا لِلشِّ

تِ��ِه َجنُوبِيَّ��ةً  ��َماِء، َوَس��اَق بِقُوَّ ْمطَ��َر َعلَ��ْيِهْم لَْحًم��ا ِمْث��َل التُّ��َراِب، َوَكَرْم��ِل َوأَ ۲۷. السَّ

. َوأَْس��قَطََها فِ��ي َوَس��ِط َمَحلَّ��تِِهْم َح��َوالَْي َمَس��اِكنِِهمْ ۲۸. اْلبَْح��ِر طُيُ��وًرا َذَواِت أَْجنَِح��ةٍ 
 )۲۹-۲۳: ۷۸مز." (فَأََكلُوا َوَشبُِعوا ِجّدًا، َوأَتَاُهْم بَِشْهَوتِِهمْ ۲۹
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 لمسيح؟ب المجد يسوع اركيف يرمز المن ل 

كان المن السماوي هو أح�د اإلش�ارات الص�ريحة لس�ر اإلفخارس�تيا ، وق�د ش�رح 

  :في ذلك الحين، فقال لهم وإن كانوا لم يفهموه - الرب هذا األمر بنفسه لليهود

يَّ�ِة َوَم�اتُوا. أَنَا ُهَو ُخْبُز اْلَحيَاةِ  ُه�َو اْلُخْب�ُز النَّ�اِزُل ه�َذا . آبَاُؤُكْم أََكلُوا اْلَمنَّ فِي اْلبَرِّ

َماِء، لَِكْي يَأُْكَل ِمْن�هُ اِإلْنَس�اُن َوالَ يَُم�وتَ  أَنَ�ا ُه�َو اْلُخْب�ُز اْلَح�يُّ الَّ�ِذي نَ�َزَل . ِمَن السَّ

َماءِ  َواْلُخْب�ُز الَّ�ِذي أَنَ�ا أُْعِط�ي . إِْن أََكَل أََحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز يَْحيَا إِلَ�ى األَبَ�دِ . ِمَن السَّ

فََخاَص�َم اْليَُه�وُد بَْعُضــُهـ�ـْم بَْعًض�ا   .»َجَسِدي الَِّذي أَْبِذلُهُ ِمْن أَْجِل َحيَاِة اْلَعالَمِ  ُهوَ 

اْلَح�قَّ «:فَقَاَل لَُهْم يَُس�وعُ » لِنَأُْكَل؟ َكْيَف يَـْقـِدُر هَذا أَْن يُـْعـِطيَنَا َجَسَدهُ «:قَائــِلـِينَ 

أُْكلُوا َجَسَد اْبِن اِإلْنَساِن َوتَْشَربُوا َدَم�هُ، فَلَ�ْيَس لَُك�ْم َحيَ�اةٌ إِْن لَْم تَ : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 

َم��ْن يَأُْك��ُل َجَس��ِدي َويَْش��َرُب َدِم��ي فَلَ��هُ َحيَ��اةٌ أَبَِديَّ��ةٌ، َوأَنَ��ا أُقِيُم��هُ فِ��ي اْليَ��ْوِم . فِ��يُكمْ 

ُك�ْل َجَس�ِدي َويَْش��َرْب َم�ْن يَأْ . األَِخي�ِر، ألَنَّ َجَس�ِدي َمأَْك�ٌل َح�ق َوَدِم�ي َمْش��َرٌب َح�ق

، َوأَنَ�ا َح�يٌّ بِ�اآلِب، فََم�ْن يَ�أُْكْلنِي . َدِمي يَْثبُْت فِيَّ َوأَنَا فِيهِ  َكَما أَْرَسلَنِي اآلُب اْلَح�يُّ

�َماءِ . فَُهَو يَْحيَا بِي لَ�ْيَس َكَم�ا أََك�َل آبَ�اُؤُكُم اْلَم�نَّ . هَذا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي نََزَل ِمَن السَّ

 ) ٥۸ – ٤۸:  ٦يو . (»يَْحيَا إِلَى األَبَدِ  َمْن يَأُْكْل هَذا اْلُخْبَز فَإِنَّهُ . واَوَماتُ 

  والرب يسوع المسيح له المجد كثيرة وأوجه التشابه والرمز بين المن : 

ق�دم نح�ن أيض�اً بع�د المعمودي�ة ي، و)المعمودي�ة( أكل الشعب المن بعد العبور -۱

 .يقياً يشبع النفس ويهبها حياة أبديةه طعاماً روحياً حقجسد ربلنا ال

 ،جدي�دة ي�وم األح�د والمس�يح بقيامت�ه أعطان�ا حي�اة ،بدأ نزول المن ي�وم األح�دـ ۲

 .بتهج ونفرح فيهنصنعه الرب ل هو اليوم الذيوصار 

 .أتى من السماء أيضاً  والمسيح ،سقط المن من السماءـ ۳

 .حد بحسب احتياجهشبع كل واـُ والمسيح ي ،أخذ كل واحد حسب احتياجهـ ٤

والمس�يح  ،مث�ل طع�ام المص�رييندس�ماً ل�يس  أنه المن وقالواازدرى الشعب بـ ٥

 .)٦يوحنا(كيف يقدر أن يعطينا جسده  ،ابن النجار أنهازدروا به وقالوا أيضاً 
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ف�ي  ثياب�ه تلم�ع ك�الثلج كان�ت والمس�يح ،كالجلي�دأب�يض المن أنه دقي�ق  فَ صِ وُ ـ ٦

حلق�ه ح�الوة وكل�ه مش�تهيات ك�ذلك والمس�يح  ،عس�لاق بالمن كرقوطعم  ،التجلي

 .)٦:٥نش(

ك�ل  نحن نحت�اج أن نتغ�ذى ب�الروحو ،كان الشعب يلتقط المن صباحاً كل يومـ ۷

، ونح�ن علين�ا أن هن�كانت الشمس تذيب المن فال يجدو الشعب تأخرصباح، وإن 

ل�ن فنه�تم ب�ه وإال  نالمس�يح لنش�بع ب�ه ويك�ون ه�و أول م� نسعى باكراً لنتقابل مع

 . )۱۷:۸أم( "الذين يبكرون إلّي يجدونني" نجده

ح ـ��ـوالس��يد المسي ،ق ليص�ير ص��الحاً لألك�لدَ ـُ ن وي��طحَ ـُ ط وي�ـ��ـَ لتقـُ ك��ان الم�ن يـ� ۸

 .)٦راجع يو(تأنس وتألم وصلب ومات ليصير غذاًء وسر حياة لمن يأكله 

 م�ن يأك�ل جس�دك�ذلك و ،س�بباً ف�ي عقوب�ة ش�ديدة له�ملمن لر الشعب ااحتق كانـ ۹

 .)۳۳-۲۷:۱۱كو۱(دون استحقاق ينال دينونة لنفسه بالرب ودمه 

  أدركت كنيس�تنا األرثوذوكس�ية بدق�ة طبيع�ة العالق�ة ب�ين الجه�اد  :الجهاد والنعم�ة

ر ـِّ ي��ـَ وألن هللا ص��الح وخ.. .عطي��ة هللا المجاني��ة لإلنس��ان النعم��ة ه��يف والنعم��ة،

ل مجان��اً لك��ل ف��المن ين��ز ، وب��ال مقاب��ل،س��بب الب��فنعمت��ه ممنوح��ة للجمي��ع مجان��اً 

ولكن هذه النعمة المجانية ال تلغ�ى حري�ة  -األبرار منهم واألشرار- الشعب يومياً 

ى مَّ َس��وه��و م�ا يُ  ه�اينالك��ي ل -ول�و بمجه��ود ض�ئيل - اإلنس�ان وإرادت�ه ومش��اركته

هللا ال��ذي خلق��ك ب��دونك ل��ن " :الق��ديس أغس��طينوسل��ذا ق��ال  .الجه��اد الروح��يب

 "ول��م تري��دوا.. ك��م م��رة أردت"هللا وح��دها ال تكف��يف��إرادة " .يخلص��ك ب��دونك

ونحن نعبر عن  ،ه المجانيةتفي خالصنا بنعم فال يعبر عن رغبته )۳٤:۱۳لو(

 . بول هذا الخالص بجهادنا المتواضعإرادتنا في ق

  ولكن��ه ل��م يض��عه ف��ي أف��واههم هللا أن��زل الم��ن ح��ول الش��عبوهك��ذا ن��رى أن !

وه��ذا ه��و الجه��اد  ليلتقط��ه ويأك��ل من��همبك��راً ه ال ب��د لك��ل م��نهم أن يم��د ي��دك��ان و

 .البسيط المطلوب منه لكي يستفيد من هذه النعمة
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 كله��ا ... ارس��تيا والتوب��ة والص��الة والفض��ائلونف��س الفك��ر ينطب��ق عل��ى اإلفخ

 . هد للحصول عليها واالستفادة منهانـِعـَم مجانية ال يستفيد منها حقاً إال من يجا

 :التقاط المن* 

ا َك�الُوا بِ�اْلُعِمِر لَ�ْم يُْفِض�ِل .َواْلتَقَطُوا بَْيَن ُمَكثٍِّر َوُمقَلِّل بَنُو إِْسَرائِيَل هَكَذا فَفََعلَ  َولَمَّ

  .اْلُمَكثُِّر َواْلُمقَلُِّل لَْم يُْنقِْص َكانُوا قَِد اْلتَقَطُوا ُكلُّ َواِحٍد َعلَى َحَسِب أُْكلِهِ 

 )۱۸-۱۷:۱٦خر(

 وم�ن يج�د نص�يبه قل�يالً ب�ر نص�يب م�ن ال�رزقعل�ى جم�ع أك يتهافت الن�اس ، 

يتحس�ر فمن�ه  كبي�راً ينظ�ر إل�ى م�ن أخ�ذ أكث�ر ط لقلة رزقه ومن يجمع نصيباُ حبَ يُ 

ولكن الرب في النهاية يضع بصمته على هذه األنصبة فتكون النتيجة  .على حاله

  .ومن جمع قليالً لم يشعر باالحتياج ئاً،أن من جمع كثيراً لم يفضل منه شي

بَاحِ الَ يُْبِق «:قَاَل لَُهْم ُموَسىوَ   بَ�ْل  ُهْم لَْم يَْس�َمُعوا لُِموَس�ىلِكنَّ  »أََحٌد ِمْنهُ إِلَى الصَّ

���بَاِح،فَتََولََّد فِي���ِه ُدوٌد َوأَْن���تَنَ   فََس���َخطَ َعلَ���ْيِهْم ُموَس���ى.أَْبقَ���ى ِمْن���هُ أُنَ���اٌس إِلَ���ى الصَّ
َوإَِذا َحِميَ��ِت . لُّ َواِح��ٍد َعلَ��ى َحَس��ِب أُْكلِ��هِ َوَك��انُوا يَْلتَقِطُونَ��هُ َص��بَاًحا فََص��بَاًحا ُك��۲۱

 )۲۱-۱۹: ۱٦خر( .الشَّْمُس َكاَن يَُذوبُ 

 اإلنسان يومه مبكراً بالبح�ث ع�ن الم�ن الس�ماوي ليقت�ات ب�ه  بدأما أعظم أن ي

ُروَن إِلَيَّ يَِجُدونَنِي" ومن يتأخر ً فقد ال يجده  )۱۷:۸أم " (الَِّذيَن يُبَكِّ

 !مانةاأليتوقع من هللا عدم ولذا م اإليمان كان الشعب عدي

. لذا فهم يجمعون قدر المستطاع من المن ضاربين بكالم موس�ى ع�رض الح�ائط

وهللا يش�فق عل�ى جه�ل الش�عب  ،موسى يسخطو ،فماذا يكون المصير؟ المن ينتن

  .رغم كل شيء ولكنه يظل أميناً 
فََج�اَء . ُعِمَرْيِن لِْلَواِح�دِ  تَقَطُوا ُخْبًزا ُمَضاَعفًا،لْ ثُمَّ َكاَن فِي اْليَْوِم السَّاِدِس أَنَُّهُم ا۲۲

بُّ «: فَقَ�اَل لَُه�مْ ۲۳. ُك�لُّ ُرَؤَس�اِء اْلَجَماَع�ِة َوأَْخبَ�ُروا ُموَس�ى َغ�ًدا : ه�َذا َم�ا قَ�اَل ال�رَّ

بِّ  ُك�لُّ َم�ا وَ . اْخبُِزوا َما تَْخبِ�ُزوَن َواْطبُُخ�وا َم�ا تَْطبُُخ�ونَ . ُعْطلَةٌ، َسْبٌت ُمقَدٌَّس لِلرَّ

فََوَضُعوهُ إِلَى اْلَغِد َكَما أََمَر ُموَس�ى، فَلَ�ْم ۲٤. »فَِضَل َضُعوهُ ِعْنَدُكْم لِيُْحفَظَ إِلَى اْلَغدِ 
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بِّ اْليَ�ْوَم َس�ْبتًا«: فَقَ�اَل ُموَس�ى۲٥. يُْنتِْن َوالَ َص�اَر فِي�ِه ُدودٌ  . ُكلُ�وهُ اْليَ�ْوَم، ألَنَّ لِل�رَّ

�ابُِع فَفِي�ِه َس�ْبٌت، . ي اْلَحْقلِ اْليَْوَم الَ تَِجُدونَهُ فِ  ا اْليَ�ْوُم السَّ ِستَّةَ أَيَّاٍم تَْلتَقِطُونَهُ، َوأَمَّ

 )۲٦-۲۲: ۱٦خر( .»الَ يُوَجُد فِيهِ 

 ولذا ل�م نس�مع ع�ن . عنى راحةتكلمة الهذه أول مرة نسمع فيها عن السبت، و

 .المن طعاماً فصار لهم راحة حقيقيةالرب السبت إال بعدما أعطاهم 

مر هللا ف�ال والعجيب أن المن الذي ينتن كل األيام يعرف يوم السبت ويستجيب أل

  !في هذا اليوم بالذات ينتن

 !!اإلنسانأفضل ما فيها وهو كل الخليقة تطيعك ما عدا  ....يا رب ما أعظمك
فَقَ�اَل ۲۸. لَْم يَِجُدواَوَحَدَث فِي اْليَْوِم السَّابِع أَنَّ بَْعَض الشَّْعِب َخَرُجوا لِيَْلتَقِطُوا فَ ۲۷

بُّ لُِموَسى إِنَّ ! اُْنظُ�ُروا۲۹إِلَى َمتَى تَأْبَْوَن أَْن تَْحفَظُوا َوَصايَاَي َوَشَرائِِعي؟ «: الرَّ

بَّ أَْعطَاُكُم السَّْبتَ  اْجلُِس�وا . لِذلَِك ُهَو يُْعِطيُكْم فِي اْليَْوِم السَّاِدِس ُخْب�َز يَ�ْوَمْينِ . الرَّ

�ابعِ . ي َمَكانِ�هِ ُكلُّ َواِح�ٍد فِ� فَاْس�تََراَح ۳۰. »الَ يَْخ�ُرْج أََح�ٌد ِم�ْن َمَكانِ�ِه فِ�ي اْليَ�ْوِم السَّ

 )۳۰-۲۷: ۱٦خر(. الشَّْعُب فِي اْليَْوِم السَّابعِ 

 وليت��ه ر تح��رق إال بع��د أن يكت��وي بلهيبه��اكع��ادة اإلنس��ان ال يص��دق أن الن��ا ،

                .أ حت��ى المنته��ىيص��دق بع��د م��رة أو م��رتين فه��و كثي��راً م��ا يص��ر عل��ى الخط��

  .معوا أكثر من احتياج يومهم فعصوالقد أمرهم هللا أال يج

  في السبت ألنهم لن يجدوه فخرجوا وأمرهم أال يخرجوا

ك�ل م�رة يج�رب في ولم يترك اإلنسان وصية إال وكسرها مراراً وتكراراً وكأنه 

 ؟  هللا من جديد هل وصيته صادقة أم ال

  تها على البشر فأصبحوا يركضوناطغت الحياة بمشغولي :ماً للربقــَدِّس يو 

اْلُكلُّ بَاِطٌل " هنليكتشفوا أ إال عند باب القبر هيتنيفي سباق ال الهثين منهكين 

يِح، َوالَ َمْنفََعةَ تَْحَت الشَّْمسِ   )۱۱:۲جا (.."َوقَْبُض الرِّ
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  لربا قتن نقدس ومن البداية نتعلم أ لتهاون بللنترك أنفسنا ليتنا ال . 

وإن ك��ان ي��وم  ـُحذفل��م ت�� )۸: ۲۰خ��ر" (اذك��ر ي��وم الس��بت لتقدس��ه" فوص��ية

تغي��ر مواعي��د العط��الت  وم��ع  .تغي��ر إل��ى األح��د بع��د قيام��ة المس��يح ق��د الس��بت

 .ظروف العمل أحداً يومياً لكي ال تحرم واالجتماعات أصبحت القداسات 

 األح�د أو الجمع�ة أو  س�واء لرب سيظل قائماً دوم�اً،لمبدأ تكريس وقت  ولكن

المه��م أنن��ا ف��ي ه��ذا الوق��ت . أو ذاكج��زء م��ن ه��ذا الي��وم حت��ى أو  أي ي��وم آخ��ر

واالجتم��اع أك��ي نخصص��ه للق��داس  الحي��اة مش��اغلنس��تريح م��ن ك��ل المك��رس ل 

 -مثل العشور تمام�اً  -وهذا الوقت يجب أن يقتطع أوالً  ..إلخ ..لصالةلللخدمة أو 

وتفر الساعات واألي�ام ب�ل والعم�ر كل�ه ث�م  ن نجده أبداً ألنه لو تركناه للظروف فل

ألَنَّهُ َماَذا يَْنتَفُِع اِإلْنَساُن لَْو َرب�َح اْلَع�الََم ُكلَّ�هُ " نتحسر عندما نسمع كلمات الكتاب

 )۲٦: ۱٦مت( ."َوَخِسَر نَْفَسهُ؟ أَْو َماَذا يُْعِطي اِإلْنَساُن فَِداًء َعْن نَْفِسِه؟

 :حفظ المن* 
بُّ «: اَل ُموَسىَوقَ ۳۲ �ْيُء الَّ�ِذي أََم�َر بِ�ِه ال�رَّ ِم�ْلُء اْلُعِم�ِر ِمْن�هُ يَُك�وُن . ه�َذا ُه�َو الشَّ

يَِّة ِحيَن أَْخَرْجتُُكْم ِم�ْن . لِْلِحْفِظ فِي أَْجيَالُِكمْ  لَِكْي يََرْوا اْلُخْبَز الَِّذي أَْطَعْمتُُكْم فِي اْلبَرِّ

َواِح�ًدا َواْجَع�ْل فِي�ِه  )إن�اء(ُخ�ْذ قِْس�طًا «: ونَ َوقَ�اَل ُموَس�ى لَِه�ارُ ۳۳. »أَْرِض ِمْصرَ 

بِّ لِْلِحْف�ِظ فِ�ي أَْجيَ�الُِكمْ   )لتر۲٫۳ (ِمْلَء اْلُعِمرِ  َكَم�ا أََم�َر ۳٤. »َمنًّا، َوَضْعهُ أََماَم ال�رَّ

�َهاَدةِ  بُّ ُموَسى َوَض�َعهُ َه�اُروُن أََم�اَم الشَّ  )ت�ابوت العه�د ف�ي خيم�ة االجتم�اع( الرَّ

 .َوأََكَل بَنُو إِْسَرائِيَل اْلَمنَّ أَْربَِع�يَن َس�نَةً َحتَّ�ى َج�اُءوا إِلَ�ى أَْرٍض َع�اِمَرةٍ ۳٥ .لِْلِحْفظِ 

�ا اْلُعِم�رُ ۳٦. أََكلُوا اْلَمنَّ َحتَّى َجاُءوا إِلَى طَ�َرِف أَْرِض َكْنَع�انَ  فَُه�َو  )لت�ر۲٫۳ ( َوأَمَّ

 )۳٦-۳۲: ۱٦خر( .)اً لتر۲۳( ُعْشُر اِإليفَةِ 

 عل�ى م�ر  داخل إناء ليتذكروا) لتر ۲٫۳(ى بحفظ كمية من المن أمر هللا موس

واس�تمر هللا يرس�ل الم�ن يومي�اً لم�دة . التاريخ معجزة الرب بإطعامهم ف�ي البري�ة

 .وحينئذ انقطع المن هاوأكلوا من ثماركنعان  حدود سنة حتى وصلوا إلى  ٤۰
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 لعذراء مريمل رموز 

 قس��طاعتب��رت الكنيس��ة 

التي لعذراء ل مزاً رالمن 

حمل��ت ف��ي بطنه��ا الم��ن 

العقلي ابن هللا  المتجسد 

وك����ذلك أيض����اً ت����ابوت 

العهد الذي يح�وي كلم�ة 

وأيض�������اً ش�������ورية . هللا

ه�ارون والعليق��ة ألنهم��ا 

ال يحترق��ان رغ��م جم��ر 

 ا ـــ، أمالمتحد بهما النار

 

 

 .دون زرع بشر ــمرا بــفهي رمز للعذراء ألن كليهما أثعصا هارون 

  :ب العطشتذمر جديد بسب* 

يَّ���ِة ِس���يٍن بَِحَس���ِب َم���َراِحلِِهمْ   ثُ���مَّ اْرتََح���َل ُك���لُّ َجَماَع���ِة بَنِ���ي إِْس���َرائِيَل ِم���ْن بَرِّ

، َونََزلُوا فِي َرفِيِديمَ  )كمجموعات( بِّ َولَْم يَُكْن َماٌء لِيَْش�َرَب . َعلَى ُموِجِب أَْمِر الرَّ

��ْعبُ  ��ْعُب ُموَس��ى َوقَ��الُوا۲. الشَّ فَقَ��اَل لَُه��ْم » .أَْعطُونَ��ا َم��اًء لِنَْش��َربَ «: فََخاَص��َم الشَّ

؟لَِماَذا تَُخاِصُمونَنِي؟ لِ «: ُموَسى بَّ بُوَن الرَّ َوَعِطَش ُهنَاَك الشَّْعُب إِلَ�ى  »َماَذا تَُجرِّ

�ْعُب َعلَ�ى ُموَس�ى َوقَ�الُوا َر الشَّ لَِم�اَذا أَْص�َعْدتَنَا ِم�ْن ِمْص�َر لِتُِميتَنَ�ا «: اْلَماِء، َوتَ�َذمَّ

بِّ قَائِالً ٤»ْوالََدنَا َوَمَواِشيَنَا بِاْلَعطَِش؟َوأَ  َماَذا أَْفَعُل بِه�َذا «: فََصَرَخ ُموَسى إِلَى الرَّ

 )٤-۱ :۱۷خر(»بَْعَد قَلِيل يَْرُجُمونَنِي الشَّْعِب؟

 ف�ي  ق�عوت ،انتقل بنو إسرائيل كمجموعات وأتوا إلى رفيديم ومعناه�ا راح�ات

بش�دة فت�ذمر الش�عب . في�ه م�اء يسن ق�احالً ل�كان هذا المكاو .سيناءجنوب غرب 

ونس�وا هللا وآيات�ه الت�ي ص�نعها معه�م ونس�وا ! تى ك�ادوا يرجمون�هحسى على مو

يثبت أن فهمهم  الذي ولم يبق لديهم سوى التذمر ،المن والسلوى، نسوا كل شيء
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ه���م م���ازالوا ف���ي حاج���ة لمزي���د م���ن أنم���ازال بطيئ���اً وإيم���انهم م���ازال ض���عيفاً و

 .ت إيمانهميثبلتالتجارب االمتحانات و

  أحيان��ا يش��بهون حرك��ة قطي��ع م��ن ! م��ا أس��رع تقلب��ات الجم��وع :تقلب��ات الجم��وع

فيتبع�ه   وفج�أة يغي�ر أح�دهم اتج�اه حركت�ه ،مس�رعاً ف�ي اتج�اه م�ا ج�ريلثيران يا

ال�ذي هتف�ت ل�ه الجم�وع بع�د ش�ق البح�ر وغ�رق  ،موس�ىف .القطيع كله بال وع�ي

 !هدد اليوم بالرجمفرعون يُ 

 وا أن يختطف�وه ليجعل�وه أعظ�م م�ن ذاك ال�ذي أراد ألعله !لماذا العجب؟لكن و

 . فكان لهم ما أرادواهتفوا اصلبه اصلبه  ، وبعدهايوم أشبعهم من الخبزات ملكاً 

 ترة حيث اعتبرت وحدث نفس الموقف أيضاً مع بولس وبرنابا في لس

ما الذبائح وبعد قليل ن نزال إلى األرض وأرادوا أن يذبحوا لهالجموع أنهما إلها

   .)۱٤أع !! (ا بالحجارة وجروهما خارج المدينة وهمرجم

  :ماء من الصخرة* 

بُّ لُِموَسى َوَعَص�اَك . ُمرَّ قُدَّاَم الشَّْعِب، َوُخْذ َمَعَك ِمْن ُشيُوِخ إِْس�َرائِيلَ «: فَقَاَل الرَّ

َك ُهنَ�اَك َعلَ�ى ـ�ـَها أَنَ�ا أَقِ�ُف أََمامَ ٦ . الَّتِي َضَرْبَت بَِها النَّْهَر ُخْذَها فِي يَِدَك َواْذَهبْ 

��ْخَرِة فِ��ي ��ْعبُ  الصَّ ��ْخَرةَ فَيَْخ��ُرُج ِمْنَه��ا َم��اٌء لِيَْش��َرَب الشَّ . »ُحوِري��َب، فَتَْض��ِرُب الصَّ

��ةَ «َوَدَع��ا اْس��َم اْلَمْوِض��ِع  ُعيُ��وِن ُش��يُوِخ إِْس��َرائِيلَ  ُموَس��ى هَك��َذا أََم��امَ  فَفََع��لَ   َمسَّ

 ِل ــْن أَجْ ــَمِة بَنِي إِْسَرائِيَل، َومِ ــَ ِمْن أَْجِل ُمَخاص» ) تجربة( بَةَ َوَمِري )مخاصمة(

بِّ  بُّ أَْم الَ؟أَفِي َوْسِطنَا «: قَائِلِينَ  تَْجِربَتِِهْم لِلرَّ  )۷-٥: ۱۷خر. (»الرَّ

  صرخ موسى إلى هللا لكي ينقذه من هذه الجموع الهائجة فأرشده هللا أن يأخ�ذ

أمام شيوخ إسرائيل ويأخذهم معه إلى صخرة  ف�ي حوري�ب عصاه في يده ويمر 

منه��ا م��اء ليش��رب ليكون��وا ش��هوداً عل��ى المعج��زة ث��م يض��رب الص��خرة فيخ��رج 

  )مود السحابابع(  .ها أنا أقف أمامك هناكوقال هللا لموسى  .الشعب

 وفي  ،مرة تذمر عليه هذا الشعبمن كم  ،عجيب هو هللا في لطفه وطول أناته

 )۳۹: ۷۸م�ز" (.ِريٌح تَ�ْذَهُب َوالَ تَُع�ودُ . َذَكَر أَنَُّهْم بََشرٌ "ذكر هللا ضعفهم يت كل مرة 
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يع���املهم كأطف���ال ف���ي اإليم���ان وب���دالً م���ن مع���اقبتهم عل���ى الت���ذمر نج���ده يلب���ي و

  .احتياجاتهم على أمل أن ينضجوا في اإليمان

 وهناك في رفيديم تعلم موسى الكثير من هللا: -

 ل�و أن هللا أهلكن�ا بس�ببف .ينعن طول أناة هللا على المت�ذمرتعلم موسى درساً   -

. لك��ن هللا ف��ي محبت��ه يطي��ل أنات��ه علين��ا ،خطايان��ا لم��ا بق��ي من��ا إنس��ان واح�د كث�رة

بِِغنَ�ى لُْطفِ�ِه َوإِْمَهالِ�ِه َوطُ�وِل   أَْم تَْس�تَِهينُ «:بولس رسولالولنستمع إلى ما يقوله 

ِ إِنََّما يَْقتَاأَنَاتِِه، َغْيَر َعالٍِم أَنَّ لُطْ   . ﴾٤: ۲﴿رو» ُدَك إِلَى ٰالتَّْوبَِة؟َف ٰهللاّٰ

َها أَنَا أَقُِف أََماَمَك ُهنَاَك َعلَى «: قال لهفوتعلم موسى أن هللا حاضر معه دائماً،  -

�ْخَرةِ  ه��و و ،يئاً ص�الحاً ف�إن هللا موج�ود معن�اإن كن�ا نفع�ل ش��. ﴾٦: ۱۷﴿خ�ر »ٰالصَّ

 .مصدر كل عمل صالح نقوم به

 . هو أن قوته محدودةووأخيراً تعلم كليم ّهللا موسى درساً عظيماً  - 

ب ب�أن رَّ جَ ـُ كثي�راً م�ا ي� هفي مواجه�ة المش�كالت الت�ي تعترض�القائد  ينجحفعندما 

َّ ليع هولكن ّهللا يوقظيحسب نفسه أنه شيء،  مه أن النجاح من ال�رب وح�ده، وأن لـ

َهْل تَْفتَِخ�ُر ٰاْلفَ�أُْس َعلَ�ى «: إشعياءل ووما أجمل ق. لرب عاجز تماماً القائد بدون ا

ُك  ِدِه؟ َك�����أَنَّ ٰاْلقَِض�����يَب يَُح�����رِّ ٰاْلقَ�����اِطِع بَِه�����ا، أَْو يَتََكبَّ�����ُر ٰاْلِمْنَش�����اُر َعلَ�����ى ُم�����َردِّ

 م أنفسنا لهـِّ نسل ،وس بين يدي الربئوما نحن إال ف .﴾۱٥: ۱۰﴿إش»َرافَِعهُ؟

 .ليصنع بنا ومنا الخدمة التي يريدها 

 عجيبة ال تنضب أبداً  معنا دائماً ومخازنه إن هللا . 

 من يقول إن الصخرة تخرج ماًء؟

َم�ا : َما لَْم تََر َعْيٌن َولَْم تَْسَمْع أُُذٌن َولَ�ْم يَْخطُ�ْر َعلَ�ى بَ�اِل إِْنَس�انٍ " : هذا هو حقاً   

 . ﴾۱۰-۹: ۲كو ۱﴿ ".ِحهِ  لَنَا نَْحُن بُِروهللاُ فَأَْعلَنَهُ .  لِلَِّذيَن يُِحبُّونَهُ هللاُ أََعدَّهُ 

إن هللا هو صخرنا الذي يستجيب صالتنا ويمنحنا ما نحتاج إليه بالرغم من ع�دم 

 . استحقاقنا
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 اس�تخدم ه�ذا التش�بيهولع�ل أول م�ن . زخر العهد القديم بتشبيه هللا بالص�خرةي 

�ْخُر اْلَكاِم�٤. أَْعطُوا َعظََمةً ِإللِهنَا ": هو موسى النبي في قوله . ُل َص�نِيُعهُ ُهَو الصَّ

يٌق َوَعاِدٌل ُهوَ . إِنَّ َجِميَع ُسبُلِِه َعْدلٌ    )٤-۳ :۳۲تث."(إِلهُ أََمانٍَة الَ َجْوَر فِيِه ِصدِّ

 للمسيح اً رمز كانت الصخرة: 

َوَجِميَعُهْم َشِربُوا َشَرابًا َواِحًدا " كما قال بولس الرسولالصخرة تشير للمسيح  -

��ْخَرةُ َكانَ��ِت ُروِحيًّ��ا، ألَنَُّه��ْم َك��انُو ا يَْش��َربُوَن ِم��ْن َص��ْخَرٍة ُروِحيَّ��ٍة تَ��ابَِعتِِهْم، َوالصَّ

 ،شير لآلالم التي جاز فيه�ا المس�يحوضرب الصخرة ي. )٤:۱۰كو۱." (اْلَمِسيحَ 

وم��ا كن��ا لنحص��ل عل��ى  ،رم��ز لل��روح الق��دسيوالم��اء ال��ذي تفج��ر م��ن الص��خرة 

 .يانا على الصليبضرب المسيح محتمالً ثمن خطاـُ الروح القدس ما لم ي

ب مرة واحدة لذلك ما كان يجب أن تضرب الص�خرة س�وى م�رة والمسيح ُصلِ  -

وعلى الص�ليب طُِع�َن المس�يح ف�ي جنب�ه فخ�رج دم وم�اء كف�ارة وتطهي�راً . واحدة

في صلب المس�يح، والمس�يح ُص�لَِب  اشتركوألن إسرائيل كله . لكل من يؤمن به

 . شيوخ إسرائيل أمام عيون هكذا موسى فعل ،أمام الشعب

 ،اء لئال يظنه الشعب مطراً عادياً نزل مطراً من السمـُ أن هللا لم يمن المالحظ و -

وهذا الماء لم يكن ماًء عادي�اً ب�ل أس�ماه ب�ولس الرس�ول ش�راباً روحي�اً فه�و رم�ز 

. إِْن َعِط��َش أََح��ٌد فَْليُْقبِ��ْل إِلَ��يَّ َويَْش��َربْ «ل��ذلك ق��ال الس��يد المس��يح  ،لل��روح الق��دس
قَ�اَل ه�َذا ۳۹. »َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْج�ِري ِم�ْن بَْطنِ�ِه أَْنَه�اُر َم�اٍء َح�يٍّ ۳۸

وَح اْلقُ�ُدَس لَ�ْم  وِح الَِّذي َك�اَن اْلُمْؤِمنُ�وَن بِ�ِه ُم�ْزِمِعيَن أَْن يَْقبَلُ�وهُ، ألَنَّ ال�رُّ َعِن الرُّ

�َد بَْع�دُ  يَُكْن قَْد أُْعِطَي بَْعُد، ألَنَّ يَُسوَع لَمْ  �ا ٤۰. يَُكْن قَ�ْد ُمجِّ فََكثِي�ُروَن ِم�َن اْلَجْم�ِع لَمَّ

 ). ٤۰-۳۷:۷يو . (»هَذا بِاْلَحقِيقَِة ُهَو النَّبِيُّ «:َسِمُعوا هَذا اْلَكالََم قَالُوا

بعد ذبح خ�روف الفص�ح إال الشراب الروحي  اتمتع بهذلم يالحظ أن الشعب نو -

هزيم�ة (ضرب جيش فرعون وغرق�ه  ثم ،)المعمودية(عبور البحر  ثم ،)الفداء(

 ).رس�والً  ۷۰و اً تلمي�ذ ۱۲قب�ول ك�رازة وتعل�يم (المرور بإيليم  وأخيراً  ،)إبليس

إش��ارة إل��ى االم��تالء ب��الروح الق��دس م��ن خ��الل اإليم��ان بذبيح��ة الص��ليب  هوه��ذ
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وحي�اة التوب�ة المس�تمرة والنص�رة  ،وقبول المعمودية والميرون) فصحنا الجديد(

 . التلمذة على الكثيرينعلى الشر و

  :حرب مع عماليق* 
شعب من ( َوأَتَى َعَمالِيقُ ۸

َوَحاَرَب  )طوال القامة

. إِْسَرائِيَل فِي َرفِيِديمَ 
: فَقَاَل ُموَسى لِيَُشوعَ ۹

اْنتَِخْب لَنَا ِرَجاالً َواْخُرْج «

َوَغًدا . َحاِرْب َعَمالِيقَ 

 أَقُِف أَنَا َعلَى َرْأِس التَّلَّةِ 

َعَصا هللاِ فِي وَ  )تل(

فَفََعَل يَُشوُع َكَما ۱۰. »يَِدي

قَاَل لَهُ ُموَسى لِيَُحاِرَب 

ا ُموَسى   . يقَ ــالِ ــَعمَ   َوأَمَّ

 

 

َوَك��اَن إَِذا َرفَ��َع ُموَس��ى يَ��َدهُ أَنَّ ۱۱. َوَه��اُروُن َوُح��وُر فََص��ِعُدوا َعلَ��ى َرْأِس التَّلَّ��ةِ 

��ا َص��اَرْت يَ��َدا ُموَس��ى ۱۲. يَْغلِ��ُب، َوإَِذا َخفَ��َض يَ��َدهُ أَنَّ َعَم��الِيَق يَْغلِ��بُ إِْس��َرائِيَل  فَلَمَّ

أََخَذا َحَج�ًرا َوَوَض�َعاهُ تَْحتَ�هُ فََجلَ�َس  ) تعب من طول مدة رفع الذراعين(ثَقِيلَتَْيِن،

. َواآلَخ��ُر ِم��ْن ُهنَ��اكَ َه��اُروُن َوُح��وُر يََدْي��ِه، اْلَواِح��ُد ِم��ْن ُهنَ��ا ) س��ند(َوَدَع��َم . َعلَْي��هِ 

�ْمسِ  فََه�َزَم يَُش�وُع َعَم�الِيَق َوقَْوَم�هُ بَِح�دِّ ۱۳. فََكانَْت يَ�َداهُ ثَ�ابِتَتَْيِن إِلَ�ى ُغ�ُروِب الشَّ

 )۱۳-۸: ۱۷خر( .السَّْيفِ 

  تبك في شهذه أول مرة نقرأ فيها عن شعب إسرائيل الخارج من مصر أنه ا

 ؟صة هذا الشعبوما هي ق من هو عماليقف. حرب مع عدوه
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 سح كل ما أمامه تشعب يك"  ى االسم أنهمعنو هو أحد أحفاد عيسو عماليق "

رد من وطنه في ـُ إال أنه هُزم كثيراً وط...... وكان نسل عماليق شعباً قوياً 

 . قلين في برية سيناءل متنحَّ كبدو رُ  وافلسطين وعاش

فهو يرمز دائماً  -دس الذي باع البكورية بطبق ع -وألن عماليق هم نسل عيسو 

 .إلى الجسد الذي يشتهي ضد الروح

شعب  المفاجئ لشعب إسرائيل في هذه المنطقة مصدراً النزعاج وكان الظهور

 نحاربوي همولكن السبب الرئيسي الذي جعل .إذ اعتبروه انتهاكاً إلقليمهم عماليق

 أرادف ،في هذه البرية القاحلة) من الصخرة(ظهور الماء  هوبني إسرائيل 

وكأن الشيطان يحسد اإلنسان حين يدخل في  ،عماليق السيطرة على منابع الماء

 .يكثف الحرب عليهفطريق االمتالء بالروح القدس 

  عل�ى يدي�ه  اً رافع� للص�الةموسى يشوع يغلب عماليق طوال فترة وقوف كان

 !! ينهزم يشوعيديه  خفضإذا تعب موسى و أماشكل الصليب، 

 ممثالً ( كهنةالجاء هارون رئيس  ،من استمرارية رفع يديه جداً موسى  لما تعبف

ال�ذي يخ�رج (يه�وذا   طــــ�ـور م�ن سبـ�ـحمعه و  )رئيس كهنتنا األعظم -للمسيح

ف�ي  ويظ�ل منظ�ر الص�ليب قائم�اً ط�وال المعرك�ة، سندا يديهلي )منه السيد المسيح

طلب�ة موس�ى وفاعلية  .وجنوده إلى قوة الصليب التي تهزم إبليس واضحة إشارة

 .البار التي تقتدر كثيرا في فعلها

 فبدون رفع يدي موس�ى. مرة أخرى نرى اشتراك الجهاد والنعمة في الخالص -

ألَنَُّكْم بِالنِّْعَم�ِة ُمَخلَُّص�وَن، بِاِإليَم�اِن، َوذلِ�َك لَ�ْيَس " ينهزم الشعب) النعمة( للسماء

نصل  ،)الجهاد(ية يشوع في الحرب وبدون جد ،.)۸:۲أف( ُهَو َعِطيَّةُ هللاِ . ِمْنُكمْ 

َخ����اَوةُ الَ تَْمِس����ُك َص����ْيًدا"ألن  أيض����ا إل����ى نف����س النتيج����ة  ،) ۲۷:۱۲أم(" الرَّ

ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اْلَخِطيَّةِ   نقَاِوُموي والمنتصرون هم الذين   )٦:۱۲عب( َحتَّى الدَّ

  .تسبق الجهاد، ولكنها ال تصل إلى غايتها بدونه قد أي أن النعمة
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  عماليقالحرب مع  فرعون والفرق بين الحرب مع:-  

ولكنه لم يحاربهم بل تولى  . وجيشه) لشيطانالذي يرمز ل(واجه الشعب فرعون 

وكان كل المطلوب منهم أن يقفوا صامتين وينظروا خ�الص ، الرب الدفاع عنهم

أي أن نعم��ة هللا ه��ي الت��ي تول��ت مهم��ة تخليص��هم م��ن قبض��ة الش��يطان،  .ال��رب

ليخلص�ه م�ن فرع�ون ال�ذي ال يس�تطيع أن يجاه�د ذا يأخذ الرب بي�د المبت�دئ وهك

يعطي�ه أن و) اإلفخارس�تيا(ويطعم�ه الم�ن ) المعمودي�ة(ويعبر به البح�ر ) إبليس(

يض�عه عل�ى طري�ق الجه�اد ث�م  .)االم�تالء ب�الروح الق�دس( ش�رب م�ن الص�خرةي

يج�ب ) ت الجس�دش�هوا(ف�إذا م�ا واج�ه عم�اليق ). برية سيناء(المؤدي إلى كنعان 

جدي�ة يش�وع (جاه�د ويق�اوم حت�ى ال�دم يو) صالة موس�ى(يتسلح بالنعمة  عليه أن

 )ملكوت السموات(صر ويشق طريقه إلى كنعان تنيوهكذا ). وجنوده

  فموسى  ،موسى ويشوع يمثالن وجهين مختلفين لعمل المسيحمن وكان كال

لَنَا َشفِيٌع ِعْنَد اآلِب، يَُسوُع َ◌إِْن أَْخطَأَ أََحٌد فَ " الذي يشفع فينايمثل المسيح 

 فهو ،يحارب مع شعبه المسيح الذي يمثلويشوع  ،) ۱:۲يو۱: (اْلَمِسيُح اْلبَارّ 

 .نتصرن يمكن أن بدونه الو) ۲:٦رؤ( "َخَرَج َغالِبًا َولَِكْي يَْغلَِب  َ"

 وهو من س�بط إف�رايم وك�ان  خادم موسى  هذه أول مرة يذكر فيها اسم يشوع

ال���رب (=  "يش���وع"إل���ى  اس���مه فغي���ر موس���ى )خالص���ي(=   "وش���عه"اس���مه 

 ). ۸:۱۳عد( )خالصي

 :تخليد ذكرى االنتصار* 
بُّ لُِموَسى۱٤ . اْكتُْب هَذا تَْذَكاًرا فِي اْلِكتَاِب، َوَضْعهُ فِي َمَساِمِع يَُش�وعَ «: فَقَاَل الرَّ

َماءِ  فَبَنَى ُموَس�ى َم�ْذبًَحا َوَدَع�ا ۱٥. »فَإِنِّي َسْوَف أَْمُحو ِذْكَر َعَمالِيَق ِمْن تَْحِت السَّ

��ي«اْس��َمهُ  بِّ «: َوقَ��الَ ۱٦. »يَْه��َوْه نِسِّ بِّ َح��ْرٌب َم��َع . إِنَّ اْليَ��َد َعلَ��ى ُكْرِس��يِّ ال��رَّ لِل��رَّ

 )۱٦-۱٤: ۱۷خر. (») جيل إلى جيل( َعَمالِيَق ِمْن َدْوٍرإِلَى َدْورٍ 
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 أي ال�رب  "هوه نس�يي"بنى موسى مذبحاً للرب ودعاه  ،هزيمة عماليق وبعد

وف��ي س��بيله يجاه��دون وبقوت��ه الحقيق��ي  فخ��رهمف��الرب ه��و  ،ميـَ ل��ـرايت��ي أو عَ 

 . وهو رايتنا نرفعه وننظر إليه ونفتخر به ونعترف به ونسير بأوامره ،يغلبون

 إب�ادة عم�اليق ف�ي حرب�ه  عل�ىقسم ين اليد على كرسي الرب تعني أن الرب إ

ش�اول ح�اربهم يم�ا بع�د فق�د تحق�ق ف م�ا ووه� عل�ى م�دى األجي�ال هش�عبهللا وضد 

  .)۱۱: ۸صم ۲( ثم كسرهم داود الملك )٤۸: ۱٤صم ۱( الملك

أن يد موس�ى لمس�ت الع�رش اإلله�ي بص�الته فاس�تجاب هللا بق�وة  أو قد يُقصد بها

 .وهنا يُلقب المذبح بكرسي الرب ،بسبب هذه األيادي الطاهرة المرفوعة أمامه

  )۲۷-۱: ۱۸خر( :ومشورته الحكيمة سىزيارة يثرون كاهن مديان لمو* 

  وصلت أنباء االنتصار العظيم على عماليق إلى يثرون كاهن مديان وحم�ى

ف�ي  معج�زاتض�ربات وم�ن مع موسى  صنعه هللا ماسمع أيضاً ع الذي ،موسى

 .حتى عبر بهم البحر منتصراً على فرعون وجنوده مصر

خ��رج  اء موس��ى ال��ذيوذه��ب للق��ه ي��ديوأخ��ذ ص��فورة ابنت��ه وحفيث��رون  فق��ام 

 ...... ! أمامه احتراماً وتوقيراً وسجد  ترحيب به لل

ال  ولكن�ه بعص�اه  ش�ق البح�رأعطاه هللا أن ي الذيوهنا نرى عظم اتضاع موسى 

  .حميهاحتراماً أمام يسجد  يستكثر 

 ،عهمجميع عجائب الرب التي صنعها حميه وزوجته وابنيه  ىعل موسى وقص 

 . اآللهة وقدم ذبائح ل من كل عظمرف به كإله أعتوا د يثرون الربجَّ فمَ 

 ى الع�دل وخوف�اً م�ن كان موسى يتحمل مس�ئولية القض�اء وح�ده حرص�اً عل�و

كلنا نعلم أن نظام القضاء الع�ادل ه�و و .الحكم بغير ما يرضي هللاتفشي الظلم أو 

وك��ان موس��ى يحم��ل ه��ذه . ه��م القض��ايا الت��ي تم��س حي��اة الش��عوبن أواح��د م��

 . وشرائعه هف الشعب بفرائضرِّ ـَ عل هللا ثم يُ أسفية وحده المسئولي

 يؤدي إلى تعطيل البت في و م كان مرهقاً لموسى وللشعب معاً ولكن هذا النظا
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 .ومواهبه فاألمر فوق طاقة فرد واحد  مهما  كانت قدراته ، ويالً طالقضايا 

 ض�ع تقدم إلى موسى بمش�ورة حكيم�ة ت�تلخص ف�ي و ،ولما الحظ يثرون ذلك

يقض��ون  هيك��ل تنظيم��ي يتك��ون م��ن رؤس��اء عش��رات وخماس��ين ومئ��ات وآالف

  .للناس وأما األمور الصعبة فيقدمونها إلى موسى ليسأل هللا فيها

نع  اص�وهللا ه�و كل�يم و لم يستنكف أن يأخ�ذ بمش�ورة حمي�هولم يعترض موسى و

نص��يحة حمي��ه ونف��ذ مش��ورته   أط��اع تواض��عبك��ل ، ب��ل اتمعج��زالواإلنج��ازات 

  .حكيمة التي خففت عنه الكثير ثم صرفه بسالم فمضى يثرون إلى أرضهال

وم�ازال . وكانت هذه المشورة من أحكم ما قيل في اإلدارة والقيادة عبر العصور

 .هذا الهرم القيادي من أنجح نظم اإلدارة حتى اليوم
 .:  ال تخدم وحدك .

  .لموسى شجاعاً في انتقاده حكيماً محباً يثرون  كان

َّ ب هنقد وكان  تستطيعختلفة ن أعمار مموسى على تكوين قيادات م شجع ، ولذااءً نـ

ت أص��حاب الوزن��ا م��ن  االس��تفادةال ش��ك أن و  .مع��ه، وِم��ن بع��ده القي��ام بالعم��ل

  .تحلى بها القائدي هي مهارة يجب أن  والمواهب واإلمكانيات المدفونة

نفس�ه ويح�رم  ره�قي -جداً  حتى لو كان أميناً  - ن اإلنسان الذي يستأثر بالخدمةأل

كما أنه يحرم  .أن يقدموها ل وإلخوتهم من البشر يستطيعوناآلخرين من خدمة 

الكنيسة من إعداد أجيال تتحمل مس�ئوليات الخدم�ة بع�د أن يعج�ز ه�و ع�ن القي�ام 

 .كل األجيالفي   نطبقهابأن  جديرة  صيحةنحقاً إنها . بها بنفسه

 :الوصول إلى برية سيناء* 

��ْهِر الثَّالِ��ِث بَْع��َد ُخ��ُروِج بَنِ��ي إِْس��َرائِيَل ِم��ْن أَْرِض ِمْص��َر، فِ��ي ذلِ��َك اْليَ��ْوِم فِ��ي ا لشَّ

يَِّة ِسينَاءَ  يَّ�ِة ِس�ينَاَء فَنََزلُ�وا ۲. َجاُءوا إِلَى بَرِّ اْرتََحلُوا ِم�ْن َرفِي�ِديَم َوَج�اُءوا إِلَ�ى بَرِّ

يَّةِ  ا ُموَسى فََص�ِعَد إِلَ�ى هللاِ ۳.ابَِل اْلَجبَلِ ُهنَاَك نََزَل إِْسَرائِيُل ُمقَ . فِي اْلبَرِّ فَنَ�اَداهُ . َوأَمَّ

بُّ ِمَن اْلَجبَِل قَائِالً  أَْن�تُْم ٤: هَك�َذا تَقُ�وُل لِبَْي�ِت يَْعقُ�وَب، َوتُْخبِ�ُر بَنِ�ي إِْس�َرائِيلَ «: الرَّ

. النُُّس�وِر َوِجْئ�ُت بُِك�ْم إِلَ�يَّ  َوأَنَا َحَمْلتُُكْم َعلَى أَْجنَِحةِ . َرأَْيتُْم َما َصنَْعُت بِاْلِمْصِريِّينَ 
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�ةً ِم�ْن بَ�ْيِن َجِمي�ِع ٥ فَاآلَن إِْن َسِمْعتُْم لَِصْوتِي، َوَحفِْظتُْم َعْهِدي تَُكونُ�وَن لِ�ي َخاصَّ

ُعوبِ  �ةً ُمقَدََّس�ةً ٦. فَ�إِنَّ لِ�ي ُك�لَّ األَْرضِ . الشُّ . َوأَْن�تُْم تَُكونُ�وَن لِ�ي َمْملََك�ةَ َكَهنَ�ٍة َوأُمَّ

 )٦-۱: ۱۹خر. (»َي اْلَكلَِماُت الَّتِي تَُكلُِّم بَِها بَنِي إِْسَرائِيلَ هِذِه هِ 

  ل����م يك����ن ممكن����اً للخ����ارج م����ن أرض

العبودية أن يبلغ أرض الموعد ويستقر ف�ي 

. أورش��ليم دون أن يس��تلم الش��ريعة اإللهي��ة

ف���ال ي���ود أن يس���كب النعم���ة عل���ى ش���عبه 

بش����رط أن يجاه����د الش����عب ف����ي االلت����زام 

وهك��ذا ج��اء الش��عب إل��ى بري��ة . بالش��ريعة

واس��تقروا هن��اك م��ن الش��هر الثال��ث  س��يناء

ولمـــ��ـدة  )يش��ير للقيام��ة ۳رق��م ( للخ��روج

وهناك  استلموا الوص�ايا . سنة كاملة تقريباً 

 .وأقاموا خيمة االجتماع

البــــحر  
المتوســـــط
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 وقال هللا لموسى أنه�م س�يكونون خاص�ته إن س�معوا لص�وته وحفظ�وا عه�ده. 

وم�ع أن هللا ل�ه ك�ل األرض  ،نص�بح مخصص�ين لوهذه ه�ي غاي�ة الش�ريعة أن 

ه�و االب�ن  المخت�ار ولكن ش�عبه جميعيهتم بالفهو  ،أن نكون خاصتهد ــــلكنه يري

 ).حلت الكنيسة روحياً مكان شعب إسرائيلاآلن و(البكر 

  أم�ا  ،األول الس�باحة من�ذ فج�ر الت�اريخ تعل�م اإلنس�ان :حمل�تكم عل�ى أجنح�ة النس�ور

ينظر متحسراً إل�ى طي�ور الس�ماء  نوكان اإلنسا ،اً بعيد المنالالطيران فظل حلم

، فهو ال يطير فقط، بل يحلق النسر ملك الطيور بصفة خاصة إلىو ،بصفة عامة

ف��ي الس��ماء الش��اهقة وال يحت��اج أن يرف��رف كثي��راً بجناحي��ه الق��ويين ل��ذا يض��ع 

 .ويحلق بها ويعلمها الطيران يهمافراخه الصغيرة علأ

 فهو  الرب هذا التشبيه بالذات ليصف للشعب صنيعه معهم  وقد استعمل

حفظهم من أي خطر وطار بهم بسرعة لي هموحمل) للسماويات(عالياً  همأخذ
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بصبر وطول أناة ) الجهاد(م الطيران وهو يعلمه) خرج بهم من مصر بسرعة(

ُدوَن قُوَّ ".حتى يصبحوا أقوياء أشداء بِّ فَيَُجدِّ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ يَْرفَُعوَن أَْجنَِحةً . ةً َوأَمَّ

 )۳۱: ٤۰شأ( ".يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُونَ . يَْرُكُضوَن َوالَ يَْتَعبُونَ . َكالنُُّسورِ 

 :شعب يعد بالتمسك بالشريعةال* 

تِ�ي أَْوَص�اهُ فََجاَء ُموَسى َوَدَعا ُشيُوَخ الشَّْعِب َوَوَضَع قُدَّاَمُهْم ُكلَّ ه�ِذِه اْلَكلَِم�اِت الَّ 

بُّ بَِها ا بُّ نَْفَعلُ «: فَأََجاَب َجِميُع الشَّْعِب َمًعا َوقَالُوا ۸ .لرَّ فََردَّ . »ُكلُّ َما تََكلََّم بِِه الرَّ

بِّ   )۸-۷: ۱۹خر(. ُموَسى َكالََم الشَّْعِب إِلَى الرَّ

  اندفع بنو إسرائيل في الوع�ود بالطاع�ة الكامل�ة لك�ل وص�ايا ال�رب وش�ريعته

ن��ة ال��رب حت��ى نهم للت��روي ف��ي التفكي��ر أو طل��ب معووكأنه��ا بديهي��ة ال تحت��اج م��

ب�دالً م�ن أن  "ليعينن�ا ال�رب حت�ى نفع�ل" لي�تهم ق�الواي�ا و ،يستطيعوا أن ينف�ذوها

يش�بهون األرض المحج�رة  إنه�م" كل ما تكل�م ب�ه ال�رب نفع�ل" بملء الفم يقولوا

لجي�ل ، ولكننا ال نتكلم عن ذل�ك ابأسرع مما نماالتي يثمر زرعها سريعاً ثم يذبل 

عالمين أن جميع تلك األمور كتب�ت مث�االً  ،من بني إسرائيل إنما نتكلم عن أنفسنا

 .لنا نحن الذين نعد ثم نحنث قبل أن يجف مداد العهد الذي كتبناه

 :    ليصدق قول الشاعر ،م لنا أال نعد من أن نحنث بالوعدومن األكر 
 .وف ضعفي لم أعدليتني من خ  وعداً حانثاً              كم وعدت هللا

 :االستعداد الستالم الشريعة* 

بُّ لُِموَسى َها أَنَا آٍت إِلَْيَك فِي ظَالَِم السََّحاِب لَِكْي يَْسَمَع الشَّْعُب ِحينََما «: فَقَاَل الرَّ

بَّ بَِك�الَِم ال. »أَتََكلَُّم َمَعَك، فَيُْؤِمنُ�وا بِ�َك أَْيًض�ا إِلَ�ى األَبَ�دِ  �ْعبِ َوأَْخبَ�َر ُموَس�ى ال�رَّ  .شَّ

بُّ لُِموَس��ى  )وص�اياال بحف��ظدهم ووع�( ْس��ُهُم «: فَقَ��اَل ال�رَّ �ْعِب َوقَدِّ اْذَه�ْب إِلَ��ى الشَّ

يَن لِْليَ�ْوِم الثَّالِ�ثِ  ألَنَّ�هُ فِ�ي اْليَ�ْوِم . اْليَْوَم َوَغًدا، َوْليَْغِسلُوا ثِيَابَُهْم، َويَُكونُوا ُمْس�تَِعدِّ

بُّ أََماَم ُع◌ِ  �ْعِب َعلَ�ى َجبَ�ِل ِس�ينَاءَ الثَّالِِث يَْنِزُل الرَّ �ْعِب . يُوِن َجِمي�ِع الشَّ َوتُقِ�يُم لِلشَّ

��وا : ُح��ُدوًدا ِم��ْن ُك��لِّ نَاِحيَ��ٍة، قَ��ائِالً  اْحتَ��ِرُزوا ِم��ْن أَْن تَْص��َعُدوا إِلَ��ى اْلَجبَ��ِل أَْو تََمسُّ

هُ يٌَد بَْل . ُكلُّ َمْن يََمسُّ اْلَجبََل يُْقتَُل قَْتالً . طََرفَهُ  . يُْرَجُم َرْجًما أَْو يُْرَمى َرْميً�االَ تََمسُّ
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��ا ِعْن��َد َص��ْوِت اْلبُ��وِق فَُه��ْم يَْص��َعُدوَن إِلَ��ى . بَِهيَم��ةً َك��اَن أَْم إِْنَس��انًا الَ يَِع��يشُ  أَمَّ

�ْعَب َوَغَس�لُوا ثِيَ�ابَُهمْ .»اْلَجبَلِ  �ْعِب، َوقَ�دََّس الشَّ . فَاْنَحَدَر ُموَسى ِمَن اْلَجبَِل إِلَى الشَّ

يَن لِْليَْوِم الثَّالِثِ : شَّْعبِ َوقَاَل لِل  )۱٥-۹:۱۹خر.( تَْقُربُوا اْمَرأَةً الَ . ُكونُوا ُمْستَِعدِّ

 أنه و .هأن موسى ال يتكلم من ذات فواليعرصوته لشعب ا عتعمد الرب أن يسم

ف�ي العه�د  ل خ�ادمك موس�ى، أي إلى هللا إال عن طريق وس�يطاالقتراب  يمكنال 

وق�د  ،ل ك�ابن وحي�د المس�يح الس�يد الوس�يط ه�وص�ار دي�د وفي العهد الج ،القديم 

 :في رسالته للعبرانيين لس الرسول هذه المقارنة بالتفصيلبو شرح

ألَنَُّكْم لَْم تَأْتُوا إِلَى َجبَل َمْلُموٍس ُمْضطَِرٍم بِالنَّاِر، َوإِلَى َضبَاٍب َوظَالٍَم َوَزْوبََعٍة، " 

اْس��تَْعفَى الَّ��ِذيَن َس��ِمُعوهُ ِم��ْن أَْن تُ��َزاَد لَُه��ْم َكلَِم��ةٌ،  َوُهتَ��اِف بُ��وق َوَص��ْوِت َكلَِم��اٍت،

. »َوإِْن َمسَِّت اْلَجبََل بَِهيَمةٌ، تُْرَجُم أَْو تُْرَمى بَِسْهمٍ «: ألَنَُّهْم لَْم يَْحتَِملُوا َما أُِمَر بِهِ 

بَ�ْل قَ�ْد أَتَْي�تُْم . »َوُمْرتَِع�دٌ  أَنَ�ا ُمْرتَِع�بٌ «:َوَكاَن اْلَمْنظَُر هَكَذا ُمِخيفًا َحتَّى قَاَل ُموَسى

�َماِويَّة. إِلَى َجبَِل ِصْهيَْوَن، َوإِلَى َمِدينَِة هللاِ اْلَح�يِّ  َوإِلَ�ى َربَ�َواٍت ُه�ْم  أُوُرَش�لِيَم السَّ

�َماَواِت، َوإِلَ�ى هللاِ َديَّ�اِن اْلَجِمي�ِع،أَ َمْحفُِل َمالَئَِكٍة،َوَكنِيَس�ةُ   ْبَك�اٍر َمْكتُ�وبِيَن فِ�ي السَّ

لِ��يَن، َوإِلَ�ى َوِس��يِط اْلَعْه��ِد اْلَجِدي�ِد، يَُس��وَع، َوإِلَ��ى َدِم َرشٍّ  َوإِلَ�ى أَْرَواِح أَْب��َراٍر ُمَكمَّ

 ).۲٤-۱۸:۱۲عب."  (يَتََكلَُّم أَْفَضَل ِمْن َهابِيلَ 

 شيئاً  يرَ  ملالذي سمع هذا الصوت  ولكن الشعب. 

  .يغلفان المشهد بالوقار والغموض السحاب والضبابف 

  .لهيةاإلسرار األ  إلى يشيرأما الضباب ف ،السحاب يشير إلى مجد هللاو

نظر إل�ى نحن ال نستطيع أن نفنور هللا ومجده من رؤية الشعب  نايحميوكالهما 

 !فكم وكم أن ننظر إلى هللا ذاته ،الشمس

 م�ذكراً إيان�ا بالقيام�ة الت�ي ،  يتراءى لهم ف�ي الي�وم الثال�ثمرة أخرى نرى هللا

 . اإللهية صاياالجديدة القادرة على تنفيذ الوالطبيعة  يهبنا بها

 .ثي�ابالل غس�عن طريق الجسدي  التقديسأمرهم هللا باالستعداد الخارجي أي بو

  .. شرالعزل و وهو األهم عن طريق القداسة  داخلياالستعداد الكم أمرهم ب
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 :ظهور هللا على الجبل* 
۱٦ 

 

 

 

��ا َك��اَن ثَّالِ��ِث َوَح��َدَث فِ��ي اْليَ��ْوِم الَوحَ  لَمَّ

بَاُح أَنَّهُ َصاَرْت ُرُعوٌد َوبُُروٌق  الصَّ

َوَس�����َحاٌب ثَقِي�����ٌل َعلَ�����ى اْلَجبَ�����ِل، 

فَاْرتََع��َد . َوَص��ْوُت بُ��وق َش��ِديٌد ِج��ّدًا

���ْعِب الَّ���ِذي فِ���ي اْلَمَحلَّ���ةِ  . ُك���لُّ الشَّ
����ْعَب ِم����َن ۱۷ َوأَْخ����َرَج ُموَس����ى الشَّ

َوقَفُ���وا فِ���ي اْلَمَحلَّ���ِة لُِمالَقَ���اِة هللاِ، فَ 

َوَك�اَن َجبَ�ُل ِس�ينَاَء ۱۸. أَْسفَِل اْلَجبَلِ 

بَّ نَ�َزَل  ُن ِم�ْن أَْج�ِل أَنَّ ال�رَّ ُكلُّهُ يَُدخِّ

َعلَْي�����ِه بِالنَّ�����اِر، َوَص�����ِعَد ُدَخانُ�����هُ 

  َف ُكلُّ ــــَواْرتَجَ  اِن األَتُوِن،ـــَكُدخ

تَِداًدا ِجّدًا، َوُموَس�ى يَ�تََكلَُّم َوهللاُ يُِجيبُ�هُ فََكاَن َصْوُت اْلبُوِق يَْزَداُد اشْ ۱۹. اْلَجبَِل ِجّدًا

  )۱۹-۱٦: ۱۹خر. (بَِصْوتٍ 

 ��ل��ه م��ن مش��هد عظ��يم ظ��ل محف��وراً ف��ي ذاك��رتهم، ف��العيون يبهره��ا الب��رق ا ي

واآلذان يقتحمها صوت الرعد والبوق، واألنوف تشم رائحة الدخان والجبل كل�ه 

يجس�ر أي م�نهم  دون أنل الش�عب ارتع�د بس�ببها ك�يرتجف محدثاً زلزلة مدوية  

 .على االقتراب ليس فقط تنفيذاً ألمر الرب ولكن رعباً من المشهد المهيب

 نفس�ه موس�ىجعل�ت رع�ود ب�روق و م�نفي العهد القديم  وشتان بين ما حدث 

ج�اء حي�ث ف�ي العه�د الجدي�د  وما نراه )۲۱:۱۲عب( أنا مرتعب ومرتعد : لوقي

وأصبحنا مدعوين ال أن  نقترب إليه فقط  ،ينوالعشارالمسيح وجلس مع الخطاة 

  !ما أعظم تواضعك يا رب! بل باألحرى أن نتحد به ونقتات من جسده ودمه
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 :تحذير للشعب* 
بُّ َعلَ�ى َجبَ�ِل ِس�ينَاَء، إِلَ�ى َرْأِس اْلَجبَ�ِل، َوَدَع�ا هللاُ ُموَس�ى إِلَ�ى َرْأِس ۲۰ َونََزَل الرَّ

بُّ لُِموَسىفَقَ . فََصِعَد ُموَسى. اْلَجبَلِ  ِر الشَّْعَب لِئَالَّ يَْقتَِحُموا إِلَ�ى «:اَل الرَّ اْنَحِدْر َحذِّ

بِّ لِيَْنظُُروا، فَيَْسقُطَ ِمْنُهْم َكثِيُرونَ  َوْليَتَقَدَّْس أَْيًضا اْلَكَهنَةُ الَِّذيَن يَْقتَِربُوَن إِلَ�ى .الرَّ

بُّ  بِّ لِئَالَّ يَْبِطَش بِِهِم الرَّ  .»الرَّ

بِّ فَقَ��اَل مُ   ��ْعُب أَْن يَْص��َعَد إِلَ��ى َجبَ��ِل ِس��ينَاَء، ألَنَّ��َك أَْن��َت «: وَس��ى لِل��رَّ الَ يَْق��ِدُر الشَّ

ْرتَنَا قَائِالً  ْس�هُ : َحذَّ بُّ ۲٤. »أَقِْم ُح�ُدوًدا لِْلَجبَ�ِل َوقَدِّ اْذَه�ِب اْنَح�ِدْر ثُ�مَّ «: فَقَ�اَل لَ�هُ ال�رَّ

ا اْلَكهَ . اْصَعْد أَْنَت َوَهاُروُن َمَعكَ  بِّ َوأَمَّ نَةُ َوالشَّْعُب فَالَ يَْقتَِحُموا لِيَْصَعُدوا إِلَ�ى ال�رَّ

 )۲٥-۲۰ :۱۹خر(. فَاْنَحَدَر ُموَسى إِلَى الشَّْعِب َوقَاَل لَُهمْ  ۲٥.»لِئَالَّ يَْبِطَش بِِهمْ 

  ويستدعي اس�تعداداً خاص�اً م�ن  ،جليلوحقاً إن مشهد الحضور اإللهي مهيب

ال ي�دفع الفض�ول بعض�هم حت�ى  ،لب�اقي الش�عبوتح�ذيراً  موسى وهارون، وفهماً 

ول��م يص��عد س��وى موس��ى . الجب��ل في��دفع حيات��ه ثمن��اً لفض��وله إل��ى االقت��راب م��ن

 لكهنوت وهارون ممثالً  - لكلمة اإللهيةا -للسيد المسيح وسى ممثالً ــم ،وهارون

 . يدخل إلى المقدسات اإللهية وبدونه نهلكالذي رئيس كهنتنا  السيد المسيح 

  .وايتقدسن يقتربوا بعض الشيء من الجبل بشرط أن أ  للكهنةوسمح هللا

 : الوصايا العشر* 

  في نفس الوقت جديدةوالوصايا العشر قديمة. 

   .ومكان لكل زمان  بلليست للعهد القديم فقط فهي  

   .هنفسكتبها هللا بولذا  عميقها لكن مفهومو معدودة كلمات قليلة

   م بالوصايااتزلالا عناإلنسان  عجزثبت وبعد آالف التجارب.  

  .ويستحيل عليهم طاعتها ن هذه الوصايا فوق طاقاتهموظن البشر أ

  .من هللا في حريتهم اً مـُّ كـَ حـَ ت اعتبروهاكثيراً ما و بل

لحي���اتهم  ةموض���وعال الوص���يةفص���دقوا أن  ،خ���دع إبل���يس البش���ر م���رة أخ���رىو

 .تهمالذ مننهم  حرمامن أجل عبوديتهم و إنما هي ،وحريتهم
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 أرب�ع وص�ايا ف�ي الل�وح األول  ة بـح�ــالم والوصايا كلها في كلمة واحدة ه�ي

  .ة القريبباللوح الثاني كلها عن مح كلها عن محبة هللا ، وست وصايا في

 

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللوح األول  
يشمل أربع وصايا تختص  

. بعالقة اإلنسان باہلل  

...  أنا الرب الهك-1
. آلهة أخرى أماميلكال يكن 

 تمثاالً منحوتاً لك ال تصنع -2
ال تسجد لهن... وال صورة

. وال تعبدهن
. ال تنطق باسم إلهك باطالً-3
. اذكر يوم السبت لتقدسه-4
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اللوح الثاني  
يشمل ست وصايا تختص  
  بعالقة اإلنسان بقريبه

 
 أكرم أباك و أمك -5

.لكي تطول أيامك على األرض
. ال تقتل-6
. ال تزن-7
. ال تسرق-8

 ال تشهد على قريبك -9
.شهادة زور

. ال تشته شيئاً مما لقريبك-10

 
 
 
 
 
 

اللوح الثاني  
يشمل ست وصايا تختص  
  بعالقة اإلنسان بقريبه
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. ال تقتل-6
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الوصايا
العشر

بهاتين
الوصيتين
محبة هللا
ومحبة
القريب

تتلخص كل
الوصايا

نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ، تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ « 
 )27: 10لو(.»وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ

 الوصايا العشر بين العهد القديم والعهد الجديد
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 أن السيد المسيح لم يأِت لينقض بل ليكمل جدول يوضح

 ريعة العهد القديم ش   شريعة العهد الجديد 
 أنا الرب إلهك ال يكن "  ۳: ۲۰خر

 ."لك آلهة أخرى أمامي
 بِّ إِلِه����َك تَْس����ُجُد " ۱۰: ٤م����ت لِل����رَّ

 ."َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ 
 ال تص���نع ل���ك تمث���االً :  " ۲۰خ���ر

 ".منحوتاً 
الَ يَْق��ِدُر َخ��اِدٌم أَْن يَْخ��ِدَم "۱۳:۱٦ل��و
 ."َدْينِ َسيِّ 

 ال تنط��ق باس��م إله��ك "  ۷: ۲۰خ��ر
 ."باطالً 

 الَ تَْحلِفُ��وا اْلبَتَّ��ة، " ۳۷، ۳٤: ٥م��ت
 ."نََعْم نََعْم، الَ الَ : بَْل لِيَُكْن َكالَُمُكمْ 

 اذك����ر ي����وم الس����بت "  ۸: ۲۰خ����ر
 ."لتقدسه

 ْبُت إِنََّم�ا ُجِع�َل «  ۲۸-۲۷: ۲مر السَّ
. ألَْجِل السَّْبتِ  ألَْجِل اِإلْنَساِن الَ اِإلْنَسانُ 

ْبِت أَْيًضا  .»إًِذا اْبُن اِإلْنَساِن هَُو َربُّ السَّ
 أك���رم أب���اك وأم���ك "  ۱۲: ۲۰خ���ر

 ."لكي تطول أيامك
 ا "  ۳۷: ۱۰مت� َمْن أََح�بَّ أَبً�ا أَْو أُّمً

 ."أَْكثََر ِمنِّي فَالَ يَْستَِحقُّنِي

  ال تقتل"  ۱۳: ۲۰خر". 
 َض�ُب َعلَ�ى ُكلَّ َمْن يَغْ "َ  ۲۲: ٥مت

 "أَِخيِه بَاِطالً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكمِ 

 ال تزن"  ۱٤: ۲۰خر". 
 إِنَّ ُكلَّ َمْن يَْنظُ�ُر إِلَ�ى "  ۲۸: ٥مت

 ."اْمَرأٍَة لِيَْشتَِهيَهَا، فَقَْد َزنَى بِهَا فِي قَْلبِهِ 

 ال تسرق"  ۱٥: ۲۰خر". 
 َوَم������������ْن أََراَد أَْن " ٤۰: ٥م������������ت

َداَء يَُخاِصَمَك  َويَأُْخَذ ثَْوبََك فَاْتُرْك لَهُ ال�رِّ
 ."أَْيًضا

 ال تشهد على قريبك "  ۱٦: ۲۰خر
 ."شهادة زور

 ُك���لَّ َكلَِم���ٍة بَطَّالَ���ٍة "  ۳٦: ۱۲م���ت
يَ��تََكلَُّم بِهَ��ا النَّ��اُس َس��ْوَف يُْعطُ��وَن َعْنهَ��ا 

ينِ   ." ِحَسابًا يَْوَم الدِّ
 ال تش��ته ش��يئاً مم��ا "  ۱۷: ۲۰خ��ر

 ."كلقريب
 تََحفَّظُوا ِمَن الطََّمعِ "۱٥َ: ۱۲لو". 
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  ويقض�ي . ومن هذا الجدول نرى أن السيد المسيح لم يأِت لي�نقض ب�ل ليكم�ل

على ج�ذور الخطيئ�ة ول�يس عل�ى ثماره�ا فق�ط ، ويس�مو بالوص�ية ليجعله�ا حي�اة 

 نعيشها وليست فروضا نتممها 

  على النظر إل�ى وص�ية هللا وكأنه�ا  اعتاد كثيرون :الوصية لحمايتنا وليست المتحاننا

إذا فش���لوا و ،يض���عه هللا لعبي���ده ف���إذا نجح���وا كاف���أهم ب���الملكوتعس���ير  امتح���ان

 !جهنمفمصيرهم في 

بقدر ما هي قانون إله�ي وض�عه لطاعتنا ولكن الحقيقة أن الوصية ليست امتحاناً 

ص�ية الوكم�ا أن  .ليحمي به أبناءه م�ن الش�رور والمخ�اطربحكمة متناهية  القدير

  )۱٥: ۱٤يو(. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ،دائماً هي دليل إيمان ومحبة ل

 )۸: ۱۱عب. (باإليمان إبراهيم لما ُدعي أطاع

  ًإذا نظرن��ا إل��ى الق��انون ال��ذي يح��دد س��رعة  :بالنس��بة للق��وانين المدني��ةفم��ثال

غرام��ة الس��يارة عل��ى أن��ه قي��د يح��د م��ن حريتن��ا، أو خص��م يت��ربص بن��ا لنق��ع ف��ي ال

فتـََضح ا للتحايل عليه وكسره دون أن يـُ فسنجد أننا نبذل قصارى جهدن ،والعقوبة

ال س�وراً م�ن مخ�اطر الس�رعة  يحمين�ا واعتبرن�اه س�وراً اقتنعن�ا ب�ه ، أما إذا أمرنا

 .يحافظ علينال فسنجد أنفسنا سعداًء بطاعته شاكرين من وضعه ،ويعطلنا يسجننا

 سواء في  ،لحكمةاقد تفتقر إلى  األرضية اتفقنا أن بعض القوانينإذا و

 ايل عليهاــــفنتح ،القوانين السماوية أيضاً فينشك هل ف ،التشريع أو في التطبيق

        الطريق أمامنا ؟ وضعها لتنير الذي هللا  شكرأم ن ونسعى لكسرها في الخفاء؟ 

  دأ ب��اعتراف تب�� ش��فاءأول��ى خط��وات ال ؟للتش��خيص أم للع��الج... ا والن��اموسالوص��اي

، وربم�ا يس�تعين باألش�عات فيب�دأ الطبي�ب ف�ي تش�خيص العل�ة ،رضهالمريض بم

إج��راء ه��ذه الفحوص��ات الت��ي تلق��ي الض��وء عل��ى  مَّ ـَ وكلن��ا نحم��ل ه��. والتحالي��ل

 . يكون لديها سالحاً لعالجه أو دواًء شافياً المرض دون أن 

 عمل  ال ينقض وبعد انتهاء مرحلة التشخيص يأتي دور الطبيب المعالج الذي

، وه�ذا بالتم�ام ه�و عم�ل النعم�ة ف�ي لـِّ م�ـَ كـُ ب�ل يزمالئه ال�ذين شخص�وا الم�رض 
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حيث يهبنا  ،التي يتوجها سر اإلفخارستيا ،سةيمن خالل أسرار الكن العهد الجديد

  .من خالل اتحادنا بجسد الرب ودمهالرب قوة الشفاء 

 فض��ح توتظه��ر قبحن��ا الم��رآة الت��ي و أداة التش��خيص أو ه�� ق��د ك��ان الن��اموسو

��ا النَّ��اُموُس فَ��َدَخَل لَِك��ْي تَْكثُ��َر " ،دون أن يه��ب لن��ا س��بل الع��الج ،ن��اخطايا َوأَمَّ

مما جع�ل  )۲۰:٥رو" ( .َولِكْن َحْيُث َكثَُرِت اْلَخِطيَّةُ اْزَداَدِت النِّْعَمةُ ِجّدًا. اْلَخِطيَّةُ 

 الوص�ايافيه  عهد جديد  تكتبمن خالل  يشعر بعجزه وبحاجته لمخلصاإلنسان 

            :م��ا تنب�أ عن�ه إرمي�ا النب��ي ووه� ،وليس�ت فق�ط عل��ى أل�واح حجري�ة ،داخ�ل القل�ب

، َوأَْقطَُع َمَع بَْي�ِت إِْس�َرائِيَل َوَم�َع بَْي�ِت يَهُ « بُّ وَذا َعْه�ًدا ـــ�ـَها أَيَّاٌم تَأْتِي، يَقُوُل الرَّ

آبَ�ائِِهْم يَ�ْوَم أَْمَس�ْكتُُهْم بِيَ�ِدِهْم ألُْخ�ِرَجُهْم ِم�ْن لَْيَس َكاْلَعْهِد الَّ�ِذي قَطَْعتُ�هُ َم�َع .َجِديًدا

بُّ  بَْل هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي . أَْرِض ِمْصَر، ِحيَن نَقَُضوا َعْهِدي فََرفَْضتُُهْم، يَقُوُل الرَّ

بُّ  َش�ِريَعتِي فِ�ي َداِخلِِه�ْم  أَْجَع�لُ : أَْقطَُعهُ َمَع بَْيِت إِْسَرائِيَل بَْعَد تِْلَك األَيَّاِم، يَقُوُل الرَّ

 )۳۳-۳۱:۳۱رإ( .َوأَْكتُبَُها َعلَى قُلُوبِِهْم، َوأَُكوُن لَُهْم إِلًها َوُهْم يَُكونُوَن لِي َشْعبًا

َوأُْعِط��يِهْم قَْلبً��ا َواِح��ًدا، "ويتنب��أ حزقي��ال أيض��اً ع��ن قل��ب لحم��ي ول��يس حجري��ا ً 

ِزُع قَْل�َب اْلَحَج�ِر ِم�ْن لَْحِمِه�ْم َوأُْعِط�يِهْم قَْل�َب َوأَْجَعُل فِي َداِخلُِكْم ُروًحا َجِديًدا، َوأَْن�

، ا القل��ب؟ ه�ذا ه��و عم�ل ال��روح الق��دسفكي�ف يعطين��ا هللا ه�ذ .)۱۹:٥ح��ز("لَْح�مٍ 

م�ن يحبن�ي "فتمنعنا ع�ن مخالف�ة الوص�ايا  ،روح المحبة التي انسكبت في قلوبنا

، فق���د ص���ارت الوص���ايا محف���ورة ف���ي قلوبن���ا. )۲۳:۱٤ي���و( "يحف���ظ وص���اياي

 .اً من جهنم وال طمعاً في الملكوتونطيعها حباً في هللا وليس فقط خوف

 )۲٥خر(:خيمة االجتماع*

 قد أتاحت لبني إسرائيل أن يع�اينوا و ،كانت الخيمة مكان لقاء هللا مع اإلنسان

أم�ا ف�ي المس�يح فق�د  ،مجد هللا كل يوم ف�ي اللي�ل والنه�ار بع�امود الن�ار والس�حاب

كم�ا لوحي�د  ورأينا مجده مجداً " لحلـوله بيننا ورؤيتنا لمجده  ت الخيمة رمزاً نكا

  .)۱٤:  ۱يو (  "من اآلب مملوء نعمة وحقا 
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  ًوه��و م��ا الإيان��ا برؤيت��ه  يش��تهي هللا أن نص��نع ل��ه مس��كنا ف��ي وس��طنا واع��دا  

 . داخل قلبهاإلنسان خيمة هللا يقيم التي بهاالقداسة يتحقق إال ب

قـدس األقداسالقــــــــــــــــــدسالدار الخارجية

  ياتهاشكل توضيحي للخيمة ومحتو 

الدار الخارجية
  

 

 

بالدار الخارجية وعليه تقدم الذبائح  :مذبح النحاس

 .لينال الشعب غفراناً من خالل الدم والمحرقات بصورة دائمة
 

 

ويوجد بها ماء يغتسل به الكهنة قبل دخولهم إلى   :المرحضة

 ة جديدةتشير إلى المعمودية التي تهب والد .القدس

س
القـــــد

 

 

 

 

تتكون من سبع شعب تشير إلى كمال عمل  :المنارة الذهبية

 .كما تشير للسيد المسيح نور العالم. الروح القدس
 

 

 

رغيف الخبز كعدد  ۱۲يوضع عليها   :مائدة خبز الوجوه

 .سبت إشارة إلى سر اإلفخارستيااألسباط ويتم تغييرها كل 
 

 

 

موجود بالقدس أمام الحجاب الذي يفصل  :مذبح البخور

 .القدس عن قدس األقداس وعليه يقدم الكاهن بخوراً  يومياً 

س
س األقدا

قد
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 يدخله أحد موجود في قدس األقداس الذي ال: تابوت العهد

سوى رئيس الكهنة في يوم الكفارة ليرش الدم على غطاء 

وداخل التابوت يوجد . التابوت كفارة عن خطاياه وخطايا شعبه

 .لوحا الشريعة وقسط المن وعصا هارون التي أفرخت
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 !!هارون يصنع عجالً ذهبيا  

�ْعُب أَنَّ ُموَس�ى أَْبطَ�أَ فِ�ي النُّ�ُزوِل ِم� ا َرأَى الشَّ �ْعُب َعلَ�ى َولَمَّ َن اْلَجبَ�ِل، اْجتََم�َع الشَّ

ُج��َل «: َه��اُروَن َوقَ��الُوا لَ��هُ  قُ��ِم اْص��نَْع لَنَ��ا آلَِه��ةً تَِس��يُر أََماَمنَ��ا، ألَنَّ ه��َذا ُموَس��ى الرَّ

: فَقَ��اَل لَُه��ْم َه��اُرونُ ۲. »الَّ��ِذي أَْص��َعَدنَا ِم��ْن أَْرِض ِمْص��َر، الَ نَْعلَ��ُم َم��اَذا أََص��ابَهُ 

 .»اطَ الذََّهِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي بَِهااْنِزُعوا أَْقرَ «

فَأََخ�َذ ٤. فَنََزَع ُكلُّ الشَّْعِب أَْقَراطَ الذََّهِب الَّتِي فِي آَذانِِه�ْم َوأَتَ�ْوا بَِه�ا إِلَ�ى َه�اُرونَ ۳ 

َرهُ بِاِإلْزِميِل، َوصَ  ه�ِذِه آلَِهتُ�َك «: فَقَ�الُوا. نََعهُ ِعْجالً َمْسبُوًكاذلَِك ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ

��ا نَظَ��َر َه��اُروُن بَنَ��ى َم��ْذبًَحا ٥. »يَ��ا إِْس��َرائِيُل الَّتِ��ي أَْص��َعَدْتَك ِم��ْن أَْرِض ِمْص��رَ  فَلَمَّ

بِّ «: أََماَم��هُ، َونَ��اَدى َه��اُروُن َوقَ��الَ  ��ُروا فِ��ي اْلَغ��ِد َوأَْص��َعُدوا٦. »َغ��ًدا ِعي��ٌد لِل��رَّ  فَبَكَّ

�ْرِب ثُ�مَّ قَ�اُموا لِلَِّع�بِ . ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا َذبَائَِح َسالََمةٍ  �ْعُب لِألَْك�ِل َوالشُّ . َوَجلََس الشَّ

 )٦-۱: ۳۲خر(

 الجب�ل وم�ا يج�ري عن�د س�فحه ف�وقارقة الهائلة بين م�ا ك�ان يج�ري للمف يا !!

حاب ب��ه الس��يح��يط  ،ين ي��دي هللا يتح��دث إلي��ه فم��اً لف��مف��وق الجب��ل ك��ان موس��ى ب��

والضباب وه�و يتس�لم م�ن هللا ل�وحي الش�ريعة ومواص�فات خيم�ة االجتم�اع وق�د 

 .)۱۸: ۲٤خر(ظل موسى فوق الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة 

أخ�ذت فاالنتظ�ار م�ن  م�لَّ فك�ان هن�اك الش�عب المتم�رد ال�ذي الجب�ل  حأما في س�ف

و أ ،فم���نهم م���ن ظ���ن أن موس���ى ق���د أص���ابه مك���روه ،الظن���ون تلع���ب برؤوس���هم

 . ف مثل أخنوخ وصعد للسماءطِ ــُ اخت

 البح��ث ع��ن حتمي��ة جتم��ع رأي الش��عب عل�ىفق��د ا بغ�ض النظ��ر ع��ن اعتق�ادهم،و

ذي م�ا زال يرس�ل اإلل�ه ال� !ه الذي ع�رفهم ب�ه موس�ىلوبديل لإل بلبديل لموسى 

س�طهم ، اإلله ال�ذي م�ا زال ويرسل لهم الماء من الصخرةو، لهم المن كل صباح

أية جرأة تلك التي يتمتع بها اإلنسان ال�ذي يس�بك ! الناربعامود السحاب وعامود 

 .بال عذرحقا  كانوا  ....... .عجال ليعبده وطعم المن ما زال في فمه
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  يص��نع له�م آله��ة تس��ير ض�غطوا علي��ه لوهك�ذا اجتم��ع الش�عب ض��د ه��ارون و

آله�ة مص�ر وظن�وا أن إلهه�م الواح�د ال�ذي عرف�وه محاك�اة  لعله�م أرادواأمامهم و

 !موسى قد هجرهم بهجرة موسى لهم بواسطة

 ب المس�ألة ـِّ حاول أن يُصعف ،من تجمعهمخاف هارون من ثورتهم وارتعب و

  .همعطلحبهم للذهب ي لعلأن يأتوه بذهب نسائهم عليهم فطلب 

ولألس�ف ل�م  ولكن لدهشته الشديدة جاءوه بالذهب ووجد هارون نفس�ه ف�ي م�أزق

 ...همأن ي�واجه -ب�ل ل�م يح�اول -س�تطع ول�م ي ،فت�ورط معه�م ،يقاوم للخروج منه

            .صنع لهم العجلوأمسك اإلزميل بيده قد ف ،يمكن أن يتبرأ هارون؟ قطعاً ال فهل

 ه��ذه آلهت��ك ي��ا إس��رائيل الت��ي أص��عدتك م��ن أرض "ل ق��الوا العج�� والم��ا رأو

 ،ه�و إلهه�م ال�ذي ض�رب فرع�ونهل هذا التمثال األبكم أحقاً  !يا للكارثة "مصر

ل ه�ذه كي�ف اس�تطاعوا نس�يان ك�؟ البح�ر أم�امهم وأغ�رق فرع�ون وجن�وده وشق

َصنَُعوا ِعْجالً فِي ُحوِريَب، َوَس�َجُدوا "  ذا يقول المرتلل!! العجائب بهذه السرعة

نَُسوا هللاَ ُمَخلَِّص�ُهُم، ۲۱. َوأَْبَدلُوا َمْجَدُهْم بِِمثَاِل ثَْوٍر آِكِل ُعْشبٍ ۲۰لِتِْمثَال َمْسبُوٍك، 

�� َوَعَجائِ��َب فِ��ي أَْرِض َح��اٍم، َوَمَخ��اِوَف َعلَ��ى بَْح��ِر ۲۲انَِع َعظَ��ائَِم فِ��ي ِمْص��َر، الصَّ

  )۲۲-۱۹: ۱۰٦مز" (ُسوٍف 

  ش�كر الفم�ا أكث�ر م�ا يتب�دَّل  هك�ذا،إسرائيل  وبن نحدراال تستغرب كثيراً كيف

 . عها بيديهصن اً اإلنسان عن عبادة اإلله الحقيقي ليعبد أوثان ويبتعد. بالجحود

الم��ال أو الس��لطة أو الص��حة نض��ع ثقتن��ا ف��ي ف ؟ الي��وم حت��ىأل��يس ه��ذا م��ا نفعل��ه 

 ناسين حياتَنا الروحية وِصلَتنا بال؟ ات، فنصرف الوقت كله في الماديوالنفوذ

  وه��ا ه��و ه��ارون يح��اول إص��الح غلطت��ه البش��عة بس��تار التعب��د لل��رب فيبن��ي

ولكن لمن ه�ذا الم�ذبح؟ . ئح لهويدعو الشعب إلقامة عيد للرب وتقديم الذبا اً مذبح

يع�يش بعي�داً ك�ل البع�د  اً ش�به إنس�انإن�ه هن�ا ي م الذبائح؟قدَ ـُ◌ُ عيد هذا؟ ولمن توأي 

 .ضميره رضيفي سلوكه وأعماله ثم نراه يصلي ويذهب للكنيسة ليعن هللا 
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  واللعب هن�ا  ،)للعب(ومما يزيد األمر بشاعة أن الشعب بعد تقديم الذبائح قام

يقلدون فيها ما تفعل�ه الش�عوب  ممارسات جنسية جماعيةهو بل  ،ريئاً ليس لهواً ب

ولعل هذا الفجور المصاحب لعبادة  .الوثنية في عباداتها فتجلب على نفسها اللعنة

 .أدنى شهواتهم األوثان كان دافعاً كبيراً وراء حماسهم لهذا اإلله الذي يرضي

  فية تقديس الكهنةى فوق الجبل كيكان الرب يصف لموس :موقف هارون، 

  وفي نفس الوقت كان هارون ،وكيفية صنع مالبس الكهنوت ،هارون ونسله

 .ويشارك في تلك السقطة البشعة زميل بيديه لينحت العجل الذهبييمسك اإل

  حقاً لم يكن هارون هو المحرض، وقد حاول على استحياء أن يعطل الش�عب

لموق��ف نقط��ة س��وداء ف��ي اولك��ن يظ��ل ه��ذا  ،أو يمنع��ه م��ن خ��الل طل��ب ال��ذهب

ولك�ن  ،تحت ضغط األغلبيةقد نلتمس له بعض األعذار البشرية لكونه   .هتاريخ

ينبغ��ي أن يك��ون موقفن��ا فن��ه عن��دما يتع��ارض رأي األغلبي��ة م��ع رأي هللا أالح��ق 

، وإن هللا وح�دي أطيع هللا حت�ى ل�و أطع�تُ س�: وكان يجدر ب�ه أن يق�ول .ماً◌ً حاس

مث�ل الق�ديس بثق�ة ي�رد ف ،فك بينما العالم  كل�ه ض�دكقالوا له لماذا تصر على موق

 . وأنا ضد العالم: أثناسيوس

ولكنه لألسف شابه بيالطس البنط�ي ال�ذي اش�ترك ف�ي جريم�ة الحك�م عل�ى الب�ار 

   .رأي األغلبيةخضع لمكتفيا بغسيل يديه من هذا اإلثم، مخدراً ضميره بأنه ي

 نح�ت التمث�ال بيدي�ه وعن�دما ب�ل  ،لألسف ل�م يق�ل ه�ذا وال ذاك ،ولكن هارون

ح�اول التنص�ل م�ن جرم�ه وادع�ى أن�ه بع�د نزول�ه م�ن عل�ى الجب�ل  عاتبه موسى

       !! ب في النار فخرج عجال ذهبياً ألقى الذه

اد التمث�ال أم�ر ولم تستغرق هذه السقطة ساعات قليلة من هارون والشعب، فإع�د

ث�م ينهمك�ون ف�ي ص�نع  كانوا  يذهبون خاللها لجمع الم�ن ص�باحا ،يستغرق أياماً 

الوثن ليخونوا هللا الذي يطعمهم يوميا في ذلك القفر، ورغم م�رارة الخيان�ة يظ�ل 

 .ما أعظمك يا رب! مهما تطاول اإلنسان وجحد ،ال يقدر أن ينكر نفسه،هللا أميناً 
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 :شفاعة موسى* 

بُّ لُِموَسى َك الَّ�ِذي أَْص�َعْدتَهُ ِم�ْن أَْرِض ألَنَّهُ قَْد فََس�َد َش�ْعبُ . اْذَهِب اْنِزلْ «: فَقَاَل الرَّ

َص��نَُعوا لَُه���ْم ِعْج���الً . َزاُغ���وا َس��ِريًعا َع���ِن الطَِّري���ِق الَّ��ِذي أَْوَص���ْيتُُهْم بِ���هِ . ِمْص��رَ 

ه�ِذِه آلَِهتُ�َك يَ�ا إِْس�َرائِيُل الَّتِ�ي أَْص�َعَدْتَك : َمْسبُوًكا، َوَسَجُدوا لَهُ َوَذبَُحوا لَهُ َوقَالُوا

بُّ لُِموَسى. »رَ ِمْن أَْرِض ِمصْ  َرأَْيُت هَذا الشَّْعَب َوإَِذا ُهَو َشْعٌب ُصْلُب «: َوقَاَل الرَّ

قَبَةِ   . »فَاآلَن اْتُرْكنِي لِيَْحَمى َغَضبِي َعلَْيِهْم َوأُْفنِيَُهْم، فَأَُصيَِّرَك َشْعبًا َعِظيًما۱۰. الرَّ

بِّ إِلِهِه، َوقَالَ  َع ُموَسى أََماَم الرَّ اَذا يَا َربُّ يَْحَمى َغَضبَُك َعلَى َش�ْعبَِك لِمَ «: فَتََضرَّ

ٍة َعِظيَمٍة َويٍَد َشِديَدٍة؟ لَِماَذا يَتََكلَُّم اْلِمْص�ِريُّوَن  الَِّذي أَْخَرْجتَهُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِقُوَّ

ْرِض؟ اِْرِج�ْع أَْخَرَجُهْم بُِخْبٍث لِيَْق�تُلَُهْم فِ�ي اْلِجبَ�اِل، َويُْفنِ�يَُهْم َع�ْن َوْج�ِه األَ : قَائِلِينَ 

�رِّ بَِش�ْعبِكَ  اُْذُك�ْر إِْب�َراِهيَم َوإِْس�َحاَق َوإِْس�َرائِيَل . َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم َعلَ�ى الشَّ

�َماِء، َوأُْعِط�ي : َعبِيَدَك الَِّذيَن َحلَْفَت لَُهْم بِنَْفِسَك َوقُْلَت لَُهمْ  أَُكثُِّر نَْسلَُكْم َكنُُجوِم السَّ

بُّ َعلَ�ى . »لَّ هِذِه األَْرِض الَّتِي تََكلَّْمُت َعْنَها فَيَْملُِكونََها إِلَى األَبَدِ نَْسلَُكْم كُ  فَنَِدَم ال�رَّ

 )۱٤-۷: ۳۲خر( .الشَّرِّ الَِّذي قَاَل إِنَّهُ يَْفَعلُهُ بَِشْعبِهِ 

  فشعر بمهانة الخيانةما يفعله الشعب   هللارأى  ،ومن علياء سمائه.  

لعروس�ه الت�ي  أغلى م�ا يمل�ك العريس الذي قدم  ال يعرفه إالشعر باألسى الذي  

ف�ي ولك�ن الع�روس  -ف�رط محبت�ه لال لحس�نها ب�ل  -ات األخرياختارها دوناً عن 

 !ولألسف فنحن كثيراً ما نقلد تلك الخائنة!  مع ألد أعدائه خانتهأول فرصة 

  كأن�ه و "ش�عبكق�د فس�د "الشعب لموسى قائالً ل�ه هللا نسب ومن شدة غضبه

 .سجدوا وذبحوا للعجل الذهبي ماشعبه بعديستطيع أن يدعوهم ال  يعلن أنه

  وأفن�يهم اتركني ليحمى غضبي عليهم"لموسى ومما يلفت النظر قول هللا" 

موافق�ة الحص�ول عل�ى هذا الشعب دون عاقب أن ي فال يقدر يقيد هللا موسىوكأن 

فع�ل م�ع تماماً كم�ا !! يسيهيا لتواضع الرب ومحبته وتباسطه مع قد !أوالً  موسى

 .ما هو مزمع أن يفعله بسدوم وعمورة هلم يستطع أن يخفي عنإبراهيم ف
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  وتوسل إل�ى هللا بش�دة م�ن  ،عندما سمع هذا التهديدارتعب جداً فقد أما موسى

أخ�ذ ف "ش�عباً عظيم�اً وأص�يرك "  ل�ه شخص�ياً  الرب عدأجل شعبه ولم يلتفت لو

  هيذكر وأخذ  ،الشعب مرة أخرى للرب بفنسلصفح يعدد الحجج التي تدعو هللا ل

            .قع���ة م���ن المص���ريينوة المتتش���مالابو ،بوع���وده إلب���راهيم وإس���حق ويعق���وب

 ال��ذي يس��وق الحج��ة وراء األخ��رى  الش��فيع وم��ا أعج��ب الف��ارق ب��ين موس��ى

يب��ذل قص��ارى جه��ده أم��ام ك��ان ال��ذي  الس��ابق وموس��ى ،دفاع��اً ع��ن ه��ذا الش��عب

ن��زول إل��ى مص��ر لتخل��يص نف��س ل��ك ببض��عة ش��هور للته��رب م��ن الالعليق��ة قب��ل ذ

  !الشعب

ال�ذي .. .ة موس�ىعن حمو غضبه وقب�ل ش�فاع تراجعاً  هللا أظهروأمام هذا الحب 

 .ه الشعبلم يكـــن قد أدرك بعد بشاعة ما صنع

س��واء ك��ان ه��ؤالء  ،عن��د هللا ودال��ةإن لش��فاعة القديس��ين ق��وة عظيم��ة  :ق��وة الش��فاعة

  .في الجسد أو انتقلوا إلى الفردوسًء القديسون أحيا

ول��ذا فم��ن  ،أو الم��رض ض��يقالف��ي   ناوكلن��ا تعودن��ا أن نص��لي م��ن أج��ل بعض��

عل���ى األرض  ال���ذين مش���اركة ف���ي الص���الة م���ن أخوتن���االطل���ب ن أن العجي���ب

ال�ذين  ،المشغولين بمئات المهام، ونستنكف أو ننكر طلب الش�فاعة م�ن القديس�ين

 ! وى الصالة والتسبيح والطلبةتنيحوا ولم يعد لهم شاغل س

ر اس�تهتا دونواج�ب مق�دس فع�ل ه�ذا كن ،دالصالة من أجل أح اب منلِـ ُ إذا ط ليتنا

  .)۱٦:٥يع( "ضعْ بَ  لِ م ألجْ كُ ضُ عْ وا بَ لُّ صَ "معلمنا يعقوب قول  متذكرين

  عند هذا التعبير، ويتعجبون  -ولهم بعض الحق  - يتوقف الكثيرون !!فندم الرب

أننا عندما نترجم ولهم نقول  !ب وهو العالم بكل شيء قبل حدوثهركيف يندم ال

نصف له ما لأن يدركه للطفل  مشاعر الكبار لألطفال نستخدم أقرب لفظ يمكن

فما بالنا وهللا يصف مشاعره اإللهية للبشر ذوي اإلدراك  ،قد يعجز عن فهمه

أسى المحدود فيستخدم أقرب كلمة في لغتهم لوصف ما يشعر به من حزن و

  .  هءعاقب أبنامرغماً أن ييضطر  األب الذي
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 :موسى يكسر لوحي الشريعة* 
�َهاَدِة فِ�ي يَ�ِدهِ ۱٥ لَْوَح�اِن َمْكتُوبَ�اِن : فَاْنَصَرَف ُموَسى َونََزَل ِمَن اْلَجبَ�ِل َولَْوَح�ا الشَّ

اِن ُهَم�ا َص�ْنَعةُ هللاِ، َواللَّْوَح�۱٦  .ِمْن ُهنَ�ا َوِم�ْن ُهنَ�ا َكانَ�ا َمْكتُ�وبَْينِ . َعلَى َجانِبَْيِهَما

�ْعِب فِ�ي ۱۷. َواْلِكتَابَةُ ِكتَابَةُ هللاِ َمْنقُوَشةٌ َعلَ�ى اللَّ�ْوَحْينِ  َوَس�ِمَع يَُش�وُع َص�ْوَت الشَّ

لَ�ْيَس َص�ْوَت ِص�يَاِح «: فَقَ�الَ ۱۸. »َصْوُت قِتَال فِ�ي اْلَمَحلَّ�ةِ «: ُهتَافِِه فَقَاَل لُِموَسى

. »، بَ��ْل َص��ْوَت ِغنَ��اٍء أَنَ��ا َس��اِمعٌ )الهزيم��ة( اِح اْلَكْس��َرةِ النُّْص��َرِة َوالَ َص��ْوَت ِص��يَ 
ْقَص، فََحِم��َي َغَض��ُب ۱۹ َوَك��اَن ِعْن��َدَما اْقتَ��َرَب إِلَ��ى اْلَمَحلَّ��ِة أَنَّ��هُ أَْبَص��َر اْلِعْج��َل َوال��رَّ

َرُهَما فِ�ي أَْس�فَِل اْلَجبَ�لِ  مَّ أََخ�َذ اْلِعْج�َل ثُ�۲۰. ُموَسى، َوطََرَح اللَّْوَحْيِن ِمْن يََدْيِه َوَكسَّ

اهُ َعلَى َوْج�ِه اْلَم�اِء،  الَِّذي َصنَُعوا َوأَْحَرقَهُ بِالنَّاِر، َوطََحنَهُ َحتَّى َصاَر نَاِعًما، َوَذرَّ

 )۲۰-۱٥: ۳۲خر. (َوَسقَى بَنِي إِْسَرائِيلَ 

 س�مع ض�جيج  ذيال� ،التقى يش�وعف�العه�د  الوح�  ومع�ه مس�رعاً،موس�ى  نزل

 ! صوت غناء هذا أن خبرهولكن موسى أ ،تاالً أن هناك ق  الشعب فظن

ورأى أن الش�عب ق�د  .لما نزل موسى وأبصر العجل والرقص ثار ثورة عارم�ةف

يدي�ه سيص�بحان دلي��ل  وبالت��الي ف�إن الل�وحين الل�ذين ب��ين حط�م الش�ريعة تحطيم�اً 

العج�ل وطحن�ه  في ث�ورة غض�به، ث�م ح�رق على الفور وهو همافحطم إدانة لهم،

، لي�درك ك�ل م�ن ذل�ك الم�اء الم�ر المس�مم  الش�عبوس�قى الماء  ورمى رماده في

 .إنسان أنه ال بد أن يشرب من الثمار المرة لخطاياه

  :موسى يلوم هارون* 
�ْعُب َحتَّ�ى َجلَْب�َت َعلَْي�ِه َخِطيَّ�ةً «: َوقَاَل ُموَسى لَِه�اُرونَ ۲۱ َم�اَذا َص�نََع بِ�َك ه�َذا الشَّ

�ْعَب أَنَّ�هُ فِ�ي .  يَْحَم َغَض�ُب َس�يِِّديالَ «: فَقَاَل َهاُرونُ ۲۲» َعِظيَمةً؟ أَْن�َت تَْع�ِرُف الشَّ

ُج�َل الَّ�ِذي : فَقَ�الُوا لِ�يَ ۲۳. َشرّ  اْص�نَْع لَنَ�ا آلَِه�ةً تَِس�يُر أََماَمنَ�ا، ألَنَّ ه�َذا ُموَس�ى الرَّ

هُ َذَهٌب فَْليَْنِزْعهُ َمْن لَ : فَقُْلُت لَُهمْ ۲٤. أَْصَعَدنَا ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ نَْعلَُم َماَذا أََصابَهُ 

 )۲٤-۲۱: ۳۲خر (. »فَطََرْحتُهُ فِي النَّاِر فََخَرَج هَذا اْلِعْجلُ . َويُْعِطنِي
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 فبع�د . هنا تظهر حكمة موسى وحزمه وهيبة هللا التي فيه وقدرته على القيادة

 ال��ذي ك�ان بمثاب��ة ق��اضٍ  ،أخ�اه األكب��رأن ح�رق جس��م الجريم��ة ب�دأ يل��وم ه��ارون 

 .رجع فوجده قد أفسد الشعب ولكن موسى ،لشعبمسئول عن ا

 مع أنه !! أنه طرح الذهب في النار فخرج هذا العجل ادعىهارون و خافو 

ال س�يما أن ي�ا ل�ه م�ن ع�ذر أق�بح م�ن ذن�ب، و ،في الحقيقة سبكه ونحته باألزمي�ل

أن يق�ول  كثيراً وكان أكرم له . موسي قد طرح العجل في النار فانصهر واحترق

 .كيف ينطقها يندر من يعرف كلمة صعبة لكنهاو  "أخطأتُ ": دة كلمة واح

  ثالثة آالف نفس تهلك نتيجة الخطية : العقاب الرادع * 
اهُ لِْلُه��ْزِء بَ��ْيَن ۲٥ ى ألَنَّ َه��اُروَن َك��اَن قَ��ْد َع��رَّ ��ْعَب أَنَّ��هُ ُمَع��ّرً ��ا َرأَى ُموَس��ى الشَّ َولَمَّ

بِّ فَ�إِلَيَّ «: ْلَمَحلَّ�ِة، َوقَ�الَ َوقََف ُموَسى فِ�ي بَ�اِب ا۲٦ُمقَاِوِميِه،  فَ�اْجتََمَع . »َم�ْن لِل�رَّ

بُّ إِل�هُ إِْس�َرائِيلَ «: فَقَ�اَل لَُه�مْ ۲۷. إِلَْيِه َجِميُع بَنِ�ي الَِوي َض�ُعوا ُك�لُّ : هَك�َذا قَ�اَل ال�رَّ

وا َواْرِجُعوا ِمْن بَاٍب إِلَى بَاٍب فِي اْلَمحَ  لَّ�ِة، َواْقتُلُ�وا َواِحٍد َسْيفَهُ َعلَى فَْخِ◌ِذِه َوُمرُّ

فَفََع�َل بَنُ�و الَِوي بَِحَس�ِب ۲۸. »ُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ َوُكلُّ َواِحٍد َصاِحبَهُ َوُكلُّ َواِحٍد قَِريبَ�هُ 

�ْعِب فِ�ي ذلِ�َك اْليَ�ْوِم نَْح�ُو ثَالَثَ�ِة آالَِف َرُج�ل. قَْوِل ُموَس�ى َوقَ�اَل ۲۹. َوَوقَ�َع ِم�َن الشَّ

، َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد بِاْبناْمألُوا أَْيِديَكُ «: ُموَسى بِّ   ُكمُ ـَ يـطِ ـْ ِه، فَيُعــِه َوبِأَِخيــِ ُم اْليَْوَم لِلرَّ

 )۲۹-۲٥: ۳۲خر . (»اْليَْوَم بََرَكةً 

 ألَنَّ َه�اُروَن َك�اَن  ،التفت موسى فوجد الشعب يرقص ف�ي خالع�ة وق�د تع�رى

اهُ لِْلُهْزِء بَْيَن ُمقَاِوِميهِ  لعله�م  ،ت�ركهم يفعل�ون م�ا يش�اءون ق�د كان هأن أي ،قَْد َعرَّ

 .قلة التي رفضت هذا الفجوريفيقون إذ يرون أنفسهم قد صاروا هزءاً وسط ال

أغلب الش�عب فانس�حبوا إل�ى خي�امهم  شك أن نزول موسى وثورته قد أخجال وال

 . أما البقية المتشبثة بالخطية للمنتهى فقد استوجبت العقوبة الرادعة نادمين

فطل�ب  الالوي�ونف�اجتمع إلي�ه  "ان أمين�اً لل�رب فلي�أت إل�يَّ م�ن ك�" :موسى وقال

  .دون اعتبار لصداقة أو قرابة  رجل ۳۰۰۰ر من الشعب فقتلوا منهم إبادة الش
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 :شعبهل يتشفع ثانيةموسى * 
أَْصَعُد أَْنتُْم قَْد أَْخطَأْتُْم َخِطيَّةً َعِظيَمةً، فَ «: َوَكاَن فِي اْلَغِد أَنَّ ُموَسى قَاَل لِلشَّْعبِ ۳۰

بِّ لََعلِّي أَُكفُِّر َخِطيَّتَُكمْ  بِّ  فََرَجَع ُموَسى .»اآلَن إِلَى الرَّ قَ�ْد أَْخطَ�أَ  آهِ «:َوقَالَ  إِلَى الرَّ

  ِمْن َذَهبٍ  ْنفُِسِهْم آلَِهةً هَذا الشَّْعُب َخِطيَّةً َعِظيَمةً َوَصنَُعوا ألَ 

 » ي ِمْن ِكتَابَِك الَِّذي َكتَْبتَ َوإِالَّ فَاْمُحنِ  َن إِْن َغفَْرَت َخِطيَّتَُهمْ اآلو
بُّ لُِموَس�ى۳۳ َواآلَن اْذَه�ِب اْه�ِد ۳٤. َم�ْن أَْخطَ�أَ إِلَ�يَّ أَْمُح�وهُ ِم�ْن ِكتَ�ابِي«: فَقَاَل ال�رَّ

َولِكْن فِي يَْوِم اْفتِقَ�اِدي أَْفتَقِ�ُد . ُهَوَذا َمالَِكي يَِسيُر أََماَمكَ . الشَّْعَب إِلَى َحْيُث َكلَّْمتُكَ 

��ْعَب، ألَنَُّه��ْم َص��نَُعوا اْلِعْج��َل الَّ��ِذي َص��نََعهُ ۳٥. »ْم َخِطيَّ��تَُهمْ فِ��يهِ  بُّ الشَّ فََض��َرَب ال��رَّ

 )۳٥-۳۰: ۳۲خر. (َهاُرونُ 

  ِبت�ركهم اإلل�ه  ،م الخطي�ة الت�ي فعله�ا الش�عبـَ ظ�مازال ضمير موسى مثقالً بع

اء ع��ل الم��ه ال��وثن وطحن��ه وذرا، فحط��م لح��ي وعب��ادتهم ل��وثن م��ن ص��نع أي��ديهما

ث��م قت�ل ثالث��ة آالف م�ن األش��رار، ك�ل ه��ذا ل�م يك��ِف للتكفي�ر ع��ن خطي��ة وس�قاهم 

 .الشعب لذلك قرر موسى الصعود إلى الجبل مرة ثانية لعله يكفر عن خطيتهم

  الق��ديس كليمن��دس الس��كندريلق��د ك��ان موس��ى عظيم��اً ف��ي حب��ه وق��ال عن��ه:           

 هك�ان ل�و .]أن يحي�ا وح�ده ع�نأن يموت م�ع ش�عبه  تفضيلهما أعظم كماله في  [

ال�ذي إذا استش�عر الخط�ر ي�أبى أن ينج�و وح�ده، ب�ل  ،نبل وشهامة قبطان السفينة

يص�ر أن يك�ون ه�و وس�فينته وركابه�ا وح�دة واح�دة ، ف�إن نج�وا فل�يكن ه�و آخ��ر 

 وهك�ذا نط�ق موس�ى ب�أعظم أقوال�ه ،وإن هلكوا فليكن ه�و أول اله�الكين ،الناجين

        "َوإِالَّ فَ��اْمُحنِي ِم��ْن ِكتَابِ��َك الَّ��ِذي َكتَْب��تَ  ... َت َخِطيَّ��تَُهمْ َواآلَن إِْن َغفَ��رْ " :وه��ي 

ويا لها من كلمات استدرت نبع المراحم من إلهنا الحنون وهو يرى ه�ذا الراع�ي 

ب�ولس تماماً كما فع�ل  الك�ارز العظ�يم  ،ن يود أن يضع نفسه فداًء عن شعبهاألمي

أََودُّ لَْو أَُكوُن أَنَا نَْفِسي َمْحُروًما ِمَن اْلَمِسيِح ألَْج�ِل  فَإِنِّي ُكْنتُ " :قاليوم الرسول 

 .)۳:۹رو( "ِإِْخَوتِي أَْنِسبَائِي َحَسَب اْلَجَسد



 برية سيناءفي  موسى :ة الخامسةالمرحل *

                                                              ۱۳۸      

 كيف يضع أحد نفسه م�ن أج�ل حقاً يدرك  الذي غير اآلب السماوي ال يوجدو

 : موسى وبولساً على رغبتي رد ويقول الرب في نفسه .أحبائه

أم�ا الش�فاعة الكفاري�ة الت�ي ش�فاعة توس�لية، كمقبول�ة عن�دي و مةعظي ماشفاعتك

  .ابني الوحيد يسوع المسيحدم تمحو إثم هؤالء وغيرهم فال يقدمها غير 

 فم��ن أخط��أ إلي��ه ه��و ال��ذي  ،أعل��ن هللا لموس��ى أن رحمت��ه ال تن��اقض عدل��هو

ل�ن أي  ،يَّ�تَُهمْ ْفتَقُِد فِ�يِهْم َخطِ س�يَ  هلِكْن�واآلن ل�ن يبي�دهم أن�ه و ،يمحوه م�ن كتاب�هس

ل�ن يس�ير  ولكن�همالك�ه س�يرافقهم أن أرض الموع�د و ب�دخول هذا الجي�لل يسمح

 .كما كان يفعل قبل ذلك سه معهمبنف

  : هللا يرفض المسير وسط شعبه* 

بُّ لُِموَس��ى ��ْعُب الَّ��ِذي أَْص��َعْدتَهُ ِم��ْن «: َوقَ��اَل ال��رَّ اْذَه��ِب اْص��َعْد ِم��ْن ُهنَ��ا أَْن��َت َوالشَّ

لِنَْس��لَِك : ْص��َر إِلَ��ى األَْرِض الَّتِ��ي َحلَْف��ُت ِإلْب��َراِهيَم َوإِْس��َحاَق َويَْعقُ��وَب قَ��ائِالً أَْرِض مِ 

َوأَنَ��ا أُْرِس���ُل أََماَم��َك َمالًَك���ا، َوأَْط��ُرُد اْلَكْنَع���انِيِّيَن َواألَُم��وِريِّيَن َواْلِحثِّيِّ���يَن . أُْعِطيَه��ا

يِّيَن َواْليَبُ  يِّيَن َواْلِحوِّ فَ�إِنِّي الَ أَْص�َعُد . إِلَى أَْرٍض تَفِيُض لَبَنً�ا َوَعَس�الً . وِسيِّينَ َواْلفِِرزِّ

قَبَةُِ◌، لِئَالَّ أُْفنِيََك فِي الطَِّريقِ   ) ۳-۱:  ۳۳خر (.»فِي َوَسِطَك ألَنََّك َشْعٌب ُصْلُب الرَّ

 ت�ه م�ن أرض الشعب ال�ذي أخرج :الً لهـى قائـوسـمـل الشعب بـنسـي هللا ادـع

وه��ا ه��و ي��أمر  ،أمين��اً  ظ��لف��إن هللا ي خي��انتهمورغ��م ، م يع��د ش��عبهمص��ر وكأن��ه ل��

في وسطهم بل سيرسل  ولكنه لن يصعد ،كنعانموسى أن يصعد مع الشعب إلى 

َ◌أَيَّ�ةُ َش�ِرَكٍة ألن�ه  ،اج�د وس�طهم فق�د يفن�يهم عقاب�اً له�مألن�ه ل�و تو ،أمامهم مالكه

  )الشيطان(؟ يِح َمَع بَلِيَعالَ لِلنُّوِر َمَع الظُّْلَمِة؟ َوأَيُّ اتِّفَاق لِْلَمسِ 

  )۱٥ -۱٤: ٦كو۲(                                                                          

  تكرر هذا التعبير كثيراً لوصف بني إسرائيل، والحق أن هذا  !شعب صلب الرقبة

وتأبى  طلق أصال على الدواب والخيل التي تتمرد على الترويضـُ التعبير ي

الخاطئ االنصياع لتوجيهات القائد الذي يشد اللجام بقوة ليبعد الدابة عن الطريق 

  .ب رقبتها فتعاند وال تغير طريقهالالذي تسلكه ولكنها  تـص
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يستطيع كل منا أن  ،فإذا عرفنا أن التوبة هي تغيير الطريق وأن هللا هو القائد

نحو الهالك ويرفض فرص  عاً صلب الرقبة يجري مسر لئال يكونيمتحن نفسه 

  .يوماً بعد يومالمتجددة  التوبة

  :الشعب ينوح بسبب قرار الرب * 

�وَء نَ�اُحوا َولَ�ْم يََض�ْع أََح�ٌد ِزينَتَ�هُ َعلَْي�هِ  ا َسِمَع الشَّْعُب هَذا اْلَك�الََم السُّ َوَك�اَن ٥. فَلَمَّ

بُّ قَ��ْد قَ��اَل لُِموَس��ى قَبَ��ةُ◌ِ أَْن�� :قُ��ْل لِبَنِ��ي إِْس��َرائِيلَ «: ال��رَّ إِْن . تُْم َش��ْعٌب ُص��ْلُب الرَّ

 ْدتُ ــَصعِ 

 َولِكِن اآلَن اْخلَْع ِزينَتََك َعْنَك فَأَْعلََم َماَذا أَْصنَُع . لَْحظَةً َواِحَدةً فِي َوَسِطُكْم أَْفنَْيتُُكمْ 

 )٦-٤: ۳۳خر. (فَنََزَع بَنُو إِْسَرائِيَل ِزينَتَُهْم ِمْن َجبَِل ُحوِريبَ ٦. »بِكَ 

 هذه العقوبة أشد من أي وب�أ أو ض�ربة ألنه�ا تعن�ي أن موسى والشعب  أدرك

إس��رائيل م��ن ب��ين جمي��ع  و م��ا ك��ان يمي��زوه�� ،غي��اب اإلع��الن والتوجي��ه اإلله��ي

تل�ك  .ندمهم وتذللهم أمام هللال اً ح ونزع الزينة إظهاراالنو مما استوجب ،الشعوب

ف اءيت�ر لع�ل هللا الي�وم نزعوه�ا  ،الزينة التي سبق أن اس�تخدموها لص�نع ال�وثن

 ؟ راره أم يتمسك بالعقوبة المستحقةفهل يتحنن الرب ويرجع عن ق .عليهم

 :هللا يتكلم في الخيمة* 
َوأََخَذ ُموَس�ى اْلَخْيَم�ةَ َونََص�بََها لَ�هُ َخ�اِرَج اْلَمَحلَّ�ِة، بَِعي�ًدا َع�ِن اْلَمَحلَّ�ِة، َوَدَعاَه�ا ۷

بَّ يَْخ�ُرُج إِلَ�ى َخْيَم�ِة االْجتَِم�اِع الَّتِ�ي  فََكاَن ُكلُّ َم�نْ . »َخْيَمةَ االْجتَِماعِ « يَْطلُ�ُب ال�رَّ

��ْعِب إَِذا َخ��َرَج ُموَس��ى إِلَ��ى اْلَخْيَم��ِة يَقُوُم��وَن ۸. َخ��اِرَج اْلَمَحلَّ��ةِ  َوَك��اَن َجِمي��ُع الشَّ

. ْلَخْيَم�ةَ َويَقِفُوَن ُكلُّ َواِحٍد فِي بَ�اِب َخْيَمتِ�ِه َويَْنظُ�ُروَن َوَراَء ُموَس�ى َحتَّ�ى يَ�ْدُخَل ا
. َوَكاَن َعُموُد السََّحاِب إَِذا َدَخَل ُموَس�ى اْلَخْيَم�ةَ، يَْن�ِزُل َويَقِ�ُف ِعْن�َد بَ�اِب اْلَخْيَم�ةِ ۹

بُّ َمَع ُموَسى فَيََرى َجِميُع الشَّْعِب َعُموَد السََّحاِب، َواقِفًا ِعْن�َد بَ�اِب ۱۰. َويَتََكلَُّم الرَّ

بُّ  ۱۱. ْعِب َويَْسُجُدوَن ُكلُّ َواِحٍد فِي بَ�اِب َخْيَمتِ�هِ اْلَخْيَمِة، َويَقُوُم ُكلُّ الشَّ  َويَُكلِّ�ُم ال�رَّ

ُجُل َصاِحبَهُ  َوإَِذا َرَجَع ُموَسى إِلَى اْلَمَحلَِّة َك�اَن  .ُموَسى َوْجًها لَِوْجٍه، َكَما يَُكلُِّم الرَّ

                                                               )۱۱-۷: ۳۳خ��ر. (اْلَخْيَم��ةِ َخاِدُم��هُ يَُش��وُع ْب��ُن نُ��وَن اْلُغ��الَُم، الَ يَْب��َرُح ِم��ْن َداِخ��ِل 
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  ف�ال . وسطنا ورؤيتن�ا ل�هالخطية هي سبب حرماننا من التمتع بوجود هللا في

إن ص�عدت " :يق�ول للش�عبوله�ذا  ،غض�ب هللا ثي�رووجود خطية فين�ا ي نار آكلة

                                     ".لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم

 موس��ى أخ��ذها وق��د  ،كان��ت هن��اك خيم��ة مخصص��ة الجتم��اع موس��ى م��ع هللا

الذي لم يش�أ  ،على استمرار القطيعة بين هللا وشعبهدليالً  ،ونصبها خارج المحلة

فََكاَن ُكلُّ َمْن يَْطلُُب  ،لذلك رفض هللا السكنى في وسطهم ،يُبقي هللا في معرفتهأن 

بَّ يَْخُرُج إِلَى َخاِرَج اْلَمَحلَّةِ   بلِ وفي ه�ذا إش�ارة إل�ى الس�يد المس�يح ال�ذي ُص� ،الرَّ

                                              )۱۳:۱۳عب( فَْلنَْخُرْج إًِذا إِلَْيِه َخاِرَج اْلَمَحلَِّة َحاِملِيَن َعاَرهُ  .ج أورشليمخار

  ونيقف� فك�انوا الشعب أما  ،لب مشورة هللاطليوكان موسى يذهب إلى الخيمة 

 .عند حلول عمود السحاب على الخيمة ينشعاخون ويسجد هم مااب خيوبأ على

  ح لغيرهمـَ منـُ بامتيازات معينة لم تاختص هللا بعض قديسيه  :موسى كليم هللا ،

 أن أيولعل أوضح هذه االمتيازات في حياة موسى كان هذا الشرف العظيم 

ُجُل َصاِحبَهُ  يَُكلِّمُ " بُّ ُموَسى َوْجًها لَِوْجٍه، َكَما يَُكلُِّم الرَّ               "الرَّ

، بر عن أعظم ما في حياة موسىيع ويا له من لقب "كليم هللا"عي موسىلهذا دُ  

َّ لقـُ م يفل ولكنه وال محرر العبيد،  وال قاهر فرعون،صانع المعجزاتب بـ

أم  نستثمرها لنا فرصة يومية لنتكلم مع هللا فهونحن أيضاً لديباألحرى كليم هللا، 

  ؟ألعذار واهية وحجج بالية نفقدها

 :يستجيب ويعود للمسير مع الشعبهللا و يتشفع موسى * 
بِّ ۱۲ ��ْعَب، َوأَْن��َت لَ��ْم : أَْن��َت قَائِ��ٌل لِ��ي. اْنظُ��رْ «: َوقَ��اَل ُموَس��ى لِل��رَّ أَْص��ِعْد ه��َذا الشَّ

ْفنِي َمْن تُْرِسُل َمعِ  َعَرْفتَُك بِاْسِمَك، َوَوَجْدَت أَْيًضا نِْعَمةً فِ�ي : َوأَْنَت قَْد قُْلتَ . يتَُعرِّ

فَاآلَن إِْن ُكْنُت قَْد َوَجْدُت نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك فََعلِّْمنِي طَِريقَ�َك َحتَّ�ى أَْعِرفَ�َك ۱۳. َعْينَيَّ 

ةَ َشْعبُكَ َواْنظُْر أَنَّ هِذِه األُ . لَِكْي أَِجَد نِْعَمةً فِي َعْينَْيكَ   . »مَّ
  .»َوجـْهي يَِسيُر فأريُحكَ « :فَقَالَ ۱٤
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فَ�الَ تُْص�ِعْدنَا ِم�ْن هُهنَ�ا،  )معناأنت بنفسك تسير (إِْن لَْم يَِسْر َوْجُهَك «: فَقَاَل لَهُ ۱٥
يِرَك َمَعنَ�ا؟ فَإِنَّهُ بَِماَذا يُْعلَُم أَنِّي َوَجْدُت نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك أَنَا َوَشْعبَُك؟ أَلَْيَس بَِمسِ ۱٦

ُعوِب الَِّذيَن َعلَى َوْجِه األَْرضِ   .»فَنَْمتَاَز أَنَا َوَشْعبَُك َعْن َجِميِع الشُّ

بُّ لُِموَسى۱۷  هَذا األَْمُر أَْيًضا الَّ�ِذي تََكلَّْم�َت َعْن�هُ أَْفَعلُ�هُ، ألَنَّ�َك َوَج�ْدَت «: فَقَاَل الرَّ

، َوَعَرْفتَُك بِاْسمِ   )۱۷ -۱۲: ۳۳خر. (»كَ نِْعَمةً فِي َعْينَيَّ

 موس�ى يا له من حوار عميق بين محبـَين لكل منهما دالة عظيمة عند اآلخر ف

أن�ه ل�ن يرض�ى ع�ن يص�ر عل�ى و "أنت ق�د قل�ت " بوعوده قائالً له  الرب يذكر

فم�ا أبل�غ ه�ذا الح�ديث وم�ا أق�وى ه�ذه  ،حتى لو كان مالكاً معهم  سيري هللا بديالً◌ً 

وجه�ي " يتن�ازل ويرض�ى بم�ا طلب�ه موس�ى فيق�ول ل�ه  التى تجع�ل الق�دير الدالة

 أخيراً يستطيع قيادة الشعبيتنفس موسى الصعداء ويشعر أنه ف "يسير فأريحك 

  . ممعهبنفسه سيستمر في السير ألن الرب  ثانية

  يُغل�ب أس�هل أن وم�ا  ،ما أعجب تواضع هللا ولطف�ه وتحنن�ه :وجهي يسير فأريحك

 ،ع�ن عج�زه، وإعالنه وإصراره على مرافقة هللا له من تحننه أمام تذلل اإلنسان

 معظمه�مأم�ا البش�ر ف ،ىق�راره م�ن أج�ل خ�اطر موس� إلهنا الحنون رـَّ غيولذا فقد 

 . درَ ـُ ال ت موكأن كلمته معن رأيه ونال يتنازلو ،أقسى كثيراً 

يُظهر كان هللا بعظمته  ذاإف ،رأيالب ثتشبالُدمرت بسبب وكنائس  وكم من بيوت

 !أنت عن رأيك من أجل خاطر أخيك تتنازل أفال ،من أجل إنسانتنازل ال

 :أرني مجدك* 
 . »أَِرنِي َمْجَدكَ « :)موسى( فَقَالَ ۱۸
بِّ قُ�دَّاَمكَ . قُ�دَّاَمكَ  )كـََرمي( أُِجيُز ُكلَّ ُجوَدتِي«: ) هللا( فَقَالَ ۱۹ . َوأُنَ�اِدي بِاْس�ِم ال�رَّ

 .»َحُم َمْن أَْرَحمُ َوأَتََراَءُف َعلَى َمْن أَتََراَءُف، َوأَرْ 
 .»الَ تَْقِدُر أَْن تََرى َوْجِهي، ألَنَّ اِإلْنَساَن الَ يََرانِي َويَِعيشُ «: َوقَالَ ۲۰
بُّ ۲۱ ْخَرةِ «: َوقَاَل الرَّ  َويَُكوُن َمتَى اْجتَاَز ۲۲. ُهَوَذا ِعْنِدي َمَكاٌن، فَتَقُِف َعلَى الصَّ



 برية سيناءفي  موسى :ة الخامسةالمرحل *

                                                              ۱٤۲      

�ْخَرِة، َوأَْس��تُُرَك بِيَ�ِدي َحتَّ��ى أَْجتَ�ازَ َمْج�ِدي، أَنِّ��ي أََض�ُعَك فِ��ي نُْق�َرٍة ِم��َن  ثُ��مَّ ۲۳. الصَّ

ا َوْجِهي فَالَ يَُرى  )۲۳-۱۸: ۳۳خر.(»أَْرفَُع يَِدي فَتَْنظُُر َوَرائِي، َوأَمَّ

  ِإلى في غمرة فرحته بل اشتاق !! أن يسير معهم الرب عدوموسى ب لم يكتف

وال  أب�داً، حب هللا ال يكتفيهكذا كل من يو ،مجده يهوطلب من هللا أن ير ،المزيد

 .يرتوي من تلك المحبة بل نجده دائماً يطلب المزيد

 ال يش�تاق أن يعل�ن مج�ده لن�اف� ،"أجيز كل ج�ودتي ق�دامك"كان رد الرب و، 

 ،م�ه وعطاي�اهرَ كَ من خالل هو يعلن مجده فولذلك  ،لن نحتمل ألنناولكنه ال يفعل 

لهوة عظيم�ة ج�داً ب�ين هللا الغي�ر مح�دود ألن ا ،في مجده لكننا ال نستطيع أن نراه

وال يمكن اجتيازها إال بتنازل الغير محدود واتحاده بطبيعتنا  ،واإلنسان المحدود

 .هللا عاينطينا طبيعة جديدة بها نقدر أن نمجتازاً الموت من أجلنا لكي يع

  لكن ج�وهر الهوت�ه  ،رىنستطيع أن نقدر ما  ناسوداخل نف لنا ذاتهوهللا يعلن

 "أرن�ا اآلب وكفان�ا"وكان هذا هو س�ؤال فيل�بس للمس�يح .  يقدر أحد أن يعاينهال

هللا ه�و  معاين�ةالطري�ق الوحي�د لإنما  ،ة مجد الهوتهفهو لم يفهم أنه ال يمكن رؤي

 )۸: ٥م�ت(." هللا )ي�رون( ونـُ اين�عَ م يُ ُه�ألنَ  بِ لْ ـَ الق ياءِ ى لألنقِ وبَ ـُ ط"نقاوة القلب 

 .ت هللا لهم عن نفسه، كٌل بقدر ما يحتملولكن بإعالنا ،ليس بالنظر

 أحد  ال ،تشير ألن مراحم هللا مجانية "أتراءف على من أتراءف"قول الرب

 ،بال حدود يطـعـأن يد ووهو ي. بــطلي لمن يـــبل هو في نعمته يعط ،قهايستح

 . توبتنا وانسحاقنا وإلحاحناقدر إال ب طييع ال  هولكن

  وه�و أن  مناسباً، فأوجد له حالًً◌◌ً  ،أن يروي ظمأهلم يترك هللا موسى  دون

ه�ذا أقص�ى م�ا  وك�ان. حت�ى يعب�رثم يغط�ي وجه�ه  يضعه داخل نقره في صخرة

ولك�ن  .)۲۹:۳٤خ�ر( داً ِج� عُ لمَ يَ  هُ هَ جْ ل وَ عَ جَ ا مَ مِ ع موسى احتماله حينذاك يستطي

ث حي� بعدما خلع جس�ده، ل التجليـلى جبـع قرناً  ۱٥ بعد تههللا حقق لموسى رغب

 .وجهاً لوجه بهاء مجدهفي  استطاع موسى أن يرى السيد المسيح



 برية سيناءفي  موسى :ة الخامسةالمرحل *

                                                              ۱٤۳      

  عندما تخلع الموت وتلبس : [ؤية هللاعن ر القديس ثاؤفيلس األنطاكيويقول

وعندئذ  ،مع نفسكألن هللا سيقيم جسدك . حينئذ تكون أهالً لرؤية هللا ،عدم الفساد

 ...] نإذ تصبح غير مائت سترى غير المائت إذا آمنت به من اآل

 :لوحان جديدان* 
بُّ لُِموَسى۱ لَْيِن، فَأَْكتَُب أَنَا َعلَى «: ثُمَّ قَاَل الرَّ اْنَحْت لََك لَْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل األَوَّ

لَ��ْيِن اللَّ��َذْيِن َكَس��ْرتَُهَما َوُك��ْن ۲. اللَّ��ْوَحْيِن اْلَكلَِم��اِت الَّتِ��ي َكانَ��ْت َعلَ��ى اللَّ��ْوَحْيِن األَوَّ

بَاحِ ُمْستَ  بَاِح إِلَى َجبَ�ِل ِس�ينَاَء، َوقِ�ْف ِعْن�ِدي ُهنَ�اَك َعلَ�ى . ِعّدًا لِلصَّ َواْصَعْد فِي الصَّ

اْلَغ�نَُم أَْيًض�ا . َوالَ يَْصَعْد أََحٌد َمَعَك، َوأَْيًضا الَ يَُر أََحٌد فِ�ي ُك�لِّ اْلَجبَ�لِ ۳. َرْأِس اْلَجبَلِ 

لَْينِ ٤. »َجبَلِ َواْلبَقَُر الَ تَْرَع إِلَى ِجَهِة ذلَِك الْ  �َر . فَنََحَت لَ�ْوَحْيِن ِم�ْن َحَج�ٍر َك�األَوَّ َوبَكَّ

، َوأََخَذ فِي يَ�ِدِه لَ�ْوَحِي  بُّ بَاِح َوَصِعَد إِلَى َجبَِل ِسينَاَء َكَما أََمَرهُ الرَّ ُموَسى فِي الصَّ

 )٤-۱: ۳٤خر. (اْلَحَجرِ 

 ابدل اللذين كسرهم جديدينطلب هللا من موسى أن ينحت لوحين و. 

 ينبوكت��مكان��ا م��ن ُص��نع هللا و الل��ذين ،الل��وحين األول��ينأن  آب��اء الكنيس��ة رأىو 

 ،غير قابل�ة للم�وتالخلقه هللا على صورته  الذي األول آدميشيران إلى  ،بإصبعه

األل�واح  ل�ىالمكتوب�ة ع ةوص�يالول�م تس�تطع  ،ط وانكس�رـوص�اياه سق� ىلما تعدف

 .هالحجرية أن تجبر كسر

  نحتهم��ا  ، دب��رت لن�ا ل��وحين آخ�رين م��ن حج�ر مث��ل األول�ينم�راحم هللاإال أن

نف��س الكلم��ات وص��عد بهم��ا إل��ى هللا ليكت��ب عليهم��ا  ،مم��ثالً ع��ن البش��رية موس��ى

 الجس��دأخ��ذ ال��ذي  ،المس��يح آدم الجدي��د أي الس��يد إل��ىيرم��زان  ان اللوح��انوه��ذ

 ،وشابهنا في كل شيء ما خال الخطية وحدها ،من العذراء القديسة مريم البشري

بطبيع�ة  ويجدد طبيعتن�ا الت�ي فس�دت ،ونزل إلينا لكي يجبر كسرنا بموته وقيامته

� هللاٍ  وحِ بل ب�رُ  برٍ ال بحِ "  ناقشاً في قلوبنا ناموس الحرية الكامل ،روحانية  ،يالحَّ

  )۳: ۳كو۲." (ةيَ مِ حْ لَ  بٍ لْ قَ  احٍ ي ألوَ فِ  لْ ة بَ ريَّ جَ حَ  احٍ ي ألوَ ال فِ 
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 :حديث هللا مع موسى* 
بُّ فِي السََّحاِب، فََوقَفَ فَنَزَ ٥ َونَ�اَدى  )عل�ى الص�خرة( ِعْن�َدهُ ُهنَ�اكَ  )موس�ى( َل الرَّ

بِّ  بُّ ٦. بِاْس��ِم ال��رَّ اَم��هُ، َونَ��اَدى ال��رَّ بُّ قُدَّ بُّ إِل��هٌ َرِح��يٌم َوَرُؤوٌف، «: فَاْجتَ��اَز ال��رَّ ال��رَّ

َغ�افُِر اِإلْث�ِم . ْحَساِن إِلَى أُلُ�وفٍ َحافِظُ اإلِ ۷. بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر اِإلْحَساِن َواْلَوفَاءِ 

ُمْفتَقٌِد إِْث�َم اآلبَ�اِء فِ�ي األَْبنَ�اِء، َوفِ�ي . َولِكنَّهُ لَْن يُْبِرَئ إِْبَراءً . َواْلَمْعِصيَِة َواْلَخِطيَّةِ 

اب��عِ  ْرِض فَأَْس��َرَع ُموَس��ى َوَخ��رَّ إِلَ��ى األَ ۸. »أَْبنَ��اِء األَْبنَ��اِء، فِ��ي اْلِجي��ِل الثَّالِ��ِث َوالرَّ

��يُِّد فِ��ي «: َوقَ��الَ ۹. َوَس��َجدَ  ��يُِّد فَْليَِس��ِر السَّ إِْن َوَج��ْدُت نِْعَم��ةً فِ��ي َعْينَْي��َك أَيَُّه��ا السَّ

قَبَ��ةُ◌ِ  . »َواْغفِ��ْر إِْثَمنَ��ا َوَخِطيَّتَنَ��ا َواتَِّخ��ْذنَا ُمْلًك��ا. َوَس��ِطنَا، فَإِنَّ��هُ َش��ْعٌب ُص��ْلُب الرَّ
قُ�دَّاَم َجِمي�ِع َش�ْعبَِك أَْفَع�ُل َعَجائِ�َب لَ�ْم تُْخلَ�ْق فِ�ي ُك�لِّ  .َها أَنَا قَاِطٌع َعْهًدا«: فَقَالَ ۱۰

بِّ  . األَْرِض َوفِي َجِميِع األَُمِم، فَيََرى َجِميُع الشَّْعِب الَِّذي أَْنَت فِي َوَس�ِطِه فِْع�َل ال�رَّ

 )۱۰-٥: ۳٤خر. (إِنَّ الَِّذي أَنَا فَاِعلُهُ َمَعَك َرِهيبٌ 

   ع ع�ن ـُّ فك�ل ص�عود أو ترف� ،قابله نزول الربوسى نالحظ هنا أن صعود م

 قت�ربَ يَ وا إل�ى هللا فَ ربُ�اقتَ ". نزول وتنازل م�ن ال�رباألرض واألرضيات يقابله 

أي أنك عندما  ،اف المسافة التي نقطعهاولكن هللا يقطع أضع .)۸: ٤يع ( "إليكم

 دم االبن الضالتماماً كما تق ،أمياالً نحوك  هو ناحية هللا يتقدم واحدة دم خطوةـتتق

 .فرحاً  ووقع على عنقه وقبلهمسرعاً  فركض األب إليه ،متباطئاً 

  الت�وازن لقد تضمنت شهادة هللا ع�ن نفس�ه الت�ي نط�ق به�ا ف�ي مس�امع موس�ى

بُّ إِل��هٌ َرِح��يٌم َوَرُؤوٌف◌ِ ال��( رح��يم :، فه��و أوالً ة هللا وعدل��هال��دقيق ب��ين رحم��  .               )رَّ

اب�عِ قٌِد إِْثَم اآلبَاِء فِي األَْبنَاِءِ◌، فِي ُمْفتَ ( عادل كما أنه أي أن�ه  .)اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

الجيل الثاني ثم الثالث  استمرفإن رفض التوبة و ،يصبر على خطية الجيل األول

 .يتدخل هللا بالتأديبفقط ، فهنا نفس الخطايايمارس ثم الرابع 

  األبن��اءب��الطبع ال يعن��ي أن ه��ذا ه��و التفس��ير الص��حيح لكلم��ات ال��رب، وه��و 

، ف�الرب ك�ان ينتق�د ه�ذا الفك�ر الخ�اطئ ال�ذي ئهمآب�ايدفعون ثمن خطاي�ا  األبرياء

بِّ قَائِالً وَ  "انتقده هللا مثل شعبيكانتشر بين الشعب  َما لَُكْم أَْنتُْم  :َكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ
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اآلبَاُء أََكلُوا اْلِحْص�ِرَم َوأَْس�نَاُن : ائِلِينَ تَْضِربُوَن هَذا اْلَمثََل َعلَى أَْرِض إِْسَرائِيَل، قَ 

، الَ يَُك�وُن لَُك�ْم ِم�ْن بَْع�ُد أَْن تَْض�ِربُوا  بُّ �يُِّد ال�رَّ األَْبنَاِء َضِرَسْت؟ َحيٌّ أَنَا، يَقُوُل السَّ

، ِكالَُهَم�ا نَْفُس األَِب َكنَْفِس االْبنِ . َها ُكلُّ النُّفُوِس ِهَي لِي .هَذا اْلَمثََل فِي إِْسَرائِيلَ 

 .)٤-۱: ۱۸حز(" .اَلنَّْفُس الَّتِي تُْخِطُئ ِهَي تَُموتُ . لِي

 :لمعان وجه موسى*  
بُّ لُِموَسى۲۷ اِت ـاْكتُْب لِنَْفِسَك هِذِه اْلَكلَِماِت، ألَنَّنِي بَِحَسِب ه�ِذِه اْلَكلَِم�«: َوقَاَل الرَّ

بِّ أَْربَِع��يَن نََه��اًرا  َوَك��انَ ۲۸. »قَطَْع��ُت َعْه��ًدا َمَع��َك َوَم��َع إِْس��َرائِيلَ  ُهنَ��اَك ِعْن��َد ال��رَّ

فََكتََب َعلَى اللَّْوَحْيِن َكلَِم�اِت اْلَعْه�ِد، . َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً، لَْم يَأُْكْل ُخْبًزا َولَْم يَْشَرْب َماءً 

�۲۹ .اْلَكلَِماِت اْلَعَشرَ  ا نََزَل ُموَسى ِمْن َجبَِل ِسينَاَء َولَْوَح�ا الشَّ َهاَدِة فِ�ي يَ�ِد َوَكاَن لَمَّ

ُموَسى، ِعْنَد نُُزولِِه ِمَن اْلَجبَِل، أَنَّ ُموَسى لَْم يَْعلَْم أَنَّ ِجْلَد َوْجِهِه َص�اَر يَْلَم�ُع فِ�ي 

فَنَظََر َهاُروُن َوَجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل ُموَسى َوإَِذا ِجْلُد َوْجِه�ِه يَْلَم�ُع، ۳۰. َكالَِمِه َمَعهُ 

َؤَس�اِء . فََدَعاُهْم ُموَسى۳۱. ِربُوا إِلَْيهِ فََخافُوا أَْن يَْقتَ  فََرَجَع إِلَْيِه َهاُروُن َوَجِمي�ُع الرُّ

َوبَْعَد ذلَِك اْقتََرَب َجِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل، فَأَْوَصاُهْم ۳۲. فِي اْلَجَماَعِة، فََكلََّمُهْم ُموَسى

بُّ َمَعهُ فِي َجبَِل ِسينَ   .اءَ بُِكلِّ َما تََكلََّم بِِه الرَّ

ا فََرَغ ُموَسى ِمَن اْلَكالَِم َمَعُهْم، َجَعَل َعلَى َوْجِه�ِه بُْرقًُع�ا۳۳  َوَك�اَن ُموَس�ى ۳٤. َولَمَّ

بِّ لِيَتََكلََّم َمَعهُ يَْنِزُع اْلبُْرقَُع َحتَّى يَْخُرَج، ثُمَّ يَْخُرُج َويَُكلُِّم بَنِي  ِعْنَد ُدُخولِِه أََماَم الرَّ

فَإَِذا َرأَى بَنُو إِْس�َرائِيَل َوْج�هَ ُموَس�ى أَنَّ ِجْل�َدهُ يَْلَم�ُع َك�اَن ۳٥. َصىإِْسَرائِيَل بَِما يُو

  )۳٥ -۲۷: ۳٤خر( .ُموَسى يَُردُّ اْلبُْرقَُع َعلَى َوْجِهِه َحتَّى يَْدُخَل لِيَتََكلََّم َمَعهُ 

  ًأخ�ذ  حت�ى دون طع�ام أو م�اءاً يوم�أربعين  -للمرة الثانية -ظل موسى صائما

 .تفوق الطبيعة البشرية واحتياجاتها وهي بالقطع معجزة.  ن ونزلاللوحي

وعن�دما قابل�ه   ي�دري دون انج�داً  يلم�ع جلد وجه�ه هللا صار لطول عشرته معو 

 !لصالةلال يرفعه إال وضع على وجهه برقعاً ي فكانمنه  القترابالشعب خافوا ا
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  انطبع على وجهه  ،عندما قضى موسى فترة في محضر هللا هل تعكس مجد هللا؟

           ،ؤهولما نزل صار وجهه يلمع عاكساً مجد هللا وضيا ،بهاء مجد هللا

 جساموأيضاً األ ،يستمد نوره من الشمس ويعكس نورهاالذي  القمر تماماً مثل

 .فترة كافية في الضوء  تمتصه ثم بعد ذلك تضيء تضعإذا والفسفورية 

  نض��يء م��ن ذواتن��ا ال أجس��ام مظلم��ةنا أنن��ا بنفس��مث��ل القم��ر أي نح��ن البش��ر، 

بع�د ذل�ك و ،هنمتص فيه�ا ن�ورلولكن يلزمنا أن نقضي فترة كافية في محضر هللا 

 . عندما يرانا الناس سيالحظون انعكاس صورة هللا على وجوهنا

  تع��ودت إح��دى الراهب��ات أن تجم��ع ثم��ار الم��انجو م��ن حديق��ة ال��دير لتت��ولى

م بهذا العمل تظل رائحة المانجو تفوح من تقشيرها وعصرها، وفي كل مرة تقو

 .يديها أليام طويلة حتى أن كل من يقترب منها يعرف نوع العمل الذي قامت به

وهك��ذا ك��ل م��ن يعاش��ر رب المج��د ف��ي حيات��ه اليومي��ة تف��وح من��ه رائح��ة المس��يح 

 .   الذكية لتشهد عن إلهه حتى إن صمت لسانه
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  وكثيراً ما تأتي الرياح بما ال تشتهي الس�فن .جمة متاعبحياة من الال تخلو، 

. تت�ذمراألغلبي�ة العظم�ى و يص�برم�نهم قلي�ل ف .لهمافع�أ ودويختلف الناس ف�ي رد

 ش�تىوفي هذه المرحلة واجه موسى متاعب . يفعلون بنو إسرائيل كما كان تماماً 

 ) ۱٥: ۱۱عد( .لب الموت لنفسهطوذات مرة يأس حتى أنه  ،فاقت طاقته

 م�ع هللا عم�ل ون�رى فيه�ا .ف�ي س�فر الع�دد باألخص هذه المرحلة أحداث تقع 

�يُ ل الش�عب  يف� ة ه�ذه المواق�فأهمي� ت�أتى هن�ا وم�ن الموع�د، أرض ل�دخول هدعِّ

 ،األب�د وإل�ى والي�وم اً أمس� ه�و ه�و وهللا الع�الم ه�ذا بري�ة يف� اآلن ف�نحن حياتن�ا،

 .معنا هللا معامالتصتهم مثاالً لق في نرى كذاوه ،معنا يعمل مازالو

  س��نة م��ن  ۳۸تش�مل ه��ذه المرحل��ة األح��داث الت�ي تم��ت ف��ي بري��ة س�يناء لم��دة

- :ونجد فيها المواقف التالية )۲۱عد -۱۰عد(السنة الثانية وحتى السنة األربعين 

 )۱۱عد( .لهم ليأكلوا لحماً  السلوى إرسالتذمر الشعب أكثر من مرة وـ  ۱

  )۱۲عد( .بسبب زوجته الكوشيةمريم وهارون على موسى  ميمةنـ  ۲

 )۱۳عد. (وإشاعة الرعب بين الشعب تجسس أرض الموعدـ  ۳

 )۱۷ و۱٦عد( .عصا هارون التي أفرختوطمعاً في الكهنوت فتنة قورح ـ  ٤

 )۲۱و۲۰عد. (وسى يضرب الصخرة مرتين و الحية النحاسيةـ م ٥

 )۲٥عد. (ارون الكاهنغيرة فينحاس بن إلعازار بن هـ  ٦

  وأغلب هذه المواقف تكشف عن عناد الشعب وتذمرهم عل�ى م�دار األربع�ين

واألم�ر العجي�ب . سنة حتى أن هللا كاد يبيدهم أكث�ر م�ن م�رة ل�وال ش�فاعة موس�ى

ولكنها محبة  .كاد يرجمه أكثر من مرة ،هذاشفع في شعب كتي موسى أن المعزي

  .حالتهم تدهورتمهما األب الذي يلتمس األعذار ألوالده 

 

 المرحلة السادسة
 موسى في مواجهة المتاعب 
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 :تذمر بدون سبب* 

ا ��ْعُب َك��أَنَُّهْم يَْش��تَُكوَن َش��ّرً بِّ  )يت��ذمرون( َوَك��اَن الشَّ بُّ . فِ��ي أُُذنَ��ِي ال��رَّ َوَس��ِمَع ال��رَّ

بِّ َوأَْحَرقَ�ْت فِ�ي طَ�َرِف اْلَمَحلَّ�ةِ  فََص�َرَخ ۲. فََحِمَي َغَضبُهُ، فَاْش�تََعلَْت فِ�يِهْم نَ�اُر ال�رَّ

بِّ فََخَم�َدِت النَّ�ارُ الشَّْعُب إِلَ  فَ�ُدِعَي اْس�ُم ذلِ�َك ۳. ى ُموَس�ى، فََص�لَّى ُموَس�ى إِلَ�ى ال�رَّ

بِّ اْشتََعلَْت فِيِهمْ  )أي اشتعال(» تَْبِعيَرةَ «اْلَمْوِضِع   )۳-۱: ۱۱عد( .ألَنَّ نَاَر الرَّ

  سمة الممي�زة له�ذا الش�عب ولك�ن الغري�ب أن�ه ل�م يك�ن هن�اك هو الكان التذمر

 ه�ميعن�ي أن بم�ا .وكأنم�ا اعت�ادوا الت�ذمر حت�ى ب�دون داعٍ  ،هذه الم�رةر سبب للتذم

وهنا غضب هللا إذ كان يسمع ت�ذمرهم فس�مح ب�أن تش�تعل الن�ار  ،للجميل ونناكر

ولكن من المالحظ أن التذمر بدأ في . في طرف المحلة وال نعلم عدد الذين هلكوا

ن�ى ه�ذا أن البع�د ع�ن ومع ،أطراف المحلة أي بين البعيدين ع�ن خيم�ة االجتم�اع

 .تؤدي لهالكناالكنيسة قد يسبب لنا السقوط في خطايا كثيرة قد 

  ف��ي مش��هد س��نراه يتك��رر كثي��راً أس��رع الش��عب إل��ى موس��ى ط��البين ش��فاعته، 

دُع��ي ذل��ك المك��ان تبعي��رة أي اش��تعال و تهقب��ل هللا ص��الفوص��لى موس��ى كعادت��ه 

 .نمجه المستمر تكون نهايته نارحتى يتذكروا أن التذمر

                                 :التذمر على المن* 

الَّ��ِذي فِ��ي َوَس��ِطِهِم اْش��تََهى  )وا م��ع الش��عبمص��ريون خرج��( َواللَّفِي��فُ                     

�َمَك قَ�ْد تَ�َذكَّْرنَا ٥َمْن يُْطِعُمنَ�ا لَْحًم�ا؟ «: فََعاَد بَنُو إِْسَرائِيَل أَْيًضا َوبََكْوا َوقَالُوا. َشْهَوةً  السَّ

، َواْلقِثَّاءَ  انًا اثَ  الَِّذي ُكنَّا نَأُْكلُهُ فِي ِمْصَر َمجَّ َواآلَن قَ�ْد ٦. َواْلبََصَل َوالثُّ�ومَ  َواْلبَطِّيَخ َواْلُكرَّ

�ا اْلَم�نُّ فََك�اَن َكبِ�زْ ۷. »!لَْيَس َش�ْيٌء َغْي�َر أَنَّ أَْعيُنَنَ�ا إِلَ�ى ه�َذا اْلَم�نِّ .  يَبَِسْت أَْنفُُسنَا ِر َوأَمَّ

�ْعُب يَطُوفُ�وَن لِيَْلتَقِطُ�وهُ، ۸ .)نوع م�ن الص�مغ( اْلُكْزبََرِة، َوَمْنظَُرهُ َكَمْنظَِر اْلُمْقلِ  َك�اَن الشَّ

َحى أَْو يَُدقُّونَ��هُ فِ��ي اْلَه��اَوِن َويَْطبُُخونَ��هُ فِ��ي اْلقُ��ُدوِر َويَْعَملُونَ��هُ َم��الَّتٍ   ثُ��مَّ يَْطَحنُونَ��هُ بِ��الرَّ

َوَمتَى نَ�َزَل النَّ�َدى َعلَ�ى اْلَمَحلَّ�ِة ۹. َكطَْعِم قَطَائَِف بَِزْيتٍ  طَْعُمه َوَكانَ  .)خبز غير مختمر(

 )۹-٤: ۱۱عد ( .لَْيالً َكاَن يَْنِزُل اْلَمنُّ َمَعهُ 
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 الشعب أثناء  وارافق ذينال ونالتذمر هذه المرة هم المصري كان مصدر

 .ئبهه وعجاتبعدما رأوا قوفطلبوا أن يتبعوا إله إسرائيل خروجه 

 اً ولكن سرعان ما انتشرت عدوى التذمر بين الشعب كله حتى أنهم بكوا اشتياق 

وإن أكلوها فهي  ،رغم أنهم كانوا ال يذوقونها إال فيما ندر ،إلى أطعمة مصر

 . ممزوجة بمرارة الذل واالستعباد

ذكر سوى تتتملكه فتنسيه هللا تماماً وال ي، الشهوة في اإلنسان هتفعلهو ما هذا و

الذي شعروا قبالً  - خبز المالئكة -أما المن النازل من السماء  .غباته الجسديةر

الحماس له وشعروا أنه مثل طعم  اليوم فقدوا ،ه كطعم رقاق بالعسلأن طعم

  ترى بم سيشعرون في الغد؟! قطائف بالزيت

 .وهكذا قد يرتد اإلنسان المؤمن إلى حياته العتيقة ويتراجع عن توبته ووعوده

                                                     :كوى موسى للربش* 

ا َسِمَع ُموَسى الشَّْعَب يَْبُكوَن بَِعَشائِِرِهْم، ُكلَّ َواِحٍد فِي بَاِب َخْيَمتِِه، َوَحِمَي  فَلَمَّ

بِّ ِجّدًا، َساَء ذلَِك فِي َعْينَْي ُموَسى  . َغَضُب الرَّ
بِّ ۱۱ لَِماَذا أََسأَْت إِلَى َعْبِدَك؟ َولَِماَذا لَْم أَِجْد نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك «: فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ

؟  أَلََعلِّي َحبِْلُت بَِجِميِع هَذا ۱۲َحتَّى أَنََّك َوَضْعَت ثِْقَل َجِميِع هَذا الشَّْعِب َعلَيَّ

ْضنَِك َكَما يَْحِمُل اْلُمَربِّي الشَّْعِب؟ أَْو لََعلِّي َولَْدتُهُ، َحتَّى تَقُوَل لِي اْحِمْلهُ فِي حِ 

ِضيَع، إِلَى األَْرِض الَّتِي َحلَْفَت آلبَائِِه؟  ِمْن أَْيَن لِي لَْحٌم َحتَّى أُْعِطَي َجِميَع ۱۳الرَّ

الَ أَْقِدُر أَنَا َوْحِدي ۱٤. أَْعِطنَا لَْحًما لِنَأُْكلَ : هَذا الشَّْعِب؟ ألَنَُّهْم يَْبُكوَن َعلَيَّ قَائِلِينَ 

فَإِْن ُكْنَت تَْفَعُل بِي هَكَذا، فَاْقتُْلنِي ۱٥. ْن أَْحِمَل َجِميَع هَذا الشَّْعِب ألَنَّهُ ثَقِيٌل َعلَيَّ أَ 

 )۱٥-۱۰: ۱۱عد( .»قَْتالً إِْن َوَجْدُت نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك، فَالَ أََرى بَلِيَّتِي

  ال ي�وفر إلحاح متكرر وتذمر ممقوت من شعب بأكمله يبكي حال�ه ألن ال�رب

م�ن من�ا ال يش�فق عل�ى موس�ى المس�ئول ع�ن ه�ذا ! لهم اللح�وم وس�ط تل�ك البي�داء

 . الشعب وتلبية احتياجاته
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 يقرب من مليوني شخص يبكون بسبب الطعام فماذا يفعل  وها هو اآلن يواجه ما

 . لهم؟ وكيف يدبر لحماً يكفي إلطعام هذا الجمع الهائل من البشر

 ��ى والح��زن وه��و يش��عر أن ك��ل ف��رد م��ن ه��ذا وتف��يض كلم��ات موس��ى باألس

الشعب يتصرف معه كما يفعل الطفل  مع أم�ه و يم�أل ال�دنيا بك�اَء وض�جيجاً وال 

 .يفكر في مدى إمكانية تنفيذ ما يطلبه

  وألول مرة نرى موسى وقد ضاقت نفسه جداً من التذمر الذي ال ينتهي حتى

فه�و ال يس�تطيع أن  "لن�ي ق�تالً اقت"وطل�ب م�ن هللا ق�ائالً  !أنه تمنى الموت لنفسه

 .يحتمل كل هذا الشعب وحده

  تص�يبهم باالكتئ�اب ومع ضغوط الحياة يتعرض الكثيرون إل�ى ه�زات نفس�ية

حتى رجال هللا العظماء أمثال موس�ى وإيلي�ا الل�ذين ظه�را م�ع ! أحياناً اليأس و بل

ال��رب عل��ى جب��ل التجل��ي تعرض��ا ف��ي حياتهم��ا له��ذه اله��زات، ولك��ن اإلنس��ان 

لروحاني ال يجد عالجه في الدواء فقط، بل يجده باألكثر في يد هللا الحانية الت�ي ا

    . تقدم ما هو أعظم من الدواء

 :هللا يخفف عن موسى* 

بُّ لُِموَسى اْجَمْع إِلَيَّ َسْبِعيَن َرُجالً ِمْن ُشيُوِخ إِْسَرائِيَل الَِّذيَن تَْعلَُم «: فَقَاَل الرَّ

. ْعِب َوُعَرفَاُؤهُ، َوأَْقبِْل بِِهْم إِلَى َخْيَمِة االْجتَِماِع فَيَقِفُوا ُهنَاَك َمَعكَ أَنَُّهْم ُشيُوُخ الشَّ 
وِح الَِّذي َعلَْيَك َوأََضَع َعلَْيِهْم، ۱۷ فَأَْنِزَل أَنَا َوأَتََكلََّم َمَعَك ُهنَاَك، َوآُخَذ ِمَن الرُّ

تَقَدَُّسوا : َولِلشَّْعِب تَقُولُ ۱۸. أَْنَت َوْحَدكَ  فَيَْحِملُوَن َمَعَك ثِْقَل الشَّْعِب، فَالَ تَْحِملُ 

بِّ قَائِلِينَ  َمْن يُْطِعُمنَا لَْحًما؟ إِنَّهُ : لِْلَغِد فَتَأُْكلُوا لَْحًما، ألَنَُّكْم قَْد بََكْيتُْم فِي أُُذنَِي الرَّ

بُّ لَْحًما فَتَأُْكلُونَ . َكاَن لَنَا َخْيٌر فِي ِمْصرَ  تَأُْكلُوَن الَ يَْوًما َواِحًدا، ۱۹. فَيُْعِطيُكُم الرَّ

بَْل َشْهًرا ِمَن ۲۰َوالَ يَْوَمْيِن، َوالَ َخْمَسةَ أَيَّاٍم، َوالَ َعَشَرةَ أَيَّاٍم، َوالَ ِعْشِريَن يَْوًما، 

بَّ  َماِن، َحتَّى يَْخُرَج ِمْن َمنَاِخِرُكْم، َويَِصيَر لَُكْم َكَراَهةً، ألَنَُّكْم َرفَْضتُُم الرَّ الَِّذي  الزَّ

: فَقَاَل ُموَسى۲۱»لَِماَذا َخَرْجنَا ِمْن ِمْصَر؟: فِي َوَسِطُكْم َوبََكْيتُْم أََماَمهُ قَائِلِينَ 

: ُهَو الشَّْعُب الَِّذي أَنَا فِي َوَسِطِه، َوأَْنَت قَْد قُْلتَ  )رجل( ِستُّ ِمئَِة أَْلِف َماشٍ «
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َمانِ أُْعِطيِهْم لَْحًما لِيَأُْكلُوا َشْهًرا ِمَن ال أَيُْذبَُح لَُهْم َغنٌَم َوبَقٌَر لِيَْكفِيَهُْم؟ أَْم ۲۲. زَّ

بُّ لُِموَسى۲۳ »يُْجَمُع لَُهْم ُكلُّ َسَمِك اْلبَْحِر لِيَْكفِيَُهْم؟ َهْل تَْقُصُر يَُد «: فَقَاَل الرَّ

؟ اآلَن تََرى أَيُوافِيَك َكالَِمي أَْم الَ  بِّ                                          )۲۳-۱٦: ۱۱عد( .»الرَّ

 ر الضعف البشري الذي دِّ ـَ قـُ لم يعاتب هللا موسى فهو يعلم بخلفيات األمور وي

 ليفيض عليهم من روحه القدوس سبعين شيخاً  اختيارحل بموسى لذلك طلب منه 

ونالحظ أن هذا التقليد ظل مع اليهود .يتحملون معه المسئولية في قيادة الشعبف

 .من سبعين شيخاً  اً كان مجلس السنهدريم مكونو. كنعان فيبعد استقرارهم 

  اً كامالً سيعطيهم لحماً حسب شهوتهم  شهر هألنأن يتقدس الشعب أمر الرب 

تعج��ب موس��ى م��ن ك��الم هللا وب��دا ل��ه ب��المنطق البش��ري ص��عب و. حت��ى يس��أمونه

 فق��د رج��اءه  - كل��يم هللا موس��ى النب��ي –أن رج��ل اإليم��ان  وهن��ا نالح��ظ!! التنفي��ذ

فكي�ف  .وب�دأ ي�تكلم وكأن�ه واح�د م�ن ه�ذا الش�عب ،بسبب اإلحباط الش�ديد والي�أس

 يهيئ هللا لحماً لهذا الجمع؟

 . طعة صغيرةقطعان كثيرة ال تكفي كي يذوق كل منهم قف ،مستحيل من األرض؟

  فكيف يصطادون أطناناً من السمك لهذا الجمع؟ . ..أيضاً صعب أم من البحر؟

 !؟عامل حسب منطقنا البشريولكن متى كان هللا يت

  .ليست كطرقنا وأفكاره ليست كأفكارناإن طرقه  

 ألته يدرك أنه تحت ضغط غير عادي موسى  اكتئاباحتمل هللا و

وهو سؤال للنفي القاطع  يذكرنا  "هل تقصر يد الرب؟"قائالً ولكنه عاتبه بلطف 

ها وضحكها فقال بتساؤل مشابه من هللا ألبينا إبراهيم  وهو يعاتب سارة على شك

بِّ َشْيٌء؟" :الرب   ) ۱٤:۱۸تك(  "َهْل يَْستَِحيُل َعلَى الرَّ

أن م��ن ش��ق البح��ر م��ن أجل��ك وأرس��ل الم��ن عن��دما تم��ر ب��ك ض��يقة ش��ديدة ت��ذكر 

 .والماء قادر أن يرسل لك طيور السلوى من السماء
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 )۲۹-۲٤: ۱۱عد( :روح هللا يحل على السبعين شيخاً * 

 تجل�ى مج�د ال�رب وح�ل  فيخاً وأوقفه�م ح�ول الخيم�ة اختار موسى سبعين ش�و

ومن تواضع الرب أخذ م�ن ال�روح الت�ي عل�ى موس�ى . عليهم روح الرب فتنبأوا

ه��ؤالء  لك��نو .لق��دوسهللا ا ف��ي األص��ل روح الت��ي ه��يو ه��ذه ال��روح وأعط��اهم

 .موهبة المعجزات مثل موسى الشيوخ لم ينالوا

  لهم�ا ش�عرا بع�دم االس�تحقاقولع ،تخلف شيخان عن الحض�ور أم�ام الخيم�ة. 

فغ�ار . في المحلةكل منهما حل عليهما وتنبأ إال أن روح الرب  ذلكوبالرغم من 

 فرفض موسى تصرف يشوع .يشوع على مكانة موسى وذهب إليه لكي يمنعهما

 . يصيروا كلهم أنبياءى أن يحل روح الرب على كل الشعب فيتمن ألنه

ب���ل يف��رح ب���امتالء الكنيس���ة م���ن  كرامت���هل الروح���ي الحقيق���ي ال يغ��ار فاإلنس��ان

  .وزيادة عدد الفعلة في الكرم ،المواهب

 :إرسال السلوى وعقوبة الشهوة* 

فََخَرَج��ْت ِري��ٌح ِم��ْن قِبَ��ِل ۳۱. ثُ��مَّ اْنَح��اَز ُموَس��ى إِلَ��ى اْلَمَحلَّ��ِة ُه��َو َوُش��يُوُخ إِْس��َرائِيلَ 

بِّ َوَساقَْت َسْلَوى ِمَن اْلبَْحِر َوأَْلقَْتهَ   )ك�م۳٥( ا َعلَى اْلَمَحلَِّة، نَْحَو َمِس�يَرِة يَ�ْومٍ الرَّ

ِم��ْن ُهنَ��ا َوَمِس��يَرِة يَ��ْوٍم ِم��ْن ُهنَ��اَك، َح��َوالَِي اْلَمَحلَّ��ِة، َونَْح��َو ِذَراَع��ْيِن فَ��ْوَق َوْج��ِه 

��ْعُب ُك��لَّ ذلِ��َك النََّه��اِر، َوُك��لَّ اللَّْي��ِل َوُك��لَّ يَ��ْوِم اْلَغ��ِد َوجَ ۳۲. األَْرضِ  َمُع��وا فَقَ��اَم الشَّ

���ْلَوى = الح���ومر ه���و حمول���ة الحم���ار( الَّ���ِذي قَلَّ���َل َجَم���َع َعَش���َرةَ َح���َواِمر. السَّ

 .لَُهْم َمَساِطَح َحَوالَِي اْلَمَحلَّةِ  )ونشروها ملحوها( َوَسطَُّحوَها. ◌َ )لتراً ۲۳۰

بِّ َعلَ��ى قَْب��َل أَْن يَْنقَِط��َع، َحِم��َي غَ  َوإِْذ َك��اَن اللَّْح��ُم بَْع��ُد بَ��ْيَن أَْس��نَانِِهمْ ۳۳  َض��ُب ال��رَّ

بُّ الشَّْعَب َضْربَةً َعِظيَمةً ِج�ّدًا فَ�ُدِعَي اْس�ُم ذلِ�َك اْلَمْوِض�ِع ۳٤. الشَّْعِب، َوَضَرَب الرَّ

 َوِم�ْن قَبَ�ُروَت َهتَّ�أََوةَ ۳٥. اْلقَْوَم الَِّذيَن اْش�تََهْوا ألَنَُّهْم ُهنَاَك َدفَنُوا» قَبَُروَت َهتَّأََوةَ «

 وَت، فََكانُوا فِي َحَضْيُروتَل الشَّْعُب إِلَى َحَضْيرُ اْرتَحَ  )قبور الشهوة(

  )۳٥-۳۰: ۱۱عد(
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  مالي�ين الطي�ور  .بأع�داد ض�خمة كوع�د ال�رب) السمان(أتت أسراب السلوى

فيس�هل اص�طيادها بط�رق . واح�د ف�وق س�طح األرضبارتفاع مت�ر منهكة تطير 

ن الزم�ان وس�يكون بالرغم من وعد الرب بأن اللحم ل�ن ينقط�ع ش�هراً م�و. بدائية

إال أن الش�عب المن�دفع بش�هوته  اس�تمر ط�وال  ،في أكث�ر م�ن ح�اجتهمكهناك ما ي

حت�ى أن أق�ل واح�د ف�يهم  ،ونه�م ةراهبش�الطي�ور النهار والليل في صيد وتجمي�ع 

  !جمع ما يوازي حمولة عشرة حمير

  .الطيور ليخزنوها باقي حواـَّ ومل بكثير كفايتهمأكثر من فأخذوا 

 لم يجدهاواكنه لألسف  اء سمائه انتظر القدير أن يسمع كلمة شكر يومن عل! 

والس��باق محم��وم عل��ى تخ��زين اللح��م تحس��باً لنك��وص هللا ع��ن  ،فالش��عب مش��غول

 د أنه��ا كان��ت وب��اءً ـَ ق��ـَ عتـُ وي .وبينم��ا ه��م ي��أكلون أت��ت ض��ربة هللا قوي��ة .... .وع��ده

ت ك�ل م�ن م�أل بطن�ه و هي التخمة الشديدة التي أصابأ .الكثيرين تسبب في موت

 .االحتمال، ألن كثيراً مما يصيبنا هو نتيجة طبيعية لحماقاتنامن اللحم فوق 

   الت��ي تملك��تهم ةئ��الردي ةش��هوالبس��بب  الض��ربة كان��ت ل��كتوفه��م الش��عب أن 

. أي قبور الشهوة" قبروت هتأوة" المكان  اسم  ودعوا اكنهالضحايا  واـــــودفن

  هناك؟ا هدفنوفعالً وشهوتهم الردية ماتت  ىفهل تر

 أم دفنوا جثث المشتهين فقط وظلت الشهوة حية داخلهم ؟

 !دفنوا المشتهين وتركوا الشهوة –ويا لألسف  –إن األحداث القادمة ترينا أنهم 

  ه��ذا ك��ل لإلنس��ان  الت��ي تجل��ب اتش��هوبش��عة ه��ي تل��ك ال :خط��ورة ش��هوات الجس��د

الملك العظيم ال�ذي ُش�هد ل�ه  ودودا ،فقد بكوريته بسبب أكلة عدس فعيسو ،األذى

الجب��ار  وشمش��ون ،خطاي��ا بس��بب ش��هوتهال أبش��ع س��قط ف��ي أن قلب��ه كقل��ب هللا ق��د

اح�ذر ش�هوة ... فقد عينيه وكان يُعامل كالحيوان بس�بب ش�هوته فولاأل الذي قتل

 .فال تكن واحداً منهم...  أذلت كثيرين التيالجسد 
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 :هارونومريم  اعتراض*  
ْريَُم َوَهاُروُن َعلَى ُموَسى بَِسبَِب اْلَمْرأَِة اْلُكوِش�يَِّة الَّتِ�ي اتََّخ�َذَها، ألَنَّ�هُ َوتََكلََّمْت مَ ۱

بُّ ُموَس�ى «: فَقَ�االَ ۲  )س�مراء البش�رة( .َكاَن قَ�ِد اتََّخ�َذ اْم�َرأَةً ُكوِش�يَّةً  َه�ْل َكلَّ�َم ال�رَّ

ُج�ُل ُموَس�ى فََك�اَن َحلِيًم�ا ۳. بُّ فََس�ِمَع ال�رَّ » َوْحَدهُ؟ أَلَْم يَُكلِّْمنَا نَْحُن أَْيًضا؟ �ا الرَّ َوأَمَّ

 )۳-۱: ۱۲عد( .ِجّدًا أَْكثََر ِمْن َجِميِع النَّاِس الَِّذيَن َعلَى َوْجِه األَْرضِ 

 من امرأة كوشية هبسبب زواج حدثت نميمة بين مريم وهارون على موسى .

ه المرأة ذه ظن البعض أنوي )ةبشرنسله أسمر الوكان بن نوح حام  بنكوش (

  . سىلموأنها زوجة أخرى  ويعتقد آخرون ،السمراء هي نفسها صفورة

 الس�مراء ن ه�ذه الزوج�ة أل م�ريم وانطلق شيطان الغيرة يبث سمومه في أذن

وال يخلو كالم  .باعتبارها السيدة األولى ستسلبها محبة الشعب ومكانتها المتميزة

   م الناس حسب لون بشرتهم؟ـيٍّ ـَ قـُ عنصرية بغيضة، فمتى كان هللا يمريم من نبرة 

  ف��ي  ت��هتح��اول تص��غير مكانم��ريم أخ��ذت م��ع موس��ى وتح��ت ش��عار المس��اواة

مكان�اً ف�ي  الحس�د ج�دوو .وتكلم�ت م�ع أخيه�ا ه�ارون به�ذا الك�الم ،عي�ون الن�اس

ووص�ل الك�الم  ،تهاوس�لط هحقوق�  نفسب� بينط�الم موس�ى موهبة حتقراقلبيهما فا

ولكن�ه ل�م  ،م�ن أق�رب الن�اس إلي�ه والغي�رة لنميم�ةا طعن�ة واج�هإلى موس�ى ال�ذي 

 ؟ ولكن هل يصمت هللا ......! نفسه بل سمع وصمت لم يدافع عنو  يتكلم

 كوش�ية رم�زاً الرتب�اط الس�يد المس�يح بالبش�رية ة كان زواج موسى من امرأو

بس��بب  مظلم��ة وس��وداء مث��ل الكوش��ية ب��ل الس��وداء الت��ي ال منظ��ر له��ا وال جم��ال

  )٥: ۱نش( ".أنا سوداء وجميلة" ،ه أحبها وجاء لفدائهاولكن خطاياها

 المس�يح لس�يدل اليه�ود ل�رفض يرم�ز فه�و ال�زواج له�ذا ومريم روناه رفض أما

رب المج�د  تعجب الكثيرون م�ن ذل�ك فكي�ف يت�ركوربما  .لإليمان األمم ودخول

  ؟عرشه من أجل هؤالء البشر

 .خالصنال جالتي جعلته يتجسد أل انل ولكنها محبته الغامرة
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  اأو حتى االستماع إليه حذار من النميمة واإلدانة  
اس�تر عل�ى أم�ا اآلخ�رون ف ،ل انظر إل�ى خطاي�اكال تنظر إلى خطايا اآلخرين ب 

 والتمس لهم األعذار فيشفق هللا عليك ويرحمك  همعيوب

ْينُونَ��ِة الَّتِ��ي بِ ۲تَ��ِدينُوا لَِك��ْي الَ تُ��َدانُوا الَ "  َه��ا تَ��ِدينُوَن تُ��َدانُوَن، َوبِاْلَكْي��ِل ألَنَُّك��ْم بِالدَّ

   )۲-۱: ۷مت"( تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكمْ الَِّذي بِِه 

  هم منـلف ،ائهمـن أخطـحدث عـوالت) هنةـالك(حذار من الكالم على رجال هللا 

 ج��زءاً ص��غيراً م��ن ف��إذا رأي��تهم يخطئ��ون ت��ذكر أن��ك غالب��اً ال ت��رى إال .ي��دينهم

ك�ن إيجابي�اً . ال يس�تطيعون اإلفص�اح عنه�ان لهم وجهة نظر الحقيقة، وربما يكو

 .وتذكر أن كرامتهم من كرامة هللاواظب على الصالة من أجلهم، و

 هم ف��ي تص��حيح أخط��ائهم به��دوء وس��ا عليهمفاس��ترأهم خط��إذا تيقن��ت م��ن و

ف�دخلوا الخيم�ة س�ائرين  نوح يوم سـََكر وتعرى معسام ويافث ل فعكما  ،وحكمة

فاستحقوا البركة بينم�ا اس�توجب ح�ام ونس�له  رداء غطوا به أباهم للخلف ومعهم 

اذكر موقف داود عندما رف�ض قت�ل ش�اول وق�ال و .)۹تك (اللعنة ألنه فضح أباه 

نفس�ك  تج�دو إنو ) ۲٦ص�م ۱و  ۲٤ص�م ۱( كيف أمد ي�دي إل�ى مس�يح ال�رب؟

أو  لس�اني  يدي أو قل كيف أمدف ،أو حتى سماعها ةفي اإلدان على وشك الوقوع 

 !إلى مسيح الرب؟ فكري حتى  أو أذني

 :ليدافع عن موسى ويعاقب مريم هللا يتدخل* 
بُّ َحاالً لُِموَسى َوَهاُروَن َوَمْريَمَ ٤ اْخُرُجوا أَْنتُُم الثَّالَثَةُ إِلَى َخْيَمةِ «: فَقَاَل الرَّ

بُّ فِي َعُمو٥. فََخَرُجوا هُُم الثَّالَثَةُ . »االْجتَِماعِ  ِد َسَحاٍب َوَوقََف فِي بَابِ فَنََزَل الرَّ

ِمْنُكْم إِْن َكاَن . اْسَمَعا َكالَِمي«: فَقَالَ . اْلَخْيَمِة، َوَدَعا َهاُروَن َوَمْريََم فََخَرَجا ِكالَُهَما

ْؤيَا أَْستَْعلُِن لَهُ  ، فَبِالرُّ بِّ ا َعْبِدي ُموَسى فَلَيَْس . فِي اْلُحْلِم أَُكلُِّمهُ . نَبِيٌّ لِلرَّ َوأَمَّ

َوِشْبهَ . فًَما إِلَى فٍَم َوَعيَانًا أَتََكلَُّم َمَعهُ، الَ بِاألَْلَغازِ . َكَذا، بَْل ُهَو أَِميٌن فِي ُكلِّ بَْيتِيه

بِّ يَُعايِنُ   .»فَلَِماَذا الَ تَْخَشيَاِن أَْن تَتََكلََّما َعلَى َعْبِدي ُموَسى؟. الرَّ
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بِّ َعلَْيِهَما َوَمَضى ا اْرتَفََعِت السََّحابَةُ َعِن اْلَخْيَمِة إَِذا َم�ْريَُم فَ . فََحِمَي َغَضُب الرَّ لَمَّ

 )۱۰-٤: ۱۲عد( .فَاْلتَفََت َهاُروُن إِلَى َمْريََم َوإَِذا ِهَي بَْرَصاءُ . بَْرَصاُء َكالثَّْلجِ 

  ًل��م يح��اول ال��دفاع ع��ن و - أكث��ر م��ن جمي��ع الن��اس -ك��ان موس��ى حليم��اً ج��دا

 حاالً وما أجمل لفظة  ،وحاالً تدخل هللا .اً هانم اهير ولكن هللا لم يحتمل أن ،كرامته

 .تهكرامة موسى من كرامعتبر أن ا ألنهتدل على سرعة تدخل هللا  التي

 ه مع هارونـثم بدأ الرب حديث ،خيمة االجتماعة إلى ـالثـودعا هللا اإلخوة الث 

ن موسى ق الكبير بيارومريم موبخاً إياهما على الكالم على موسى وموضحاً الف

ألن أي نبي يكلم�ه هللا ف�ي حل�م أم�ا موس�ى في�تكلم م�ع هللا فم�اً لف�م وش�به . وبينهما

وإذا م�ريم ق�د  )نعم�ة هللا( ومضى هللا غاضباً ولما ارتفعت الس�حابة. الرب يعاين

 هللا ةــــ�ـنعم اـ�ـفعن�دما تتركن ،)هللاع�ن  بعدلانجاسة الخطية و(ُضربت بالبرص 

 عاقب هللا هارون بنفس العقوبة ألن�ه ل�م يك�ن الب�ادئولم ي ...الخطية برص يظهر

رة أخ�رى وعاقب�ه بص�يك�ون ال�رب ق�د وربما  .بالحديث بل سمع فقط نميمة أخته

 .الكهنوت على كرامة في السر حفاظاً 

  فتس�ببكان الب�رص م�ن األم�راض البش�عة الت�ي تص�يب اإلنس�ان  :تأديب الرب  

وي�تم ع�زل (Leprosy)  ج�ذامن جس�مه وه�و م�ا يع�رف اآلن بالسقوط أجزاء م�

 .نجساً حسب الشريعة وألنه مرض معدٍ األبرص بعيداً عن الناس العتباره 

 ل البعض لماذا عاقب هللا مريم بهذه العقوبة القاسية؟ اءوقد يتس 

وعل�ى ق�در الخط�أ يك�ون  )۱۲: ۳أم " (هبُ دِّ ؤَ يُ  بُ ه الرَ بُّ حِ ي يُ الذِ  ألنَّ " والرد هو

قادت النساء ف�ي التس�بيح بع�د  ،إنسانة عادية بل كانت نبيةم تكن فمريم ل .التأديب

 ،لخطي�ةفريس�ة ل ه�ا هللا تق�عيتركعبور البحر األحمر ولذلك كان من الصعب أن 

 .مع مركزها ة مريم وتناسبت عقوب

تأدي�ب الاقب�ل لذا يا أخي إذا شعرت أن الرب يس�ل ل�ك تأديب�اً فاتض�ع تح�ت ي�ده و

 .ةبوتة الاحرص على حياعالمة حب ورعاية وك
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 :شفاعة موسى من أجل مريم* 

 ل�م  ال�ذي ،من منظ�ر م�ريم وذه�ب يتض�رع إل�ى موس�ىانزعج هارون جداً و

ف�ي ه�ذه يكن ف�ي حاج�ة إل�ى ش�فاعة أخي�ه، فه�و ب�دوره ل�م يحتم�ل أن ي�رى أخت�ه 

  .أن يشفي مريمضارعاً  صرخ إلى هللاف ،الحالة

م�ن أج�ل م�ن أس�اء إلي�ه  ض�ارعاً  اهوه�و ي�ر  بعبده موس�ى هللا ةوما أعظم فرح

  !لزمان منفذاً وصايا العهد الجديدقرناً من ا ۱٥وكأنه تخطي 

 مصلحتها ولردع من يفكر في التجاسر تأديب لالرد هللا عليه وأفهمه أن هذا و

 اخالله� م�ريم لعزَ ـُ ت�فق�ط لمدة سبعة أي�ام العقوبة مؤقتة هذه طمأنه أن و .مستقبالً 

فالخطي�ة ق�د  ،دريب الذي يعطيه الكاهن للمعترفالتيذكرنا بذا وه .خارج المحلة

بسبب حجز مريم  كله تعطل الشعب .لتدريبوا للتأديب غفرت ولكن هناك حاجة

 .خطية األب والخادم تعطل أوالده ،وهكذا خطية الكبير تعطل الصغير

 مش�روط  هللا لنا انغفرلكن وأن نقولها وصعب أن ننفذها  ران كلمة سهلالغف

الَتِِه���ْم، يَْغفِ���ْر لَُك���ْم أَْيًض���ا أَبُ���وُكُم   .ن���ابغفرانن���ا ألخوت فَإِنَّ���هُ إِْن َغفَ���ْرتُْم لِلنَّ���اِس زَّ

َماِويُّ   ) ۱٥-۱٤: ٦مت. (السَّ

بل أخذ يصلي بلجاجة م�ن أج�ل  إلخوته انغفرالولكن موسى لم يجد صعوبة في 

 .رجمهبعزله و بطال الذي تذمرالم لشعبا فعل مع ذلكوك. مريم شفاء

وحينئ�ذ  .غف�رت�ذكر ك�م غف�ر هللا ل�ك وم�ازال يفصعوبة في الغف�ران  تجدوإن و 

 .بل تسعد بذلك ن تغفر ألخيكتستطيع أ سترى أنك
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 :االقتراب من أرض الموعد والخوف من دخولها* 

  وأصبحوا على مقربة ) مقدس مكان ومعناها(وصل الشعب إلى قادش برنيع

أرض الموعد يداعب خيال ك�ل  من دخول أرض الموعد وبدأ حلم االستقرار في

إس��رائيلي ويتخي��ل نفس��ه مقيم��اً ف��ي أرض تف��يض لبن��اً وعس��الً، يمط��ر هللا عليه��ا 

 .فينمو زرعها، وبجهد يسير يستمتع سكانها بخيراتها الوفيرة

  ولك��ن ه��ل ه��ذا الحل��م س��هل المن��ال

هك��ذا ؟ وكي��ف يط��ردون س��كانها وه��م 

أم���ة م���ن العبي���د ل���يس له���م ب���اع ف���ي 

ق���د انتص���روا عل���ى نع���م ل ؟ الح���روب

عم��اليق ي��وم رف��ع موس��ى يدي��ه مث��ال 

الص���ليب ولك���ن اآلن أم���امهم ش���عوب 

. كثي��رة وم��دن حص��ينة بأس��وار منيع��ة

وأحب الرب أن يزيد حماسهم ليكمل�وا 

ف��أمر  ،المس��يرة ويتعل��ق قل��بهم بكنع��ان

جاسوس��اً لعله��م  ۱۲موس��ى أن يرس��ل 

ـِّزون الش���عب ويش���جعونه ح���ين ف���حَ يُ 

 .تما ينتظرهم من خيرا يرون
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 الوصول قرب كنعان بعد عامين من الخروج 

  وهم) أرض كنعان(نبذة مختصرة عن سكان فلسطين:- 

 ابن�ه ح�ام وحفي�ده كنع�ان ألنهم�ا ل�م وقد لعن ن�وح ابن حام بن نوح،  كنعان هو

   الكنعانيون في فلسطينوسكن  وتعرى بل سخرا منه وفضحاه يوم سكر   هيسترا

 .)الدسم النباتي(وعسالً ) لحيوانيالدسم ا(اً وهي أرض خصبة تفيض لبن

  وحس��ب نب��وءة ن��وح استس��لم  كنع��ان ونس��له للش��يطان وخرج��ت م��نهم ش��عوب

، كم�ا ح�دث أله�ل س�دوم وعم�ورة في الشر فاس�توجبت العق�اب الجم�اعيتمادت 
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أخ�رى بي�د اإلس�رائيليين  اً ش�عوب أب�اد هللالذين أمطرهم الرب بالنار والكبري�ت، و

 :   استنفذوا كل فرص التوبة ومنهم وفي الخطية والنجاسة  بعد أن غرقوا

 .وهو االبن الثاني لكنعان) ومعناها رعب(بنو حث : الحثيون -

 . وكان مكانهم أورشليم الحالية) وتعني يابسين أو قساة( :اليبوسيون -

 .وكانوا أقوى قبائل المنطقةً ) لطينوتعني اآلمرين المتس(: األموريون -

 :واسيسإرسال الج* 

اْصَعُدوا ِمْن ُهنَا إِلَى «: فَأَْرَسلَُهْم ُموَسى لِيَتََجسَُّسوا أَْرَض َكْنَعاَن، َوقَاَل لَُهمُ 

َوالشَّْعَب السَّاِكَن فِيَها، : اْلَجنُوِب َواْطلَُعوا إِلَى اْلَجبَِل،َواْنظُُروا األَْرَض، َما ِهيَ 

ٌر؟ َوَكْيَف ِهَي األَْرُض الَّتِي ُهَو َساِكٌن فِيَها، أَقَِويٌّ ُهَو أَْم َضِعيٌف؟ قَلِيٌل أَْم َكثِي

أََجيَِّدةٌ أَْم َرِديئَةٌ؟ َوَما ِهَي اْلُمُدُن الَّتِي ُهَو َساِكٌن فِيَها، أَُمَخيََّماٌت أَْم ُحُصوٌن؟ 

ُخُذوا ِمْن َوَكْيَف ِهَي األَْرُض، أََسِمينَةٌ أَْم َهِزيلَةٌ؟ أَفِيَها َشَجٌر أَْم الَ؟ َوتََشدَُّدوا فَ 

ا األَيَّاُم فََكانَْت أَيَّاَم بَاُكوَراِت اْلِعنَبِ . »ثََمِر األَْرضِ   )۲۰-۱۷: ۱۳عد ( .َوأَمَّ

  برحابة صدره المعتادة تفه�م ال�رب مخ�اوف الش�عب وس�مح لموس�ى بإرس�ال

، تمام�اً رض�يةالجواسيس حتى يتأكدوا من صدق وجدية وعوده بش�أن كنع�ان األ

أن يتجسس��وا كنع��ان  م��ن خ��الل ال��رؤى حزقي��ال ويوحن��اش��عياء وأل كم��ا س��مح 

 ه�ي كلم�اتالوكان�ت أبل�غ . ئنوا كل مؤمن ينش�د ملك�وت الس�مواتالسماوية ليطم

َم�ا لَ�ْم تَ�َر َع�ْيٌن َولَ�ْم « :ق�الزيارت�ه للس�ماء ف الرس�ول بولستلك التي وصف بها 

  )۲:۹كو۱( .»هُ هللاُ لِلَِّذيَن يُِحبُّونَهُ َما أََعدَّ  يَْخطُْر َعلَى بَاِل إِْنَسانٍ  تَْسَمْع أُُذٌن، َولَمْ 

 على الم�ذبح المسيحالسيد نرى  ، حيثفي كل قداسا يحدث معن ونفس األمر 

ونتمنى أن تدوم تل�ك األوق�ات الت�ي نقض�يها  ."جيد يا رب أن نكون ههنا"فنقول 

لي�ذوقوا معن�ا ك�م ه�و  بي�ب،جم�ال الحالن�اس ب بش�رننعود لثم  أمام عرش النعمة ،

تََع��الَْوا يَ��ا : " : نس��مع ص��وتهفأن نحي��ا لألب��د مع��ه  نس��ألهول��و وكل��ه مش��تهيات ح

  )۳٤:  ۲٥مت " (.ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا اْلَملَُكوَت اْلُمَعدَّ لَُكْم ُمْنُذ تَأِْسيِس اْلَعالَمِ 
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 يق�وي و ،واقتن�اع ي�ةبحر كمل�وا المس�يرةلي بالتجس�س لش�عبوق�د س�مح هللا ل

ب�ل  ،فلم يكن لدي�ه ذرة ش�ك موسى أما .ماتو مع فعل كمااماً تم ،ضعيفهم الإيمان

 .ليزيد إيمانهم له تالميذه أرسل حين المسيحالسيد  يف المعمدان ثقة واثقًا كان

 نش�د وهك�ذا ك�ل م�ن ي ،الموع�د أرضوا إل�ى الجب�ل لي�رالجواسيس  قد صعدو

 . يتسامى عن األرض واألرضياتالسماء عليه أن 

 :تجسس األرض* 

يَِّة ِصيَن إِلَى َرُحوَب فِي َمْدَخِل َحَماةَ فََصعِ  . ُدوا َوتََجسَُّسوا األَْرَض ِمْن بَرِّ
َوَكاَن ُهنَاَك أَِخيَماُن َوِشيَشاُي َوتَْلَماُي . َصِعُدوا إِلَى اْلَجنُوِب َوأَتَْوا إِلَى َحْبُرونَ ۲۲

ا َحْبُروُن فَبُنِيَْت قَْبَل ُصوَعِن ِمْصرَ . بَنُو َعنَاق َوأَتَْوا إِلَى ۲۳. بَِسْبِع ِسنِينَ  َوأَمَّ

 صنـغ( ، َوقَطَفُوا ِمْن ُهنَاَك َزَرُجونَةً )كلمة عبرية معناها عنقود( َواِدي أَْشُكولَ 

ْقَرانَةِ  )داً يحمل عنقو عنب قضيب من ( بُِعْنقُوٍد َواِحٍد ِمَن اْلِعنَِب، َوَحَملُوهُ بِالدُّ

اِن َوالتِّينِ بَْيَن اْثنَْيِن، َمَع شَ  )الخشب أو عتلة مَّ فَُدِعَي ذلَِك ۲٤. ْيٍء ِمَن الرُّ

. قَطََعهُ بَنُو إِْسَرائِيَل ِمْن ُهنَاكَ  بَِسبَِب اْلُعْنقُوِد الَِّذي» َواِدَي أَْشُكولَ «اْلَمْوِضُع 
ِس األَْرِض بَْعَد أَْربَِعيَن يَْوًما۲٥  )۲٥-۲۱: ۱۳عد( .ثُمَّ َرَجُعوا ِمْن تََجسُّ

 ٥۰۰جسس أربعين يوماً، عبر خاللها الجواسيس حوالي استغرقت رحلة الت 

كم من جنوب فلسطين ثم  شماالً إلى حبرون فى وسط كنعان  وصوالً إلى 

خير الوفير الثم عادوا جنوباً إلى وادي أشكول حيث . رحوب في أقصى الشمال

 .يحماله على قضيب خشبيلاحتاج رجلين فقطفوا عنقوداً ضخماً من العنب 

 كل رحلة هي العنقود على وحتى الحصول صين برية من حلةالر وهذه 

 . حياةال يهب عنب كعنقود، نفسه المسيح السيد لتنال الملكوت إلى عبرت نفس

 الرحب أي ( وبــــرح إلى وتذهب )ةالتجرب أي( صين برية نم تعبر فهي

 أشكول إلى وادي النفس هذه وتصل )اإللهية الحماية يأ( حماةثم    )والسعة

 الكرمة عليه قـِّ لـُ الذي ع لصليبلرمز ت خشبة على  الحياة عنقود تحمليث ح

 .للمؤمنين خالصاً  يهب كشراب دمه سكب يالذ ،الحقيقية
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 :مشجع من كالب ويشوع ومحبط من سائر الجواسيستقرير * 

يَّةِ  فََساُروا َحتَّى أَتَْوا إِلَى ُموَسى َوَهاُروَن َوُكلِّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل، إِلَى بَرِّ

وا إِلَْيِهَما َخبًَرا فَاَراَن، إِلَى قَاَدشَ  َوإِلَى ُكلِّ اْلَجَماَعِة  )قدموا تقريراً ( ، َوَردُّ

 نَاــَ ْلتــي أَْرسَ ـنَا إِلَى األَْرِض الَّتِ ــقَْد َذَهبْ «: َوأَْخبَُروهُ َوقَالُوا. َوأََرْوُهْم ثََمَر األَْرضِ 
 

 

نََّها تَفِ�يُض لَبَنً�ا َوَعَس�الً، إِلَْيَها، َوَحقًّا إِ 

�اِكَن . َوهَذا ثََمُرَها �ْعَب السَّ َغْي�َر أَنَّ الشَّ

، َواْلُم���ُدُن َحِص���ينَةٌ  فِ���ي األَْرِض ُمْعتَ���زٌّ

َوأَْيًض���ا قَ��ْد َرأَْينَ���ا بَنِ���ي . َعِظيَم��ةٌ ِج���ّدًا

اْلَعَمالِقَ��ةُ َس��اِكنُوَن فِ��ي   .َعنَ��اَق ُهنَ��اكَ 

يُّ���������������وَن أَْرِض اْلَجنُ���������������وِب، َواْلِحثِّ 

َواْليَبُوِس���يُّوَن َواألَُموِريُّ���وَن َس���اِكنُوَن 

فِي اْلَجبَِل، َواْلَكْنَعانِيُّوَن َس�اِكنُوَن ِعْن�َد 

 .»اْلبَْحِر َوَعلَى َجانِِب األُْرُدنِّ 

�ْعَب إِلَ�ى ُموَس�ى  لِكْن َكالُِب أَْنَص�َت الشَّ

إِنَّنَ���ا نَْص���َعُد َونَْمتَلُِكَه���ا ألَنَّنَ���ا «:َوقَ���الَ 

َج�اُل الَّ�ِذيَن   .»وَن َعلَْيَه�اقَاِدرُ  �ا الرِّ َوأَمَّ

الَ نَْق����ِدْر أَْن «: َص����ِعُدوا َمَع����هُ فَقَ����الُوا

�ْعِب، ألَنَُّه�ْم أََش�دُّ ِمنَّ�ا . »نَْصَعَد إِلَ�ى الشَّ
����ةَ األَْرضِ ۳۲  )ال����ذعر( فَأََش����اُعوا َمَذمَّ

الَّتِ��ي تََجسَُّس��وَها، فِ��ي بَنِ��ي إِْس��َرائِيَل 

الَّتِ���ي َمَرْرنَ���ا فِيَه���ا  األَْرضُ «: قَ���ائِلِينَ 

 أَْرٌض تَأُْك��ُل ُس��كَّانََها، لِنَتََجسََّس��َها ِه��يَ 

 )سننهزم إذا حاولنا اقتحامها(
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 خريطة توضح خط سير الجواسيس

 

 

 

 
 الجاسوسان يحمالن عنقود العنب  
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قَْد َرأَْينَا ُهنَاَك اْلَجبَ�ابَِرةَ، وَ ۳۳. الشَّْعِب الَِّذي َرأَْينَا فِيَها أُنَاٌس ِطَواُل اْلقَاَمةِ َوَجِميُع 

ش�عرنا أنن�ا مج�رد حش�رات ( فَُكنَّ�ا فِ�ي أَْعيُنِنَ�ا َك�اْلَجَراِد،. بَنِي َعنَاق ِمَن اْلَجبَابَِرةِ 

 )۳۳-۲٦: ۱۳عد( .»َوهَكَذا ُكنَّا فِي أَْعيُنِِهمْ  ) ضعيفة مقارنة بقوتهم
 

   وبمج��رد  ،يسالجواس�� نس��مة ع��ودة ملي��ون۲عل��ى أح��ر م��ن الجم��ر انتظ��ر

عودتهم تجمهر الشعب حولهم وأصغت اآلذان وجحظت العيون، فمستقبل األم�ة 

م�ن ثم�ر األرض مرهون بما سيقولون ويروون، وكان عنق�ود العن�ب العم�الق و

 .أرض تفيض لبناً وعسالً  رسالة ناطقة مشجعة عنتين ورمان 

  رعباً  تفيض الشعب بتحقيق حلمه تطايرت كلمات الجواسيسوقبل أن يهنأ 

هم أنفس اواحتقرجبابرة حتى أنهم عمالقة و هاوشعوبلمدن بأنها حصينة ا واوصفف

 .بدالً من تشجيعه الشعبوهكذا زرعوا الرعب في قلوب  اً جراد انواك لو كما

الشعب  اهدئأن ي) ومعه يشوع(كالب عبثاً حاول و .لليأس الجميعاستسلم و

 ،ألن هللا معهم بل  -لقوتهم  ال -األرض  بأنهم قادرون على امتالكانه ويشجع

 .فضاع قولهم سدى ولكن كلمات التخويف كانت قد سرت كالنار في الهشيم

  بعد أن رجع الجواسيس أشاعوا مذم�ة األرض مث�ل  :الويل لمن تأتي بسببه العثرات

بل هو طريق صعب،  هالكثيرين منا الذين يتجسسون طريق السماء ثم يقولون أن

 .لوصايا ويستلزم الكثير من التن�ازالت الت�ي ال نق�در عليه�افهو مملوء باتعجيز، 

 .ولن نستطع هزيمته) الشيطان(وباإلضافة إلى ذلك فالعدو قوي 

 أص�ابهم الي�أس م�ن ام�تالك تل�ك  فق�د بك�ى ك�ل الش�عبكالم ال هذا بعد سماعو

ر الش�عب فيم�نعهم م�ن الس�لوك ف�ي طري�ق الس�ماء، أو ثِ ـع�ـُ وويل لم�ن ي. األرض

فَ�الَ بُ�دَّ أَْن ! َوْي�ٌل لِْلَع�الَِم ِم�َن اْلَعثَ�َراتِ ۷" .عليهم الطريق فيصيبهم الي�أس بـِّ عصَ يُ 

 )۷:   ۱۸مت  (" ِذي بِِه تَأْتِي اْلَعْثَرةُ تَأْتَِي اْلَعثََراُت، َولِكْن َوْيٌل لِذلَِك اِإلْنَساِن الَّ 
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 ا إذا أم�� ..قوان��ا الروحي��ة فق��د تنه��ار إذا نظرن��ا للش��يطان وجيوش��ه وحروب��ه

 فمهما كانت  .تنقلب اآلية تماماً  كالب ويشوع  ثلم في هللا وقدرتهرجاءنا وضعنا 

قوى األعداء فقد غل�بهم األس�د الخ�ارج م�ن س�بط يه�وذا، فيج�ب أن نتش�جع ألنن�ا 

 اآلخ��رين أيض��اً◌ً ش��جع واألجم��ل أن ن .بق��وة الص��ليب اً مهزوم�� اً نح��ارب ع��دو

 .عطي رجاء لليائسينطوبى لمن يقيم الساقطين ويشدد المتعبين ويف

  هما موقفهما  اختلف ط فق جاسوسان :والنعمة الجهاد ،و يشوع كالب: -

َّ ن��ـُ فكال��ب ب��ن يَ *   .رضاألش��جع الش��عب عل��ى ام��تالك وق��د  :ة م��ن س��بط يه��وذاـ

 .بإخالص من كل قلبه واثقاً في مواعيد هللا يجاهدكالب تعني قلب فهو و

ق�اد  ق�دموس�ى ال�ذي ال يفارق�ه، و وه�و تلمي�ذ :يشوع بن نون من سبط أف�رايم* 

 ح الذيــــد المسيـللسي رمز وفهمخلص  معنى اسمه و. الشعب بعد نياحة موسى

 .ال بالناموسالتي تخلصنا  بالنعمةأدخلنا أورشليم السمائية   

 وبهما نصل إلى كنعان ، يشوع رمز الرتباط الجهاد والنعمةب بكال  وارتباط

 ت�هنعمال�ذي وهبن�ا  يس�وعل�رب ل )كال�ب(المجاه�د  قلبن�ا أعطين�اف�إذا  .السماوية

 .إلى ملكوت السموات ندخل )يشوع( المجانية

 :يبكي رعبأً ويطالب بعزل موسىالشعب * 
َر َعلَى ۲. فََرفََعْت ُكلُّ اْلَجَماَعِة َصْوتََها َوَصَرَخْت، َوبََكى الشَّْعُب تِْلَك اللَّْيلَةَ ۱ َوتََذمَّ

لَْيتَنَا ُمْتنَا «: ِميُع بَنِي إِْسَرائِيَل، َوقَاَل لَهَُما ُكلُّ اْلَجَماَعةِ ُموَسى َوَعلَى َهاُروَن جَ 

بُّ إِلَى هِذِه ۳! فِي أَْرِض ِمْصَر، أَْو لَْيتَنَا ُمْتنَا فِي هَذا اْلقَْفرِ  َولَِماَذا أَتَى بِنَا الرَّ

ْيِف؟ تَِصيُر نَِساُؤنَا َوأَْطفَالُنَا غَ  أَلَْيَس َخْيًرا لَنَا أَْن . نِيَمةً األَْرِض لِنَْسقُطَ بِالسَّ

 .»نُقِيُم َرئِيًسا َونَْرجُع إِلَى ِمْصرَ «: فَقَاَل بَْعُضُهْم لِبَْعضٍ ٤» نَْرجَع إِلَى ِمْصَر؟

 ) ٤-۱:  ۱٤عد (

  وب�دالً استثمر إبليس كالم الجواسيس العشرة، فبث الرعب في قل�وب الش�عب

 . اليأسعمَّ بكاء والصراخ وال شرانتمن الفرح بما يعده هللا لهم من خيرات 



 مواجهة المتاعبموسى في  :ة السادسةالمرحل *

                                                              ۱٦٤      

من أكثر الكلمات الت�ي نقابله�ا  تذمركلمة ف تذمروا على موسى وهارون وكالعادة

 مرة في سفري الخروج والعدد، وكأنهم  ۱٤في قصة هذا الشعب فقد ُذكرت 

، ورغ��م أنه��م ك��انوا عل��ى يس��ري بي��نهم كالوب��اء اه فق��د ك��انال يعرف��ون ش��يئاً س��و

إال أنهم تمن�وا الم�وت م�ن ،  تين فقط من الخروج من مصربعد سنأبواب كنعان 

 .ودفعوا الثمن غالياً كما سنرى. وصغر النفس يأسالفرط 

  ِالش�عب بالت��ذمر عل��ى موس�ى وه��ارون ب��ل  ت�ذمروا عل��ى هللا نفس��ه  ل�م يكت��ف

ن��ه أص��عدهم م��ن أرض مص��ر ليموت��وا بالس��يف وتص��ير ألوألق��وا علي��ه الل��وم 

 دوا مرة أخرى إلى عبودية مصر، فه�يوعي أنمنوا نساؤهم وأطفالهم غنيمة، وت

ون�تج ع�ن  .وفي لحظة نسوا كل عجائب هللا! في نظرهم أفضل من السير مع هللا

 بهمع ــــيرج، وهي تنحية موسى وهارون وإقامة قائد جديد حمقاءكل ذلك فكرة 

. ناس��ين أن قائ��دهم الحقيق��ي ه��و هللا ال��ذي يق��ودهم بعم��ود الس��حابمت! إل��ى مص��ر

 .الحقائقأبسط ذا أعماهم الغضب واليأس عن رؤية وهك

 :يشوع وكالب يشجعان الشعب الخائف* 
       .فََسقَطَ ُموَسى َوَهاُروُن َعلَى َوْجَهْيِهَما أََماَم ُكلِّ َمْعَشِر َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيلَ ٥
قَا ثِيَابَهَُما َويَُشوُع ْبُن نُوَن َوَكالُِب ْبُن يَفُنَّةَ، ِمَن الَِّذيَن تََجسَّ ٦ ُسوا األَْرَض، َمزَّ
األَْرُض الَّتِي َمَرْرنَا فِيَها لِنَتََجسََّسَها «: َوَكلََّما ُكلَّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل قَائِلَْينِ ۷

بُّ يُْدِخْلنَا إِلَى هِذِه األَْرِض َويُْعِطينَا إِيَّاَها۸. َجيَِّدةٌ ِجّدًا ِجّدًا ، أَْرًضا إِْن ُسرَّ بِنَا الرَّ

، َوالَ تََخافُوا ِمْن َشْعِب األَْرضِ ۹. تَفِيُض لَبَنًا َوَعَسالً  بِّ ُدوا َعلَى الرَّ إِنََّما الَ تَتََمرَّ

بُّ َمَعنَا. ألَنَُّهْم ُخْبُزنَا  )۹-٥: ۱٤عد( .»الَ تََخافُوهُمْ . قَْد َزاَل َعْنُهْم ِظلُُّهْم، َوالرَّ

 ألنهم�ا ش�عرا ن الشعب فسجدا أم�ام هللا موسى وهارون ما رأياه م ولم يحتمل

أن هذا التذمر قد يستنزف بحر المراحم اإللهية ويجعل القدير يصب جام غض�به 

ه�ذا  م�نغض�باً  ثيابهم�اكالب ويشوع فمزقا  أما .....لحظة على شعبه فيفنيهم في

لعب�ور والم�اء والم�ن الض�ربات وا .الشعب الذي نس�ى ك�ل عم�ل هللا الس�ابق مع�ه

وم��ا أق��ل  ،جي��دة ج��داً ج��داً وأخ��ذا يقنع��ان الش��عب أن األرض  ،إل��خ ...والس��لوى
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م�رات س�تة المبالغة في الكتاب المقدس فكلمة جداً جداً لم ت�رد ف�ي الكت�اب س�وى 

 معك�مأكلونهم ك�الخبز ألن هللا توس� تهمعلى هزيم ونقادركم نإوقاال . هذه إحداها

ب يظ�ن بالخط�أ ولكن ماذا يفعل اثن�ان ض�د عش�رة ف�ي ش�عوهذا هو سر النصرة 

    !أن األغلبية دائماً على حق

  فق�د اإلنس�ان تإن اليأس م�ن أخط�ر وأش�رس الح�روب الت�ي  !خطورة حرب اليأس

حال���ة م��ن العم���ى الروح��ي ال يبص���ر رحم��ة هللا وغفران���ه  يص���ير ف��يف رج��اءه

اإلنس�ان  وأغلب حاالت االنتحار كان بدايتها لحظة ي�أس تمكن�ت م�ن. الالمحدود

وله�ذا فق�د جع�ل هللا الرج�اء واح�داً م�ن الفض�ائل الثالث�ة  .هاء حيات�هفدفعته إلى إن

 )۱۳:۱۳كو ۱( .اإليمان والرجاء والمحبة: العظمى أي 

 أح��دهما ،يجع��ل داخ��ل ال��نفس ص��وتين الي��أس واالكتئ��اب والقل��ق ش��عور إن                  

حب��ك وال الي هللا... ال يوج��د أم��ل... ض��ائع... أن��ت فاش��ل... ين��ادي ع��الي النب��رة

هللا ... ال تخف... يهمس  صوت هادئ خافتخر واآل ...الخسارة حتمية... يريدك

 ... كل األشياء تعمل معاً للخير... هللا لن يتركك... معك

ل�ئال يُبتل�ع م�ن ... ص�وت الحقيق�ة اله�ادئ... يبحث عن هذا الص�وتليت اإلنسان 

   .أصوات الشيطان المدمرة

  : غضب هللاو يشوع وكالبالتآمر على رجم * 

بِّ  .بِاْلِحَجاَرةِ  )يشوع وكالب( َولِكْن قَاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة أَْن يُْرَجَما ثُمَّ ظََهَر َمْجُد الرَّ

بُّ لُِموَسى۱.فِي َخْيَمِة االْجتَِماِع لُِكلِّ بَنِي إِْسَرائِيلَ  َحتَّى َمتَى يُِهينُنِي «: َوقَاَل الرَّ

قُونَنِي بَِجِميِع اآليَاِت الَّتِي َعِمْلُت فِي َوَسِطِهْم؟  هَذا الشَّْعُب؟ َوَحتَّى َمتَى الَ يَُصدِّ
               .»أَْكبََر َوأَْعظََم ِمْنُهمْ  إِنِّي أَْضِربُُهْم بِاْلَوبَإِ َوأُبِيُدُهْم، َوأَُصيُِّرَك َشْعبًا۱۲

  )۱۲-۱۰: ۱٤عد(

 يريدان أن  يشوع وكالب ألنهما يتآمرون على رجم !!صدق أو ال تصدق

أجداد من تآمروا على رب المجد  أليسوا؟ ولما ال! كنعانإلى ال الشعب دخِ ـُ ي

تجلى بمجده في خيمة االجتماع فهللا سريعاً وكان تدخل ...تهمرنفسه ونفذوا مؤام
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غضبه الشديد واعتبر تذمرهم إهانة شخصية له ألنهم ال يصدقونه بعد كل  معلناً 

 .يفنيهم ويقيم من موسى أمة عظيمة أن ثانية وأراد الرب. ما فعل من أجلهم

 .الذهبي على موسى نفس األمر يوم أقاموا تمثال العجل عرضكان هللا قد و

                                                        :شفاعة موسى* 
بِّ ۱۳ تَِك هَذا الشَّْعَب ِمْن فَيَْسَمُع اْلِمْصِريُّوَن الَِّذيَن أَْصَعْدَت بِ «: فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ قُوَّ

َويَقُولُوَن لُِسكَّاِن هِذِه األَْرِض الَِّذيَن قَْد َسِمُعوا أَنََّك يَا َربُّ فِي َوَسِط ۱٤َوَسِطِهْم، 

هَذا الشَّْعِب، الَِّذيَن أَْنَت يَا َربُّ قَْد ظََهْرَت لَُهْم َعْينًا لَِعْيٍن، َوَسَحابَتَُك َواقِفَةٌ 

فَإِْن قَتَْلَت ۱٥. أَْنَت َسائٌِر أََماَمُهْم بَِعُموِد َسَحاٍب نََهاًرا َوبَِعُموِد نَاٍر لَْيالً َعلَْيِهْم، وَ 

ُعوُب الَِّذيَن َسِمُعوا بَِخبَِرَك قَائِلِينَ  ألَنَّ ۱٦: هَذا الشَّْعَب َكَرُجل َواِحٍد، يَتََكلَُّم الشُّ

بَّ لَْم يَْقِدْر أَْن يُْدِخَل هَذا الشَّْعبَ  . إِلَى األَْرِض الَّتِي َحلََف لَُهْم، قَتَلَُهْم فِي اْلقَْفرِ  الرَّ
وِح َكثِيُر ۱۸: فَاآلَن لِتَْعظُْم قُْدَرةُ َسيِِّدي َكَما تََكلَّْمَت قَائِالً ۱۷ بُّ طَِويُل الرُّ الرَّ

يِّئَةَ، ْنَب َوالسَّ َب اآلبَاِء َعلَى األَْبنَاِء بَْل يَْجَعُل َذنْ . لِكنَّهُ الَ يُْبِرئُ  اِإلْحَساِن، يَْغفُِر الذَّ

ابعِ  ْعِب َكَعظََمِة نِْعَمتَِك، َوَكَما ۱۹.إِلَى اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ اِْصفَْح َعْن َذْنِب هَذا الشَّ

 )۱۹-۱۳: ۱٤عد( .»َغفَْرَت لِهَذا الشَّْعِب ِمْن ِمْصَر إِلَى هُهنَا

 راً هللا ماهر مـُذكِ  كمحامٍ الشعب  ولكن موسى المحب والشفيع أخذ يترافع عن

هللا  طالباً في توسله وطلب الرحمة م ستمروا .بوعوده وبشماتة األعداء المتوقعة

  .للجيل الثالث والرابع يمد طول أناتهأن 

شعب لل هوالحق أن كلمات موسى جديرة أن تقرأها أكثر من مرة حتى ندرك حب

 .وخبرته العظيمة في الوصول إلى قلب هللا وتهدئة غضبه

 لذا ال تتنافى مع عدله  تهولكن رحم .همفنِ فلم يُ  استجاب الرب لشفاعة موسىو

 دلن يدخل أرض الموع الذي رأى عجائبه ولم يصدقه أن ذلك الجيلقد حكم ف

 .إيمانهمايرجما نتيجة أن كادا بالطبع اللذين  يشوع وكالبماعدا 
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  لتهم الروحية ن حاألجنوبا بعيدا عن كنعان تحرك أن يواختار هللا للشعب

وأكاد أتخيل دموع موسى وقلة . ات الحربيةمواجهالتكن تسمح لهم بلم  المتدنية 

في قفار جرداء في  من المؤمنين وهم يديرون ظهورهم لكنعان ويمضون جنوباً 

 . كانت أرض الموعد على مرمى البصر أخرى بعدما عاماً  ۳۸رحلة تدوم 

  ي�ف اس�تطاع موس�ى أن يص�لي ألج�ل ك !قد ص�فحت حس�ب قول�ك ،الرب يقول لموسى

 لكنه�اوالت�ي تم�أل قلب�ه  الغ�امرةمحب�ة تلك الإنها  ؟بهذه الحرارة العنيد هذا الشعب

أنن��ا خط��اة وغي��ر  يعل��م ال��ذي ،نقط��ة م��ن البح��ر ال��ذي يم��أل قل��ب هللا ليس��ت إال

 . مستحقين ورغم ذلك لم يفقد األمل فينا بل في كل مرة يصفح ويسامح

  حت�ى أن  عادية تلك التي تمتع به�ا موس�ى بة وكرامة غيردالة عجييا لها من

ولك�ن ه�ذه الكلم�ة تكش�ف لن�ا  ...يتنازل عن حكمه ويصفح حسب قول موسى هللا

 فقد أطاع هللا إيليا وأغلق السماء. عن مدى محبة هللا ألوالده الذين يطيعونهأيضاً 

د من إنق�اذ تأك ماإهالك سدوم وعمورة إال بعد ولم يستطع . حسب رغبته وفتحها

وهك��ذا ن��رى أن أوالد هللا  ال��ذين  يحبون��ه . إكرام��اً إلب��راهيم حبيب��هل��وط وأس��رته 

هم لذلك نطلب ش�فاعة القديس�ين باعتب�ار. ويتبعونه لهم كلمة مسموعة في السماء

 . هعند قوية أحباء هللا ولهم دالة

 :عقوبة الجواسيس العشرةالحكم على الشعب و* 

ولك�ن ... موس�ى فل�م يف�نهم ف�ي الح�ال كم�ا يس�تحقون واستجاب هللا لشفاعة عبده 

ك�ان يقض�ي أن  وع�دل هللافال كلي الرحمة والعدل، . تسامح هللا ال يلغي التأديب

 :يقول لهم من فمكم أدينكم أيها العبيد األشرار أنتم تطلبون الموت ألنفسكم قائلين

َح�يٌّ أَنَ�ا "يكن لك�م م�ا طلب�تم فل�... حس�ناً  )۲:۱٤ع�د(" لَْيتَنَا ُمْتنَا فِي هَذا اْلقَْف�ر"

، ألَْفَعلَنَّ بُِكْم َكَما تََكلَّْمتُْم فِي أُُذنَيَّ  بُّ   )۲۸:۱٤عد" (.يَقُوُل الرَّ

كان��ت تقتض��ي أال ين��زل به��م ه��ذه العقوب��ة ف��وراً، معطي��اً إي��اهم  رحم��ة هللاولك��ن 

ك�ان فرصة للتوبة لئال يفقدوا كنعان الس�مائية بع�دما فق�دوا كنع�ان األرض�ية، ل�ذا 

 )ماعدا يشوع وكالب -سنة ۲۰األكبر من (حكم هللا أن يموت كل الرجال 
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 ٤۰سنة القادمة التي يتوهون خاللها في البرية ليكون ط�ول رحل�تهم  ۳۸خالل  

 .   سنة عن كل يوم من األيام األربعين التي استغرقتها رحلة الجواسيس أنهاسنة ك

 .ا ألن الرب قد ضربهم بوباءأما العشرة جواسيس الذين أخافوا الشعب فماتو

   ۳٤:۱٤عد(فتعرفون ابتعادي .... تحملون ذنوبكم أربعين سنة( 
 نازم�أوخاص�ة ح�ين تص�در م�ن ش�فتي ال�رب، فهن�اك  ،مخيف�ة اتيا لها من كلم

  ،كم�ا فع�ل فرع�ون ،تمادى اإلنسان بغباوته في تح�دي هللا، أما إذا للتوبة وفرص

 . ق مرارة اإلحساس ببعد هللا عنهيذول اإلنسان لقساوته هللا يتركقد 

 فك���ل المش���اكل . إن ابتع��اد هللا م���ن أقس���ى العقوب���ات الت���ي يواجهه���ا اإلنس���ان

  .والصعوبات تهون بوجود هللا

  !ولكن كيف يتحمل اإلنسان ترك هللا له؟

 .فأتون النار يهون على الفتية إذا كان هللا معهم

مرنمين هللا ن ايسبح انهمكة ولفي المقطر اوبولس وسيال كانا محبوسين وأرجلهم

 .متهللين لثقتهم أن هللا معهما

 .الملوك واألثرياء فقد تكون بقعة من الجحيم إن غاب هللا عنهاقصور أما  

 .مثل هذا اإلحساس المر أبداً  نذوق سمح أن ليت هللا يرحمنا وال ي 

 :ومحاولة بشرية فاشلة لدخول كنعان ندم الشعب * 
بِّ َوُموَسى فَلَْم . ُروا َوَصِعُدوا إِلَى َرْأِس اْلَجبَلِ لِكنَُّهْم تََجبَّ ٤٤ ا تَابُوُت َعْهِد الرَّ َوأَمَّ

فَنََزَل اْلَعَمالِقَةُ َواْلَكْنَعانِيُّوَن السَّاِكنُوَن فِي ذلَِك اْلَجبَِل ٤٥. يَْبَرَحا ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَّةِ 

 )٤٥-٤٤: ۱٤عد. (َوَضَربُوُهْم َوَكسَُّروُهْم إِلَى ُحْرَمةَ 

  شعر الشعب بخطئه الجسيم وأرادوا أن يـُكـَفـِّروا بمجرد سماع حكم الرب

رفض أن يصعد  تحذير موسى الذي متجاهلينعن خطئهم بمحاربة الكنعانيين، 

 . أنهم سيخسرون  ألن هللا ليس في وسطهم أكدو معهم 

 طلب  عجيب هو هذا الشعب في عناده إنه يتبع قاعدة خالف تُعرف، فحين

  .ض رفضوا وتذمروا واستحقوا العقابهللا منهم الصعود المتالك األر
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أصروا على  ،وحين حذرهم موسى من الصعود ألن هللا ليس في وسطهم

 .  الصعود فكانت الهزيمة واالنكسار

 :فتنة قورح وداثان وأبيرام*  

ُن َوأَبِي�َراُم اْبنَ�ا أَلِي�آَب، َوأُوُن َوأََخَذ قُوَرُح ْبُن يِْصَهاَر ْب�ِن قََه�اَت ْب�ِن الَِوي، َوَداثَ�ا

ِمئَتَ�ْيِن  يُقَ�اِوُموَن ُموَس�ى َم�َع أُنَ�اٍس ِم�ْن بَنِ�ي إِْس�َرائِيَل،۲ْبُن فَالََت، بَنُ�و َرأُوبَ�ْيَن، 

يَن لِالْجتَِماِع َذِوي اْسمٍ   .َوَخْمِسيَن ُرَؤَساِء اْلَجَماَعِة َمْدُعوِّ

ى َوَه��اُرو۳  ى ُموَس�� ا ! َكفَاُكَم��ا«: َن َوقَ��الُوا لَُهَم��افَ��اْجتََمُعوا َعلَ�� إِنَّ ُك��لَّ اْلَجَماَع��ِة بِأَْس��ِرَه

بُّ  ؟. ُمقَدََّسةٌ َوفِي َوَسِطهَا الرَّ بِّ  .»فََما بَالُُكَما تَْرتَفَِعاِن َعلَى َجَماَعِة الرَّ

ا َسِمَع ُموَسى َسقَطَ َعلَى َوْجِههِ ٤   : ِه قَائِالً ثُمَّ َكلََّم قُوَرَح َوَجِميَع قَْومِ ٥. فَلَمَّ

بَ��هُ إِلَْي��هِ « بُّ َم��ْن ُه�َو لَ��هُ، َوَم��ِن اْلُمقَ��دَُّس َحتَّ�ى يُقَرِّ فَالَّ��ِذي يَْختَ��اُرهُ . َغ�ًدا يُْعلِ��ُن ال��رَّ

بُهُ إِلَْيهِ  َواْجَعلُ�وا فِيَه�ا ۷. قُوَرُح َوُكلُّ َجَماَعتِهِ . ُخُذوا لَُكْم َمَجاِمرَ : اِْفَعلُوا هَذا٦. يُقَرِّ

بِّ َغ��ًدا نَ��اًرا، َوَض��ُعوا ُج��لُ . َعلَْيَه��ا بَُخ��وًرا أََم��اَم ال��رَّ بُّ ُه��َو  فَالرَّ الَّ��ِذي يَْختَ��اُرهُ ال��رَّ

 )۷-۱: ۱٦عد( .»!َكفَاُكْم يَا بَنِي الَِوي. اْلُمقَدَّسُ 

   !! أقسى التجارب هي التي تأتي من األقارب

كم��ا ه��و م��ذكور ف��ي سلس��لة  ،وه��ارون والقري��ب هن��ا ه��و ق��ورح اب��ن ع��م موس��ى

ولكن��ه ل��م يقن��ع أن يك��ون  أي ان��ه م��ن س��بط الوي،، )۲۷-۱٤: ٦خ��ر(ب األنس��ا

ال�ذي أم�ر ال�رب أن يقتص�ر طم�ع ف�ي الكهن�وت  مجرد واحد م�ن الالوي�ين وإنم�ا

   .فقط ونسله هارونعلى 

 تمرد عدوى سريعة االنتشار، فقد انتشر أيضا إلى شخصين آخرين وألن ال

فقد قوب عوألن رأوبين هو االبن األكبر لي. من سبط رأوبين وهما داثان وأبيرام

 .شعرا أن هذه البكورية تعطيهما الحق في الكهنوت

 بالجنون األقارب فقد اتهموهكثيرة مشاكل لرب يسوع أيضا وقد واجه ا! 

ا"  )۲۱:۳مر( "»!إِنَّهُ ُمْختَل«:َع أَْقِربَاُؤهُ َخَرُجوا لِيُْمِسُكوهُ، ألَنَّهُْم قَالُواَسمِ  َولَمَّ
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حيث قام أهلها بإخراجه من وواجه أكبر مقاومة في الناصرة التي نشأ فيها 

 )۲۹: ٤لو(. المدينة محاولين التخلص منه بطرحه من على قمة الجبل

يعقوب بن الوي جرشون

قهات

لبني

شمعي
مراري

محلي

موشي

عمرام يوكابد
تزوجعمته

موسىهارون

صفورةأليشابع

ناداب

أبيهو

إيثامار

أليعازار

وج
تز

وج
تز

جرشوم

ألعازر

عزيئيل

حبرونيصهار

قورح
نافج
ذكري

ميشائيل
ألصافان
ستري

فينحاس

الالويينعشائر 
نسب موسى وهارون

 

 .ي أنجب جرشون وقهات ومراريتبدأ سلسة النسب من الوي بن يعقوب الذ

 . ومن نسل قهات يأتي عمرام والد موسى ويصهار والد قورح

 مة مثلاهبأحداث  ترتبطاهناك أسماء و: 

وهما من أبناء هارون، وقد قدما ناراً غريبة على المذبح  ناداب وأبيهو -

 )۲-۱: ۱۰ال. (فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما

. هوفاة هارون أبي ار رئيس كهنة بعدهو الذي صوبن هارون،  ألعازار -

 ) ۲۸: ۲۰عد(

    رجل اليهودي الذي زنىبن ألعازار الذي غار للرب وقتل ال فينحاس   -

 )۱۰:  ۲٥عد . (فامتدح الرب غيرته ،بالمديانية     

 )٦-۳: ۲٤أي ۱. (عالي الكاهن من نسله جاء الذي   إيثامار   -

        مر مع وهو الذي تذ) وهارون ابن عم موسى ( بن يصهار قورح   -     

 )۱٦عد. (موسى وهارون فابتلعتهم األرضعلى  جماعته          
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 دافعال�ك�ان و .م�ن س�بط رأوب�ينداث�ان وأبي�رام لفتنة وشاركه ا قورح و تزعم 

هو الغيرة والحسد وله�ذا ل�م يس�تطع ق�ورح وم�ن مع�ه إخف�اء مش�اعرهم  المحرك

أي كفاكم�ا ه�ذا التمي�ز ف�نحن أبن�اء  "فاكم�اك" فواجهوا موسى وه�ارون بق�ولهم 

 . عمك ويحق لنا أن نتمتع بنصيبنا من الكهنوت

  وما زال هناك كثيرون مثل قورح يعتقدون أن  الكهنوت فخ�ر وتش�ريف وال

وليات يره�ق بمس�ئ إنم�ايدرون أنه دعوة وتكلي�ف ف�ال يهن�أ الك�اهن بج�اه وس�لطة 

نع قورح بخدمته كفرد من الالويين ب�ل ولم يق... .تفوق طاقة البشر قد والتزامات

طمع في منصب موسى وهارون، أما داثان وأبيرام  فهما من نسل رأوب�ين بك�ر 

يعقوب وبالتالي يطالبون برئاسة الشعب باإلضافة لتعميم الكهنوت في كل سبط،  

 .كما كان قبل عصر موسى

 ل�يس  - لما سمع موسى هذا الكالم انزعج جداً وسقط عل�ى وجه�ه أم�ام ال�رب

بل يقيناً منه أن مصدر قوته هو الصالة التي هي المفت�اح الس�ري ال�ذي   -ضعفاً 

وطل�ب موس�ى م�نهم أن ي�أتوا غ�داً بمج�امرهم أم�ام ال�رب . يفتح األبواب المغلقة 

 . ويضعوا فيها بخوراً  ليختار الرب بنفسه من يكون له حق الكهنوت

   ًما كان لي ربحا.......  
 ره حفاظاً على سالم الشعب ولكنه لو نطق بعضاً منها يكتم موسى مشاع

آه لو تعلمون كم دفعت وضحيت من أجلكم، كانت قصور مصر مفتوحة  :لقال

 .بل إن العرش نفسه لم يكن بعيداً عني ....أمامي وخزائنها تحت أمري

قتلت المصري دفاعاً عنكم،  ...تمتع بكل هذاالل معكم عن اخترت أن أذَّ ولكني  

عملت راعياً للغنم في .... ربعين عاماً من عمري هارباً من وجه فرعوندفعت أ

وكل ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل  ...القفار بدالً من الحياة المترفة

بل إني أحسب كل شيء نفاية إذا ما قارنته بشهوة  ......الرب ومن أجلكم خسارة

 .أن أرشدكم لطريق الرب وأدخلكم كنعانوهي نفسي 
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  وقفت أمام عناد فرعون عشر مرات حتى خرجت بكم إلى من أجلكم

لت وما تحم ...لم أكن أنام ليالً وال نهاراً ألقضي بينكم وأحل مشاكلكم ...الحرية

رفضت عرض هللا أن يفنيكم  ....على كل األمورزلت احتمل تذمركم المتكرر 

لئال يبيدكم  اً تشفعت من أجلكم مرار.....ويجعلني رئيساً لشعب مطيع مهذب

وبدال من كلمات الشكر  واآلن بدل محبتي تخاصمونني .....الرب كما تستحقون

 .          والثناء أو حتى الصمت والتجاهل ال أجد إال اللوم والتقريع والتذمر الفظيع

لو كنا مكان موسى أترانا كنا نستطيع كتمان هذه الخواطر بين جوانحنا أم كنا 

 !مزمجرين متبرميًن ؟سننفجر بها غاضبين 

  م��ن  الم��ؤمنين محارب��ةوال ي��زال يتف��نن ف��ي  ن الش��يطانك��ا :ح��روب م��ن ال��داخل

خارجي��ة م��ن فرع��ون  اً فف��ي البداي��ة واج��ه موس��ى حروب�� الخ��ارج وم��ن ال��داخل،

ت�ذمر  مثلإبليس للحروب الداخلية  لجأ عليهم انتصر وعماليق، فلما والمصريين

ت��ذمر م��ريم وه��ارون عل��ى موس��ى  م ث�� ،والش��رابم الش��عب بس��بب ش��هوة الطع��ا

 .تذمر قورح وجماعته بسبب الكبرياء وحب الرئاسة واآلن  ،بب الغيرةبس

  الشيطان فعندما فشلمن الحروب الخارجية، كثيراً الحروب الداخلية أخطر 

وهي  أصعبعن طريق االضطهاد لجأ إلى وسيلة  لمسيحيةالقضاء على ا في

  .رطقاتالحروب الداخلية مثل البدع واله

  اليساريةالضربات نفس فكرة الضربات اليمينية وهي وهذه. 

حياتك  بداية كنت في إن )ضربات يسارية(فقد يحاربك الشيطان بالخطايا  

الكبرياء فيشن عليك حروب أسلوبه من يغير روحياً  ولكن متى تقدمت الروحية،

 ). يمينيةضربات (والبر الذاتي 

حب الظهور وطلب المناصب في من احذر ف كنت تخدم في الكنيسة إنلذلك 

احذر من الغيرة والحسد وال تنظر ف. الخدمة ألنها حرب من الشيطان ليسقطك

 . رضي هللا ال الناسـُ إلى غيرك بل ركز في خدمتك لت
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 :موسى يحاول تهدئة الثورة* 

أَنَّ إِلهَ إِْسَرائِيَل  أَقَلِيٌل َعلَْيُكمْ . اْسَمُعوا يَا بَنِي الَِوي«: َوقَاَل ُموَسى لِقُوَرحَ 

 ، بِّ بَُكْم إِلَْيِه لَِكْي تَْعَملُوا ِخْدَمةَ َمْسَكِن الرَّ أَْفَرَزُكْم ِمْن َجَماَعِة إِْسَرائِيَل لِيُقَرِّ

بََك َوَجِميَع إِْخَوتَِك بَنِي الَِوي َمَعَك، َوتَْطلُبُوَن  َوتَقِفُوا قُدَّاَم اْلَجَماَعِة لِِخْدَمتَِها؟ فَقَرَّ

بِّ ! ْيًضا َكَهنُوتًاأَ  : َوقَاَل ُموَسى لِقُوَرحَ . إَِذْن أَْنَت َوُكلُّ َجَماَعتَِك ُمتَّفِقُوَن َعلَى الرَّ

، أَْنَت َوُهْم َوَهاُروُن َغًدا، َوُخُذوا ُكلُّ َواِحٍد « بِّ ُكْن أَْنَت َوُكلُّ َجَماَعتَِك أََماَم الرَّ

بِّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرتَهُ ِمْجَمَرتَهُ، َواْجَعلُوا فِيَها بَُخوًرا،  ُموا أََماَم الرَّ ِمئَتَْيِن . َوقَدِّ

  )۱۷-۸: ۱٦عد (  .»َوأَْنَت َوَهاُروُن ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرتَهُ . َوَخْمِسيَن ِمْجَمَرةً 

عبثاً حاول موسى تهدئة الثورة مذكراً المتمردين بما لديهم من امتيازات في 

فأمرهم أن يأخذوا كل ... كان قد بلغ منتهاه  ولكن عنادهم. خدمة مسكن هللا 

 .   واحد مجمرته في الغد ويقفوا أمام الرب ليعرف كل الشعب ما هي إرادة القدير

     :الهاوية تفتح فاها، ونار الرب تفنى المتمردين  – العدل اإللهي

َعلَْيَها بَُخوًرا، َوَوقَفُوا  فَأََخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرتَهُ َوَجَعلُوا فِيَها نَاًرا َوَوَضُعوا

َوَجَمَع َعلَْيِهَما قُوَرُح ُكلَّ اْلَجَماَعِة .تَِماِع َمَع ُموَسى َوَهاُرونَ لََدى بَاِب َخْيَمِة االجْ 

بِّ لُِكلِّ اْلَجَماَعةِ                                                                                        )۱۹-۱۸: ۱٦عد( .إِلَى بَاِب َخْيَمِة االْجتَِماِع، فَتََراَءى َمْجُد الرَّ

 كل منهما حسم وتطلعت األنظار إلى الفريقيناحتدم الموقف وحان وقت ال ،

يسعى للتغيير والجميع متلهفون لمعرفة موقف  يحمل مجامره ومعظم الشعب

         .معرفة إرادتههللا، الذي تراءى بمجده أمام كل الجماعة لكي ال يتشكك أحد في 

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن قَائِالً  ِمْن بَْيِن هِذِه اْلَجَماَعِة ) اذهبا بعيداً (اْفتَِرَزا «۲۱:َوَكلََّم الرَّ

ا َعلَى َوْجَهْيِهَما َوقَاالَ ۲۲. »فَإِنِّي أُْفنِيِهْم فِي لَْحظَةٍ  ، إِلهَ أَْرَواِح َجِميِع «: فََخرَّ اللُّهمَّ

بُّ ۲۳» يُْخِطُئ َرُجٌل َواِحٌد فَتَْسَخطَ َعلَى ُكلِّ اْلَجَماَعِة؟ اْلبََشِر، َهلْ  ُموَسى  فََكلََّم الرَّ

اْطلَُعوا ِمْن َحَوالَْي َمْسَكِن قُوَرَح َوَداثَاَن : َكلِِّم اْلَجَماَعةَ قَائِالً « :قَائِالً 

 )  ۲۳-۲۰: ۱٦عد(.»َوأَبِيَرامَ 
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  سن كبر  وبالرغم من ،لل أمام هللاوالتذ) الميطانية(هنا تظهر قيمة السجود

             .لكي يرفع هللا غضبه عن الشعبا على وجهيهما إال إنهما خرَّ ... موسى وهرون

التي تنقذ الكنيسة من  ،ما أكثر احتياجنا إلى هذه السجدات الروحية الصادقةو

 .األعداء الخفيين والظاهرين
فََكلََّم ۲٦. أَبِيَراَم، َوَذَهَب َوَراَءهُ ُشيُوُخ إِْسَرائِيلَ فَقَاَم ُموَسى َوَذَهَب إِلَى َداثَاَن وَ ۲٥

ِ◌، َوالَ )الظالمون( اْعتَِزلُوا َعْن ِخيَاِم هُؤالَِء اْلقَْوِم اْلبَُغاة«: اْلَجَماَعةَ قَائِالً 

ا لَُهْم لِئَالَّ تَْهلُِكوا بَِجِميِع َخطَايَاُهمْ  وا َشْيئًا ِممَّ بِهَذا «: فَقَاَل ُموَسى۲۷. »تََمسُّ

بَّ قَْد أَْرَسلَنِي ألَْعَمَل ُكلَّ هِذِه األَْعَماِل، َوأَنََّها لَْيَسْت ِمْن نَْفِسي . تَْعلَُموَن أَنَّ الرَّ
بُّ ۲۹ إِْن َماَت هُؤالَِء َكَمْوِت ُكلِّ إِْنَساٍن، َوأََصابَْتُهْم َمِصيبَةُ ُكلِّ إِْنَساٍن، فَلَْيَس الرَّ

بُّ بِْدَعةً َولكِ ۳۰. قَْد أَْرَسلَنِي  )طريقة جديدة لم تحدث من قبل(ْن إِِن اْبتََدَع الرَّ

َوفَتََحِت األَْرُض فَاَها َواْبتَلََعْتُهْم َوُكلَّ َما لَُهْم، فََهبَطُوا أَْحيَاًء إِلَى اْلَهاِويَِة، 

بِّ      )     ۳۰-۲٥: ۱٦عد( .»تَْعلَُموَن أَنَّ هُؤالَِء اْلقَْوَم قَِد اْزَدَرْوا بِالرَّ

   يا له من تهديد مرعب صادر من فم موسى كليم هللا، ولكنه لألسف لم يكن

كافياً لكسر كبرياء هؤالء المتعجرفين الذين كانوا حتى تلك اللحظة يملكون 

ا فََرَغ ِمَن التََّكلُِّم بُِكلِّ هَذا اْلَكالَِم، اْنَشقَِّت األَْرُض الَّتِي تَْحتَُهْم، . فرصة التوبة فَلَمَّ
َوفَتََحِت األَْرُض فَاَها َواْبتَلََعْتُهْم َوبُيُوتَُهْم َوُكلَّ َمْن َكاَن لِقُوَرَح َمَع ُكلِّ األَْمَواِل، ۳۲
بِّ ۳٥فَنََزلُوا ُهْم َوُكلُّ َما َكاَن لَُهْم أَْحيَاًء إِلَى اْلَهاِويَِة،۳۳ َوَخَرَجْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد الرَّ

بُوا اْلبَُخورَ َوأََكلَِت اْلِمئَتَْيِن َواْلخَ      )۳٥-۳۱: ۱٦عد. (ْمِسيَن َرُجالً الَِّذيَن قَرَّ

  ما كاد موسى ينتهي من حديثه حتى انشقت األرض في منظر مرعب

وارتاعت  كل الجماعة من هذا المشهد . وابتلعت داثان وأبيرام وكل مالهما

ح أما قور. الذي أثبت بوضوح موقف هللا من الطامعين في الكهنوتالرهيب 

فخرجت نار من عند  تجاسروا وقدموا البخور والمائتان والخمسون رجالً الذين 

 . الرب وأكلتهم وكل ما لهم
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 عصيان فنجوا من العقاب الخافوا هللا ولم يشتركوا في فقد قورح  أبناء أما

تقدست بنار  هاوأمر الرب برفع المجامر المتبقية ألن). ۱۱: ۲٦عد(اإللهي 

تكون لرق هذه المجامر وجعلها غطاًء لمذبح المحرقة وأمر الرب بط. الرب

 .يال وأجيالتذكاراً لعقوبة هؤالء العصاة يراها الشعب ألج

 :الوباءوالرب يؤدبهم ب! الشعب يتذمر بسبب هالك قورح* 
َر ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل فِي اْلَغِد َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن قَائِلِينَ ٤۱ تَُما أَنْ «: فَتََذمَّ

بِّ  ا اْجتََمَعِت اْلَجَماَعةُ َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن اْنَصَرفَا ٤۲. »قَْد قَتَْلتَُما َشْعَب الرَّ َولَمَّ

بِّ  فََجاَء ٤۳. إِلَى َخْيَمِة االْجتَِماِع َوإَِذا ِهَي قَْد َغطَّْتَها السََّحابَةُ َوتََراَءى َمْجُد الرَّ

بُّ ُموَسى قَائِالً ٤٤. ْيَمِة االْجتَِماعِ ُموَسى َوَهاُروُن إِلَى قُدَّاِم خَ  اِْطلََعا «٤٥: فََكلََّم الرَّ

ا َعلَى َوْجَهْيِهَما. »ِمْن َوَسِط هِذِه اْلَجَماَعِة، فَإِنِّي أُْفنِيِهْم بِلَْحظَةٍ  ثُمَّ قَاَل ٤٦. فََخرَّ

اْلَمْذبَِح، َوَضْع ُخِذ اْلِمْجَمَرةَ َواْجَعْل فِيَها نَاًرا ِمْن َعلَى «: ُموَسى لَِهاُرونَ 

بَُخوًرا، َواْذَهْب بَِها ُمْسِرًعا إِلَى اْلَجَماَعِة َوَكفِّْر َعْنُهْم، ألَنَّ السََّخطَ قَْد َخَرَج ِمْن 

بِّ  ُ . قِبَِل الرَّ فَأََخَذ َهاُروُن َكَما قَاَل ُموَسى، َوَرَكَض إِلَى َوَسِط ٤۷.»قَِد اْبتََدأَ اْلَوبَأ

ُ قَِد اْبتََدأَ فِي الشَّْعبِ اْلَجَماَعِة، َوإَِذا  . فََوَضَع اْلبَُخوَر َوَكفََّر َعِن الشَّْعبِ . اْلَوبَأ
٤۸ ُ وا بِاْلَوبَإِ أَْربََعةَ  فََكاَن الَِّذيَن َماتُ ٤۹. َوَوقََف بَْيَن اْلَمْوتَى َواألَْحيَاِء فَاْمتَنََع اْلَوبَأ

ثُمَّ َرَجَع َهاُروُن إِلَى ٥۰. وا بَِسبَِب قُوَرحَ َماتُ  َعَشَر أَْلفًا َوَسْبَع ِمئٍَة، َعَدا الَِّذينَ 

 )٥۰-٤۱: ۱٦عد( .ُموَسى إِلَى بَاِب َخْيَمِة االْجتَِماِع َواْلَوبَأُ قَِد اْمتَنَعَ 

 لتكرار التذمر يظن القارئ أنه قد أخطأ وأعاد قراءة بعض الفقرات ! 

 اعتراضاً على ولكن السبب هذه المرة لم يكن جوعاً وال عطشاً وال خوفاً بل

 .متعديهل معاقبه هو الذي -وليس موسى- متناسين أن الرب أتباعهقورح و هالك

هللا يريد إفناء الشعب، وموسى يتشفع، وطلب : وكالعادة تكرر نفس الحوار

 موسى من هارون أن يسرع ويأخذ ناراً مقدسة من على المذبح ويخرج بها إلى

 .طاياهم حتى يرفع هللا غضبهالشعب ويبخر بينهم ويقدم تكفيراً عن خ 
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 ۱٤۷۰۰(وقف الوباء فصار الموتى تأسرع هارون ونزل وسط الشعب ف (

وهنا . واألحياء الذين يحميهم هارون بمجمرته في الجانب اآلخر ،في جانب

تجعل  إذشفاعة السيد المسيح الكفارية تعبر عن نرى هارون في صورة جميلة 

نع وصول عقوبة الخطية إلى باقي من كهنوته وصالته وبخوره حاجزاً يم

ونرى استجابة هللا لهذا العمل الكهنوتي الشفاعي فتوقف الوباء وظهرت . الشعب

  .أمام الشعب عظمة الكهنوت فهابوه

الذين نراهم في هذا  التقوى والصالة والسجود والبخور والكهنوتوالحقيقة أن (

   .)حياتنا في كنيسة العهد الجديد المشهد هم

 )۱۲-۱: ۱۷عد( :التي أفرخت هعصا ليؤكد على اختيار هارون من خال هللا* 

  أراد هللا أن يقنع الشعب أن اختيار الكهنة من اختصاص هللا وحده وليس

للشعب تدخل فيه، فأمر موسى أن يختار عصا من كل سبط ويكتب عليها اسم 

دس السبط، واسم هارون يُكتب على عصا الوي وأن توضع العصي في ق

يختار عن طريق عمل وكأن هللا يعلن أنه هو الذي . قداس أمام تابوت العهداأل

إعجازي يتعجب له الجميع فالشخص المختار ستزهر عصاه وتدب فيها الحياة 

 .وهي عصا ميتة

  في اليوم التالي دخل موسى إلى خيمة االجتماع ليجد نفسه أمام معجزة

زهاراً وأنضجت ثمراً من عجيبة إذ وجد عصا هارون وقد أخرجت فروعاً وأ

وأخذ موسى العصي ورد إلى كل واحد عصاه أما عصا هارون فقد أمره . اللوز

هللا أن يردها مرة أخرى ويحفظها في تابوت العهد فتكون عالمة وشهادة دائمة 

ونفذ موسى أمر الرب . أمام هذا الشعب المتمرد فيكفوا عن تذمرهم لئال يموتوا

 .ورد العصا

  صا تظهر فيه معجزات كثيرة، فالعصا اليابسة ال يمكن أن تزهر إفراخ الع

كما أن العصا أعطت فروعاً . فهي ميتة وال تستطيع أن تعطي حياة بعد موتها

وأزهاراً وثماراً وهي أطوار مختلفة للنبات ال يمكن أن تظهر في وقت واحد بل 
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هيرة للسيدة وهي بالطبع كما نعلم أحد الرموز الش. تأتي على مراحل متتابعة

دون زرع بشر، تماماً ) أنجبت الرب يسوع(العذراء والدة اإلله التي أثمرت 

 . مثل تلك العصا

  واحتفظ بنو إسرائيل بعصا هرون التي أثمرت في تابوت العهد مع لوحي

وعاء صغير به قليل (وقسط المن ) المكتوب عليهما الوصايا العشر(الشريعة 

 .)فسد ألنه محفوظ في تابوت عهد هللامن المن الذي لم ينتن ولم ي

   ربما تعودنا على ذكر اسم تابوت العهد دون أن تتاح  :موت أم حياة -تابوت العهد

لنا الفرصة أن نتوقف قليالً لنتساءل عن معنى االسم ومغزاه، فالتابوت قطعاً 

 ، بطريقتهم الفريدة وقد حاول المصريون االنتصار على الموت .رمز للموت

أن يضع داخل تابوت أما الرب فاختار . األجساد داخل توابيتتحنيط وهي 

 : ثالثة رموز للحياة الموت

مكتوب عليهما كلمة هللا الحية الفعالة التي ال يسقط منها حرف  فلوحي الشريعة

يحوي المن السماوي، رمز تجسد ابن هللا القدوس الحي الذي  وقسط المن. واحد

ياة التي تعود حتى بعدما يعتقد الجميع باستحالة رمز للحوعصا هرون  .ال يموت

بثالثة رموز  وهكذا يحمل اسم التابوت ومحتوياته رسالة القيامة والحياة .عودتها

 .قوية كل منها يخبرنا أن ما يظنه اآلخرون موتاً وفناء نراه نحن حياة وهناء

 قداس وقد ظل التابوت على مدار تاريخ األمة اليهودية محفوظاً في قدس أ

خيمة االجتماع ثم هيكل سليمان وتجرى كل الطقوس الخاصة به بكل حرص 

وعناية لئال تحل العقوبات بمن يتهاون في التعامل مع كلمة هللا التي وضع فيها 

 .أسرار الحياة

  وبعد موسى بما يقرب من  تسعة قرون كان الشعب قد انقسم إلى مملكتين

كانت )  يهوذا(لى أشور والمملكة الجنوبية إ) إسرائيل(وسبيت المملكة الشمالية 

في طريقها إلى نفس المصير، أي السبي على يد نبوخذ نصر، فأمر الرب إرميا 

شرقي نهر األردن  )نبو(النبي ليأخذ التابوت ويخفيه في أحد الكهوف بجبل 
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وهذا هو  ).۸ - ۱: ۲مكابيين۲(. ويسد الكهف فال يعلم أحد مكانه إلى هذا اليوم

  .إليه موسى في آخر حياته ليرى أرض الموعدجبل الذي صعد نفس ال

 ألن إلهنا الحقيقي تجسد  ،أما في العهد الجديد فلم نعد نبحث عن تابوت العهد

 ،جسده ودمه على المذبح كل يوم ،وتأنس وعاش بيننا وترك لنا عهده المقدس

تُْثِمُروَن فِي األَْرِض فِي َويَُكوُن إِْذ تَْكثُُروَن وَ  ": وهكذا تحققت نبوة إرميا النبي

، أَنَّهُْم الَ يَقُولُوَن بَْعدُ  بُّ ، َوالَ يَْخطُُر َعلَى : تِْلَك األَيَّاِم، يَقُوُل الرَّ بِّ تَابُوَت َعْهِد الرَّ

  )۱٦: ۳إر." (بَال، َوالَ يَْذُكُرونَهُ َوالَ يَتََعهَُّدونَهُ َوالَ يُْصنَُع بَْعدُ 

 : نية إلى قادشاثالعودة : بداية النهاية * 

يَّ��ِة َعلَ��ى « ْلنَ��ا َواْرتََحْلنَ��ا إِلَ��ى اْلبَرِّ ثُ��مَّ تََحوَّ

 ، بُّ طَِري��ِق بَْح��ِر ُس��وَف َكَم��ا َكلََّمنِ��ي ال��رَّ

ثُ���مَّ ۲. َوُدْرنَ���ا بَِجبَ���ِل ِس���ِعيَر أَيَّاًم���ا َكثِي���َرةً 

بُّ قَ��ائِالً  َكفَ��اُكْم َدَوَراٌن بِه��َذا : َكلََّمنِ��ي ال��رَّ

َمالِ تََحوَّ . اْلَجبَلِ   ) ۳:۱-۲تث( .لُوا نَْحَو الشِّ

فََعبَْرنَ�ا . اَآلَن قُوُموا َواْعبُُروا َواِدَي َزاَردَ 

َواألَيَّ��اُم الَّتِ��ي ِس��ْرنَا فِيَه��ا ۱٤. َواِدَي َزاَردَ 

 ِمْن قَاَدَش بَْرنِيَع َحتَّى َعبَْرنَ�ا َواِدَي َزاَردَ 

ُكلُّ ،  َحتَّى فَنَِي َكانَْت ثََمانَِي َوثَالَثِيَن َسنَةً 

 ،اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلَحْرِب ِم�ْن َوَس�ِط اْلَمَحلَّ�ةِ 

بُّ لَُه�مْ  بِّ أَْيًض�ا ۱٥. َكَما أَْقَسَم ال�رَّ َويَ�ُد ال�رَّ

نَْت َعلَ�ْيِهْم ِإلبَ�اَدتِِهْم ِم�ْن َوَس�ِط اْلَمَحلَّ�ِة كا

 )۱٥-۱۳: ۲تث( .َحتَّى فَنُوا

 

البــــحر  
المتوســـــط

البحر
األحمـــــــــــــــر

 
ســـان

جا

دن
ألر

ر ا
نه

مارة
إيليم

رفيديم

جبــــل 
سيناء

سكوت

إيثام

الحيروثفم 

ـت
مـي

الــ
ر 

بح
ال

قبة
الع

ج 
خلي

س
خليج السوي

برنيع

ان
مدي

ان
عــ

ــــ
ـــن

كـ

رعمسيس

بعل صفون

برية 
سين

 برية 
فاران

قادش

وم
أد

جبال سعير

 برية 
صين

 سنة38

 

شعب حول خريطة توضح دوران ال

 كاملةسنة  ۳۸جبال سعير لمدة 

  ف�ي رحل�ة الش�عب وأح�داثها طويل�ة  السنة األربعين واألخي�رةاآلن ننتقل إلى

  .السنة األولىثيرة مثل أحداث ك

 . فقط خالل أول سنتين كلها فاألحداث السابقة حدثتوحتى نذكر القارئ 
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ظل�وا خالله�ا ت�ائهين كامل�ة س�نة  ۳۸وال يذكر الوحي المقدس شيئاً عن تفاص�يل 

ورون ح��ول جب��ل س��عير نتيج��ة ت��ذمرهم وتقاعس��هم وخ��وفهم م��ن ي��د ،ف��ي البري��ة

ت بَ ـِ ت�ـُ عنها شيئاً وربما لو كة ال نعرف ـــــــسنة كامل ۳۸!  دخول أرض الموعد

 !آالف المرات" تذمر"بالتفصيل لقرأنا كلمة 

  م��رة ثاني��ة بع��دما )  معناه��ا مق��دس(واآلن وص��ل الش��عب إل��ى ق��ادش برني��ع

ة الجواس�يس وم�ا ص�احبها م�ن خ�وف وت�ذمر ل�م س�نة إث�ر ع�ود ۳۸تركوها من�ذ 

ع�ادوا بع�د فن�اء ك�ل ذل�ك الجي�ل الش�رير . ينجح  تشجيع يشوع  وكالب في إيقافه

 .الذي ظل كل تلك األعوام يدور حول جبال سعير دون أن يتقدم إلى األمام
  ۳۸ كفاكم دوران= أتريد أن تبرأ ؟ = سنة بدون تقدم: 

سنة أيضاً  ۳۸رنا بذلك المفلوج الذي ظل ال شك أن هذا الرقم بالذات يذك

وهو يظن أن المشكلة تكمن في غياب ) ٥يو (مطروحاً بجوار بركة بيت حسدا 

من يساعده على نزول الماء بمجرد تحريك المالك للماء بينما الواقع أن خطاياه 

 .الحاجز الذي عطله كل هذا الزمنهم وعدم جديته في نوال الشفاء  كانوا 

 الرب بإرسال  الشعب الذي أراد له هللا دخول كنعان مبكراً، وكأن وهكذا كان

فأجاب الشعب بالنفي من خالل الخوف  أتريد ان تبرأ؟: يسأل الشعب الجواسيس

والتذمر واليأس ومحاولة رجم يشوع وكالب والسعي للعودة إلى مصر، وهكذا 

ن يتقدم أي يدور حول الجبل دون حركة حقيقية ودون أ) مفلوجاً (ظل الشعب 

: نحو كنعان حتى لمس الرب في الجيل الجديد رغبة في الشفاء فمد يده وقال لهم

. لَجبَلِ افَاُكْم َدَوَراٌن بَِهَذا كَ "أو بنص كلمات الرب قم احمل سريرك وامش 

لُوا نَْحَو  َمالِ اتََحوَّ  ".لشِّ

 ل وهي نفس الكلمت التي يقولها لكثيرين منا يؤجلون التوبة منتظرين التدخ

أو شخص له خطية  كفاكم دوران بهذا الجبلاإللهي فيأتيهم صوت الرب 

 .اتجه بقلبك إلى ما هو فوق ...تحول نحو الشمالمحبوبة فيقول له الرب 
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حلة شعر ومع أول محطة في الر ،أو شخص ثالث بدأ حياته الروحية بأمانة

إنجاز ضحل  ئة بما تحقق منباالكتفاء، ربما خوفاًً◌ أو كسالً وربما قناعة خاط

 كفاكم دوران بهذا الجبل تقدموا نحوا الشمالفيأتيهم صوت الرب  ،متواضع

فهناك أعماق كثيرة أريدكم أن تختبروها، نعم قد يكون هناك الكثير من الحروب 

 .في انتظاركم ولكن وراءها انتصارات وأمجاد

  َت ها أنْ "المفلوج  الرب كما حذرو .فتحركوا وتقدموا لترثوا الملك المعد لكم

أيضاً بني  الرب حذر )۱٤:٥يو( "ون لك أشرّ ال يكُ ئَ د برئَت فال تُخطئ أيضاً لِ ـَ ق

 وا كثيراً بعد ذلك فكان لهم أشر،عص  همولكنمن خطورة العصيان  إسرائيل

 .وتم سبيهم على عدة مراحل إلى أشور ثم بابل

 :موت مريم * 

لِ َوأَتَ��ى بَنُ��و إِْس��َرائِيَل، اْلَجَماَع��ةُ ُكلَُّه�� ��ْهِر األَوَّ يَّ��ِة ِص��يَن فِ��ي الشَّ َوأَقَ��اَم . ا، إِلَ��ى بَرِّ

 )۱: ۲۰عد(. َوَماتَْت ُهنَاَك َمْريَُم َوُدفِنَْت ُهنَاكَ . الشَّْعُب فِي قَاَدشَ 

  ۱۳۰وهناك في قادش برنيع ماتت مريم النبية أخت موسى  عن عمر يناهز 

الت�ي تابعت�ه وه�و ه أخت�ذكر ت�ودار شريط الذكريات في ذهن موسى وهو ي. عاماً 

رضيع ف�ي س�لة تطف�و عل�ى س�طح  النه�ر واس�تدعت أم�ه لترض�عه بع�د اس�تئذان 

البح��ر معج��زة ش��ق لت��ي ق��ادت الش��عب ف��ي التس��بيح بع��د مات��ت م��ريم ا. األمي��رة

 . وعبوره األحمر

، وك�أن هللا يري�د أن لموس�ى ولكن الوحي المق�دس ال يس�جل المش�اعر الشخص�ية

فك�ان ك�ل . فال يهابونه وال يستسلمون للحزن ،مام الموتأوالده أقوياء أ رينا أني

 . اهتمام موسى أن يكتب عن مجد الرب وطول أناته على الشعب العنيد
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 :تذمر الشعب من أجل الماء*  
��ْعُب ۳. َولَ��ْم يَُك��ْن َم��اٌء لِْلَجَماَع��ِة فَ��اْجتََمُعوا َعلَ��ى ُموَس��ى َوَه��اُرونَ ۲ َوَخاَص��َم الشَّ

بِّ «: وهُ قَ��ائِلِينَ ُموَس��ى َوَكلَُّم�� لَِم��اَذا أَتَْيتَُم��ا ٤. لَْيتَنَ��ا فَنِينَ��ا فَنَ��اَء إِْخَوتِنَ��ا أََم��اَم ال��رَّ

يَّ��ِة لَِك��ْي نَُم��وَت فِيَه��ا نَْح��ُن َوَمَواِش��ينَا؟  بِّ إِلَ��ى ه��ِذِه اْلبَرِّ َولَِم��اَذا ٥بَِجَماَع��ِة ال��رَّ

ِديِء؟ لَ�ْيَس ُه�َو َمَك�اَن َزْرٍع  أَْصَعْدتَُمانَا ِمْن ِمْصَر لِتَأْتِيَ�ا بِنَ�ا إِلَ�ى ه�َذا اْلَمَك�اِن ال�رَّ

ْربِ  اٍن، َوالَ فِيِه َماٌء لِلشُّ  )٥-۲: ۲۰عد( .»!َوتِيٍن َوَكْرٍم َوُرمَّ

  وكأن الوحي يريد أن يخبرنا أن الجيل الجديد الذي كان على أعتاب دخول

نه صفة وكأ –فالتذمر كما هو ،أرض الموعد لم يكن أفضل كثيراً من جيل اآلباء

فإذا أنقذنا هللا ألف مرة  .صنيع هللا وفضله هو الصفة الغالبة لـُ جاهوت  –موروثة 

فإننا في المرة األلف وواحد نتساءل بسذاجة وشك هل سيتدخل هللا ؟؟ وهكذا 

م وخرجا بهم من مصر اهاحتج الشعب على موسى وهارون بأنهما قد خدع

  -تذمرين اآلن لم يروا مصر أصالً مع أن معظم الم -عطشاً في البرية   واليموت

 .التذمر وينسى إحسانات هللا دمنولكن هكذا هو اإلنسان الذي ي

 :ماءً  رب يأمر موسى وهارون أن يكلما الصخرة لتخرجال*  

فَأَتَى ُموَسى َوَهاُروُن ِمْن أََماِم اْلَجَماَعِة إِلَ�ى بَ�اِب َخْيَم�ِة االْجتَِم�اِع َوَس�قَطَا َعلَ�ى 

بِّ َوْجَهْيهِ  بُّ ُموَس�ى قَ�ائِالً ۷. َما، فَتَ�َراَءى لَُهَم�ا َمْج�ُد ال�رَّ ُخ�ِذ اْلَعَص�ا «۸: َوَكلَّ�َم ال�رَّ

�ْخَرةَ أََم��اَم أَْعيُ�نِِهْم أَْن تُْعِط��َي  َواْجَم�ِع اْلَجَماَع�ةَ أَْن��َت َوَه�اُروُن أَُخ��وَك، َوَكلَِّم�ا الصَّ

��ْخَرِة َوتَ  فَأََخ��َذ ۹. »ْس��قِي اْلَجَماَع��ةَ َوَمَواِش��يَُهمْ َماَءَه��ا، فَتُْخ��ِرُج لَُه��ْم َم��اًء ِم��َن الصَّ

بِّ َكَما أََمَرهُ   )۹-٦: ۲۰عد. (ُموَسى اْلَعَصا ِمْن أََماِم الرَّ

 كعادتهما وذهب موسى وهارون بهذه المشكلة إلى الرب. 

أن يأخذ موسى عصاه ويجمع الشعب مع هارون عند صخرة معين�ة ويكل�م  فأمر

ا بخ�الف أم�ر هللا الس�ابق بض�رب الص�خرة الت�ي وه�ذ. الصخرة فتخرج لهم م�اءً 

 .  )۱۷خر. (في رفيديم
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  نتعلم م�ن حي�اة موس�ى الخ�ادم األم�ين طريق�ة فعال�ة وال تخي�ب  !السجود أمام هللا

كان يستخدمها في مواجهة المشاكل التي كانت كثيراً ما تقابله، أال وهي الس�جود 

يت��دخل لحله��ا بس��بب س��جود  ك��ان هللا ،فمهم��ا كان��ت ص��عوبة المش��كلة. أم��ام هللا

 )شيخاً مسناً صار  أي(كان عمره قد فاق المائة عام  وال ننسى أن موسى .موسى

س�جود ه�ذا وك�ان  .أمام هللا متشفعاً حتى ي�رحم هللا ش�عبه ه كان يتقن السجودولكن

ع�ن غض�به وي�رحم  ال�رب يتن�ازلف القديس العجوز يستدر نب�ع الم�راحم اإللهي�ة 

 لِّ س�اجداً ادخ�ل مخ�دعك وأغل�ق باب�ك وص�ف ما مشكلةجه عندما توا الذ. الشعب

 .ءألبيك الذي في الخفا

 :ألنه ضرب الصخرةخروج الماء وعقاب موسى * 

ْخَرِة، فَقَاَل لَُهمُ  اْسَمعُوا أَيَُّها «: َوَجَمَع ُموَسى َوَهاُروُن اْلُجْمُهوَر أََماَم الصَّ

ْخَرةِ )المتمردون( اْلَمَرَدةُ  َوَرفََع ُموَسى يََدهُ ۱۱. »نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟ ، أَِمْن هِذِه الصَّ

تَْيِن، فََخَرَج َماٌء َغِزيٌر، فََشِربَِت اْلَجَماَعةُ  ْخَرةَ بَِعَصاهُ َمرَّ َوَضَرَب الصَّ

بُّ لُِموَسى َوَهاُرونَ ۱۲. َوَمَواِشيَها ِمْن أَْجِل أَنَُّكَما لَْم تُْؤِمنَا بِي َحتَّى «: فَقَاَل الرَّ

َسانِي أََماَم أَْعيُِن بَنِي إِْسَرائِيَل، لِذلَِك الَ تُْدِخالَِن هِذِه اْلَجَماَعةَ إِلَى األَْرِض تُقَدِّ 

، َحْيُث َخاَصَم بَنُو إِْسَرائِيَل )تجربة( هَذا َماُء َمِريبَةَ ۱۳. »الَّتِي أَْعطَْيتُُهْم إِيَّاَها

، فَتَقَدََّس فِيِهمْ  بَّ  )۱۳-۱۰: ۲۰عد( .الرَّ

 نجده  ،سى الشعب وبدالً من أن يكلم الصخرة كما أمره الربجمع مو

والصخرة تشير إلى السيد المسيح، في المرة األولى قبل . يضربها بعصاه مرتين

عاماً في رفيديم، ضرب موسى الصخرة بالعصا ففاض منها الماء  ۳۸حوالي 

 )۱۷خر. (فكان ذلك رمزاً لصلب المسيح وطعنه بالحربة ليخرج منه دم وماء

  أما في المرة الثانية فقد طلب منه هللا أن يأخذ عصاه دون أن يضرب

نأتي للمسيح  )العصا(والرمز هنا أنه بقوة الصليب . الصخرة بل يكلمها فقط

الصخرة (فيرسل لنا الروح القدس المعزي ) نكلم الصخرة(ونصلي ) الصخرة(

خرة مرتين وكان خطأ موسى أنه لم يسمع كالم هللا وضرب الص). تفيض ماء
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، وربما فعل موسى ذلك فالمسيح ال يُصلب مرتين مفسداً الرمز الذي قصده هللا

َوأَْسَخطُوهُ "من شدة انفعاله وغضبه من الشعب كما هو موضح في المزمور

وا ُروَحهُ  َعلَى َماِء َمِريبَةَ َحتَّى تَأَذَّى ُموَسى بَِسبَبِِهمْ    )جعلوها مـُرة( ألَنَُّهْم أََمرُّ

  )۳۳-۳۲: ۱۰٦مز."(بَِشفَتَْيهِ  )أخطأ(ى فََرطَ َحتَّ 

  وربما كانت خطية موسى أنه شك في أن هللا سيعطي ماًء بدون استعمال

 . العصا وهي الطريقة التي سبق واختبرها، ولكن هللا عنده طرق متنوعة

 شك أن هللا سيروي هؤالء المتذمرين ألن كلمات موسى وقد تكون خطيته أنه 

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟أَِمْن هذِ "    . توحي بالشك فعالً  "ِه الصَّ

 أي أن خطأ الق�ادة ق�د يُعث�ـِر  .غضب هللا من موسى وهارون ألنهما لم يقدساه

وأيض�اً ل�م يقدس�اه بمعن�ى ل�م يؤمن�ا ب�ه بالق�در . الشعب ويجعله يستهين بقداسة هللا

و الحرم��ان م��ن دخ��ول وك��ان عقابهم��ا ه��. الك��افي ال��ذي يجعلهم��ا يطيعان��ه تمام��اً 

ولك�ن المعن�ى الرم�زي .......  وهو عق�اب ق�د يب�دو قاس�ياً للق�ارئ .أرض الموعد

ألن  ،الكامن في هذه األحداث هو أن موسى ال يقدر أن يدخل بالشعب إلى كنعان

 .)مم�ثالً ف�ي يش�وع(الخالص لن يتم عن طريق الناموس ب�ل ع�ن طري�ق يس�وع 

وه��و م��ا ح��دث فع��ال بع��د  ،س��يد المس��يحأم��ا موس��ى فل��ن ي��دخل كنع��ان إال م��ع ال

لعقوبة إال أن موسى لم يكن ل شديدالمظهر الورغم  .التجلي عام على جبل۱٥۰۰

 .ثبت نظره على  كنعان السماويةكان قد في حاجة إلى كنعان األرضية ألنه 

 )۲۱-۱٤: ۲۰عد( :يرفض مرور الشعب في أرضه  ملك أدوم*  

 و ونسله وقد استأذن موسى بكل وأدوم هو االسم الذي يطلق على عيس

تواضع من ملكهم أن يسمح لهم بالمرور في أرضه دون أن يأكل من زرعها  

وذكره أن الشعبين في األصل ابنان إلسحاق، ولكن العداوة القديمة بين يعقوب 

 .منعهم من المرور بأرضهاستمرت عبر األجيال ف) أدوم(وعيسو ) إسرائيل(

 يضع العراقيل في طان ألوالد هللا فهو دائماً وهذا يرمز إلى عداوة الشي

 . مسيرتهم نحو أرض الموعدطريقهم حتى يعوق 
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  ، نعمأخرى طريقولكن بني إسرائيل لم يحاربوهم بل تحولوا وعبروا من 

 وتكبدوا وقتاً وجهداً إضافياً ولكن هذا يعلمنا فضيلة عظيمة وهي  كانت أطول

عندما  السيد المسيحس الفكر الذي نفذه هو نفو .بقدر اإلمكان الهروب من الشر

 .من وجه هيرودس إلى مصر هرب 

  الَ نَِميُل يَِمينًا َوالَ يََساًرا َحتَّى نَتََجاَوَز  فِي طَِريِق اْلَملِِك نَْمِشي :طريق الملك

 .)۱۷:۲۰عد( تُُخوَمك

 قالها موسى  جميلةات كلم

لملك أدوم وهو يستأذنه في 

نقولها  نتعلم أنالعبور، ونحن 

للدنيا بملذاتها وشهواتها، 

فنحن لسنا مثل باقي الناس 

بدقة  اً مرسوم اً ولكن لنا طريق

السيد (وهو طريق الملك 

ونحن نمشى فيه لكي ) المسيح

 .كوتـــنصل للمل

أي  ،ال نميل يميناً وال يساراً 

لن نعرج بين ملذات الدنيا 

 وطريق الملك بل سنمشي

باستقامة حتى نتجاوز تخوم 

نيا وتعبر أيامنا بسالم الد

 .للملكوت وننتقل
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 :نهاية خدمة وحياة هارون* 
َوَكلََّم ۲۳. فَاْرتََحَل بَنُو إِْسَرائِيَل، اْلَجَماَعةُ ُكلَُّها، ِمْن قَاَدَش َوأَتَْوا إِلَى َجبَِل ُهورٍ ۲۲

بُّ ُموَسى َوَهاُروَن فِي َجبَلِ  يَُضمُّ «۲٤: ُهوٍر َعلَى تُُخِم أَْرِض أَُدوَم قَائِالً  الرَّ

َهاُروُن إِلَى قَْوِمِه ألَنَّهُ الَ يَْدُخُل األَْرَض الَّتِي أَْعطَْيُت لِبَنِي إِْسَرائِيَل، ألَنَُّكْم 

ِهَما إِلَى ُخْذ َهاُروَن َوأَلَِعاَزاَر اْبنَهُ َواْصَعْد بِ ۲٥. َعَصْيتُْم قَْولِي ِعْنَد َماِء َمِريبَةَ 

َواْخلَْع َعْن َهاُروَن ثِيَابَهُ، َوأَْلبِْس أَلَِعاَزاَر ۲٦ٍ◌، )شمال شرق قادش( َجبَِل ُهور

، ۲۷. »فَيَُضمُّ َهاُروُن َويَُموُت ُهنَاكَ . اْبنَهُ إِيَّاَها بُّ فَفََعَل ُموَسى َكَما أََمَر الرَّ

فََخلََع ُموَسى َعْن َهاُروَن ۲۸. اْلَجَماَعةِ َوَصِعُدوا إِلَى َجبَِل ُهوٍر أََماَم أَْعيُِن ُكلِّ 

فََماَت َهاُروُن ُهنَاَك َعلَى َرْأِس اْلَجبَِل، ثُمَّ اْنَحَدَر . ثِيَابَهُ َوأَْلبََس أَلَِعاَزاَر اْبنَهُ إِيَّاَها

ا َرأَى ُكلُّ اْلَجَماَعِة أَنَّ َهاُروَن قَدْ ۲۹. ُموَسى َوأَلَِعاَزاُر َعِن اْلَجبَلِ  َماَت، بََكى  فَلَمَّ

 )۲۹-۲۲: ۲۰عد( .َجِميُع بَْيِت إِْسَرائِيَل َعلَى َهاُروَن ثَالَثِيَن يَْوًما

  ويا له من تعبير يعزينا أن  "يـُضم إلى قومه"أتى ميعاد انتقال هارون وقيل

ينضم إلى عائلته فارق عائلته األرضية الصغيرة ليمن يموت من األبرار 

   .في حضن هللاسين بين القدي وية الكبيرةالسما

  وأمر هللا موسى أن يخلع عن هارون ثوبه الكهنوتي ويلبسه أللعازار ابنه

فالكاهن الذي يموت يجب أن  .وهذا دليل على عجز الكهنوت في العهد القديم

ولكن في العهد الجديد عندما يموت الكاهن ال يخلعون عنه  .يأتي مكانه آخر

 .الذي يدوم ملكه وكهنوته إلى األبدالمسيح  سيدلل زألنه رمثيابه بل يـُكفـََّ◌ن بها 

  هللا رحمته متسعة للجميع، فرغم أن هارون وقع في خطأين فادحين يوم

صنع تمثال العجل ويوم تمرد على موسى مع مريم أخته، إال أنه قد أنهى 

 ۳۰مكرماً من الشعب الذي بكاه ) عاماً ۱۲۳عمره و(رسالته على األرض 

ُموَسى َوَهاُروُن بَْيَن َكَهنَتِِه، َوَصُموئِيُل " ره ممجداً في المزاميريوماً، وجاء ذك

بَّ َوُهَو اْستََجاَب لَُهمْ . بَْيَن الَِّذيَن يَْدُعوَن بِاْسِمهِ   )٦: ۹۹مز(" . َدَعْوا الرَّ

 



 مواجهة المتاعبموسى في  :ة السادسةالمرحل *

                                                              ۱۸٦      

 :الحرب مع ملك عراد* 
ا َسِمَع اْلَكْنَعانِيُّ َملُِك َعَرادَ ۱ السَّاِكُن فِي اْلَجنُوِب أَنَّ  )مدينة جنوب فلسطين( َولَمَّ

، )الطريق الذي سلكه الجواسيس لدخول كنعان(  إِْسَرائِيَل َجاَء فِي طَِريِق أَتَاِريمَ 

بِّ َوقَالَ ۲. َحاَرَب إِْسَرائِيَل َوَسبَى ِمْنهُْم َسْبيًا إِْن َدفَْعَت «: فَنََذَر إِْسَرائِيُل نَْذًرا لِلرَّ

ُم ُمُدنَهُمْ هُؤالَِء اْلقَْوَم إِلَى يَدِ  بُّ لِقَْوِل إِْسَرائِيَل، َوَدفََع ۳. »ي أَُحرِّ فََسِمَع الرَّ

ُموُهْم َوُمُدنَهُمْ   )۳-۱: ۲۱عد ( .»ُحْرَمةَ «فَُدِعَي اْسُم اْلَمَكاِن . اْلَكْنَعانِيِّيَن، فََحرَّ

  اقترب بنو إسرائيل من كنعان وفوجئ الشعب بملك عراد يخرج لمحاربتهم

فتعجبوا لماذا يسمح هللا لهم بهذه الهزيمة مع إنهم يسيرون . رىويأخذ منهم أس

 ؟ ومشورته  حسب خطته

حتى يستأصل  في بعض األحيانوالحقيقة أن هللا قد يسمح ألوالده بالخسارة 

و تعرضت للخسارة ) كنعان(فإذا كنت تسلك في طريق هللا .   الشر من جذوره

فاطلب من هللا أن يخلصك وانزع ) ُسبي منك سبياً (أو للسقوط في عادة ردية 

 .أساس الخطية من نفسك

   مدن الكنعانيين إن نصرهم الرب  وامُ رِّ حَ أن يُ وبعد الهزيمة نذر بنو إسرائيل

الكنعانيين في نفس المكان الذي  قتلوا، وفعال انتصروا ووهذا ما كان يريده هللا

 ) ٤٥: ۱٤عد(سنة في حادثة الجواسيس  ۳۸يه منذ زموا فـُ ه

 .اً فال قادر أن يحول الهزيمة إلى نصرة بشرط أن نكون مطيعين لهإذ

 : وعقاب بالحيات المحرقة... تذمر جديد*

تََحلُوا ِمْن َجبَِل ُهوٍر فِي طَِريِق بَْحِر ُسوٍف لِيَُدوُروا بِأَْرِض أَُدوَم، فََضاقَْت وارْ ◌َ 

لَِماَذا «:ى هللاِ َوَعلَى ُموَسى قَائِلِينَ َوتََكلََّم الشَّْعُب َعلَ .نَْفُس الشَّْعِب فِي الطَِّريقِ 

يَِّة؟ ألَنَّهُ الَ ُخْبَز َوالَ َماَء، َوقَْد َكِرَهْت أَْنفُُسنَا  أَْصَعْدتَُمانَا ِمْن ِمْصَر لِنَُموَت فِي اْلبَرِّ

بُّ َعلَى الشَّْعِب اْلَحيَّاِت اْلُمْحِرقَةَ، فَلَدَ ٦. »الطََّعاَم السَِّخيفَ  َغتِ فَأَْرَسَل الرَّ

 )٦-٤: ۲۱عد(. الشَّْعَب، فََماَت قَْوٌم َكثِيُروَن ِمْن إِْسَرائِيلَ 
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  عندما رفض ملك أدوم عبور الشعب اضطر موسى لاللتفاف حول أرض

 . كررمتللتذمر ال ندووعجعلهم ي مما وعر أدوم في طريق جبلي

بههم شافي هذا عزاًء لنا ألننا كثيراً ما نإال أن نحن وإن كنا نعتب عليهم و

 .رجاء أن هللا سيحتملنا كما احتمل هذا الشعب ورغم ذلك لنا ،مراراً نسقط و

  التذمر مختلف�اً، فلق�د ت�ذمروا عل�ى الم�ن ودع�وهلكن هذه المرة كان موضوع  

ف��ي نظ��رهم إل��ى طع��ام  اليومي��ة المتج��ددة أتتح��ول المعج��زة !!  الطع��ام الس��خيف

 س��نة ٤۰الس��ماء لم��دة  الخب��ز الس��ماوي ال��ذي ظ��ل ين��زل يومي��اً م��ن! س��خيف؟

  !  صبح طعاماً سخيفاً ياآلن .... م في مختلف القفار أينما ارتحلواليطعمه

 كرق��اق ال��ذي ق��الوا عن��ه أوالً أن طعم��ه  -أعظ��م رم��وز اإلفخارس��تيا- الم��ن

قط�ائف وبعد فترة نزل�وا ب�ه درج�ة واص�فين إي�اه أن�ه مث�ل  )۳۱:۱٦خر( بالعسل

 ".طعام سخيف"لى ، اآلن يهبطون به إ)۸:۱۱عد( بالزيت

 الَِّذي يَأُْكُل َويَْشَرُب بُِدوِن اْستِْحقَاق  ألَنَّ "ن باألسرار يستهمن ي ونيشبه همإن

بِّ  ِمْن أَْجِل ه�َذا فِ�يُكْم َكثِي�ُروَن . يَأُْكُل َويَْشَرُب َدْينُونَةً لِنَْفِسِه، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّ

واالستحقاق يتمث�ل )  ۳۰-۲۹: ۱۱كو۱( ".قُُدونَ ُضَعفَاُء َوَمْرَضى، َوَكثِيُروَن يَرْ 

. في اإليمان والتوبة أما االستهانة فعقوبتها مخيف�ة ألن ه�ذا يُع�د تط�اوالً عل�ى هللا

لذلك أرسل لهم الحيات المحرقة لتلدغ المتذمرين، والبري�ة ممل�وءة حي�ات وك�ان 

 .هللا قد حماهم منها طوال رحلتهم ولكنه اآلن يسمح بلدغهم للتأديب

 :الحية النحاسيةتوبة ونجاة ب* 
بِّ َوَعلَْيَك، «: فَأَتَى الشَّْعُب إِلَى ُموَسى َوقَالُوا۷ قَْد أَْخطَأْنَا إِْذ تََكلَّْمنَا َعلَى الرَّ

بِّ لِيَْرفََع َعنَّا اْلَحيَّاتِ  بُّ ۸. فََصلَّى ُموَسى ألَْجِل الشَّْعبِ . »فََصلِّ إِلَى الرَّ فَقَاَل الرَّ

اْصنَْع لََك َحيَّةً ُمْحِرقَةً َوَضْعَها َعلَى َرايٍَة، فَُكلُّ َمْن لُِدَغ َونَظََر إِلَْيَها «: لُِموَسى

ايَِة، فََكاَن َمتَى لََدَغْت ۹. »يَْحيَا فََصنََع ُموَسى َحيَّةً ِمْن نَُحاٍس َوَوَضَعَها َعلَى الرَّ

 )۹-۷: ۲۱عد( .اَحيَّةٌ إِْنَسانًا َونَظََر إِلَى َحيَِّة النَُّحاِس يَْحيَ 
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  وأدرك الش��عب أنه��م ق��د تط��اولوا

على هللا  ف�ذهبوا إل�ى موس�ى ط�البين 

ش���فاعته، وكع���ادة موس���ى ص���لى ل 

طالب���اً المغف���رة ولك���ن هللا ل���م يرف���ع 

الحي��ات ب��ل أرش��ده إل��ى ح��ل  يمن��ع 

وك��ل طريق��ة توق��ف ع��نهم الم��وت، 

 .الم��وت إنم��ا ه��ي إش��ارة إل��ى الف��داء

ي�ة وكانت وسيلة النج�اة ه�ي ص�نع ح

من نحاس ووضعها على راي�ة وك�ل 

 .من لـُِدغ ونظر إليها يحيا

 

 

 
 

 "كل من نظر إليها يحيا" الحية النحاسية
 

 

 ح لنا أن ولهذا كثيراً م�ا  ،مثل بني إسرائيلخطاة  جميعاً  نالقد أراد هللا أن يوضِّ

ت الس��امة والش��يطان مث��ل الحي��ا. عم��لالك��الم والفكر وب��ال هنت��ذمر عل��ى هللا ونهين��

لق�د ل�دغ الش�يطان جمي�ع . والخطية مثل السم الذي كان يقتلهم .همالتي كانت تلدغ

 .العالجب��هللا  أنع��م علين��انس��ل آدم، وس��م الخطي��ة س��يجعلنا جميع��اً نهل��ك، إال إذا 

 . إال إذا تدخل هللا أجرة الخطية هي الهالك، وليس لنا وسيلة للهروبف

الحيات، وضع أيضاً خط�ة  خطة ليخلِّص بني إسرائيل من سمالرب كما وضع و

 !ليخلِّص بني آدم من سم الخطية
 الرم�ز  وه� ه�اولك�ن أهم .المعاني الروحية ف�ي ه�ذه الحي�ة المرفوع�ة كثي�رةو

 فكم�ا رف�ع :الواضح  بين الحية المرفوعة والمسيح المرفوع على خشبة الصليب

يشفى فحية ال تهلدغبإيمان كل من ظر إليها لينموسى الحية على عصا  في مكان 

 )النحاسية( َوَكَما َرفََع ُموَسى اْلَحيَّةَ «علمنا  الذيالمسيح وينجو، هكذا كان السيد 

يَِّة هَكَذا يَْنبَِغي أَْن يُْرفَعَ  لَِك�ْي الَ يَْهلِ�َك ُك�لُّ َم�ْن ۱٥اْبُن اِإلْنَس�اِن،  )يـُصلب( فِي اْلبَرِّ

 )۱٥-۱٤:  ۳يو.(يُْؤِمُن بِِه بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 
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 ثل الحيات ولكنها صنع موسى تمثاالً من نفس النوع، أي حية نحاسية م وكما

 .ولكنه لم يحمل سماً  بل نجاة وحياة مثلناهكذا اتخذ هللا جسداً تخلو من السم، 

 قد يتعجب الكثيرون كيف تكون الحية رمزاً البن هللا المعلق على الصليب؟  

ولذا فالحي�ة هن�ا ليس�ت رم�زاً  .دائماً رمزاً للشيطان من المعروف أن الحية كانت

 .بل إلبليس له المجدللسيد المسيح 

أن م�ن فق�د س�لطانه وجبروت�ه  م�زولكن ال�وحي اإلله�ي يش�ير م�ن خ�الل ه�ذا الر

 ! على الصليب ليس هو السيد المسيح بل الشيطان

أن  وبعدها بساعات اكتشف" اصلبه اصلبه: "الجموع لتصرخالشيطان هيج  فقد

المص��لوب ق��د ف��تح أب��واب الجح��يم وأخ��رج ك��ل ال��ذين رق��دوا عل��ى الرج��اء، وأن 

يس�وع أص�بح ه�و رم�ز  ربن�ا الصليب الذي كان إبليس يظن�ه نص�راً س�احقاً عل�ي

احقة التي مـُنـِي بها إبليس وس�يظل لألب�د يتج�رع مرارته�ا كلم�ا رأى مالهزيمة ال

 . عالمة الصليب وروح الصليب في قلوب المؤمنين

كَّ إِ  "  الَّ�ِذي َعلَْينَ�ا فِ�ي اْلفَ�َرائِِض، الَّ�ِذي َك�اَن ِض�ّدًا لَنَ�ا )إيصال ال�دين(ْذ َمَحا الصَّ

لِيِب،  َرفََعهُ َوقَْد  ،)دليل إدانتنا( ًرا إِيَّاهُ بِالصَّ يَاَس�اِت ۱٥ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّ َد الرِّ إِْذ َج�رَّ

��الَِطينَ   .ْم ِجَه��اًرا، ظَ��افًِرا بِِه��ْم فِي��هِ أَْش��َهَرهُ   )ح��رم الش��ياطين م��ن ق��وتهم( َوالسَّ

  )۱٥-۱٤: ۲كو( ")فضحهم عالنية منتصراً عليهم(

 )۲۰-۱۰: ۲۱عد( :استمرار ارتحال الشعب* 

  واستمر الش�عب ف�ي سلس�لة م�ن الت�نقالت حت�ى أت�وا قبال�ة م�وآب وم�ن هن�اك

ألن��ه م��ن المع��روف أن م��ن لدغت��ه حي��ة يُص��اب . أرش��د ال��رب موس��ى إل��ى بئ��ر 

وانتعش�وا  اولذلك أرش�دهم هللا إل�ى ه�ذه البئ�ر فش�ربوا منه�ا وارت�وو بعطش شديد

 .وترنموا فرحين بهذا  البئر الذي يشير إلى السيد المسيح واهب الماء الحي

  لكي تشفى م�ن لدغ�ة الحي�ة علي�ك أن ت�ؤمن بالمس�يح المص�لوب ث�م بع�د ذل�ك

 .اءتعيش بكلمة هللا حتى تصل للسمف) المعمودية(تشرب من ماء البئر 
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 )۳٥-۲۱: ۲۱عد( :ملك األموريين وعوج ملك باشان هزيمة سيحون * 

  أن يسمح لهم بالمرور ) نسل كنعان(واستأذن موسى سيحون ملك األموريين

 .مع ملك أدوم  سابقاً  تماما كما فعل -في أرضه بسالم 

 .فعل نفس الشيء عوج ملك باشان كذلكوطلب موسى سيحون  وقد رفض 

ألن�ه رأى ) نس�ل عيس�و(موسى أن يتف�ادوا الح�رب م�ع أدوم  د أمروإذا كان هللا ق

ومن بعده  سيحون ملك األموريين إال أن  .أنهم ما زالوا  يستحقون فرصة للتوبة

ق��د اس��تنفذا ك��ل الف��رص وح��ق عليهم��ا القص��اص اإلله��ي ع��وج مل��ك باش��ان كان��ا 

 :وعد موسى سيحون قائالً  وقد.بسيف بني إسرائيل

فِ�ي . الَ نَِميُل إِلَى َحْقل َوالَ إِلَى َك�ْرٍم َوالَ نَْش�َرُب َم�اَء بِْئ�رٍ . ي أَْرِضكَ َدْعنِي أَُمرَّ فِ «

           ) ۲۲:۲۱عد ( .»طَِريِق اْلَملِِك نَْمِشي َحتَّى نَتََجاَوَز تُُخوَمكَ 

 وراءذل�ك الك�الم  ن�ردد كأنن�ا المعمودي�ة يف� الش�يطان جح�دن ح�ينأيض�اً  ونح�ن

وإذا ك�ان . ملكن�ا المس�يح طري�ق يف� الع�الم ه�ذا ري�ةب يف� نس�ير ف�نحن .موس�ى

 م�اءال  ،ي�ده م�ن ش�يئًا نقبل ال مسيرتنا يفإال أننا  العالم هذا رئيس هوالشيطان و

 الشيطان زمـهان كماتماماً ... بالسيف سيحون ياةوانتهت ح. وال حقول روموال ك

 .السيف من أمضى هي هللا التي بكلمة

 ويشمت فيهم حين يسقطون  .النصرة على أوالد هللايتغنى بأن الشيطان  اعتاد

 المج�د ل يعِط�نفإنن�ا عن�د النص�رة علي�ه  ول�ذا  .وتن�ابقال  لكننا نغلبه بق�وة إلهن�او

يس�هل عل�ى ض�عفاء بدون�ه  ون�ذكر دائم�اً أنن�ا .ونشكره عل�ى ع�ـِظَم ص�نيعه معن�ا

 .إبليس أن يهزمنا

 ۱۳٥مز(ني ومازلنا نترنم بتذكار هذا النصر في الهوس الثا:(- 

 .الذي ضرب ملوكاً عظماء، وقتل ملوكاً عجيبين، الليلويا ألن إلى األبد رحمته -

 . سيحون ملك األموريين، وعوج ملك باشان، الليلويا ألن إلى األبد رحمته -

 .أعطى أرضهم ميراثاً، ميراثاً لشعبه إسرائيل، الليلويا ألن إلى األبد رحمته -
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 :في عبادة األوثانزنى إسرائيل والسقوط * 

فََدَعْوَن ۲. َوأَقَاَم إِْسَرائِيُل فِي ِشطِّيَم، َواْبتََدأَ الشَّْعُب يَْزنُوَن َمَع بَنَاِت ُموآبَ 

، فَأََكَل الشَّْعُب َوَسَجُدوا آللَِهتِِهنَّ  َوتََعلََّق إِْسَرائِيُل ۳. الشَّْعَب إِلَى َذبَائِِح آلَِهتِِهنَّ

بِّ َعلَى إِْسَرائِيلَ  فََحِميَ . بِبَْعِل فَغُورَ  بُّ لُِموَسى٤. َغَضُب الرَّ ُخْذ َجِميَع «: فَقَاَل الرَّ

بِّ َعْن  بِّ ُمقَابَِل الشَّْمِس، فَيَْرتَدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّ ُرُؤوِس الشَّْعِب َوَعلِّْقُهْم لِلرَّ

َواِحٍد قَْوَمهُ اْلُمتََعلِّقِيَن اْقتُلُوا ُكلُّ «: فَقَاَل ُموَسى لِقَُضاِة إِْسَرائِيلَ ٥. »إِْسَرائِيلَ 

 )٥-۱: ۲٥عد( .»بِبَْعِل فَغُورَ 

  عنها سوى نهر اآلن واقترب بنو إسرائيل جداً من أرض الموعد فال يفصلهم

عظيمة وانتصروا فيها، ورغم ذلك سقطوا في خطية  اً األردن وقد خاضوا حروب

وسجدوا )  وطنسل ل(شنيعة وهم على مشارف كنعان إذ زنوا مع بنات موآب 

لألوثان وكان ذلك نتيجة لمشورة بلعام بن بعور الذي أشار بخبث ومكر على 

باالق ملك موآب بأنه إذا أراد االنتصار على هذا الشعب فعليه أن يسقطه في 

ونجحت هذه الخطة الجهنمية وخرجت بنات  .تغيب عنه المعونة اإللهيةالخطية ف

كثيرون في الزنا ثم السجود لألوثان  وفعالً سقط ،موآب لغواية رجال إسرائيل

 .التي تعبدها الموآبيات متناسين كل عهودهم مع هللا

  سجدوا   كل من بقتل موسى لجميل وأمرا يغضب هللا على ناكرحمى

َّ لـَ عـُ لألوثان وأن ي  .ليكونوا عبرة ويرتد غضب هللا عنهمعالنية على خشبة  اوـقـ

 :غيرة فينحاس بن ألعازار* 

َم إِلَى إِْخَوتِِه اْلِمْديَانِيَّةَ، أََماَم َعْينَْي ُموَسى َوإَِذا رَ  ُجٌل ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َجاَء َوقَدَّ

ا ۷. َوأَْعيُِن ُكلِّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل، َوُهْم بَاُكوَن لََدى بَاِب َخْيَمِة االْجتَِماعِ  فَلَمَّ

ِن َهاُروَن اْلَكاِهُنِ◌، قَاَم ِمْن َوَسِط اْلَجَماَعةِ َرأَى ذلَِك فِيْنَحاُس ْبُن أَلَِعاَزاَر بْ 

ُجِل اِإلْسَرائِيلِيِّ إِلَى اْلقُبَّةِ ۸َوأََخَذ ُرْمًحا بِيَِدِه،  َوطََعَن  )الخيمة( َوَدَخَل َوَراَء الرَّ

ُجَل اِإلْسَرائِيلِيَّ َواْلَمْرأَةَ فِي بَْطنَِها ُ . ِكلَْيِهَما، الرَّ . َعْن بَنِي إِْسَرائِيلَ  فَاْمتَنََع اْلَوبَأ
بُّ ُموَسى قَائِالً ۱۰.َوَكاَن الَِّذيَن َماتُوا بِاْلَوبَإِ أَْربََعةً َوِعْشِريَن أَْلفًا۹ : فََكلََّم الرَّ
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فِيْنَحاُس ْبُن أَلَِعاَزاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهُنِ◌ قَْد َردَّ َسَخِطي َعْن بَنِي إِْسَرائِيَل «

: لِذلَِك قُلْ ۱۲. تِي فِي َوَسِطِهْم َحتَّى لَْم أُْفِن بَنِي إِْسَرائِيَل بَِغْيَرتِيبَِكْونِِه َغاَر َغْيرَ 

فَيَُكوُن لَهُ َولِنَْسلِِه ِمْن بَْعِدِه ِميثَاَق َكَهنُوتٍ ۱۳هأَنََذا أُْعِطيِه ِميثَاقِي ِميثَاَق السَّالَِم، 

، ألَْجِل أَنَّهُ َغاَر ِلِ َوَكفََّر َعْن بَنِ   )۱۳-٦: ۲٥عد( . »ي إِْسَرائِيلَ أَبَِدي 

  بينما كان الشعب يبكي في مرارة أمام خيمة االجتماع طلباً لمراحم الرب

حتى يرفع عنهم الوباء وإذ برجل يدعى زمري وهو رئيس عشيرة من سبط 

وقدمها إلى إخوته في تحٍد سافر لموسى  ،يأتي ومعه امرأة مديانية شمعون

وكان هذا التصرف في منتهى . لباً رحمة هللاولمشاعر الشعب الذي يبكي طا

 .الجسارة واالستهانة بكالم هللا

 واحتدت روحه فيه إذ رأى هذا  ،الشاب وثار فينحاس بن ألعازار الكاهن

المنظر المستفز، فغار غيرة عظيمة للرب وأخذ رمحاً بيده ودخل ورائهما إلى 

ربة واحدة من رمحه الخيمة وقتل الرجل الزاني المستبيح ومعه المرأة بض

وأعلن هللا رضاه وسروره بغيرة فينحاس المقدسة . فامتنع الوباء عن الشعب

ووعده ببركة له ولنسله وأن يكون كهنوته كهنوتاً أبدياً نظير غيرته التي ردت 

 . غضب الرب فلم يـُفِن بني إسرائيل

  له روح وكم نحتاج في هذه األيام إلى التمثل بفينحاس الذي  :روح فينحاس

نحتاج روح فينحاس لننزع من حياتنا كل خطية . الغيرة وال يسكت عن الحق

 . رد سخط هللانعنا الوباء و يرفعهذه الروح  بمثلف .وال نوارب الباب أمام الخطأ

 .تفسد العجين كله التيخميرة الشر  مثليتفاقم والتغاضي عن الخطأ تجعله 

 .الجسد كلهفهو ينقذ  -أو يداً حتى لو كان عيناً -فاسد العضو ال أما قطع

   بعد نهاية الوباء أمر هللا  موسى بمحاربة المديانيين الذين تسببوا في مكيدة

 ).۳۱عد(وبالفعل انتصروا عليهم  . الزنا وعبادة  األوثان
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 وق��د  ،ل��ى مش��ارف أرض الموع��ده��ت المرحل��ة الس��ابقة بوص��ول الش��عب إانت

 كل الجي�ل ال�ذي رأى ومات دهيتمم هللا وعوقاربت السنة األربعين على االنتهاء 

والش�عب حالي��اً . وأش��اعوا مذم�ة األرض وم�ع ذل��ك ت�ذمروا علي�ه الخ�روج األول

ش�وع ب�ن ن�ون وكال�ب ب�ن من الجيل القديم غي�ر ي ولم يبقَ  ،يتكون من جيل جديد

َّ نـُ فـَ ي  .ن عشرين عاماً وقت رجوع الجواسيسوكل من كان أقل م .ةـ

 عب يس�جل تع�اليم موس�ى للش�ال�ذي  ف�ي س�فر التثني�ة نجد أحداث هذه المرحلة

أي إعادة الش�ريعة م�رة  ويسمى تثنية االشتراع  ،الجديد بعد موت اآلباء جميعهم

وس�ط العب�ادات م�ان ب�ال والتمس�ك بوص�اياه الجدي�د ف�ي اإلي جي�لاللتثبي�ت  ،ثانية

 من�هو .ه�ذا الس�فر حرصون على حفظكان اليهود يو. الوثنية المنتشرة في كنعان

  .على الشيطان أثناء التجربة على الجبلالثالثة اقتبس السيد المسيح ردوده 

 :موسى يبشر الشعب بقرب دخول كنعان * 

بُّ إِلُهنَا َكلََّمنَا فِي ُحورِ « لُوا  ،َكفَاُكْم قُُعوٌد فِي هَذا اْلَجبَلِ : يَب قَائِالً اَلرَّ تََحوَّ

ْهِل  َواْرتَِحلُوا َواْدُخلُوا َجبََل األَُموِريِّيَن َوُكلَّ َما يَلِيِه ِمَن اْلَعَربَِة َواْلَجبَِل َوالسَّ

. ِر اْلَكبِيِر، نَْهِر اْلفَُراتِ َواْلَجنُوِب َوَساِحِل اْلبَْحِر، أَْرَض اْلَكْنَعانِيِّ َولُْبنَاَن إِلَى النَّهْ 

بُّ آلبَائُِكْم . قَْد َجَعْلُت أََماَمُكُم األَْرضَ . اُْنظُرْ  اْدُخلُوا َوتََملَُّكوا األَْرَض الَّتِي أَْقَسَم الرَّ

 )۸-٦: ۱تث(  .َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أَْن يُْعِطيََها لَُهْم َولِنَْسلِِهْم ِمْن بَْعِدِهمْ  إِْبَراِهيمَ 

  ۱۲۰من العمر الخطاب الوداعي لموسى الذي بلغ تعتبر هذه العظة هي 

ورغم أن موسى كان لديه الكثير من  .من نهايتها حياته عاماً واقتربت

 جده ــــ، إال أننا ن هاـر بـاخـفـاإلنجازات الشخصية التي يمكنه أن يحكي عنها ويت

 .ير بوصاياهيخصص هذه العظة للحديث عن محبة هللا ورعايته والتذك

 المرحلة السابعة
 موسى ونهاية الرحلة  
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  شعر أن رسالته و ،واضحاً  ظلخر أيامه ولكن هدفه أوافي  شيخاً كان موسى

تتميماً  نحو الجيل الجديد هي أن يوصل لهم رسالة الرب وشريعته بكل أمانة

َوْلتَُكْن هِذِه اْلَكلَِماُت الَّتِي أَنَا أُوِصيَك بَِها اْليَْوَم َعلَى قَْلبَِك، ٦" :لقول الرب
هَ ۷ ا َعلَى أَْوالَِدَك، َوتََكلَّْم بَِها ِحيَن تَْجلُِس فِي بَْيتَِك، َوِحيَن تَْمِشي فِي َوقُصَّ

َواْربُْطَها َعالََمةً َعلَى يَِدَك، َوْلتَُكْن َعَصائَِب ۸الطَِّريِق، َوِحيَن تَنَاُم َوِحيَن تَقُوُم، 

 )۹-٦:  ٦تث " (.تَِك َوَعلَى أَْبَوابِكَ َواْكتُْبَها َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَيْ ۹بَْيَن َعْينَْيَك، 

 يجبلذا  جدة تجاه أبنائهم وأحفادهم،ووجد  ،وهذه هي مسئولية كل أب وأم 

فقد تكون هذه  .حتى النفس األخير لجميعكف عن توصيل رسالة الرب لنأال 

 . لوال مل لكل يجب أن نقدمها بالف ،ناقدمها ألبنائنالكلمات هي أعظم خدمة 

  كنعانأي على مشارف  ،ألردننهر االحديث على الضفة الشرقية لكان هذا.  

 يسترجع أحداث أربعين س�نة مض�تموسى يشرح الشريعة للشعب و وهناك أخذ

على هذا الجيل  هايقصل - ذلك القفر العظيم المخوف -عبروا خاللها برية سيناء 

ؤس��اء ث��م تعي��ين ري الس��نة األول��ى لخ��روجهم، الجدي�د بداي��ة م��ن جب��ل حوري��ب ف��

الت�ي شخص�اً لتجس�س أرض الموع�د  ۱۲وإرسال  ،للشعب ليساعدوه في القضاء

  .عاماً  ۳۸كان الرب يريد لهم أن يدخلوها منذ 

ول��م  افوام خ��هولك��ناص��عدوا لتتملك��وا ه��ذه األرض  :وأخ��ذ ال��رب يش��جعهم ق��ائال

م أن�ه فأخ�ذ ال�رب يطمئ�نهإل�ى أي�ن نح�ن ص�اعدون  : الواوقصعدوا يشاءوا أن ي

 وهك��ذا تس��بب خ��وف ،م مكان��اً ه��، وه��و ال��ذي يل��تمس لمهح��ارب ع��نه��و ال��ذي ي

حت�ى م�ات  كل هذه السنينفي هذا التعطيل لسائر الشعب  ومن بعدهمالجواسيس 

  .ولم يرث أرض الموعد إال األطفال )ما عدا يشوع وكالب(كل الرجال 

دون تقدم  سعيرويلة يدورون حول جبل ــبعد أن أمضوا هذه السنوات الطاآلن و

ووص�لوا إل�ى الض�فة الش�رقية  .رض الموعد جاء أخيراً وق�ت تتم�يم الوع�دأو نح

 .لنهر األردن وأصبحت كنعان على مرمى البصر
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  كلمات موسى للشعب: 

 ا أدق وأصدق صفً ويجد  ال الحياةنهاية رحلة  قرب اإلنسان إلىصل عندما ي

التي إذا تأمل في الضيقات والصعاب . "ذلك القفر العظيم المخوف"من 

واألمراض التي اجتازها  ،واجهها بمعونة هللا وكم المشاكل التي ساعده هللا لحلها

سيجد حقاً أن رحلة الحياة ما هي إال عبور لذلك القفر العظيم  .اه هللا منهاأو نجَّ 

. هوإرشاد هللا ال يستطيع اإلنسان بمفرده أن يعبره دون رعاية الذي المخوف

ظل برفقته خالل عبوره لذلك القفر العظيم المخوف  وفي النهاية سيشكر هللا أنه

 .وحتى وصوله لكنعان السماوية

  ًلمَ ـَ اصعد ت": هللا يدعو كل شخص منا قائال َّ . وهذا هو ملخص وصايا هللا "كـ

. اترك األرض واألرضيات وارتفع عنهم بقلبك وفكرك حتى تستطيع أن تملك

ألن  "ال تخف وال ترتعب" قالوهذا يتطلب منك الثقة بال وبمواعيده لذلك 

حتاج هو خطية ت –فيما عدا خوف هللا  –وكل خوف  الخوف خطية عدم إيمان

من الوعود التي تدعونا إلى الكتاب المقدس يحوي الكثير و. إلى توبة واعتراف

 !عدم الخوف فلماذا تخاف؟

  يقف  وهو ،"نشاء أن نصعد ال" فإنناهللا يدعونا أن نصعد لنملك  وبينما

يدعونا للتوبة والسلوك بحسب  ،قارعاً على أبواب قلوبنا وال نشاء أن نفتح

يطلب منا أن نترك االهتمامات األرضية وننشغل  ،ال نشاء أن نسمعف وصاياه

د ندم لق! دعو ونحن نرفض؟ظل يإلى متى سي... .نشاء أن نطيع الفقليالً باألبدية 

 .حيث ال يجدي الندم ندمنلئال ة ليتنا نغتنم الفرصف....الشعب كثيراً على رفضهم

  أن هن�اك  كونـُّ يش�ألنه�م   "!إل�ى أي�ن نح�ن ص�اعدون؟"ق�د يتس�اءل ال�بعض

إِْن َكاَن لَنَا فِي هِذِه اْلَحيَاِة فَقَْط َرَجاٌء فِي اْلَمِس�يِح، فَإِنَّنَ�ا أَْش�قَى " ،تنتظرهم أبدية

م��ن فك��رة  ونرس��خيهللا  ونعرف��يال  ذينال��ف )۱۹: ۱٥ك��و۱( ".َجِمي��ِع النَّ��اسِ 

 .خطأهم يدركونسعيونهم وأبصروا  بدية ولكن متى تكشفتاأل
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 " يا له من شعار جميل ي�ذكره اإلنس�ان عن�دما تواجه�ه   "لرب يحارب عنكم

إن تذكر مراحم هللا السابقة من أقوى األسلحة التي به�ا نتص�دى للع�دو . التجارب

ن أ تصادف ضيقاً ت�ذكر عندمالذا . عندما يحاربنا بالشك في محبة الرب وعنايته

ه�و إنه  ،"يلتمس لك مكاناً "  بنفسه وهو .الرب إلهك يتقدمك وهو يحارب عنك

 .وهذا هو غاية مجيئه إلى عالمنا ،كون معه في ملكوتهالذي يرتب لنا مكاناً كي ت

  ْقبِلُ�ونَوإِلَى َمْعِرفَ�ِة اْلَح�قِّ يُ  َجِميَع النَّاِس يَْخلُُصونَ  يُِريُد أَنَّ  " دــــيريوهللا" 

ن إل��ى وج��ود ك��ل ـِّ ئ��ـَ طمجاه��داً بك��ل الط��رق أن يَ  فه��و يس��عى ل��ذلك )٤ :۲ت��ي۱(

 ولك�ن المتكب�رين والمتش�امخين ال يس�تجيبون لعم�ل هللا، .أوالده معه ف�ي ملكوت�ه

الذين لم يتشوهوا بالحكمة   ،"األطفالسوى من لهم بساطة  يرث الملكوت وال"

�َماِء َواألَْرِض  "لذلك قال يسوع . األرضية والعقالنية  أَْحَمُدَك أَيَُّها اآلُب َربُّ السَّ

 )۲۱:۱۰لو( ".ألَنََّك أَْخفَْيَت هِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُهَماِء َوأَْعلَْنتََها لِألَْطفَالِ 

  لدخول أرض الموعد ونقل القيادة إلى يشوع لشعبتشجيع الرب ل* 
أَنَا اْليَْوَم اْبُن «: َوقَاَل لَُهمْ ۲َماِت َجِميَع إِْسَرائِيَل، فََذَهَب ُموَسى َوَكلََّم بِهِذِه اْلَكلِ  

بُّ قَْد قَاَل لِي. ِمئٍَة َوِعْشِريَن َسنَةً  ُخوَل بَْعُد، َوالرَّ الَ : الَ أَْستَِطيُع اْلُخُروَج َوالدُّ

بُّ إِلهَُك ُهَو َعابٌِر قُدَّاَمكَ ۳. تَْعبُُر هَذا األُْرُدنَّ  هُؤالَِء األَُمَم ِمْن قُدَّاِمَك  ُهَو يُبِيدُ . الرَّ

بُّ . فَتَِرثُُهمْ  بُّ بِِهْم َكَما فََعَل بِِسيُحوَن ٤. يَُشوُع َعابٌِر قُدَّاَمَك، َكَما قَاَل الرَّ َويَْفَعُل الرَّ

بُّ ٥. َوُعوَج َملَِكِي األَُموِريِّيَن اللََّذْيِن أَْهلََكُهَما، َوبِأَْرِضِهَما أََماَمُكْم  فََمتَى َدفََعُهُم الرَّ

عُوا٦. تَْفَعلُوَن بِِهْم َحَسَب ُكلِّ اْلَوَصايَا الَّتِي أَْوَصْيتُُكْم بَِها الَ . تََشدَُّدوا َوتََشجَّ

بَّ إِلَهَك َسائٌِر َمَعكَ   .»الَ يُْهِملَُك َوالَ يَْتُرُككَ . تََخافُوا َوالَ تَْرَهبُوا ُوُجوَههُْم، ألَنَّ الرَّ
ْع، ألَنََّك «: ، َوقَاَل لَهُ أََماَم أَْعيُِن َجِميِع إِْسَرائِيلَ فََدَعا ُموَسى يَُشوعَ ۷ ْد َوتََشجَّ تََشدَّ

بُّ آلبَائِِهْم أَْن يُْعِطيَُهْم إِيَّاَها،  أَْنَت تَْدُخُل َمَع هَذا الشَّْعِب األَْرَض الَّتِي أَْقَسَم الرَّ

بُّ َسائٌِر أََمامَ ۸. َوأَْنَت تَْقِسُمَها لَُهمْ   . الَ يُْهِملَُك َوالَ يَْتُرُككَ . ُهَو يَُكوُن َمَعكَ . كَ َوالرَّ

 )۸-۱: ۳۱تث ( .»الَ تََخْف َوالَ تَْرتَِعبْ 
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  أمر التكليف للشعب سنة من عمره أصدر الرب ۱۲۰عندما بلغ موسى 

   .يشوع بن نونقيادة  ،بعبور نهر األردن لدخول كنعانعلى لسان موسى 

  لنا لم توجه ليشوع فقط بل  هذه الكلمات المعزية :عبتشدد وتشجع ال تخف وال ترت

كنعان  حوجهادنا نرحلة ضد الشر وفي  نابورفي ح حتاج إليهات الذيناً نحن أيض

 نسمع الرب يقول لنا كما قال  )موسى(القائد البشري  إذا فقدناو ،السماوية

  "التخف... الرب معك ال يتركك ... تشدد " :يشوع ل

 )۳۲تث(:نشيد موسى* 

 ثم أنشده أمامهم  .ت كالم الرب في ذاكرة الشعبـِّ بـَ ثـُ كتب موسى نشيداً لي

 اإلنسان فاألناشيد سهلة الحفظ تساعد. ليكون شاهداً عليهم بما أوصاهم الرب به

  .أن يتذكر كلماتها فال يحيد عن الرب في كل ظروفه

 .من سفر التثنية ۳۲ويحتل هذا النشيد البديع اإلصحاح 

 بضرورة حفظ هذا النشيد وتعليمه ألبنائهم، ألنه  الشعب وسىم أوصى

 .ينبههم إلى العمل بشريعة هللا وعبادته ويضمن لهم الثبات في األرض الجديدة

 أمام  أنقياءحيا لمزامير وترديدها فهي تحفظ أفكارنا وترشدنا فنهتم بحفظ افلن

 )لبابا شنودة الثالثقداسة ا(." من يحفظ المزامير، تحفظه المزامير" هللا ألن 

 :موسى ينظر أرض كنعان وال يدخلها *

بُّ ُموَسى فِي نَْفِس ذلَِك اْليَْوِم قَائِالً  اِْصَعْد إِلَى َجبَِل َعبَاِريَم هَذا، «٤۹: َوَكلََّم الرَّ

تِي أَنَا َجبَِل نَبُو الَِّذي فِي أَْرِض ُموآَب الَِّذي قُبَالَةَ أَِريَحا، َواْنظُْر أَْرَض َكْنَعاَن الَّ 

َوُمْت فِي اْلَجبَِل الَِّذي تَْصَعُد إِلَْيِه، َواْنَضمَّ إِلَى ٥۰أُْعِطيَها لِبَنِي إِْسَرائِيَل ُمْلًكا، 

ألَنَُّكَما ُخْنتَُمانِي ٥۱. قَْوِمَك، َكَما َماَت َهاُروُن أَُخوَك فِي َجبَِل ُهوٍر َوُضمَّ إِلَى قَْوِمهِ 

َسانِي فِي فِي َوَسِط بَنِي إِْسَرائِيَل  يَِّة ِصيٍن، إِْذ لَْم تُقَدِّ ِعْنَد َماِء َمِريبَِة قَاَدَش فِي بَرِّ

فَإِنََّك تَْنظُُر األَْرَض ِمْن قُبَالَتَِها، َولِكنََّك الَ تَْدُخُل إِلَى ُهنَاَك ٥۲. َوَسِط بَنِي إِْسَرائِيلَ 

 )٥۲-٤۸: ۳۲تث ( .»إِلَى األَْرِض الَّتِي أَنَا أُْعِطيَها لِبَنِي إِْسَرائِيلَ 
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 رأس الفسجة، وهذا الجبل  تسمىه تجبل نبو هو أحد سلسلة جبال عباريم وقم

 .يقع في بالد موآب شرق األردن مقابل مدينة أريحا التي تقع غرب األردن

 الخروج والعبور بالتسبيحرحلة بدأ ، تماماً كما بالتسبيح انتهت خدمة موسى. 

أمره هللا أن يصعد على أعلى قمم جبال  وعندما أتم تحفيظ النشيد للشعب،

ثم يموت على هذا الجبل فرحاً باستكماله خدمته .عباريم ليرى أرض الموعد

 .وبتحقيق مواعيد هللا لشعبه

 بالروح ألنه  ،يبدو أن موسى النبي لم يعد يهتم كثيراً بأن يدخل كنعان بقدميه

) ۱۰: ۱۱عب( .".ي َصانُِعَها َوبَاِرئَُها هللاُ اْلَمِدينَةَ الَّتِي لََها األََساَساُت،الَّتِ "رأى 

 : حتى كأنه يقول ،ق رحلتهـيـورف ،هيـه اإللـسـه إلى عريـاقـتيـوتحولت كل اش

ا "  )۲۳: ۱في" (. لَِي اْشتَِهاٌء أَْن أَْنطَلَِق َوأَُكوَن َمَع اْلَمِسيِح، َذاَك أَْفَضُل ِجّدً

 وطنه وقـُرب لقاء المحبوب وصعد إلى الجبل وهو مفعم بحنين العودة إلى

بِّ "  َب َعِن اْلَجَسِد َونَْستَْوِطَن ِعْنَد الرَّ  )۸:٥كو۲"(فَنَثُِق َونَُسرُّ بِاألَْولَى أَْن نَتََغرَّ

 لكنه في كل مرة كانت  ،كم مرة اشتاق موسى أن يصعد إلى الجبل وال ينزل

ن فقد انتهت أما اآل. تضطره للنزول والمسئولية تجاه شعبه تنتظره الرسالة

 .إلى الجبل ولن ينزل منه ثانية رسالته وكملت سعادته وسيصعد

  :يبارك األسباط كما فعل يعقوب قديماً  موسى *

 سبطاً سبطاً  ،حرص موسى قبل نياحته أن يبارك األسباط االثنى عشر

 .)٤۹تك ( تقريباً  قرون خمسة قبل جده األكبر كما فعل يعقوب  تماماً  )۳۳تث(

ضد من  ذكر البركات مع بعض األحكامي يعقوبأن  نجدكتين رَ البَ  ةقارنوبم

  .فقط نطق بالبركةفموسى أما   ارتكب شراً مثل رأوبين وشمعون والوي

 ولكنها  ،وكلمات موسى بشأن األسباط كلمات يعقوب تعارض بينال يوجد و

وتحمل نبوات خاصة بمجيء  ،تتكامل لتحمل لنا مصير األسباط عبر األيام

 .وقبول البعض له وهالك من لن يقبله ،مسيح المخلصال

 



 موسى ونهاية الرحلة :ةة السابعالمرحل *
 

                                                           ۱۹۹ 

 :شكر هللا على عطاياه* 

َماَء فِي َمُعونَتَِك، َواْلَغَماَم فِي  .)إسرائيل( لَْيَس ِمْثَل هللاِ يَا يَُشوُرونُ « يَْرَكُب السَّ

فَطََرَد ِمْن قُدَّاِمَك اْلَعُدوَّ . اِإللهُ اْلقَِديُم َمْلَجأٌ، َواألَْذُرُع األَبَِديَّةُ ِمْن تَْحتُ ۲۷. َعظََمتِهِ 

إِلَى  )عيون ماء( تَُكوُن َعْيُن يَْعقُوبَ . فَيَْسُكَن إِْسَرائِيُل آِمنًا َوْحَدهُ ۲۸. أَْهلِكْ : َوقَالَ 

َمْن ِمْثلَُك يَا ! طُوبَاَك يَا إِْسَرائِيلُ ۲۹. نًَدىِحْنطٍَة َوَخْمٍر، َوَسَماُؤهُ تَْقطُُر  أَْرضِ 

؟ تُْرِس َعْونَِك َوَسْيِف َعظََمتَِك فَيَتََذلَُّل لََك أَْعَداُؤَك، َوأَْنَت  بِّ َشْعبًا َمْنُصوًرا بِالرَّ

 )۲۹-۲٦: ۳۳تث( .»تَطَأُ ُمْرتَفََعاتِِهمْ 
  من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب؟!  

دنا وفي لِ فلقد وُ  ،نتمتع بمحبة الرب ومعرفته ، نحن الذينلناال يوجد مث حقاً◌ً 

 .هذه الفرصةكم من أناس لم تتح لهم و .... ألننا نعرفه ....أفواهنا مالعق ذهبية

أو يبذلون الكثير من الجهد والمخاطر ويواجهون  ،وقد يهلكون في ضاللهم

ة وتضل الطريق فتنجح منهم قلة قليل .مصاعب شتى حتى يقتربوا من اإلله الحي

فقد أعطانا نعمة معرفته  لكن شكراً ل على رعايته ومحبتهو. األغلبية العظمى

 .يحفظنا مثل حدقة عينه مجاناً وهو

 كاتبه هو يشوع بن نون لينهي و آخر إصحاح من سفر التثنية  نأتي اآلن إلى

 .بقصة موت موسى أسفار موسى الخمسةبه 

 :موسى ينظر أرض الموعد* 

َد ُموَسى ِمْن َعَربَاِت ُموآَب إِلَى َجبَِل نَبُو، إِلَى َرْأِس اْلفِْسَجِة الَِّذي قُبَالَةَ َوَصعِ 

بُّ َجِميَع األَْرِض ِمْن ِجْلَعاَد إِلَى َداَن،  َوَجِميَع نَْفتَالِي َوأَْرَض ۲أَِريَحا، فَأََراهُ الرَّ

، أَْفَرايَِم َوَمنَسَّى، َوَجِميَع أَْرِض يَُهوَذا إِلَى  َواْلَجنُوَب َوالدَّائَِرةَ ۳اْلبَْحِر اْلَغْربِيِّ

بُّ ٤. بُْقَعةَ أَِريَحا َمِدينَِة النَّْخِل، إِلَى ُصوَغرَ  هِذِه ِهَي األَْرُض الَّتِي «: َوقَاَل لَهُ الرَّ

إِيَّاَها  قَْد أََرْيتُكَ . لِنَْسلَِك أُْعِطيَها: َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب قَائِالً  يمَ أَْقَسْمُت ِإلْبَراهِ 

 )٤-۱: ۳٤تث( .»بَِعْينَْيَك، َولِكنََّك إِلَى ُهنَاَك الَ تَْعبُرُ 
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 ولقد أراه هللا كل األرض  . رحلة صعوده للسموات بدأ موسى بصعود الجبل

 :تشير إلى دون دخولها  رؤية موسى لألرضالحقيقة أن و

ر أرض أن ينظ وهي أقصى إمكانيات الناموس الذي يمثله موسى هي هذهأن ـ 

 .بالمسيح يسوع الذي يمثله يشوعفال دخول سوى . يدخلها دون أنالموعد 

 على رجاء مجيء الذين ماتواالمؤمنين  تمثل رؤية موسى لألرض من بعيدـ 

 )۱۳: ۱۱عب( .فهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها .المسيح

ية واألمجاد األبدية دون تشبه رؤيتنا بعين اإليمان لكنعان السماو أيضاً  وهيـ 

 ".وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي"لذلك نصلي  ،يانبالع اهاأن نر

 هذه المرة فحتى يشوع  ، واللقد صعد موسى الجبل وحيداً ولم يرافقه أحد

في  ،ع روحه في يد خالقه الذي أحبهستودِ إنه البد أن يَ  ،ليست كالمرات السابقة

 . ق به ومجيدـَ لقاء أبدي وفرح ال يُنط ،ر عنهـَّ ي ال يُعبرِّ لقاء سِ 

 :موت موسى* 
بِّ ٥ بِّ فِي أَْرِض ُموآَب َحَسَب قَْوِل الرَّ َوَدفَنَهُ فِي ٦. فََماَت ُهنَاَك ُموَسى َعْبُد الرَّ

َولَْم . )معبد آللهة موآب( فِي أَْرِض ُموآَب، ُمقَابَِل بَْيِت فَُغورَ  )السهل(اْلِجَواءِ 

َوَكاَن ُموَسى اْبَن ِمئٍَة َوِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن ۷.َساٌن قَْبَرهُ إِلَى هَذا اْليَْومِ يَْعِرْف إِنْ 

فَبََكى بَنُو إِْسَرائِيَل ُموَسى فِي َعَربَاِت ۸ .َماَت، َولَْم تَِكلَّ َعْينُهُ َوالَ َذَهبَْت نََضاَرتُهُ 

 )۸-٥: ۳٤تث( .نَاَحِة ُموَسىفََكُملَْت أَيَّاُم بَُكاِء مَ . ُموآَب ثَالَثِيَن يَْوًما

 د الرب أن تتم بينهما تعمِّ  .مشهد مهيب وواقعة فريدة لم يكن قبلها وال بعدها

 يخفيوقبل أن يدفنه بنفسه  قبلة الوداعالً إياه ـِّ قبهللا يضم موسى مُ  وحدهما وكأن

 جد تمتع بهــأي م .المومياوات في مصرئال يعبده الشعب الذي تعلم عبادة قبره ل

 .وعند موته تولى هللا بنفسه مهمة دفنه ،رأى هللا وكلمه كثيراً  ..في حياتهموسى  

 رئيس المالئكة ميخائيل يشرح لنا يهوذا الرسول في رسالته كيف انتهر و

الشيطان بسبب جسد موسى حيث أراد إبليس كشف مكان جسده ليضلل الشعب 

ا مِ "  .وا جسد موسىفيتركوا عبادة هللا ويعبد ا َوأَمَّ يَخائِيُل َرئِيُس اْلَمالَئَِكِة، فَلَمَّ
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ا  َعْن َجَسِد ُموَسى، لَْم يَْجُسْر أَْن يُوِرَد ُحْكَم  )تجادل معه(َخاَصَم إِْبلِيَس ُمَحاّجً

بُّ «:، بَْل قَالَ  )لم يشتمه أو يسبه( اْفتَِراءٍ    )۹يهوذا( .»!لِيَْنتَِهْرَك الرَّ

  ويذكر الوحي المقدس هذه  ،هسنة ولم تذهب نضارت ۱۲۰كان عمر موسى

. الخطية هي التي تضعف اإلنسان فتذهب عنه نضارتهالملحوظة ليوحي لنا أن 

  ؟نضارته يفقدفكيف  ....أما هذا الوجه الذي لمع طويالً ببهاء النور اإللهي

فلم يكن مثل  يوماً وكانت هذه مدة مناحة العظماء ۳۰وبكى الشعب موسى لمدة 

 .نسان يتكلم مع هللا فماً لفمموسى ولن يكون بعده إ

 :يشوع يتولى القيادة* 
َويَُشوُع ْبُن نُوٍن َكاَن قَِد اْمتَألَ ُروَح ِحْكَمٍة، إِْذ َوَضَع ُموَسى َعلَْيِه يََدْيِه، فََسِمَع ۹

بُّ ُموَسى  .لَهُ بَنُو إِْسَرائِيَل َوَعِملُوا َكَما أَْوَصى الرَّ
بُّ َوْجًها لَِوْجٍه،  َولَْم يَقُْم بَْعُد نَبِيٌّ فِي۱۰ إِْسَرائِيَل ِمْثُل ُموَسى الَِّذي َعَرفَهُ الرَّ
بُّ لِيَْعَملََها فِي أَْرِض ِمْصَر ۱۱ فِي َجِميِع اآليَاِت َواْلَعَجائِِب الَّتِي أَْرَسلَهُ الرَّ

ِديَدةِ ۱۲بِفِْرَعْوَن َوبَِجِميِع َعبِيِدِه َوُكلِّ أَْرِضِه،  َوُكلِّ اْلَمَخاِوِف  َوفِي ُكلِّ اْليَِد الشَّ

 )۱۲-۹: ۳٤تث ( .اْلَعِظيَمِة الَّتِي َصنََعَها ُموَسى أََماَم أَْعيُِن َجِميِع إِْسَرائِيلَ 

  كان الرب قد طلب من موسى أن يضع يده على يشوع ليشدده ويتولى قيادة

وهو  .إذ يسكب هللا مواهبه المقدسة بوضع اليد) ۲۳-۱٦: ۲۷عد(الشعب بعده 

في إقامة األساقفة والكهنة ) ۳: ۱۳أع(ذي تأكد في العهد الجديد ال طقسال

ليشوع  أيضاً  سمعوا ،وكما سمع الشعب لموسى . وتمارسه الكنيسة حتى اآلن

 .وهابوه ألن الرب جعل عليه هيبة كما أن موسى قد أمرهم بطاعته

 وجهلولم يقم نبي مثله كلم الرب وجهاً سنة  ٤۰امتدت خدمة موسى  

 .بنفسه صنع هللا على يديه معجزات عظيمة وشهد له هللا وقد )۱۱:۳۳خر(

 ).۱٥رؤ(موسى   كل الغالبين ترنيمةمع ردد نعندما نصل للسماء سأننا بل  
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 لسيد المسيح بي كرمز لموسى الن  

  م�ا ه�و إال  -الجدي�دالعه�د  ي العه�د الق�ديم أوفسواء   -كل قديس من القديسين

وإن كن�ا ننف�ق وقت�اً ونب�ذل جه�داً لدراس�ة حي�اة أي . يحللسيد المس� أيقونة مصغرة

ألن�ه ه�و  . ف�ي حي�اتهم لمس�يحا ربن�ا يس�وعش�خص عن  اً بحث منهم فإننا نفعل هذا

 .صخرة خالصنا ومحور إيمانناوحده 

 ه�و أح�د تل�ك األيقون�ات البديع�ة الزاخ�رة -األنبي�اء  رئ�يس -وال شك أن موسى 

ذا ح��رص قب��ل موت��ه أن يوج��ه أنظ��ار ل��و ،ب��الرموز الت��ي تش��ير إل��ى رب المج��د

بُّ إِلُه�َك نَبِيًّ�ا  " مقال لهف .الشعب نحو المسيا الُمنتظـَر السيد المسيح  يُقِيُم لََك ال�رَّ

 ) ۱٥:۱۸تث " ( لَهُ تَْسَمُعونَ . ِمْن َوَسِطَك ِمْن إِْخَوتَِك ِمْثلِي

  .فقط له المجد تنطبق إال على شخص السيد المسيحإشارة واضحة ال  وهي

: أخذوا يس�ألونهيوحنا المعمدان لما ظهر ف .اليهود ينتظرون ذلك النبيعاش قد و

 .فأجابهم ال بل من يأتي بعدي هو النبي )۲۱:۱يو ( " ؟يبِّ النَ  أنتَ  لْ هَ "

  المسيح  لتشابه بين موسى والسيدبعضاً من أوجه اوأوضح بولس الرسول

الفارق تم بتوضيح اهالقيادة والخالص ولكن كل منهما في دور من حيث 

  .صاحب البيتفهو  المسيحالسيد أما  في البيت خادم فموسى  بينهما الضخم

لئال يظن احد ان رب المجد يسوع  ويشدد بولس الرسول على شرح هذا الفارق

 :في رسالته للعبرانيينما هو إال نبي مثل موسى أو غيره من األنبياء فيقول 

َحاَل َكْونِِه أَِمينًا ۲َوَرئِيَس َكَهنَتِِه اْلَمِسيَح يَُسوَع،  الَِحظُوا َرُسوَل اْعتَِرافِنَا" 

فَإِنَّ هَذا قَْد ُحِسَب أَْهالً لَِمْجٍد ۳. لِلَِّذي أَقَاَمهُ، َكَما َكاَن ُموَسى أَْيًضا فِي ُكلِّ بَْيتِهِ 

ألَنَّ ُكلَّ بَْيٍت ٤. ِمَن اْلبَْيتِ  أَْكثََر ِمْن ُموَسى، بِِمْقَداِر َما لِبَانِي اْلبَْيِت ِمْن َكَراَمٍة أَْكثَرَ 

 .يَْبنِيِه إِْنَساٌن َما، َولِكنَّ بَانَِي اْلُكلِّ ُهَو هللاُ 

ا ٦. ، َشَهاَدةً لِْلَعتِيِد أَْن يُتََكلََّم بِهِ َكَخاِدمٍ َكاَن أَِمينًا فِي ُكلِّ بَْيتِِه  ُموَسىوَ ٥  َوأَمَّ

  )٦-۲: ۳عب ( ".هِ َعلَى بَْيتِ  َكاْبنٍ ــفَ   حُ ـــــــاْلَمِسي
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 كثيرة أهمها  في جوانب موسى رمزاً لرب المجد يسوع المسيحكان و: -

تع��رض موس��ى لم��ؤامرة ف��ي طفولت��ه للقض��اء علي��ه م��ن مل��ك ش��رير ه��و  -۱

عظيمة ومات أطفال كثيرون ف�ي ه�ذه وأنقذه هللا من يده بمعجزة  ،فرعون

ن�ه ه�رب وكذلك المسيح حاول هي�رودس المل�ك قتل�ه ولك) ۲خر(المؤامرة 

  .إلى مصر وقتل هيرودس الكثير من األطفال في بيت لحم

ل م�ع ش�عبه مفض�الً أن ي�ـُذَ  بكام�ل إرادت�ه ترك موسى مجد القصر الملكي -۲

والمس��يح ن��زل م��ن الس��ماء ). ۳خ��ر(ليش��اركهم أوج��اعهم هم ون��زل الفتق��اد

 .)۸ -٥: ۲في(متجسداً ليشاركنا بشريتنا 

ولفرع�ون أن�ه مرس�ل م�ن هللا ليثب�ت لش�عبه  عديدة موسى معجزات أجرى -۳

 .والمسيح صنع معجزات كثيرة ليثبت الهوته وأنه من السماء

) ۲۸: ۳٤ ،۱۸: ۲٤خ�ر(يوماً ليأخذ الوص�ايا والش�ريعة  ٤۰صام موسى  -٤

قب��ل أن يب��دأ خدمت��ه ) ٤م��ت(ب م��ن إبل��يس رِّ ٌج��يوم��اً و ٤۰س��يح ص��ام والم

 .ويعطي البشرية كلماته المحيية

وك��ذلك المس��يح ) ۲۰ ،۱۹خ��ر(ى الجب��ل أعط��ى هللا ش��ريعته لموس��ى عل�� -٥

 .)۷و ٦ ،٥مت (في عظته على الجبل  أعطى شريعة الكمال

والمس�يح لم�ع وجهـ�ـه ) ۳۰-۲۹: ۳٤خ�ر(لمع وجه موسى بع�د رؤيت�ه ل  -٦

 .)۲-۱: ۱۷مت. (التجلي يومفي  

 .رسوال ۷۰تلميذاً و ۱۲شيخاً والمسيح كان له  ۷۰سبطاً و ۱۲تبع موسى  -۷

ن يف��دي ش��عبه ب��أن يُمح��ى اس��مه م��ن س��فر الحي��اة أعل��ن موس��ى اس��تعداده أ -۸

وب��الطبع ل��م يواف��ق هللا ألن ش��فاعة ) ۳۲: ۳۲خ��ر(ألج��ل خ��الص ش��عبه 

ه��و الوحي��د ص��احب موس��ى توس��لية فق��ط وليس��ت كفاري��ة أم��ا المس��يح  ف

 .القادر على فداء البشرية  ،الشفاعة الكفارية

 .تسامحتشابه موسى مع السيد المسيح في صفات الوداعة واالتضاع  وال -۹
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 صاحبت حياة موسى ظواهر عديدة ترمز للعهد الجديد:-  

 .كرمز لتجسد السيد المسيح من العذراء: العليقة+ 

 )۱۲خر. (رمز لذبيحة المسيح على الصليبك : الفصح+ 

 .من رمز لسر االفخارستيا ال و .كرمز للمعمودية :عبور البحر األحمر+ 

والم�اء رم�ز لل�روح  ،مس�يح المطع�ونكرمز لل :رج منها ماءالصخرة التي يخ+ 

 )۱۰كو۱( .القدس

 )۱٤: ۳يو. (رمز لصلب المسيحك :الحية النحاسية+ 

 )۱۷خر.(كمثال للصليب :رفع يدي موسى للصالة في الحرب مع عماليق+ 

 .وحضور المسيح في وسطها رمز لكنيسة العهد الجديد :خيمة االجتماع +

 

 

الَ تَظُنُّوا أَنِّي أَْشُكوُكْم «: جد لليهودالذي قال عنه رب الم... هذا هو موسى

ألَنَُّكْم لَْو ٤٦. يُوَجُد الَِّذي يَْشُكوُكْم َوُهَو ُموَسى، الَِّذي َعلَْيِه َرَجاُؤُكمْ . إِلَى اآلبِ 

قُونَنِي، ألَنَّهُ هَُو َكتََب َعنِّي قُوَن ُموَسى لَُكْنتُْم تَُصدِّ تُْم فَإِْن ُكْنتُْم لَسْ ٤۷. ُكْنتُْم تَُصدِّ

قُوَن َكالَِمي؟ قُوَن ُكتَُب َذاَك، فََكْيَف تَُصدِّ  )٤۷-٤٥: ٥يو( .»تَُصدِّ
 ِعْنَدُهْم ُموَسى « :قائالً ... وشهد عنه أبونا إبراهيم في مثل الغني ولعازر

ْيِهْم َواِحٌد الَ، يَا أَبِي إِْبَراِهيَم، بَْل إَِذا َمَضى إِلَ : فَقَالَ ۳۰. َواألَْنبِيَاُء، لِيَْسَمُعوا ِمْنُهمْ 

إِْن َكانُوا الَ يَْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواألَْنبِيَاِء، َوالَ : فَقَاَل لَهُ ۳۱. ِمَن األَْمَواِت يَتُوبُونَ 

قُونَ   )۳۱-۳۰: ۱٦لو. (»إِْن قَاَم َواِحٌد ِمَن األَْمَواِت يَُصدِّ

 الذي جاء من أعماق الت�اريخ ليحتف�ل م�ع المس�يح... هذا هو موسى المحبوب 

" .َوإَِذا ُموَس��ى َوإِيلِيَّ��ا قَ��ْد ظََه��َرا لَُه��ْم يَتََكلََّم��اِن َمَع��هُ "...بتجلي��ه عل��ى جب��ل ط��ابور

 )۳: ۱۷مت(
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 صالة
 ..ونتمثل بصفاته.. نحيا كحياتهأن .. أعطنا يا رب

 أن نحبك كما أحبك .. علمنا يا رب

 ..ونسير وراء وجهك.. ونتبعك بأمانة

 طول أناته وحلمه .. أعطنا يا رب

 ..واحتماله لمشقات الطريق محبته للكلو

 .. كيف نصلي مثله.. علمنا يا رب

 ..ونرفع أيدينا بال فتور ..ونصرخ.. ونتضرع.. ونسجد

 .. قلباً نقياً مثل قلبه.. أعطنا يا رب

 ..لعلنا نعاينك ونرى مجدك

  حقاً  أن نحبك.. علمنا يا رب

 ..ككما أحب.. والقدرة.. والنفس ..والفكر ..من كل القلب

 ..على الجبل معك أن نشتهي الخلوة.. أعطنا يا رب

 لعلنا نصعد يوماً وال ننزل ثانية  

 .بل ندخل إلى فرحك األبدي يا سيد الكل

  بركة صلوات موسى النبي وطلباته فلتكن مع

   .جميعنا آمين
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U أرض جاسان:U  سنة ٤۰۰لعبرانيين على مدى ل اً موطنأُعطيت ليعقوب وعائلته  وظلت. 

 ۱۱: ۱خر( مدينتان بناهما العبانيون بالسخرة  :فيثوم ورعمسيس.( 

 بعد هربه من مصر  في شبه الجزيرة العربية موسى ذهب إليها  :أرض مديان. 

 ۱: ۱٤خر( ج من مصرأول مكان توقف فيه الشعب بعد الخرو :بعل صفون( 

 ۲۲ :۱٥خر(وجدوا المياه مرة، ولكن هللا أزال مرارتها  فيها عطش الشعب و  :مارة(.  

 ۲۷: ۱٥خر(جاءوا إلى إيليم، وهي واحة كان بها اثنتا عشرة بئراً  بعد مارة :إيليم.( 

 ۱٥-۱۳ :۱٦خر(جاع الشعب، فأعطاهم هللا المن من السماء   حيث :برية سين .( 

 ٦ ،٥ ،۱: ۱۷خر(الماء من صخرة بطريقة معجزية  حيث أخرج هللا لهم :يديمرف .( 

 أعطاه الوصايا العشر  حيث ظهر هللا لموسى في العليقة وهناك أيضاُ  :جبل سيناء.  

 في الطريق من جبل سيناء إلى قادش برنيع الشعبها عبر :برية فاران. 

 حي��ث خ��رج منه��ا الجواس��يس . ي البري��ةف�� نالواح��ة الت��ي قض��وا فيه��ا س�ني  :ق�ادش برني��ع

 .دخول أرض الموعدمن  فحرموضرب موسى الصخرة بغضب، . ماتت مريم حيثو

 ولكنه انهزم هزيمة ساحقة ملكها بني إسرائيل حارب  :عراد. 

 ها، فداروا حول)۲۲-۱٤: ۲۰عد(من العبور  الشعبملك أدوم  منع :أدوم . 

 انتصر بنو إسرائيل عليهم في رحلتهم لدخول كنعان  :باشانو عمون. 

 ف�زع  ب�االق مل�ك م�وآب ودخ�ول إل�ى أرض الموع�د قب�ل الشعب فيها حل  :سهول موآب

 ).۲٥: ۲٤-۲: ۲۲عد( هميبارك  هولكن الرب جعل همرسل إلى بلعام ليلعنفأ

 لرع�يجي�دة ل شرقي نهر األردن ألنه�اً   هافي اسبطا رأوبين وجاد أن يستقر اختار :جلعاد . 

 .كنعانيالء على أرض سائر األسباط في االست اأوالً أن يساعد ا وعد ماولكنه

 أرض الموعد التي تفيض لبنا وعسال ً وتقع بين نهر األردن والبحر المتوسط :كنعان 
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 أرض الموعدإلى دخول الخريطة توضح رحلة الخروج من مصر وحتى     



   ۲۰۸  
 

 

   ه السلسلةمن هذصدر: 
 .ر ميخــــــاـتأمالت في سف -۱

 .ر صـفنيـاـتأمالت في سفــ -۲

 .ـــــــاة آدمــتأمالت في حيـ -۳

 .فــتأمالت في حيـــاة يوس -٤

 .ونــتأمالت في حياة جدعــ -٥

 .ـاــتأمالت في سفر نحميــــ -٦

 .لكــوالم اة داود النبيــــحي -۷

 .اريـــــد الفخــيعقوب في ي -۸

 .ةــحياة إيليا والخدمة الناري -۹

 .أبونـــــــــــا إبراهيـــــــــم -۱۰

 .موسى العظيم في األنبياء -۱۱
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