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  الفصل األول

  اهللا موسى قبل أن يدعوه

أنقذ مصر من ااعة، بعد أن فسر لفرعـون حلميـه عـن     الذيكلنا يعرف يوسف 
العجاف، مث عن السنبالت السبع اليابسة الـيت ابتلعـت    البقرات السمان والبقرات

على مصر سبع سين الشبع، خزن يوسـف القمـح    وعندما جاءت. السنبالت املمتلئة
حتل يوسـف مكانـة   فا. سنوات اجلوع ليطعم مصر كلها والدول احمليطة ا مدة سبع

وجاء أبوه يعقـوب مـع   . أسرته عظيمة جداً، وصار رجالً عظيماً يف مصر، فاستدعى
وعندما . القاهرة احلالية سبعني شخصاً من نسله، وسكنوا يف أرض جاسان مشال شرقي
أعمار بقية إخوة يوسف،  مات يوسف حنطوه وأبقوه يف مصر، ولكننا ال نعلم شيئاً عن

ن لنا سفر التكوين أن تسعة ومخسني. موال عن زمن وفاعاماً انقضت مـا بـني    ويبي
عامـاً،   كان عمر يوسف حني وقف أمام فرعون ثالثـني . موت يوسف ووالدة موسى

إىل  مضت بعدها سبع سنوات اخلري، وأعقبتها سنتان من ااعة قبل أن يرتل يعقـوب 
وعاش . ثالثني عاماً فكان عمر يوسف حني حضر أبوه يعقوب إليه تسعة و         . أرض مصر 

  .ذلك واحداً وسبعني سنة أخرى، ومات وهو ابن مئة وعشر سنوات بعد

يعرف يوسف،  ويقول لنا سفر اخلروج يف التوراة إنه قام ملك جديد على مصر مل يكن
ولكن  .ذلك أن امللوك الرعاة، اهلكسوس، كانوا حيكمون مصر عندما جاء يوسف إليها

سرة الثامنة عشرة، طرد اهلكسوس من مـصر، وتـوىل          الفرعون أمحس، أول ملوك األ    
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فخاف امللك اجلديد من قوة العربانيني العظيمة، ألم أصـبحوا  . ملوك مصريون احلكم
وخاف امللك أن ينضم العربانيون . كبرية، ويقال إن عددهم بلغ مليونني من النفوس أمة
ب، فبدأ يرغمهم علـى  أعداء مصر إذا نشبت حرب، فيقلبون البالد رأساً على عق إىل

مقابل، ونصب عليهم رؤساء تسخري ساموهم سوء العذاب، فبنوا لفرعـون   العمل بال
ورغم االضطهاد املتزايد علـيهم  . فيثوم ورعمسيس لتكونا مدينيت خمازن :مدينتني مها

  .كان عددهم يزداد

أن كـل  قرر  وعندما رأى فرعون أن كل حماوالت االضطهاد مل تنقص عدد العربانيني،
العربانيـات علـى     اللتني تعاونان-مولود عرباين ذكر جيب أن ميوت، وأمر القابلتني 

ذلـك، وقالتـا    ولكن القابلتني رفضتا أن تفعـال .  أن تقتال كل مولود ذكر-الوالدة 
منطقـي، ألن   وهذا. للملك إن النساء العربانيات كن يلدن قبل أن تصل القابلة إليهن

 وكانـت نـساء  . رك تلد أسهل من السيدة اليت ال تتحـرك السيدة اليت تعمل وتتح
 فأمر فرعون عندئذ أن يقتلوا كل مولود ذكر مـن . العربانيني يقمن باألعمال الشاقة
  .العربانيني، بأن يطرحوه يف النيل

يف عبوديـة   لقد كانت حياة العربانيني يف مصر صورة من حياة اخلطاة الذين يرسـفون 
غري أن اهللا  .م مريرة يف تلك العبودية، ومل يكن هلم منها مهربالشيطان، إذ كانت حيا
ينتشلنا مـن عبوديـة    وال زال إهلنا الصاحل الذي حيبنا، يريد أن. قدم العالج والتحرير

  .اخلطية خطيتنا ليخلصنا، وليعطينا احلياة املتحررة البعيدة عن عبودية
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   :النيل موسى في

عون فيه أن يقتل كل مولود ذكر، ولد موسى ألب املظلم، الذي أمر فر يف ذلك الوقت
أغلب الظن . وكان هارون يكرب موسى بثالث سنوات. وأم امسها يوكابد امسه عمرام،

كما كان ملوسى أخت . أن يصدر فرعون أمره بقتل املواليد الذكور أن هارون ولد قبل
 املولـود مجيـل،   ورأى والدا موسى أن الطفل. تكربه بست سنوات امسها مرمي كانت

ويقول كاتب رسالة العربانيني يف اإلجنيل، إما باإلميـان  . أشهر وخافا عليه فخبآه ثالثة
ولكن صوت الطفل بدأ يرتفـع، فلـم   ). ١١:٢٣عربانيني (امللك  خبآه ومل خيشيا أمر

 فأخذا له سفَطاً من البردي، وطلياه باحلُمر والزفت، كما طلـى  ميكنهما أن خيبآه أكثر،
ووقفت مرمي تراقب الطفل موسى يف ـر  . ذلك بنحو مثامنائة سنة جده نوح فُلْكه قبل

  .النيل من بعيد

الطفل موسـى   وهنا جاءت ابنة فرعون، ومعها جواريها، لتستحم يف ر النيل، فرأت
موسـى،   وعندما محلت إحدى جواري ابنة فرعون الطفل. ومسعته يبكي، فرق قلبها له

من الْعبرانِيات لترضـع   هلْ أَذْهب وأَدعو لَك امرأَةً مرضعةً»: ا وقالتجرت مرمي إليه
فذهبت مرمي لتدعو ). ٨، ٢:٧خروج (« اذْهبِي»: فرعونَ فَقَالَت لَها ابنةُ« لَك الْولَد؟
عتين بـه أمـه   موسى يف محاية ابنة الفرعون العظيم نفسه، ت وهكذا أصبح. أمها يوكابد

اإلميان، وتعلمه عن اهللا، فلقد كانت يوكابد وزوجها عمرام من  نفسها، ترضعه لبنها مع
لقـد  . وتالحظ أيها القارئ معي، العناية اإلهلية العجيبـة  .سبط الوي، سبط الكهنوت
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له مستقبل عظيم يف خدمة اهللا، وجعل أمه تقوم بواجب  محى اهللا هذا الطفل الذي كان
  .ه، لقاء أجراألم من حنو

مأزق كنت ال تظـن   أمل ختترب أنت يف حياتك كيف أنقذك اهللا من! يا لعناية اهللا العظيمة
اهللا معاً مبا قاله نيب  دعنا نسبح. أنك ستجد منه خمرجاً، ويف حمبته النادرة أنقذك ورفعك

أُغَني للـرب لأَنـه   . ي بِخلَاصكيبتهِج قَلْبِ .أَما أَنا فَعلَى رحمتك توكَّلْت»: اهللا داود
إِلَي نس(٦، ١٣:٥مزمور ) »أَح.  

  :الملكي موسى في القصر

وال شك أن موسى تلقـى  . احلضارة وأعظم بالد العامل املعروفة آنذاك كانت مصر قمة
ولقد حتدث الشهيد املسيحي األول إستفانوس عن هـذه القـصة    .أعظم علوم عصره

 فَاحتالَ هذَا علَى جِنِسنا وأَسـاَء إِلَـى  . لَم يكُن يعرِف يوسف ام ملك آخرقَ»: فقال
وفي ذلك الْوقْت ولد موسى وكَانَ  .آبائنا، حتى جعلُوا أَطْفَالَهم منبوذين لكَي لَا يعيشوا

فرعونَ وربتـه   ولَما نبِذَ، اتخذَته ابنةُ.  أَشهرٍ في بيت أَبِيهثَلَاثَةَ جميالً جِداً، فَربي هذَا
« الْمصرِيني، وكَانَ مقْتدراً في الْأَقْوالِ والْأَعمالِ فَتهذَّب موسى بِكُلِّ حكْمة. لنفِْسها ابناً

  .(٢٢ - ٧:١٨ أعمال(

عـشرة كيلـو    علومه يف جامعة هليوبوليس، اليت تقع على بعدال بد أن موسى تلقى 
 وال شك أنه تعلم كيـف يكتـب ويقـرأ اللغـة    . مترات مشال شرق القاهرة احلالية
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 وإن كنا نفكـر يف مقـدار علـم   . اهلريوغليفية، مث تعلم احلساب واملوازين واهلندسة
 موها ملوسى يف اهلندسـة املصريني الذين بنوا األهرامات، ندرك مقدار معرفتهم اليت علَّ
 لقد كان موسى أمـرياً . والفلك واملباين والكيمياء والتشريح وعلم املعادن واملوسيقى

 مصرياً يتمتع بكل االمتيازات اليت يتمتع ا أعظم رجال مصر، كيف ال، وهو حفيـد 
وحيدثنا املؤرخ يوسيفوس أن موسى قاد محلة عـسكرية         ! الفرعون العظيم نفسه بالتبني   

 بالد احلبشة، وفِّق فيها توفيقاً عظيماً، وتلقى أكرب النياشني، وزوجه الفرعون مـن  إىل
  .ابنته ساربيس

  :إخوته موسى يسأل عن

تـرك  . من حياة القصر، فخرج يتجول ليتأمل أحوال الـبالد  وذات يوم تعب موسى
ك رأى رجالً إخوته الذين كانوا يسامون سوء العذاب، وهنا العاصمة تانيس واجته ليزور

والتفت موسى هنا وهناك فلم جيد أحداً، فقتل املـصري  . عربانياً مصرياً يضرب رجالً
ويف اليوم التايل حتمـس  . كانت عصبيته جلنسه أقوى من حكمته ودفنه يف الرمل، فقد

أهله وعشريته، فرأى رجلني عربانيني يتخاصمان معاً، واستمع  ليخرج مرة أخرى لريى
فما كـان  . «ملاذا تضرب أخاك؟»: االثنني كان مذنباً فقال له عرف أيإىل اخلصومة، ف

من جعلك رئيساً وقاضياً علينا؟ هل تريد أن تقتلين كما قتلت « :من هذا إال أن قال له
وهنا أدرك موسى أن فعلته قد ذاعت، وأن « ودفنته يف الرمل؟ الرجل املصري باألمس
: فخاف موسى وقال. خلرب إىل القصر امللكيوسرعان ما سيصل ا .الناس قد مسعوا عنها

وهنا . األمر فعالً إىل فرعون فأصدر أوامره بقتل موسى ووصل. «لقد انكشف أمري»
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خـروج  ( وله من العمر أربعون سنة -إىل أرض مديان  -  هرب موسى إىل بالد بعيدة
١٥ - ٢:١١).  

األربعني من العمر،  ملا بلغ موسى»: ويقول الشهيد املسيحي األول استفانوس عن ذلك
منهم يعتـدي عليـه    خطر بقلبه أن يتفقد أحوال إخوته من بين إسرائيل، فرأى واحداً

أن يدرك إخوته  فقتل املصري على أمل. مصري، فتدخل ليدافع عن املظلوم، وانتقم له
اثنني من إخوتـه   ويف اليوم التايل وجد. أن اهللا سينقذهم على يده، غري أم مل يدركوا

أحـدكما علـى    أنتما أخوان، فلماذا يعتدي: عاركان، فحاول أن يصلح بينهما قائالًيت
أَقَامـك رئيـساً    من»: اآلخر؟ فما كان من املعتدي على قريبه إال أن دفعه بعيداً وقال

موسـى مـن   وهنا هرب . «قَتلْت أَمس الْمصرِي؟ وقَاضياً علَينا؟ أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما
  .(٢٩ - ٧:٢٣أعمال (« وهناك أجنب ولدين. غريباً مصر إىل بالد مديان، وعاش فيها

والوسـيلة الـيت    لكن التوقيت. لقد كانت دوافع موسى سليمة، وأدرك أن اهللا يدعوه
. إسرائيل من مـصر  اتبعهما كانا خاطئني، إذ مل يكن وقت اهللا قد حان بعد ليخرج بين

الرسـالة إىل   ويقول لنا كاتـب .  حيذو حذو قايني فيقتل رجالًفكان على موسى أن ال
ابن ابنة فرعونَ، مفَضالً بِالْـأَحرى أَنْ   بِالْإِميان موسى لَما كَبِر أَبى أَنْ يدعى»: العربانيني

عار الْمـِسيحِ غنـى    طية، حاسباًاللّه علَى أَنْ يكُونَ لَه تمتع وقْتي بِالْخ يذَلَّ مع شعبِ
ظُرنكَانَ ي هأَنل ،رصنِ مائزخ نم ظَمأَع اةازجإِلَى الْم . نم فائخ رغَي رصم كرت انبِالْإِمي

  .(٢٧ - ١١:٢٤عربانيني (« الْملك، لأَنه تشدد، كَأَنه يرى من لَا يرى غَضبِ
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  :مديان موسى في

ثالث مراحل، مدة كل منها أربعون سنة كما قال اسـتفانوس   تنقسم حياة موسى إىل
موسى أربعني سنة يف قصر فرعون، حيث تلقـى   صرف). ٣٦، ٣٠، ٧:٢٣أعمال (

أربعني سنة أخـرى علـى أطـراف     وقضى. حكمة املصريني وتعلم آدام وعلومهم
الطبيعة، حيث كـان اهللا   اهللا، يف خلوة مع اهللا ومعالصحراء، وهناك تدرب يف مدرسة 

  .رفيقه وحده

رجـال   ختتلف طرق اهللا عن طرق البشر، فداود صاحب املزامري رجل عظيم آخر من
وهكذا  .اهللا، عرف فكر اهللا بينما كان يرعى مواشي أبيه حتت السماء املرصعة بالنجوم

  املسيح على الطريـق إىل دمـشق،  فعل رسول املسيحية بولس بعد أن التقى به السيد
. ديـين  فذهب إىل الصحراء العربية ليلتقي باهللا، ليعيد تفكريه يف كل ما تعلَّمه من فقه

 وقد أصبح موسى بعد تدريب يف مدرسة اهللا استغرق أربعني عاماً يف صحراء مـديان 
األربعني  واتمستعداً ألن يقوم باملهمة اليت سيكلفه اهللا ا وكرس هلا حياته، فأنفق السن

الـيت   الثالثة من حياته يف إخراج شعب اهللا من أرض مصر وقيادم إىل حدود األرض
  .وعدهم اهللا ا

أبناء إبراهيم   وهي بالد تتخذ امسها من مديان، أحد-أقام موسى يف مديان أربعني سنة 
مـديان   وكان رئيس كهنـة . من زوجته قطورة، اليت تزوج ا بعد موت زوجته سارة

 صاحب سعادة، ولعـل « يثرون»ومعىن اسم . يدعى رعوئيل، كما يدعى أيضاً يثرون
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 هذا لقبه وليس امسه، وكان ليثرون سبع بنات يقمن على رعاية غنمه، فأخذن األغنام
لتشرب، ولكن الرعاة اآلخرين طردوا البنات مع قطعان عن البئر، فلم يـستطعن أن              

 واستخدم اهللا رغبة موسى يف مساعدة اآلخرين .قطعان، ولكن موسى أجندهن يسقني
وأراد كاهن مديان أن يسكن موسى معه، وزوجه مـن ابنتـه   . شعبه فأرسله ليخلص

  .وظل موسى يرعى قطعان محيه يثرون. ابنني، مها جرشوم وأليعازر صفورة، وأعطاه اهللا

  الفصل الثاني

  اهللا يدعو موسى

قطعانه اقترب من جبل حوريب، الذي يدعى أيضاً طلباً للمراعي ل ملا كان موسى يرحتل
  .الذي تلقى فيه بعد ذلك شريعة اهللا اليت نزلت إليه وهو اجلبل. جبل سيناء

. وسط عليقـة  وتقول التوراة لنا إن اهللا ظهر ملوسى عند جبل حوريب بلهيب نار من
الْآنَ لـأَنظُر   أَميلُ»: فنظر موسى وإذا بعليقة تتوقد بالنار دون أن حتترق، فقال موسى

يمظالْع ظَرنهذَا الْم .رِقتحاذَا لَا تمقَةُ؟ للَّيالْع »اهادن ،ظُرنيالَ لم هأَن بأَى الرا رفَلَم  اللّه
. إِلَى ههنالَا تقْترِب »: فَقَالَ. «هئَنذَا« :فَقَالَ. «موسى موسى»: من وسط الْعلَّيقَة وقَالَ

نم ذَاَءكح لَعاخ ضأَر هلَيع فاقو تي أَنالَّذ عضوأَنَّ الْمل ،كلَيةٌ رِجسقَدخروج (« م
٥ - ٣:١).  
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ميكن أن يظهر لنا يف  أيها القارئ الكرمي، إن كان اهللا قد ظهر ملوسى ناراً يف عليقة، أال
لعباده الصاحلني بأي  حان اهللا الذي يظهر نفسهشخص املسيح؟ بورك من يف النار، وسب

أن حتترق، كمـا   ظهر ملوسى يف وسط تلك الشجرة املشتعلة بالنار دون. طريقة يشاء
وبِالْإِجماعِ عظـيم  « :أظهر ذاته لنا يف شخص املسيح، الذي يقول اإلجنيل املقدس عنه

  .(٣:١٦تيموثاوس ١) »اللّه ظَهر في الْجسد: هو سر التقْوى

  :الُعلَّيقة اهللا يتكلم من

أَنا إِلـه  »: من خالل العليقة اليت كانت تشتعل بالنار دون أن حتترق مث قال اهللا ملوسى،
إِله ،أَبِيك قُوبعي إِلهو اقحإِس إِلهو يماهرإِب» .ههجى ووسطَّى مفَغ افخ هأَنفَقَـالَ  ... ل
ببِي»:  لهالرعذَلَّةَ شم تأَير ي قَدـلِ     إِنأَج ـنم مهاخـرص تعمسو رصي مي فالَّذ

رِيهِمخسي. مإِن ،نيرِيصي الْمدأَي نم مذَهقأُنل لْتزفَن ،مهاعجأَو تملع  نم مهدعأُصو
يضٍ جضِ إِلَى أَرالْأَر لْكت،ةعاسوو ةد...   ،ى إِلَـيأَت يلَ قَدائرنِي إِسب اخرذَا صوالْآنَ هو

تأَيرو لُمونَ، فَالْآنَ هرِيصا الْمبِه مايِقُهضي ييقَةَ الَّتضاً الضنَ    أَيـوعرإِلَـى ف لُكسفَأُر
صم نيلَ مائرنِي إِسبِي بعش رِجختو(١٠ - ٣:٧خروج ) »ر.  

مـن العبوديـة،    عزيزي القارئ، أال ترى كيف يرق قلب اهللا لشعبه، فرييد أن حيررهم
 فإن كنـت حتـس أن اخلطيـة   . ويصعدهم إىل أرض جيدة؟ هذا متاماً ما حيدث معك

 تستعبدك وأن إبليس يذلّك، فإنين أؤكد لك أن اهللا يريد أن حيررك من العبودية، وأن
إن اهللا ال   . رض جيدة فيها جتد خلوة معه، وتفرح به وتستمتع بشخـصه          يصعدك إىل أ  
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 عندما كـان . إلنسان أن يذل إنساناً آخر، وهو يسرع ملعونة املذلولني واملتعبني يشاء
 وقـال ). ٩:٣٦مىت (السيد املسيح يف عاملنا ورأى الناس كغنم بال راع، رق قبله هلم 

 مث أرسل تالميذه برسالة). ٩:٣٨مىت ( حلصاده لتالميذه أن يصلّوا لريسل الرب فعلةً
 وها هو املسيح يـدرك مـا  . اإلجنيل ليوصلوا بشرى الفرح واخلالص للنفوس احملتاجة

 تقاسيه أنت من عبودية ومن متاعب، وال زال قلبه مليئاً بالرأفة، فريسل إليـك هـذه  
  .»إنين أمسع صراخك. إنين أريد أن أنقذك»: الرسالة ليقول لك

انتظَاراً انتظَرت الرب فَمالَ « :مجل ما قال نيب اهللا داود وهو يعبر عن هذه احلقيقةما أ
صـخرة   وأَصعدنِي من جب الْهلَاك، من طنيِ الْحمأَة، وأَقَام علَى إِلَي وسمع صراخي،

لَيي . رِجي فَملَ فعجي، وطُواتخ تةًثَبيددةً جنِيمرا تنإِهلةً لبِيحس٤٠:١مزمور (« ت - 
٣).  

أن جتيء إليـه   وأرجوك. أيها القارئ الكرمي، أؤكد لك أن اهللا حيبك، ويريد أن ينقذك
من ضيق، ويريد أن  إن اهللا يف حمبته يدرك ما أنت فيه. دوماً تطلب منه املعونة واإلرشاد

عبودية اخلطية،   للخطية فإن اهللا يريد أن ينقذك منإن كنت عبداً. حيررك من كل مذلة
فإن اهللا يف حبه  وإن كنت مستعبداً إلنسان قاس،. وأن يطلقك إىل حرية جمد أوالد اهللا

  .يريد أن ينقذك وخيلصك

  :اعتذارات موسى يقدم خمسة
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دعوته إىل كليمه موسى ليـذهب إىل فرعـون، بـدأ موسـى يقـدم       عندما وجه اهللا
سـفر  (قدم موسى مخـسة اعتـذارات   . املهمة الشاقة ت عن عدم أدائه هذهاالعتذارا
  (٤:١٦ - ٣:١١اخلروج 

وتخرِج شعبِي بنِـي إِسـرائيلَ مـن     هلُم فَأُرسلُك إِلَى فرعونَ » :قال اهللا ملوسى - ١
رصفجاء اعتذار موسى األول. «م: »رإِلَى ف بى أَذْهتا حأَن ننَ؟موال شـك أن  . «ع

القدمي، عندما أراد أن ينقذ شعبه من العذاب الـذي يـسامونه،    موسى يتذكر اختباره
: وجاوب اهللا على اعتذار موسى بقوله. بالقتل، فهرب من هناك فكان أن هدده فرعون

«كعي أَكُونُ مم سيعبدون اهللا .»إِنخرج الشعب من مصر، فأوأكد اهللا له أنه حاملا ي 
 فال -ووعد اهللا هذا هو عالمة لإلميان وحده . الذي هو جبل سيناء على جبل حوريب،
أن جييئوا إىل جبل سيناء ليعبدوه إال بعـد أن حيقـق وعـده هلـم      ميكن لبين إسرائيل

  .(١٢ ،٣:١١خروج . (باخلروج

إِله : أَقُولُ لَهمإِسرائيلَ و ها أَنا آتي إِلَى بنِي»: وعاد موسى يعتذر من جديد، قال - ٢
كُملَنِي إِلَيسأَر كُمائي فَإِذَا. آب؟: قَالُوا لماذَا أَقُولُ لَه؟ فَمهما اسى« موسمل فَقَالَ اللّه: 

»هيي أَهالَّذ هيقَالَ. «أَهيلَ»: وائرنِي إِسبقُولُ لهكَذَا ت: كُملَنِي إِلَيسأَر هيج خـرو (« أَه
ويعبر هذا االسم عن أبديـة اهللا  « الكائن« اسم عربي معناه« وأهيه»). ١٤ و٣:١٣

  .ال بداية له، غري خملوق، أبدي إنّ اهللا هو املوجود بذاته. ووجوب وجوده
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تستغرق  وأمر الرب موسى أن يستأذن فرعون يف أن يذهب الشعب للصحراء يف رحلة
مـصر بِكُـلِّ    أَمد يدي وأَضرِب»: ب ملوسىثالثة أيام ليقدموا للرب ذبائح، وقال الر

  .(٢٠ - ٣:١٨خروج . («)فرعون) وبعد ذلك يطْلقُكُم. عجائبِي الَّتي أَصنع فيها

يصدقُوننِي ولَا يسمعونَ لقَولي،  ها هم لَا»: ولكن موسى عاد يعتذر مرة ثالثة وقال - ٣
فأعطى اهللا ملوسى ثـالث معجـزات   ). ٤:١خروج (« الرب  لَم يظْهر لَكبلْ يقُولُونَ

  .من عند اهللا يؤديها، ليقنع الشعب أنه مرسل

على األرض  وما إن طرح موسى عصاه. املعجزة األوىل أن عصا موسى تتحول إىل حية
« نبـها ذ مد يدك وأمسك»: مث قال الرب ملوسى. حىت صارت حية، فهرب موسى منها

  .فمد يده وأمسك بذنبها فصارت عصا يف يده من جديد

فقـال  . برصاء فأدخلها مث أخرجها، وإذ يده« أدخل يدك يف عبك»: مث قال اهللا ملوسى
اهللا  وقـال . وعندما فعل ذلك عادت يده سليمة صـحيحة . «رد يدك إىل عبك»: اهللا

 العـصا إىل حيـة، فـإم   إذا مل يصدقوك بسبب املعجزة األوىل وهي حتويل »: ملوسى
  .»سيصدقونك بسبب املعجزة الثانية

ر النيل وتسكب  إذا مل يصدقوا املعجزتني، فعليك أن تأخذ من ماء»: مث قال اهللا ملوسى
  (٩ - ٤:١ خروج(« على األرض، فيصري املاء الذي تأخذه من النهر دماً على األرض
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السيد، لَـست أَنـا    استمع أَيها»: ولكن موسى عاد يعتذر مرة رابعة وقال للرب - ٤
نلِ ملَا أَوسِ وذُ أَمنكَلَامٍ م باحيلُ الْفَمِ صا ثَقلْ أَنب ،كدبع تنيِ كَلَّمح نلَا مسِ، وأَم 

اناللِّس٤:١٠خروج (« و).  

صاحة، يف حني أنه الف عزيزي القارئ، كيف ميكن ملوسى أن يتوقع من اهللا أن يهبه نعمة
لقد أصبح موسـى  . باملمارسة يتهرب من أمر اهللا؟ إن املواهب اليت يعطيها اهللا لنا تنمو

ألقى يف بين إسرائيل خطبـاً   واحداً من أكرب اخلطباء الذين عرفهم العامل، وقبل أن ميوت
ـ  ورداً على هذا. رائعة مدونة يف سفر التثنية من التوراة ى بأنـه  االعتذار ذكَّر اهللا موس

  .(١٢ - ٤:١٠خروج ) خلق فم اإلنسان، ويف قدرته أن مينح موسى الفصاحة

وكأن . «ترسل أيها السيد، أرسل بيد من»: فقال له. وعاد موسى يعتذر من جديد - ٥
لـه إن   وهنا غضب اهللا على موسى وقال. موسى يطلب من اهللا أن يرسل إنساناً آخر
  . هارون جبانب موسىأخاه هارون أكثر فصاحة منه، وسوف يقف

تعتذر أو تتهرب من  أيها القارئ الكرمي، عندما يوجه اهللا لك دعوة لتخدمه، أرجوك أال
أنه رفض أن يـؤدي   فما أعظم اخلسارة اليت كان ميكن أن حتل مبوسى لو. تلك الدعوة
كبرياً يكلفـك   عندما تعتذر أعذاراً واهية، فإنك ختسر خدمة عظيمة وشرفاً. خدمة هللا
 ٤:١٣خروج ) عندما يدعوك اهللا، أرجوك أن تصغي إىل صوته وأن تستمع إليه. اهللا به

- ١٦).  
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  .وأخرياً وافق موسى على طاعة دعوة اهللا إليه

  الفصل الثالث

  موسى يطيع الدعوة

ولقد أطـاع  . دعاه اهللا ليخرج شعبه من أرض مصر مثانني عاماً كان عمر موسى عندما
موسى وهارون األمر كله للشعب، فاقتنع بنو إسرائيل بأن  ىوحك. أخرياً صوت الرب

وذهب موسى وهارون إىل الفرعون وقاال لـه إن اهللا  . وهارون اهللا قد أرسل هلم موسى
ومل يكن فرعـون  . إسرائيل للصحراء ليعبدوه وليقدموا له ذبائح يريد منه أن يطلق بين

كان يعرف عن الكثري من . ا االسميسبق له أن مسع عن إله ذ مل. «اهللا»يعرف من هو 
ونعتقد أن . فرفض أن يأذن للشعب بالسفر. «اهللا»يعرف إهلاً امسه  آهلة الوثن، ولكنه ال
بني املصريني، فلم يعرف « اهللا»على بين إسرائيل، ألم مل يذيعوا اسم  الغلط يقع كثرياً
ن عذراً ليتهربوا رب السماء واألرض، وظن أن العربانيني ينتحلو« يهوه« فرعون اسم
وأمر فرعون موسى وهارون أن يستمرا يف عملهما كما يستمر الـشعب يف   .من العمل

. لطلب موسى وهارون هذا، زاد فرعون من إرهاق بين إسرائيل ونتيجة. عمله كذلك
يصنع عدداً معيناً من الطوب كل يوم، أصـبح لزامـاً    فبينما كان على كل واحد أن

وبدأ رؤساء التسخري يهينون بـين  . نفس كمية الطوب نب ويصنعواعليهم أن جيمعوا الت
إسرائيل إىل الفرعون حيتجون على سوء العذاب الذي  إسرائيل، وعندما ذهب قادة بين

. «متكاسلون أنتم، لذلك تقولون نذهب ونـذبح للـرب  « :يسامونه قال هلم فرعون
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مبوسى وهارون، ووجهوا هلما أمام الفرعون التقوا  وعندما خرج رؤساء بين إسرائيل من
أعطيتمـا فرعـون سـيفاً    »: الزائد الذي حلَّ م، وقالوا اللوم ألما تسببا يف الضيق

على اهللا ألنه أرسله هلذا الشعب، فبدل أن يأذن فرعون  فتضايق موسى واحتج. «ليقتلنا
  .(٥خروج (األمحال  للشعب بالذهاب، أثقل عليهم

اآلخرين، فنكتـشف   عندما نريد أن نؤدي هللا خدمة نساعد اوهذا ما حيدث كثرياً لنا 
ولكننا عندما نصرخ إىل  .أننا مل نستطع أن نساعدهم، بل أضفنا إىل أعبائهم عبئاً جديداً

. الْآنَ تنظُر ما أَنا أَفْعلُ بِفرعونَ« :فقد قال اهللا ملوسى مشجعاً. اهللا نطمئن فرييح قلوبنا
 دبِي هفَإِنةقَوِي هضأَر نم مهدطْري ةقَوِي دبِيو مقُهطْلي» .قَالَ اللّه ى ثُموسمل :«با الرأَن .

اقحإِسو يماهرإِبل ترا ظَهأَنٍء ويلَى كُلِّ شع رالْقَاد ي الْإِلهبِأَن قُوبعيي . وـما بِاسأَمو 
»هوهي »فَلَممهدنع فري.  أُعدهع مهعم تضاً أَقَمأَيأَنْ: و  ضانَ أَرعكَن ضأَر مهيطأُع

يـستعبِدهم   وأَنا أَيضاً قَد سمعت أَنِني بنِي إِسـرائيلَ الَّـذين   .غُربتهِمِ الَّتي تغربوا فيها
تذَكَّرتونَ، ورِيصيالْمدهنِي.  عبقُلْ ل كذليلَ لائرإِس :با الرأَن .  ـنم كُمرِجا أُخأَنو

ممـدودة وبِأَحكَـامٍ    الْمصرِيني وأُنقذُكُم من عبوديتهِم وأُخلِّصكُم بِذراعٍ تحت أَثْقَالِ
خـروج  (« فَتعلَمونَ أَني أَنا الرب إِهلُكُم. لَكُم إِهلاً نُعظيمة، وأَتخذُكُم لي شعباً وأَكُو

٦ - ٦:١).  

إليه هـو، ال إىل   إنه يريد أن يلفت أنظارنا. «أنا الرب»: الحظ كم مرة كرر اهللا قوله
ترفـع   فإذا حدث أنك وجدت وكأن مواعيد اهللا ال تتحقق، فـأرجوك أن . الظروف

  .ه ال بد أن يصدق وعده وحيقق كلمتهعينيك إىل اهللا مباشرة، ألن
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يصغوا إليـه   وحني رفضوا أن. ولقد أطاع موسى الرب ومحل هذه الرسالة إىل الشعب
وقـال إن   أمر الرب موسى أن يمثُل أمام فرعون مرة ثانية، فأىب موسى أن يفعل ذلك،

 .(١٢-٦:٩خروج (الفرعون لن يصغي إليه، واحتج بأن شفتيه عاجزتان عن الكالم 
 وقدم اهللا. غري أن الرب أصر على ذهاب موسى ليمثل أمام فرعون ومعه أخاه هارون

« أَخوك يكُونُ نبِيك وهارونُ. أَنا جعلْتك إِهلاً لفرعونَ»: قال له. تشجيعاً عجيباً ملوسى
م، أوجه دعويت إليك لتـتكل  إنين مل: يف هذه الكلمات يقول اهللا ملوسى). ٧:١خروج (

. فال يستطيع أن يقاومـك  بل لتعمل، فتكون مبرتلة إله لفرعون، يف القوة واملعجزات،
فهارون نبيك مبعـىن أنـه    وهارون يصري نبياً لك، مبعىن أنه خياطب فرعون ألنه فصيح،

  .يبلغُ كالمك لفرعون ويوضح له قصدك

قـوة اهللا أن   ه هيلكن هذ! العبد يصبح سيد امللك. نعم، سيكون موسى سيداً لفرعون
  .إنه كليمه، حيمل قوله ويوصل رسالته. جيعل موسى وكيالً يف األرض

أن تطيعـه يف   إن كنت حتبه، أدعوك. أيها القارئ، أرجوك أن تدرك قيمتك يف نظر اهللا
عنده، ألنك  وسيؤيدك اهللا بكل قوة من. كل مرة يصدر إليك أمراً لكي تؤدي خدمة له

لتأدية رسالته   ولسانك وجسدك للرب، لتكون وكيالً من اهللاسلِّم قلبك. تتحدث بامسه
  .والقيام خبدمته يف العامل

  :مصر عشر ضربات ضد
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الدعوة ملوسى لينقذ بين إسرائيل من سوء العذاب، أعطـاه معجـزات    عندما وجه اهللا
ال وال ميكن أن يكلفنا اهللا بأن نؤدي له خدمـة إ . اخلدمة اليت كلفه ا متكِّنه أن يؤدي
أعطى اهللا موسى ثالث معجزات ليثبت ا أن إرساليته من عند . ألدائها بعد أن يؤهلنا

وإذا وضع يده يف عبه فإا تـصري  . العصا أمام فرعون تتحول إىل ثعبان فإذا طرح. اهللا
مث أنه يسكب من ماء ر النيل على األرض . يعيدها إىل عبه وخيرجها سليمة برصاء، مث
ومع أن سحرة فرعون استطاعوا أن جيعلوا من عصيهم ثعـابني، إال أن  . دماً فيصري املاء
سيد كل موقف، فقد ابتلعت عصا موسى عصي الـسحرة، فتقـسى قلـب     اهللا دوماً

فكان أن أيد اهللا كليمه موسـى  . قد أرسل موسى وهارون فرعون، ومل يصدق أن اهللا
، موجهة ضـد آهلـة   وكانت تلك املعجزات العشر .بعشر معجزات أجراها يف مصر

اإلله احلقيقي، خالق السماوات واألرض،  فكانت الضربات العشر مواجهة بني. فرعون
لقـد أراد اهللا أن يظهـر   . معبودات القدماء وبني ر النيل والعجل أبيس وغريمها من

كانت الـضربة األوىل  . ليلفت نظره إليه لفرعون بتلك الضربات أنه هو اإلله احلقيقي
وكان أنه حني مد موسى عصاه . ماء ليشربوا اء النهر إىل دم، فلم جيد املصريونحتويل م

. دم، مبا يف ذلك املياه اليت اختزنوها يف اجلرار إىل النيل وسواقي مصر حتولت مجيعها إىل
على أن سحرة فرعون استطاعوا أن يفعلوا الشيء  .واستمر احلال هكذا مدة سبعة أيام

واضطر املصريون أن حيفروا حول . الشعب ن ورفض أن يطلقنفسه، فتقسى قلب فرعو
 ٧:١٩خـروج  (أن يشربوا من ماء النيل  النهر ليجدوا ماء ليشربوا، ألم مل يستطيعوا

- ٢٤).  
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فقـال   مث أمر اهللا موسى أن يذهب إىل فرعون من جديد ليضرب البالد بالـضفادع، 
 فرعون نفـسه، إىل فراشـه       لفرعون إن النيل سيفيض بالضفادع حىت أا تدخل قصر        

ولكن فرعون طلب من موسى وهارون . وفعل سحرة مصر الشيء نفسه. سريره وعلى
اهللا الضفادع عنه، ووعدمها بأنه إذا استجاب اهللا هلما فإنـه سـيخرج    أن يصليا لريفع
وصلى موسى وهارون، وارتفعت الضفادع، ولكن فرعـون مل  . للرب الشعب ليذحبوا

  .(١٥ - ٨:١خروج (حيقق وعده 

فخـرج   مد هارون عصاه وضرب تراب األرض،. مث ضرب اهللا أرض مصر بالبعوض
 خـروج (« هذَا إِصبِع اللّـه »: البعوض على الناس والبهائم، وقال السحرة لفرعون

١٩ - ٨:١٦).  

الرابعـة   فجاءت الـضربة . وبدأت الضربات تتواىل على أرض مصر، ضربة بعد ضربة
 وميز اهللا مرة أخـرى بـني أرض  . تألت بيوت املصريني منهوهي ضربة الذباب، فام

لكي تعلـم أين    »: وقال اهللا لفرعون  . جاسان حيث يسكن بنو إسرائيل وبني بقية البالد       
اذهبوا اذحبوا »: وبعد ضربة الذباب قال فرعون ملوسى وهارون. «الرب يف األرض أنا

علينـا أن نـسافر   . هكذاال يصلح أن نفعل »: فقال موسى. «يف هذه األرض إلهلكم
أنا أطلقكم لكي تذحبوا للرب إهلكم يف الربية، لكن »: فقال فرعون .»للصحراء لنصلي
ورفع موسى وهارون صالما إىل اهللا، فارتفع الذباب . «صليا ألجلي .ال تذهبوا بعيداً

، فـأنزل اهللا ضـربة   )٣٢-٨:٢١خـروج  (فرعون مل حيقق وعده  عن البالد، ولكن
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فماتت . ومل يصب الوبأ مواشي بين إسرائيل. فرعون ضرب بالوبأ مواشيخامسة، بأن 
  .(٧ و٩:٦خروج (إسرائيل فلم ميت منها واحد  مجيع مواشي املصريني، أما مواشي بين

والبثـور الـيت    ولكن فرعون مل يرعو، فأنزل اهللا به ضربة سادسة، هي ضربة الدمامل
  أن يقفوا أمام موسى من أجلومل يستطع سحرة فرعون. ظهرت على كل أرض مصر

. الدمامل اليت أصابتهم، ألن الدمامل كانت يف السحرة كما كانت يف كـل املـصريني             
  .(١٢-٩:١٠خروج (فرعون مل يسمع  ولكن

مصر منـذ يـوم    مث جاءت الضربة السابعة، ضربة البرد العظيم، الذي مل يكن مثله يف
عـشب   حلقل من ناس وائم، ودمـر تأسيسها، فكان برد متواصل أهلك كل ما يف ا

احلقل وكسر مجيع شجر احلقل، إال أن أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل مل يكـن                
وفعل موسـى  . وطلب فرعون من موسى وهارون أن يتوسطا له لدى الرب. برد فيها

  .(٣٣و ٢٧-٩:٢٢ خروج(هكذا 

ـ   خـروج  ) رائيلوعندما ارتفع الربد والرعود عاد فرعون يتقسى، فلم يطلق بـين إس
 ، فجاءت الضربة الثامنة، وهي ضربة اجلراد، تلتها ضربة تاسعة، هـي )٣٥ و٩:٣٤

  .(٢٣-٢١ و١٥ و١٠:١٤خروج (ضربة الظالم 

  :األبكار الضربة الكبرى، موت
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الكربى وهي العاشرة، عندما أهلك مالك الرب االبن البكـر يف   وأخرياً جاءت الضربة
ا حدث هذا، أمر فرعون بين إسرائيل أن خيرجـوا  وعندم .كل بيت من بيوت املصريني

  .(٧-٤ و١١:١خروج )  فطردهم واستعجلهم للسفر-من مصر 

ولكنـهم   عندما حلت الضربات مبصر استطاع سحرة فرعون أن يقلدوا اثنتني منـها، 
) ضربة الدمامل) ويف الضربة السادسة. قالوا عن الضربة الثالثة وما بعدها إا إصبع اهللا

جاءت الضربة  وأخرياً. يعوا أن يقفوا أمام موسى، ألن الدمامل مألت أجسادهممل يستط
أن يطلـق   وأخرياً قبل فرعـون . العاشرة القاضية، اليت فيها مات كل أبكار املصريني

 ال شك أن تلك الضربات. سراح الشعب، بل إنه أمرهم أن خيرجوا بسرعة من البالد
وانطلقـت  . جاءت الذروة يف إهالك األبكـار     العشر، استغرقت أشهراً طويلة، إىل أن       

  .البكاء يف كل بيت مصري، حىت يف بيت فرعون نفسه صرخات

إال أن أبكار بـين   تقول لنا التوراة إنه بالرغم من موت األبكار يف كل بيوت املصريني،
كَلِّما »: ملوسى وهارون قال اهللا. إسرائيل عاشوا، بفضل طاعتهم ألمر وجهه اهللا إليهم

من هذَا الشهرِ يأْخذُونَ لَهم كُلُّ واحـد شـاةً    كُلَّ جماعة إِسرائيلَ قَائلَينِ، في الْعاشرِ
وتيبِ بساِء بِحالْآب .تيلْباةً لكُونَ. شأَنْ ي نرياً عغص تيإِنْ كَانَ الْبو    ،اةـشكُفْـواً ل

كُلُّ واحد علَى حسبِ أَكْلـه  . عدد النفُوسِ قَرِيب من بيته بِحسبِيأْخذُ هو وجاره الْ
اةلشونَ لِسبحت. نم هذُونأْخت ،ةنس نةً ذَكَراً ابيححاةً صش كُونُ لَكُمت   ـنم أَو فَانرالْخ

ثُم يذْبحه . الْيومِ الرابِع عشر من هذَا الشهرِ إِلَىويكُونُ عندكُم تحت الْحفْظ . الْمواعزِ
ويجعلُونه علَى الْقَـائمتينِ   ويأْخذُونَ من الدمِ. جمهورِ جماعة إِسرائيلَ في الْعشية كُلُّ
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وتيي الْبا فلْيالْع ةبتالْعو هأْكُلُوني ياالَّتيهلَةَ.  فاللَّي لْكت مأْكُلُونَ اللَّحيو  عارِ ماً بِالنوِيشم
 تأْكُلُوا منه نيئاً أَو طَبِيخاً مطْبوخاً بِالْماِء، بلْ مشوِياً لَا. علَى أَعشابٍ مرة يأْكُلُونه. فَطريٍ
والْباقي منه إِلَـى الـصباحِ   . الصباحِ ولَا تبقُوا منه إِلَى. هرأْسه مع أَكَارِعه وجوف. بِالنارِ

أَرجلكُم، وعصيكُم  أَحقَاؤكُم مشدودةٌ، وأَحذيتكُم في: وهكَذَا تأْكُلُونه .تحرِقُونه بِالنارِ
يكُمدي أَيف .لَةجبِع هأْكُلُونتو .وه بلرل حصمث قـال  ) «عبور»وكلمة فصح معناها . (ف

الناسِ  أَرضِ مصر هذه اللَّيلَةَ، وأَضرِب كُلَّ بِكْرٍ في أَرضِ مصر من فَإِني أَجتاز في: اهللا
ويكُونُ لَكُم الدم علَامةً علَى . أَنا الرب .وأَصنع أَحكَاماً بِكُلِّ آلهة الْمصرِيني. والْبهائمِ

ضربةٌ للْهلَاك حـني   أَنتم فيها، فَأَرى الدم وأَعبر عنكُم، فَلَا يكُونُ علَيكُم الْبيوت الَّتي
رصم ضأَر رِبهذَا. أَض كُونُ لَكُمييداً وع هونديعذْكَاراً فَتت موالْيبلرل  .كُماليي أَجف 
  .(١٤ - ١٢:٣خروج (« تعيدونه فَرِيضةً أَبديةً

لقد افتـدي ابـن    .تعلِّمنا هذه القصة درساً كبرياً يف أن الذبح العظيم واجب لفدائنا
العتبـة العليـا    إبراهيم بذبح عظيم، وافتدي أبكار بين إسرائيل بالدم الذي وضع على

مغفرة، ودم يـسوع   ويقول لنا اإلجنيل املقدس إنه بدون سفك دم ال حتصل. والقائمتني
  .(١:٧يوحنا ١، ٩:٢٢عربانيني (املسيح يطهرنا من كل خطية 

الزمـان لفـدائنا مـن     أيها القارئ الكرمي، هذه هي الطريقة اليت اختارها اهللا منذ أول
 جنـد  -الفـداء    طريق- عندما نقبل طريق اهللا. خطيتنا، ولتدبري أمر غفران خطايانا

: موسـى  أدعوك أن تستمع إىل هذه الكلمات اليت قاهلا اهللا على فـم . خالص نفوسنا
«متي أَنالَّت وتيلَى الْبةً علَامع مالد كُونُ لَكُمكُونُ  يفَلَا ي ،كُمنع ربأَعو مى الدا، فَأَريهف
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أدعوك أن حتتمي بكفارة املـسيح لتجـد   ). ١٢:١٣خروج (« للْهلَاك علَيكُم ضربةٌ
  .فهذه هي الطريقة اليت عينها اهللا لك للخالص خالص نفسك فيها،

  الفصل الرابع

  الخروج من مصر

املصريني أمر فرعون بين إسرائيل أن خيرجوا من مصر فوراً، فخرجوا  عندما مات أبكار
 كان الرجال يسريون يف مخسة صفوف، أشرقت أشعة نور الصباح حىت وما إن. بسرعة

وأوالدهم ومتاعهم ومواشيهم، وكان عدد الرجال ستمئة ألف، وهذا  تتبعهم زوجام
  .كان حنو مليونني ونصف مليون شخصاً يعين أن عدد اخلارجني

مقدسـاً، ميتـزج    وال شك أن موسى وهو يقود تلك الفرقة الكبرية، كان يفتخر فخراً
  .عظيماً لشعبه  شرفه أن يستخدمه كآلة بيده ليتمم خالصاًبتواضع عميق، بأن اهللا

حمـل   بدأ بنو إسرائيل رحلتهم من سكوت، وهي تبعد حنو عشرين كيلو متـراً مـن  
 مث ابتدأوا من احملطة التالية وهي إيثـام، علـى أطـراف   . إقامتهم، وهناك استراحوا

يِسري  وكَانَ الرب»: تقولولكن التوراة .  جمرد رمال-الصحراء، وليس ا أثر لزرع 
 -ولَيالً في عمود نارٍ ليضيَء لَهم  أَمامهم نهاراً في عمود سحابٍ ليهديهم في الطَّرِيقِ،

مـن أَمـامِ    لَم يبرح عمود السحابِ نهاراً وعمود النارِ لَيالً. ولَيالً لكَي يمشوا نهاراً
احليوانـات   نعم، كان هناك عمود يرشدهم، يظللهم يف النهار، ويبعد عنهم. «الشعبِ
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 - ١٣:٢١ خـروج (املتوحشة يف الليل، ويقودهم بالليل والنهار إىل الطريق السليم 
٢٢).   

إن . بالتأكيد يرشدك دائماً أيها القارئ الكرمي، إن كنت تطيع اهللا وتسري يف طريقه، فإنه
وهـو اليـوم   . واهللا دوماً يرشدنا .مود السحاب اراً وعمود النار ليالً كان لإلرشادع

باملثال الذي تركه السيد املـسيح   يرشدنا بروحه القدوس يف داخل قلوبنا، كما يرشدنا
  .اهللا اليت تعلّمنا ما يريده اهللا منا ويرشدنا بكلمات اإلجنيل املقدس، وبأعمال عناية. لنا

وال تتصرف حبسب  ال تتعجل متسرعاً،. اطلب دوماً هدايته. يف إرشاد اهللاسلك دوماً 
يريدك أن  أوهامك وال أفكارك الشخصية، لكن اطلب دوماً من اهللا أن يكشف لك ما

الَّـذين  »: يقول ال تتلكأ خلف إعالن اهللا يف بالدة أو كسل، فإن اإلجنيل املقدس. تفعله
  .(٨:١٤رومية ) »ولئك هم أَبناُء اللّهينقَادونَ بِروحِ اللّه فَأُ

وهذا يعـين أن اهللا   .أرسل اهللا عموداً من نار يف الليل لريشد بين إسرائيل وليضيء هلم
التجـارب، كمـا    حيمينا، فتحت ظل جناحي اهللا خيتبئ املؤمن الذي حيب اهللا من مشس

احلكمـاء   يقول إمـام . خيتبئ من مشس النجاح الذي قد يؤذيه ويضلّله ويبعده عن اهللا
). ١٨:١٠أمثـال  (« ويتمنع اسم الرب برج حصني، يركُض إِلَيه الصديق»: سليمان

  .وحنن ندعوك أن جتد محايتك يف الرب
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أن الذين يتبعـون   مث أن عمود السحاب وعمود النار كانا نوراً لبين إسرائيل، هذا يعين
أَنا هو نور »: املسيح ما أمجل قول السيد. مة جهل وجناسة وحزناهللا ال يسريون يف ظل

  .(٨:١٢يوحنا (« الظُّلْمة بلْ يكُونُ لَه نور الْحياة من يتبعنِي فَلَا يمشي في. الْعالَمِ

هذا . « من أَمامِ الشعبِوعمود النارِ لَيالً لَم يبرح عمود السحابِ نهاراً»: تقول التوراة
  .دائماً، ال ألم صاحلون، بل ليجعلهم صاحلني يعين أن اهللا يظلل أوالده

شعبه، واطلـب   كن من ضمن مجاعته، من أفراد. أدعوك أن ختترب حمبة اهللا العظيمة لك
ال تنتـهي   منه أن يكون سيد حياتك، وعندئذ ستخترب تظليله الدائم لك وعنايته الـيت 

  .بك

  :بني إسرائيل فرعون وجنوده وراء

إسرائيل حىت ندم فرعون، ألن أعمال البناء لديه ستتعطل بسبب هجرة  ما إن سافر بنو
كما أن كربياء فرعون منعته من أن يسلم خبروج بين إسرائيل مبثل هذه  .األيدي العاملة

. «خـدمتنا؟   إِسـرائيلَ مـن  ماذَا فَعلْنا حتى أَطْلَقْنا»: فرعون يف نفسه فقال. السهولة
أخذ سـتمائة   وتقول التوراة إنه. وأسرع فرعون خلف بين إسرائيل جبيش مصر اجلبار
 فـسعى املـصريون وراء بـين   . مركبة منتخبة، وسائر مركبات مصر وجنوداً مركبية

 ولعله كان اليوم اخلامس للخروج عندما رأى بنو إسرائيل اجليش. إسرائيل وأدركوهم
 فصرخ. صري القوي قادماً من وراء اجلبال حنوهم، منتظراً نور الصباح ليهجم عليهمامل
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أَخذْتنا لنموت في  هلْ لأَنه لَيست قُبور في مصر»: بنو إسرائيل يقولون ملوسى يف يأس
رياً أن منوت هناك من أن منوت أَخرجتنا من مصر؟ كان خ الْبرية؟ ماذَا صنعت بِنا حتى

وهنا وقف موسى خياطـب اهللا، ويف ثقـة   . «تتركنا وشأننا؟ أين هو إهلك؟ ملاذا مل. هنا
واستجاب اهللا له، ومنحه اإلرشاد يف ما جيب أن . لينقذ شعبه وليخلصهم كاملة يدعوه

. الَا تخـافُو »: وطاعة هلذا اإلرشاد قال موسى للشعب .(١٤ - ١٤:٥ خروج(يفعله 
كَما رأَيتم الْمصرِيني الْيوم لَـا   فَإِنه. وانظُروا خلَاص الرب الَّذي يصنعه لَكُم الْيوم قفُوا

  .»الرب يقَاتلُ عنكُم وأَنتم تصمتون. إِلَى الْأَبد تعودونَ ترونهم أَيضاً

ال بد خيلّـص   ة من تعبري صادق من قلب مؤمن باهللا، مدرك أنهيا هلذه الكلمات العظيم
فقال الـرب   صرخ موسى إىل اهللا طالباً النجدة واإلنقاذ،.. شعبه وال ميكن أن يتركهم

وارفَع أَنت عصاك ومد يدك . يرحلُوا ما لَك تصرخ إِلَي؟ قُلْ لبنِي إِسرائيلَ أَنْ»: ملوسى
أَنـا أُشـدد    وها. فَيدخلَ بنو إِسرائيلَ في وسط الْبحرِ علَى الْيابِسة ى الْبحرِ وشقَّه،علَ

،ماَءهرلُوا وخدى يتح نيرِيصالْم قُلُوب     ـهاتكَبربِم ،هـشيكُـلِّ جنَ ووعربِف دجمفَأَت
انِهسفُرو. رِفعنَفَيوعربِف دجمأَت نيح با الري أَنونَ أَنرِيصالْم    ـانِهسفُرو ـهاتكَبرمو »

  .(١٨ - ١٤:١٥خروج (

  :عصا موسى

نبتت تلك العصا يف . موسى أدواراً عظيمة يف مناسبات كثرية لقد سبق أن لعبت عصا
يه مصريها، حىت قطعها موسـى  وهي ال تدري ما سيؤول إل غابة يف شبه جزيرة سيناء،
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وكانت العصا يف يد . ا، وليطرد ا الوحوش املفترسة الذي كان يرعى أغنامه لريعاها
واسـتخدم  . وأمره أن يطرحها على األرض لتتحول إىل حية موسى عندما التقى اهللا به

الضربات اليت حلت بأرض مصر، فهي اليت ضربت النهر،  اهللا عصا موسى يف كثري من
ارتفعت إىل السماء لتدعو العاصفة، وضرب موسى ـا   وهي اليت. حولت املياه دماًفت

املصريني، وهي اليت استخدمها فيما بعـد لكـسب    تراب األرض فصار بعوضاً يلدغ
ولـذلك كـانوا   . لتفجر ينابيع من الصخر احلرب ضد عماليق، وهي اليت استخدمت

أعظم املعجزات اليت قامت ا تلـك   ى أنعل). ١٧:٩خروج (« عصا اللّه»يسموا 
وكما كانـت العـصا يف يـد    . اهللا العصا كانت شق البحر األمحر إىل نصفني كما أمر

  .موسى، كان موسى يف يد اهللا

كاملة ليـستخدمنا   وهكذا أيها القارئ الكرمي، جيب أن نسلم حنن نفوسنا هللا دوماً بثقة
يصوغك ويصنع  امسح هللا أن. شيئاً نافعاًدع الرب ميسك بيدك ليجعل منك . يف خدمته

 سلم للرب طريقـك . سلِّم للرب قلبك ونفسك. منك الشخص الذي يريد أن تكونه
  .(٣٧:٥مزمور (واتكل عليه وهو يجري 

  :األحمر شق البحر

لينقذ بين إسرائيل من فرعون القادم وراءهم ليعيدهم إىل عبوديته،  صرخ موسى إىل اِهللا
واستجاب اهللا لدعاء موسى، فنقل مالكه الذي كان يسري أمام بين  .هموكان البحر أمام

. وانتقل عمود السحاب من أمام بين إسرائيل ووقف، وراءهم إسرائيل ليسري وراءهم،



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٨

جنود فرعون وبني بين إسرائيل، وصـار الـسحاب    وهكذا دخل عمود السحاب بني
 الليل يف اجلانب الذي كان فيه املصريون، بينما أضاء والظالم يف اجلانب الذي يقف فيه
كان عمود السحاب . فرعون من بين إسرائيل الليل كله بنو إسرائيل، فلم يقترب جنود
التقدم، وحيجب حتركات اجلماعة اهلاربة، ولكنه كـان   جليش املصريني قامتاً يعوقهم عن
م بدقة ال ختطئ على الرمال، وعلى مياه البحر، ليبين هل لبين إسرائيل منرياً يعكس ملعاناً
أيها القارئ الكرمي، عندما ). ٢٠، ١٤:١٩خروج (فيه  الطريق الذي جيب أن يسلكوا

الذين يريدون أن يوقعوا بك األذى، وتنري لنفـسك   تسلم نفسك بني يدي اهللا، تعطل
  .طريق الصالح

شرقية شديدة كل  ومد موسى يده على البحر كما أمره اهللا، فأجرى الرب البحر بريح
البحـر علـى    فدخل بنو إسرائيل يف وسـط . ليل، فجعل البحر يابسة، وانشق املاءال

بين إسرائيل  وحاملا أدرك املصريون أن. اليابسة، واملاء سور هلم عن ميينهم وعن يسارهم
  .وكان يف هذا التصرف كثري من الكربياء والعناد. هربوا تبعوهم وسط البحر

فرجـع البحـر    بحر لريجع املاء على املـصريني، وأمر الرب موسى أن ميد يده على ال
إقبـال   نعم، مد موسى يده على البحر فرجع البحر عنـد . وأغرق مركبام وفرسام

 أما بنو إسرائيل فمشوا علـى . الصبح إىل حاله الدائمة، وغرق املصريون وسط البحر
  الرب يف ذلكاليابسة يف وسط البحر، واملاء سور هلم عن ميينهم وعن يسارهم، فخلَّص

البحر  ونظر بنو إسرائيل املصريني أمواتاً على شاطئ. اليوم بين إسرائيل من يد املصريني
  .(٣١ - ١٤:٢١خروج (
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الْفَرس وراكبـه  . فَإِنه قَد تعظَّم أُرنم للرب»: عندئذ بدأ موسى يرتل ترتيلة النجاة، قال
إِلـه   هذَا إِهلي فَأُمجده،. ب قُوتي ونشيدي، وقَد صار خلَاصيالر .طَرحهما في الْبحرِ

هفِّعأَبِي فَأُر ...هتيي فَدالَّذ بعالش كأْفَتبِر دشرت.  ـكسكَنِ قُدسإِلَى م كتبِقُو يهدهت ...
  .(١٨ - ١٥:١روج خ(« الدهرِ والْأَبد الرب يملك إِلَى

وحيول خماوفك  عندما تستودع أمرك بني يدي اهللا تكتشف أمانته، وأنه ينقذك وميجدك،
عنـد  »: مـزامريه  وانزعاجاتك إىل أوقات للتسبيح والترمن، فما أمجل ما قاله املرمن يف

منراحِ تبي الصفكَاُء، والْب بِيتاِء يس(٣٠:٥مزمور ) »الْم. 

  الخامسالفصل 

  سيناء اهللا يعتني بشعبه في

كان يعرف طبيعتها القاحلة اجلافة، فكيـف  . سيناء معرفة جيدة كان موسى يعرف برية
الكثري الذي يبلغ عدده حنو مليونني ونصف وسـط هـذه    ميكن أن يسافر هذا الشعب

أن اهللا هو الذي أمر خبروج شعبه، وال بد أنـه   الصحراء؟ ال شك أن موسى كان يعلم
كان عمود السحاب اراً وعمود . مبعجزاته العظيمة يقوت هذا العدد الكبري، ويعتين به
وهذا يعين أن اهللا موجود وحي، يعتين بالذين يـضعون   النار ليالً يرافقان بين إسرائيل،

  .ثقتهم فيه
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ال . الصحراء، ومل جيدوا ماًء وبعد أن عرب بنو إسرائيل البحر األمحر، ساروا ثالثة أيام يف
العواصف الرملية، ومل جيدوا ظالً وال  شك أن اليوم األول كان متعباً كئيباً، قابلتهم فيه

  .قرم ال بد أنه صار ساخناً، أو كاد ينتهي مث أن املاء الذي محلوه يف. أشجاراً وال ماًء

 إن ومـا . متاماً ويف اليوم الثاين صارت املياه اليت محلوها شحيحة، إن مل تكن قد فرغت
هناك بعـض   حل اليوم الثالث حىت شجع موسى الشعب على الصرب واملثابرة، عاملاً أن
مـا إن   لكن. برك على مسافة قريبة، ألن أشجار خنيل وخضرة تظهر على بعد يف األفق

وأخذوا  .»مارة»وصل الشعب إليها حىت اكتشفوا أن ذلك املاء مر، فدعوا اسم املكان 
 لقد كانت خيبة أمل شديدة للـشعب، . «ماذا نشرب؟ »:يتذمرون على موسى قائلني

 ولكنهم يف الوقت نفسه كانوا ضعاف اإلميان، فما أسرع ما نسوا أعمال اهللا معهـم، 
  .(٢٦ - ١٥:٢٢خروج (وحتولوا إىل عصاة متمردين بعد أن كانوا مترمنني هاتفني 

إن يسمح الرب   مالكن. أال نعرف حنن كلنا هذا االختبار نفسه؟ إننا نفرح خبالص اهللا
موسـى   وبعد أن تذمر الشعب على. لنا أن منر يف ظروف صعبة حىت نصرخ متذمرين

  .صرخ موسى إىل اهللا

يتنحى عـن   أال ترى أن التجاء موسى إىل اهللا كان أفضل من أن يوبخ الشعب، أو أن
هؤالء النـاس   اخلدمة اليت كلفه اهللا ا، أو أن جيلس يف يأس وفشل حزين القلب، ألن

إىل شـجرة   الذين رأوا عناية اهللا قد أسرعوا ونسوا هذا كله؟ وهنا أرشد اهللا موسـى 
  .أخذها وطرحها يف املاء، فصار املاء عذباً
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  :ُتصلح الشجرة التي

إذا ألقيتها يف املـاء  . مكان به ماء مر تنمو شجرة تصلح مراره أؤكد لك أن جبوار كل
م يوجد الدواء، وجبوار العدوى يوجد الشفاء، وجبوار األمل جبوار الس .يصري حلو املذاق
« تكفيـك نعمـيت  »: عندما نصرخ إىل اهللا يف يأس وأمل نسمعه يقول لنا .يوجد العالج

ال داعـي  . إن هناك نعمة كافية عند الرب لتسدد كل إعوازنا .(١٢:٩كورنثوس ٢(
 احلياة كأساً مراً، فإن اهللا ال حتزن إن قدمت لك. عظيمة وحقيقية لليأس، فإن عناية اهللا

  .موجود

إا تشري : عذباً؟ اإلجابة إىل ماذا ترمز تلك الشجرة اليت ألقاها موسى يف املاء املر فصار
الذي حيول هالكنا إىل جناة، ألنه  إنه هو. إىل صليب السيد املسيح، الذي مت عليه فداؤنا

إشعياء قبل صليب املسيح بـسبعمئة   لنسمع ما قاله نيب اهللا. محل خطايانا على الصليب
تأْديـب  . معاصينا، مسحوق لأَجلِ آثَامنا هو مجروح لأَجلِ»: سنة، وهو يتنبأ عنه، قال

،هلَيا عنلَاما سينفش رِهببِحا. ولَلْنمٍ ضنا كَغإِلَى. كُلُّن داحا كُلُّ ولْنم بالرو ،هطَرِيق عضو 
  .(٦، ٥٣:٥إشعياء (« علَيه إِثْم جميعنا

عجـب أن قـال    لقد تعلم موسى دروساً كثرية عن حمبة اهللا وقدرته يوماً بعد يوم، وال
وأنت يف كل ). ١٠٣:٧مزمور (« أَفْعالَه عرف موسى طُرقَه وبنِي إِسرائيلَ»: املرمن عنه

فـي كُـلِّ   »: فلنستمع إىل نصيحة التوراة املقدسة .ته أكثريوم تتعامل مع اهللا تدرك حمب
وهو رِفْهاع كقطُر لَكبس مقَو٣:٦أمثال (« ي).  
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وجدوا اثـنيت   وبعد أن رحل بنو إسرائيل من مارة وصلوا إىل مكان امسه إيليم، حيث
  .(١٥:٢٧خروج (فرتلوا هناك عند املاء . عشرة عني ماء وسبعني خنلة

أؤكد لك أن  إن كنت اليوم يف مارة،. د كل شتاء طويل ال بد أن تظهر زهور الربيعبع
اللّه لأَني بعد أَحمـده،   يا نفِْسي، ترجيِ»: فقُل لنفسك. خرياً ينتظرك على مقربة منك

وسيلة النجاة موجودة أمامك، وإن كنت  إن). ٤٢:١١مزمور (« خلَاص وجهِي وإِهلي
  .ال تيأس أبداً من رمحة اهللا. تراهاال 

  :آبيرة التذمر خطية

إسرائيل إىل مكان امسه إيليم، وهناك وجدوا اثنيت عشرة عـني مـاء    بعد مارة جاء بنو
لكن ال بد أن يرحتلوا، فساروا يف الصحراء . هناك وأقاموا عند املاء وسبعني خنلة، فرتلوا

 لَيتنا متنا بِيـد »: ى موسى وهارون وقالواوهنا بدأ الشعب يتذمرون عل .إىل برية سني
فَإِنكُمـا  ! نأْكُلُ خبزاً للـشبعِ  الرب في أَرضِ مصر، إِذْ كُنا جالِسني عند قُدورِ اللَّحمِ

  .(٣- ١٦:١ خروج(« لتميتا كُلَّ هذَا الْجمهورِ بِالْجوعِ أَخرجتمانا إِلَى هذَا الْقَفْرِ

خـريات اهللا وبركاتـه    ال جيب أن نلوم بين إسرائيل، فإننا حنن الذين نتمتع بالكثري من
الناس الـذين خنـدمهم    بل إننا كثرياً ما جند. نتصرف التصرف نفسه، فنتذمر على اهللا

يتذمرون عليك، مع أنك  إن كنت أباً فإنك تعلم أن أوالدك. يتذمرون علينا باستمرار
التذمر ال تنقطـع،   إن سلسلة. ل كل ما تستطيع لتوفر هلم أساليب الراحةحتبهم وتعم
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مرة ختتلط تذمراتنا  كم. فالشفاه اليت تشترك يف ترانيم التسابيح تشكو يف بعض األحيان
طريقة جتهيزه، وحىت  بالطعام الذي نأكله ألننا ال نرضى عليه فنتذمر على نوعه أو على

اخلطط اليت رمسناها  ذمر على الطقس ألنه ال يتناسب معوكثرياً ما نت! على الذي جهزه
إنّ التذمر خطيـة  . أو مملة وما أكثر ما نتذمر بسبب أعمالنا اليومية ألا متعبة. ألنفسنا

  .له دائماً شديدة نقع فيها كلنا، وعلينا أن نتعلم الشكر هللا والتسبيح

حلمـاً    كانوا يأكلونتذمر بنو إسرائيل على موسى ألنه أخرجهم من أرض مصر حيث
هو الذي  فاإلنسان الذي يتذمر على اهللا. وحنن نرى أن املتذمرين كثريو النسيان. وخبزاً

« تنسي كُلَّ حسناته بارِكي يا نفِْسي الرب، ولَا»: نسي بركات اهللا، لذلك يقول املرمن
 بين إسرائيل من خروج مل يكن قد مضى أكثر من شهر واحد على). ١٠٣:٢مزمور (

كانوا يالقونه يف  لقد نسوا السياط وسوء العذاب الذي. مصر حىت تذمروا على موسى
  .مصر، وذكروا فقط الطعام الذي كانوا يأكلونه هناك

النسيان، نـسينا الربكـة    عندما نتذمر على اهللا وعلى اآلخرين فإن هذا يعين أننا كثريو
. نعد نذكر إال األشياء السيئة ومل. ها اآلخرون إلينااليت قدمها اهللا لنا واخلدمة اليت قدم

أَذْكُر أَعمالَ الرب إِذْ أَتذَكَّر « :جيب أن نتخلص من خطية التذمر، ولنتذكر قول املرمن
  .(٧٧:١١مزمور ) »عجائبك منذُ الْقدمِ

من خلف الظروف  إم ال يستطيعون أن يروا عناية اهللا. والذين يتذمرون قصريو النظر
للتـو   إن كل ما يركزون عليه هو الـضيق الـذي يواجهونـه   . الصعبة اليت ميرون ا
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اللّه متتد  واللحظة، لكنهم ال يدركون أن حمبة اللّه خلف الغيوم وخلف املتاعب، وأن يد
اللّه من وراء كـل   ال بد أن. إلينا حىت لو كنا ال نراها، بسبب الدموع اليت متأل عيوننا

االحتجاج على اللّـه   فال جيب أن نتذمر، ألن تذمرنا معناه.  يأمر به أو يسمح بهشيء
إرادته وتدبريه،  إن التذمر والشكوى موجهان ضد اللّه وضد. الذي يعرف كل أمورنا

مـؤمنني بأنـه    وعالج ذلك أن نقبل كل شيء من يده، ونرضى مبا يرتبه لنا حبكمته،
  .ئجيستطيع أن يستخرج منه أفضل النتا

نقص اخلبز ونقص  لقد واجه بنو إسرائيل يف الصحراء مشكلة. واملتذمرون قليلو اِإلميان
. لفتـرة وجيـزة   وبدأوا حيسون أن ما جاءوا به من طعام سوف ال يكفيهم إال. اللحم

إن . شـيء  لقد نسوا أن اللّه يف حمبته سوف يدبر هلـم كـل  . فجاءوا ملوسى متذمرين
من الـضيق   ن، ال يدركون أن يد اللّه سوف متتد بسرعة لتنقذهماملتذمرين قليلو اِإلميا

لـئال   الذي هم فيه، فتخور عزائمهم إىل درجة اليأس، بسبب ما خيافون منه، ويتذمرون
ألنـك   ملاذا تتـذمر؟ . يهلكوا، مع أم لو تأملوا حلظة واحدة لرأوا أن اللّه يعتين م

  .بعيداً عن اللّهوملاذا تشك؟ ألنك تتطلع إىل املستقبل . تشك

  :والسلوى المن

 !ها أَنا أُمطر لَكُم خبزاً مـن الـسماءِ  »: تذمر بين إسرائيل قال ملوسى عندما مسع اللّه
« لأَمتحنهم، أَيسلُكُونَ في ناموسي أَم لَا؟ .فَيخرج الشعب ويلْتقطُونَ حاجةَ الْيومِ بِيومها

  .(١٦:٤روج خ(
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موسى وهـارون   وأخرب. «ها أنا أمطر لكم خبزاً من السماء»: ما أروع هذه الكلمات
تـذمراً علـى    مل يكن تذمر الشعب. الشعب أن الرب سيمجد ذاته يف املساء والصباح

املـساء   مث قال موسى إن الرب سيعطيهم حلماً يف. موسى وهارون، إمنا كان على الرب
بأمر  طلب موسى إىل هارون أن جيمع كل مجهور الشعب، ليخربهمو. وخبزاً يف الصباح

  .هذا الطعام

تذمر الـشعب،   وبغتةً رأى الشعب أن جمد الرب قد ظهر، ومن اد قال الرب إنه مسع
توافدت أسراب  يف ذلك املساء نفسه. لذلك سيعطيهم حلماً يف املساء وخبزاً يف الصباح

شـاهد    الصباح بعد أن ارتفع سقيط النـدى ويف. طيور السلوى وغطت املعسكر كله
« هـو؟  من»: وهي كلمة عربانية معناها. منا: الشعب شيئاً دقيقاً كقشور اجلليد فقالوا

وطلب منـهم أن يلتقطـوا      . فأخربهم موسى أن هذا هو اخلبز الذي وعدهم به الرب         
  سيعطيهم يف اليومكيلة لكل عائلة، وال يبقوا شيئاً منه إىل اليوم التايل، ألن اللّه حوايل

  .ويف كل صباح سوف يعطيهم هذا املن. التايل أكثر منه

يـوم، فحـاولوا أن    مل يؤمن بعض بين إسرائيل بأن الرب سيظل يزودهم باملن يوماً بعد
التايل، فكان أن ابتاله الفساد  خيزنوا منه شيئاً لليوم التايل، فرمبا ال يعطيهم اللّه يف اليوم

، ١٦:١٩خـروج  (غضباً شديداً  وسى على هؤالء الذين مل يؤمنواوغضب م. يف الليل
٢٠).  
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يف كل يـوم،   ومجع بنو إسرائيل يف اليوم السادس من املن ضعف ما اعتادوا أن جيمعوه
وطلـب  . شـيئاً  ألن يوم السبت كان يوم راحة ال يرتل فيه املن، وال جيمع الشعب فيه

وكـان   .خوه فيظل صاحلاً ليوم الـسبت موسى من بين إسرائيل أن خيبزوا املن أو يطب
  .هدف الرب أن يعود شعبه على تقديس يوم الرب

الـسبت   وبالرغم من ذلك فإن بعض أفراد الشعب، بسبب عدم إميام، خرجوا يـوم 
. الـسبت  ورأى الرب ذلك فأمرهم أن يسترحيوا يف يوم. ليلتقطوا املن، فلم جيدوا شيئاً
  .(١٦:٣١خروج (ونه أبيض، وطعمه كرقاقٍ بعسل وكان املن يشبه بذر الكزبرة، ل

الوقت الذي نرى فيه  ولكننا يف. ما أمجل أن نرى حمبة اللّه تزود البشر مبا حيتاجون إليه
اللّه لنا أعظم بكثري من  إن إحسان. حمبة اللّه اليت ال تتغري، نرى عصيان الشعب املستمر

اللّه وأن نطيعه أكثر، وأن  فيجب أن حنبذلك املن الذي أعطاه لشعبه يف الربية قدمياً، 
  .نخلص له وأن نبتعد عن التذمر

القادمـة كيـف    مث أمر الرب موسى أن يأخذ إناًء من ذهب ميأله باملن، لتذكر أجياهلم
تابوت العهد، مـع   ولقد وضع هذا اِإلناء فيما بعد يف. أطعم اللّه آباءهم يف الصحراء

التـابوت عـصا    عليهما شريعته، كما أودعوا يف ذلكلوحي احلجر اللذين كتب اللّه 
مبعىن أنه طعام  »خبز املالئكة»ولقد دعي املن يف سفر املزامري بأنه . هارون اليت أفرخت

الرب مـع   ويشتمل هذا املزمور الثامن والسبعون على موجز ملعامالت. عظيم مالئكي
شق الْبحـر فَعبـرهم،   . صوعن ضِ مصر بِلَادقُدام آبائهِم صنع أُعجوبةً في أَر»: شعبه
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دكَن اهيالْم بصنو .ماهدهارٍ وورِ نبِن لَ كُلَّهاللَّياراً، وهابِ نحـي . بِالسوراً فخص قش 
ةيمظجٍ علُج نم هكَأَن ،مقَاهسو ةيرالْب...طَرهِ َ أَملَيعمطَاهاِء أَعمالس ربلْأَكْلِ، واً لنم م .

  .(٢٥ - ٧٨:١٢مزمور ) »أَرسلَ علَيهِم زاداً للشبعِ. الْإِنسانُ خبز الْملَائكَة أَكَلَ

إليهم املن يف الـصباح   يف هذه القصة الرائعة اليت رأينا فيها عناية اللّه بشعبه، إذ أرسل
تطلع إىل فوق، إىل يـد   .ملساء، نرى أن اللّه هو مصدر سد إعوازنا كلهاوالسلوى يف ا

  .اآلب السماوي اليت تعطيك بغىن وسخاء

الـصباح البـاكر    يف. ونتعلم من هذه القصة أننا جيب أن نتغذى خببز السماء كل يوم
 احلديث املبكر مـع  ال تترك فرصة. عليك أن تبدأ يومك بالصالة والتأمل يف كلمة اللّه

كل صباح، فـإذا   فكما كان بنو إسرائيل يلتقطون املن مبكرين. اللّه يف مطلع كل يوم
اللّه، تتحدث  محيت الشمس كان املن يذوب، عليك أن تتعلم أن تبدأ يومك يف صحبة

  .إليه ليشبع قلبك وليشجع نفسك

ـ »: إرميـا  إن التغذية احلقيقية للمؤمن هي بكلمة الرب، اليت يقول عنها الـنيب  د وجِ
إن كلمة اللّه ). ١٥:١٦إرميا (« ولبهجة قَلْبِي كَلَامك فَأَكَلْته، فَكَانَ كَلَامك لي للْفَرحِ

 لَيس بِالْخبزِ وحده يحيا الْإِنسانُ، بلْ بِكُلِّ كَلمـة »فإنه  هي الغذاء اليومي للمؤمنني،
فَمِ اللّه نم جرخ٤:٤مىت (« ت).  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٨

: قـال . عن املـن  وال جيب أن خنتم حديثنا هذا دون أن نشري إىل ما قاله السيد املسيح
«أَقُولُ لَكُم قالْح قاَلْح :بِي فَلَه نمؤي نةٌ ميداةٌ أَبيح .اةيالْح زبخ وا هأَكَلُوا . أَن كُماؤآب

نوا الْماتمو ةيري الْبف .واِء،هذَا همالس نازِلُ مالن زبلَـا    الْخانُ وسالْإِن هنأْكُلَ مي كَيل
وتمي .يالْح زبالْخ وا هاِء أَنمالس نلَ مزي نا. الَّذيحزِ يبهذَا الْخ نم دإِلَى  إِنْ أَكَلَ أَح
دالْأَب . وي هطا أُعي أَنالَّذ زبالْخيوي الَّذدسـالَمِ  جالْع اةيلِ حأَج نم لُهذيوحنـا  (« أَب

السيد املسيح، وأن ترتوي مباء ر نعمته، وأن  ندعوك أن تتعرف على). ٥١ - ٦:٤٧
  .تشبع به هو

  :رفيديم الماء من الصخرة في

اك ماء ومل جيد الشعب هن. برية سني، ونزلوا يف مكان امسه رفيدمي سافر بنو إسرائيل من
أَعطُونـا مـاًء   »: يتذمرون مرة أخرى على موسى وهارون وقـالوا  ليشربوا، فابتدأوا

برشنى فَقَالَ« !لوسم م؟ »: لَهبونَ الـربرجاذَا تمنِي؟ لونماصخاذَا تمل«   ـشطعو
وسلَى مع بعالش رذَمتاِء، وإِلَى الْم بعالش اكنقَالُوا ىهو :«  رـصم نا منتدعاذَا أَصمل

بِهـذَا   مـاذَا أَفْعـلُ  »: فَصرخ موسى إِلَى الرب« ومواشينا بِالْعطَشِ؟ لتميتنا وأَولَادنا
 وخذْ معك من مر قُدام الشعبِ« :فَقَالَ الرب لموسى« !الشعبِ؟ بعد قَليلٍ يرجموننِي

 ها أَنا أَقـف . الَّتي ضربت بِها النهر خذْها في يدك واذْهب وعصاك. شيوخِ إِسرائيلَ
فَيخرج منها ماٌء ليـشرب   أَمامك هناك علَى الصخرة في حورِيب، فَتضرِب الصخرةَ

بعضرب الصخرة بعصاه، فأخرج . إسرائيل عل موسى هكذا أمام شيوخ بينفف. «الش
  .(٧ - ١٧:١ خروج(اللّه املاء من الصخرة، وأروى الشعب كله 
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كثرياً مـا يتجـرب    .يف رفيدمي تعلم كليم اللّه موسى درساً عظيماً هو أن قوته حمدودة
املـشكالت الـيت    ةالقائد بأن حيسب نفسه أنه شيء، إذ ينجح يوماً بعد يوم يف مواجه

وحـده، وأن   ولكن اللّه يوقظ القائد ليعلِّمه أن النجاح هو من الـرب . تعترض طريقه
هلْ »: اللّه إشعياء وما أمجل ما قاله نيب. القائد بدون الرب عاجز متاماً عن أن يفعل شيئاً

ا، أَوعِ بِهلَى الْقَاطع الْفَأْس رخفْتت ع ارشنالْم ركَبتي كـرحي يب؟ كَأَنَّ الْقَضهددرلَى م 
 إن اللّه هو الذي ميسك الفأس، والذي يـردد املنـشار،  ). ١٠:١٥إشعياء (« رافعه؟

  علينا أن نسلِّم أنفسنا له،-وما حنن إال فؤوس بني يدي الرب . والذي يرفع القضيب
  .ليصنع بنا ومنا اخلدمة اليت يريدها

تـدرك أن   ، إن كان اللّه قد وضعك يف مكان قيادة، فـأرجوك أن أيها القارئ الكرمي
وفِّقـت   وكلما سلَّمت نفسك له، وأخضعت إرادتك إلرادته. القائد احلقيقي هو اللّه

الكرمي؟  هل أنت أب تعمل ليل ار لتكسب رزق أوالدك، لتوفر هلم العيش. فيما تفعل
به،   هو الذي يعطيك ما تقتات.إن اللّه من وراء عقلك ومن وراء ساعديك، يساعدك

 وعليك أن متثُل أمامه يف خضوع حقيقي، تطلب منـه اهلدايـة  . وما يقتات به أوالدك
  .واِإلرشاد اليومي لك، ألنه مصدر صحتك، ورزقك، وكل خري تتمتع به

ولكنه بالرغم  على أننا نلمس كيف أن بين إسرائيل تذمروا على قائدهم الذي خدمهم،
هـذا   فإن كنت تقدم خدمة للمجتمع احمليط بك، وجتـد أن . دمهممن تذمرهم ظل خي

كليم  اتمع ال يعترف لك بفضل، بل باحلري تراه دائم التذمر عليك، فتعلم من موسى
  .اهللا درساً، أن تستمر يف خدمتك، ألن اهللا هو الذي كلفك ا
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أن اهللا أهلكنـا   لـو . ويف رفيدمي تعلم موسى درساً عن طول أناة اهللا على شعبه املتذمر
. يطيل أناته علينا لكن اهللا يف حمبته. بسبب خطايانا ملا بقي منا إنسان واحد على األرض

بِغنى لُطْفه وإِمهاله وطُـولِ   أَم تستهِني»: ولنستمع إىل ما يقوله رسول املسيحية بولس
مٍ أَنَّ لُطْفالع رغَي ،هاتقْ أَنا يمإِن ؟اللّهةبوإِلَى الت كاد٢:٤رومية (« ت).  

أَمامـك هنـاك علَـى     ها أَنا أَقـف »: وتعلم موسى أن اهللا حاضر معه دائماً، قال له
ةرخهو مصدر . اهللا موجود معنا إن كنا نفعل شيئاً صاحلاً فإن). ١٧:٦خروج (« الص

وهو نفس مـا قالـه    -  يشجعنالنستمع إىل ما يقوله لنا وهو. كل عمل صاحل نقوم به
ليؤذيك، ألين أنا معك  ال يقع بك أحد. ال ترهب أنا إهلك. أنا معك. ال ختف»: ملوسى
بأنين أنا فعالً علـى   وهذه لك العالمة. لن يؤذيك أحد. مر قدام هذا الشعب. ألنقذك

  .»الصخرة، أا ستفيض ماًء

من يقـول  . املاء لصخرة فيخرج منهاتضرب ا. إن اهللا موجود معنا دائماً وخمازنه سرية
ومل خيطر على  إن الصخرة خترج ماء؟ لكن، أليس هذا هو ما مل تر عني ومل تسمع به أذن

، ٢:٩كورنثـوس  ١) بال إنسان، ما أعده اهللا للذين حيبونه، فأعلنه اهللا لنا حنن بروحه؟
لرغم من عدم با إن اهللا هو صخرنا الذي يستجيب صالتنا ومينحنا ما حنتاج إليه). ١٠

  .استحقاقنا

روحية تابعتـهم،   إن بين إسرائيل كانوا يشربون من صخرة ويقول لنا اإلجنيل املقدس
 إن املسيح هو الذي يـروي عطـش  ). ١٠:٤كورنثوس ١(والصخرة كانت املسيح 
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تعلَمـني   لَو كُنت»: فلنسمعه يتحدث مع املرأة السامرية عند بئر يعقوب قائالً. نفوسنا
طينِيعطأَع قُولُ لَكي يالَّذ وه نمو ،ةَ اللّهـاًء    يم طَـاكفَأَع هنم تأَن تلَطَلَب ،برأَشل
لَك الْماُء الْحـي؟   فَمن أَين. يا سيد، لَا دلْو لَك والْبِئْر عميقَةٌ»: الْمرأَةُ قَالَت لَه. «حياً

« أَعطَانا الْبِئْر، وشرِب منها هو وبنوه ومواشـيه؟  م من أَبِينا يعقُوب، الَّذيأَلَعلَّك أَعظَ
ابأَج وعسضاً»: يأَي طَشعاِء يهذَا الْم نم برشي نكُلُّ م .نم نلكاِء  والْم نم برشي

طَشعي ا فَلَنأَن يهطي أُعالَّذ،دإِلَى الْأَب    ـعبناٍء يم وعبني يهف ريصي يهطي أُعاُء الَّذلِ الْمب
  .(١٤ - ٤:١٠يوحنا (« حياة أَبدية إِلَى

  :نصيحة يثرون

التايل جلس موسى ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى مـن   ويف صباح اليوم
ما هذَا الْأَمر الَّذي أَنـت  »: ل موسى، قال لهيثرون ما يفع وملا رأى. الصباح إىل املساء

انِعص كدنع فاقبِ وعالش يعمجو كدحساً والج الُكا ببِ؟ معلشاحِ إِلَـى   لبالص نم
 كَانَ لَهم دعـوى  إِذَا. يأْتي إِلَي ليسأَلَ اللّه إِنَّ الشعب»: فَقَالَ موسى لحميه« الْمساِء؟
ونَ إِلَيأْتي اللّه ضائفَر مفُهرأُعو ،بِهاحصلِ وجالر نيي بفَأَقْض هعائرشـو   . «ومفَقَـالَ ح
ى لَهوسي»: مالَّذ رداً الْأَميج سلَي انِعص تأَن .ي مالَّذ بعهذَا الشو تلُّ أَنكت كإِن كع
اَلْـآنَ اسـمع لـصوتي     .لَا تستطيع أَنْ تصنعه وحـدك . لأَنَّ الْأَمر أَعظَم منك جميعاً،

كحصفَأَن .كعم كُنِ اللّهفَلْي .تأَن كُن ،إِلَى اللّه اوِيعالد تأَن مقَدو ،اللّه امبِ أَمعلشل 
 مهلِّمعيوالَّذ الطَّرِيق مفْهرعو عائرالشو ضائالْفَر  ـهلُونمعي يلَ الَّذمالْعو هلُكُونسي .

وتقـيمهم   الشعبِ ذَوِي قُدرة خائفني اللّه أُمناَء مبغضني الرشوةَ، وأَنت تنظُر من جميعِ
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خماسني ورؤسـاَء عـشرات، فَيقْـضونَ     لُوف ورؤساَء مئَات ورؤساَءعلَيهِم رؤساَء أُ
الـدعاوِي   وكُلَّ. أَنَّ كُلَّ الدعاوِي الْكَبِرية يجِيئُونَ بِها إِلَيك ويكُونُ. للشعبِ كُلَّ حنيٍ

إِنْ فَعلْت هذَا الْأَمر . يحملُونَ معك ِسك، فَهموخفِّف عن نفْ. الصغرية يقْضونَ هم فيها
يعطتست اللّه اكصأَوو اميلَامِ. الْقبِالس كَانِهي إِلَى مأْتضاً يبِ أَيعكُلُّ هذَا الشخروج ) »و

 .وسر موسى كثرياً من نصيحة محيه، ومسع لكالمه، وفعل كما قـال ). ٢٣-١٨:١٤
تار موسى أصحاب مواهب من مجيع بين إسرائيل ونصبهم مسئولني عن الـشعب،             فاخ

أما الدعاوي العـسرة فكـانوا   . يقضون للشعب كل حني يف الدعاوي الصغرية فكانوا
  .موسى جييئون ا إىل

له نصيحة مثينة، كما  لقد قدم. ما أمجل هذه الزيارة اليت قام ا يثرون لزوج ابنته موسى
. يف تقدمي ذلك االنتقـاد  كان فياضاً باحملبة واحلكمة. اً يف انتقاده لزوج ابنتهكان شجاع

على تكوين قيادات خمتلفـة   مل يكن يف انتقاده هداماً لكنه كان بانياً، ألنه ساعد موسى
حكيماً، ألنه شغل أصحاب  وكان يف ذلك. يف الشعب، تكون قادرة على القيام بالعمل

مدفونة، علينـا أن نفـتش    وكم من مواهب. مكانيات املدفونةالوزنات واملواهب واإل
نفسه ويزعج غريه، وحيرم  إن اإلنسان الذي يستأثر باخلدمة كلها يزعج! عنها ونشغلها

إن النصيحة اليت قـدمها   .اآلخرين من خدمة حيبون أن يقدموها هللا وإلخوم من البشر
اآلخرين يف خدمة اهللا، وأن نعمل  نشرِكيثرون إىل زوج ابنته موسى تعلِّمنا أننا جيب أن 

أال . لعمل اخلـري لآلخـرين   على تشجيعهم، على أن يقدموا ما يستطيعون أن يقدموه
حناول أن حنتكر ألنفـسنا   نوزع حنن جهودنا يف دائرة متسعة جداً أكثر مما نتحمل؟ أال
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ن لزوج ابنتـه  نصيحة يثرو خدمات كثرية ميكن أن يقوم ا غرينا كما نقوم ا حنن؟ إن
  موسى نصيحة خليقة بأن منارسها حنن أيضاً يف حياتنا؟

  الفصل السادس

  أحداث في صحراء سيناء

فقـد  . أجراها اهللا على يد كليمه موسى، لينقذ شعبه بين إسرائيل حدثت معجزة أخرى
خروج (عماليق، وهم من نسل عيسو، لكي حياربوا بين إسرائيل  أقبلت مجاعة من قبيلة

القبيلة وحشية فظة، حتب القتال، فهل كـان ميكـن أن    كانت تلك). ١٦ - ١٧:٨
مراعيهم ويهدد حصوم اليت ثبتت أمام غارات  يتركوا هذا الشعب اجلديد يتطفل على

قوية خيربنا املؤرخ يوسيفوس عنها أا مجعـت   لقد كانوا قبيلة. مصر؟ إن هذا مستحيل
فـضرب  . ء إىل البحر األبيض املتوسـط البترا يف ذلك املكان كل قوات الصحراء من

   . عندما أعيوا من التعب-املستضعفني   أي كل-عماليق مؤخرة اإلسرائيليني 

وطـأة   وكان ال بد ملوسى أن يواجه هذا املوقف احلرج، فانقبضت نفسه مـن شـدة  
 وكان قد بلغ احلادية والثمانني من العمر، فأوكل قيادة اجلـيش إىل تلميـذه  . احلرب

 أما موسى فقد صعد إىل رأس. ذي نلتقي به على صفحة التوراة هنا ألول مرةيشوع، ال
 وإذ تطلع موسى إىل ساحة احلرب، وقد أقبل أولئـك . التلة، والعصا املقدسة يف يده

 العماليقيون العمالقة ليبيدوا بين إسرائيل املستضعفني، بسط موسـى يديـه إىل اهللا يف  
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 دو بالصالة والـدعاء، الـيت كانـت اليـدان    الصالة، فانتصر بنو إسرائيل على الع
 فكان إذا رفع موسى يديه أن بين إسرائيل ينتصرون،. املبسوطتان إىل اهللا ترمزان إليها

فلما صارت يدا موسى ثقيلتني، أخذ حجراً       . وإذا خفض يديه كانت قبيلة عماليق تغلب      
ـ   وجلس ر امسـه  عليه، ووقف هارون عن ميينه يدعم يده اليمىن، ووقف شـخص آخ

فظلَّت يدا موسـى ثـابتتين إىل غـروب    . موسى من اجلانب األيسر لريفع يد« حور»
سني يف احلرب الشمس، فهزم يشوعوجيشه الضعيف الصغري العمالقة األقوياء املتمر.  

الفتاكـة وال   أيها القارئ الكرمي، هذه معركة من نوع فريد، مل تشترك فيها األسـلحة 
ميكـن أن تـربح    وهي تعلّمنا أن الصالة وحـدها . ملؤازرة اإلهليةالقوة احلربية، لكن ا

إِذَا »: الكتـاب  فكلما كان اإلنسان قريباً إىل اهللا انتصر على أعدائـه يقـول  . املعارك
  .(١٦:٧أمثال (« يسالمونه أَرضت الرب طُرق إِنسان جعلَ أَعداَءه أَيضاً

بـاحلروب،    مصر يظن أن كَسب املعارك ال يكون إاللقد قضى موسى أربعني سنة يف
 .ولكن ها هو يتعلم أنه يستطيع أن يكسب االنتصار بالـصالة، وبالـصالة وحـدها   
 ونستطيع أن نرى هارون وحور يساعدان موسى، وهذا يعلِّمنا أنه إن مل نكن من القادة،

 لنمأل. سندهم بالتشجيعفإننا ميكن أن نساعد القادة بأن نشدد أيديهم بالصالة، وأن ن
 إن صعدنا. حياتنا بالدعاء إىل اهللا، لنحصل باإلميان على االنتصار لنفوسنا، ولآلخرين

 على جبل الشركة مع اهللا، باسطني أيدينا ثابتة يف الصالة، نلنا بركات عظيمة وخالصاً
  .ألحبائنا
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حيطم الفخ املنصوب  يأيها القارئ الكرمي، إننا ندعوك أن ترفع صالتك دوماً إىل اهللا لك
قَام الناس علَينا، إِذاً لَابتلَعونا أَحياًء عند  لَولَا الرب الَّذي كَانَ لَنا عند ما»: لك، فتقول

عبـرت علَـى   إِذاً لَ. أَنفُِسنا غَضبِهِم علَينا، إِذاً لَجرفَتنا الْمياه، لَعبر السيلُ علَى احتماِء
انفَلَتت أَنفُـسنا   .مبارك الرب الَّذي لَم يسلمنا فَرِيسةً لأَسنانِهِم .أَنفُِسنا الْمياه الطَّاميةُ

يناديالص فَخ نفُورِ مصثْلَ الْعم .ا الْفَخنفَلَتان نحنو ركَسمِ ال. انا بِاسننوانِعِعالص بر 
ضالْأَرو اتاوم١٢٤مزمور (« الس).  

عنـدما يهامجـك    إن قصة انتصار بين إسرائيل على عماليق يف رفيدمي ميكن أن تتكرر
التوراة،  لقد طلب الرب من موسى أن يكتب هذا الكالم تذكاراً يف. إبليس ليحطمك

نشيد (فوقي حمبة  نعم، علَمه. ب راييتمبعىن الر« يهوه نِسي»فبىن موسى مذحباً دعا امسه 
فتنال النـصر   اجعل حمبة اهللا حتوطك دائماً يف كل خطوة من خطوات حياتك،). ٢:٤

  . الرب علَمي- الرب راييت -األكيد 

  :عائلته يثرون ُيحِضر لموسى

االنتصارات املتتالية إىل يثرون محي موسى الذي كان يسكن أرض مديان،  بلغت أخبار
جرشـوم  : لزيارة موسى، ومعه ابنته صفورة زوجة موسى، وابين موسـى   أن يأيتفقرر

  .(١٨خروج (وأليعازر 
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: موسى قال وكان موسى قد أطلق على ابنه البكر اسم جرشوم، الذي معناه غريب ألن
ألن موسى  »اهللا عون»أما االبن اآلخر أليعازر فمعىن امسه . كنت نزيالً يف أرض غريبة

اختارمهـا   وهذان االمسان اللذان. يه كان عونه، وأنقذه من سيف فرعونقال إن إله أب
ينقذه ويعينه يف  موسى لولديه يعلّماننا درساً يف أن اإلنسان منا غريب، ولكن اهللا عونه،

  .غربته

علـى   أغلب الظن أن موسى مل يكن قد اصطحب زوجته وولديه معه إىل مصر، حرصاً
 وقد أخذ يثرون زوجة موسى وولديه ليلتقوا بـه، . سالمتهم، فتركهم عند محيه يثرون

. البنته مقدماً أروع مثل لآلب الفاضل، الذي يعمل جمتهداً ليقيم صرح احلياة الزوجية
هـذا   فقابل موسـى . وأرسل يثرون رسوالً إىل موسى ينبئه أنه قادم مع زوجته وولديه

. األرض ام، إذ سـجد لـه إىل  األمر بتقدير كبري، ورحب حبميه ترحيباً مقترناً بـاإلكر 
موسـى   كما أن. وهكذا قدم يثرون درساً لآلباء واألمهات جيدر م أن يتذكروه دائماً

  .قدم درساً لألزواج جيدر م أن يطبقوه على حيام

الـيت   وبدأ موسى حيكي حلميه كل ما صنع الرب بفرعون واملصريني، وكـل املـشقة  
 ففرح يثرون جبميع اخلـري .  خلصهم اهللا منهاأصابت بين إسرائيل يف الطريق، وكيف

أَنقَذَكُم من أَيـدي   مبارك الرب الَّذي»: الذي صنعه اهللا إىل بين إسرائيل، وقال يثرون
ت الْآنَ علم. أَنقَذَ الشعب من تحت أَيدي الْمصرِيني اَلَّذي. الْمصرِيني ومن يد فرعونَ

خـروج  (« بغوا بِه كَانَ علَيهِم الرب أَعظَم من جميعِ الْآلهة، لأَنه في الشيِء الَّذي أَنَّ
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وجاء هارون ومجيـع شـيوخ بـين     . وقدم يثرون حمرقة وذبائح هللا ).١١-١٨:١٠
  .إسرائيل ليأكلوا طعاماً

  الفصل السابع

  موسى يتلقى الوصايا العشر

وهي األرض . خروج بين إسرائيل من مصر، وصلوا إىل برية سيناء  ثالثة شهور منبعد
وادي الراحة، وأقاموا يف سهل طوله ثالثة كيلو مترات وعرضـه   املعروفة اليوم باسم

ويعـرف بعـض   . سلسلة من جبال من حجر أسود وأصفر كيلو متر واحد، حتيط به
وهو هضبة يكثر عليها « الصفصافةرأس « أقسام ذلك اجلبل يف طرف الصحراء باسم
  .الشجر الذي يظهر يف كل موضع يف السهل

أَنتم رأَيتم مـا  « :وصعد موسى إىل اهللا إىل جبل سيناء، فناداه الرب من اجلبل وقال له
نيرِيصبِالْم تعنلَى. صع كُملْتما حأَنو   إِلَـي بِكُـم جِئْتورِ وسالن ةنِحخـروج  (« أَج

١٩:٤).  

عشه وعلَى فراخـه   كَما يحرك النسر»: لعله بسبب هذا الوعد قال موسى بعد ذلك
 تثنية(« ويحملُها علَى مناكبِه، هكَذَا الرب وحده اقْتاده يرِف، ويبسطُ جناحيه ويأْخذُها

 بقدرته ساعد شعبه على سيرهم، فلم يدعهم يسقطون واملعىن أن اهللا). ١٢و ٣٢:١١
وكما يساعد النسر فراخه، أنقذهم اهللا من الشدائد واألخطار، وجاء ـم  . اإلعياء من
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لـصوتي   الْآنَ إِنْ سـمعتم »: مث قال اهللا ملوسى. ليعبدوه بعيداً عن العبادة الوثنية إليه،
وأَنتم . فَإِنَّ لي كُلَّ الْأَرضِ. الشعوبِ لي خاصةً من بينِ جميعِوحفظْتم عهدي تكُونونَ 

وهذا يعين أن اهللا خصص ). ٦، ١٩:٥خروج (« كَهنة وأُمةً مقَدسةً تكُونونَ لي مملَكَةَ
، فللرب األرض كلها. لتوصل رسالة حمبته لكل الشعوب الذين هم ملْك له هذه األمة

  .سيسمعون العامل صوت اهللا وبنو إسرائيل

  :الشعب موسى يخبر قادة

الكلمات على اجلبل مجع شيوخ بين إسرائيل معاً، فتعهـدوا أن   بعد أن مسع موسى هذه
وال شـك  . وعن طيب خاطر قالوا إم سيحفظون شريعة اهللا .يفعلوا ما أمر الرب به

  .صمتهمضعفهم وعدم ع أم مل يكونوا يعرفون مقدار

هو الـذي   وقال الرب ملوسى إنه سيخاطبه يف السحاب، فيؤمن الشعب أن الرب حقاً
 وطلب اهللا من الشعب أن يستعدوا لذلك اليوم العظيم، وأن يقدسوا أنفـسهم . تكلم

جسداً وروحاً، ألن الرب سيرتل يف اليوم الثالث إىل جبل سيناء، حيث جيتمع الشعب              
خـروج  (ويف هذا إعـالن لقداسـة اهللا   . جلبل ميوتسفح اجلبل، وكل من ميس ا عند

١٣ - ١٩:١٠).   

اليـوم   وحدث يف صـباح . ونزل موسى من على اجلبل وقدس الشعب، فغسلوا ثيام
 الثالث أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على اجلبل، وصوت بوق شديد جداً،
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ليالقـوا  وأخرج موسى الشعب من املعـسكر       . فارتعد كل الشعب الذي يف املعسكر     
وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الـرب نـزل   . فوقفوا يف أسفل اجلبل الرب،

فكان صوت البوق يزداد اشتداداً وموسى يتكلم واهللا جييبه بصوت يسمعه  عليه بالنار،
  .كله الشعب

  :اجلبل ليستمع إىل اهللا يكلمه قائالً مث صعد موسى إىل

»با الري أَ أَنالَّذ إِهلُكةيودبالْع تيب نم رصضِ مأَر نم كجرـةٌ    لَا. خهآل لَـك كُني
ولَا صورةً ما مما في السماِء من فَوق، ومـا   لَا تصنع لَك تمثَاالً منحوتاً. أُخرى أَمامي
نضِ مي الْأَرف تحت ناِء مي الْما فمو ،تحضِتلَا.  الْأَرو نلَه دجسي  لَا تأَنل ،نهدبعت

وبذُن دقأَفْت ،ورغَي إِله إِهلَك با الرأَن    ـنابِـعِ مالرو ثي الْجِيلِ الثَّالاِء فني الْأَباِء فالْآب
يضغبم حو يبحم نم اناً إِلَى أُلُوفسإِح عنأَصوايايصي وظلَا. اف   بمِ الـربِاس قطنت

نم رِئبلَا ي بأَنَّ الرالً، لاطب كالً إِهلاطب همبِاس طَقن .هسقَدتل تبالس موي ةَ. اُذْكُرتس 
ابِعالس موا الْيأَمو ،كلمع يعمج عنصتلُ ومعامٍ تأَي كإِهل بلرل تبس يهفَف .   عنـصلَـا ت

كنابو تا أَنالً مملَ عاخي دالَّذ زِيلُكنو كتهِيمبو كتأَمو كدبعو كتنابو   ابِـكوأَب- 
ضالْأَراَء ومالس بالر عنامٍ صأَي ةتي سأَنْ فا لكُلَّ مو رحالْبمِ  وـوي الْيف احرتاسا، ويهف 

لتطُولَ أَيامك علَـى   أَكْرِم أَباك وأُمك. بارك الرب يوم السبت وقَدسه لذلك. السابِعِ
إِهلُك بالر يكطعي يضِ الَّتلْ لَا. الْأَرقْتت .نزلَا ت .رِقسلَا ت . دهشلَا ت   لَـى قَرِيبِـكع

عبده ولَا أَمته ولَا ثَوره ولَـا   لَا تشته امرأَةَ قَرِيبِك ولَا. لَا تشته بيت قَرِيبِك. زورٍ شهادةَ
  .(١٧ - ٢٠:٢خروج (« لقَرِيبِك حماره ولَا شيئاً مما
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   المسيح؟ آيف آلمنا

.  الوصايا العشر اليت أعطاها اهللا ملوسى على جبل سـيناء هذه هي أيها القارئ الكرمي،
إنكم مل تقتربـوا إىل  »: بطريقة خمتلفة متاماً، إذْ يقولُ اإلجنيل املقدس ولكن املسيح جاءنا

مشتعل بالنار، وال إىل غموض وظالم وريح عاصفة، حيث انطلق صوت  جبل ملموس
سامعيه التمسوا أن يتوقف عـن  واضحة، وقد كان مرعباً حىت أن  بوق هاتفاً بكلمات

حىت احليوان الذي ميس اجلبـل  »: احتمال األمر الصادر إليهم الكالم، فإم مل يطيقوا
والواقع أن ذلك املشهد كان مرعباً إىل درجة جعلـت موسـى    .»جيب أن تقتلوه رمجاً

 بـل  ولكنكم قد اقتربتم إىل مدينة اهللا احلي،. «مرجتف خوفاً أنا خائف جداً بل»: يقول
فيها عدد ال يحصى من املالئكة، إىل كنيسة جتمـع أبنـاء اهللا    تقدمتم إىل حفلة جيتمع
يف السماء، بل إىل اهللا نفسه ديان اجلميع، وإىل أرواح أنـاس   أبكاراً، أمساؤهم مكتوبة

كذلك تقدمتم إىل يسوع، وسيط العهد اجلديد، وإىل دمه . كاملني بررهم اهللا وجعلهم
  .(٢٤ - ١٢:١٨ نينيعربا(« املرشوش

من خـالل   وهذا هو الفرق بني حديث اهللا مع موسى على جبل سيناء، وحديث اهللا لنا
  .املسيح، الذي هو كلمة اهللا

   :ذهبيًا هارون يعمل عجًال
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سيناء وقضى هناك أربعني يوماً يف حمضر اهللا، أعطاه اُهللا يف ايتها  صعد موسى إىل جبل
فوضع موسى هذين اللوحني يف التابوت . لوصايا العشرمكتوب عليهما ا لوحي احلجر،

  .األقداس، يف خيمة االجتماع الذي كان يف قدس

سـيناء، أعطـاه    وتقول التوراة، إن اهللا بعد أن انتهى من احلديث مع موسى على جبل
  .أي لوحي حجر مكتوبين بإصبع اهللا« لوحي شهادة»

اليت يصادفوا  بل أن يرفعوا املشاكلوكان موسى قد أمر الشعب قبل أن يصعد إىل اجل
اصنع لَنـا  « :أثناء غيابه إىل هارون وحور، فاجتمع الشعب كله على هارون وقالوا له

أَصعدنا من أَرضِ مصر لَا نعلَـم مـاذَا    آلهةً تِسري أَمامنا، لأَنَّ هذَا موسى الرجلَ الَّذي
هاب٦ - ٣٢:١خروج (« أَص).  

أكثر ما يتبـدل   فما! وحنن نستغرب كثرياً كيف أن بين إسرائيل يطلبون عبادة األوثان
عبادة اإلله احلقيقـي   وما أكثر ما يبتعد اإلنسان عن. شكر اإلنسان هللا بنسيان اجلميل
اليوم، حني نـضع ثقتنـا يف    أليس هذا ما نفعله حنن. ليعبد األوثان اليت يصنعها بيديه

ذكائنا، أو يف عائالتنا، فترانا نصرف  و يف درجاتنا العلمية، أو يف صحتنا، أو يفأموالنا أ
  حياتنا الروحية وصلَتنا باهللا؟ الوقت كله يف أمورنا األرضية املادية، ناسني

ومينعهم عـن   وعندما مسع هارون طلب الشعب أن يصنع هلم صنماً، حاول أن يعطلهم
آذَان نِسائكُم وبنِيكُم وبناتكُم  وا أَقْراطَ الذَّهبِ الَّتي فيانزِع»: عبادة األوثان فقال هلم
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يستطع هارون أن يثين الشعب عن طلبـهم بطريقـة    مل). ٣٢:٢خروج (« وأْتونِي بِها
يسمحون هلم بأن يقدموا أقراط الذهب اليت يف  مباشرة، فظن أن نساءهم وأوالدهم ال

أقراط الذهب، فقـد كـان تعـصبهم     ن نزع كل الشعبولكن لدهشة هارو. آذام
اآلهلة املنظورة أكثر من ميلـهم إىل   لألوثان أكثر من حمبتهم للذهب، وكان ميلهم إىل

الذهب وصبه عجالً، مث أخذ يـصوره   وأخذ هارون منهم. الروح األزيل الذي ال يرى
. ي كان معبده يف ممفيسأبيس الذ باإلزميل ويصنعه كما كان املصريون يصنعون العجل
هذه آلهتك يا إِسرائيلُ »: كلهم وما إن رأى الشعب العجل الذهيب حىت بدأوا يهتفون

رصضِ مأَر نم كتدعي أَصوبعد أن سلَّم هارون للشعب بطلبه ). ٣٢:٤خروج ) »الَّت
أن صنع للعجل مذحباً سلَّم هلم بطلبهم الثاين، وهو  األول، إذ صنع هلم العجل الذهيب،
   .»غداً عيد ليهوه»: وقال هارون للشعب من احلجارة، ووضعه أمام العجل،

والـذبائح،   ويف اليوم التايل استيقظ الشعب مبكرين من نومهم، وجـاءوا بـالقرابني  
قاموا  وأصعدوا حمرقات وقدموا ذبائح سالمة، مث جلس الشعب لألكل والشرب، بعدها

  .املناسبةللّعب واالحتفال بتلك 

   :الِعجل موسى نزل ليرى

مـن أَرضِ   لأَنه قَد فَسد شعبك الَّـذي أَصـعدته  ! اذْهبِ انزِلْ»: ملوسى وهنا قال اهللا
رصى... موسمل بقَالَ الرو :«بعهذَا الش تأَير ةقَبالر لْبص بعش وإِذَا همبعىن  ( .و

صلب العنق مجوح، ال يـستطيع راكبـه أن يثنيـه     كأنه فرس. نيد ومقاومأنه شعب ع
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اتركْنِي ليحمى غَضبِي علَيهِم وأُفْنِـيهم، فَأُصـيرك    فَالْآنَ: مث قال اهللا ملوسى). باللجام
 .وهذا يعين أن اهللا سيفين بين إسرائيل ويقيم من نسل موسى شعباً جديداً« عظيماً شعباً

علَى شـعبِك   لماذَا يا رب يحمى غَضبك»: ولكن موسى بدأ يتشفَّع يف شعبه، فقال هللا
ةيمظع ةبِقُو رصضِ مأَر نم هتجري أَخالَّذ نيلونَ قَائرِيصالْم كَلَّمتاذَا يم؟ لةيددش ديو :

مهجرأَخ ملَهقْتيل ثبضِ؟بِخالْأَر هجو نع مهفْنِييالِ وي الْجِبف   بِكغَض ومح نع جِعرا
بِكعبِش رلَى الشع مدانو .اُذْكُر ملَه لَفْتح ينالَّذ كبِيديلَ عائرإِسو اقحإِسو يماهرإِب 

ملَه قُلْتو فِْسكبِن : لَكُمسن يأُكَثِّرطأُعاِء، ومومِ السجي  كَنضِ الَّتالْأَر هكُلَّ هذ لَكُمسن
  .(١٤ - ٣٢:٧خروج ) »تكَلَّمت عنها فَيملكُونها

إن اهللا قدم : له قال. ويف هذا اجلواب الذي قدمه موسى نكتشف أنه قال هللا ثالثة أمور
إفناء بين إسرائيل  مث قال له إن. ثاًخدمات كثرية لشعبه، فليس له أن يترك كل ذلك عب

. وإسـحق ويعقـوب   يعين أن املصريني قد انتصروا، كما أنه يبطل املواعيد إلبـراهيم 
الـرب عـن    استغفر موسى لشعبه وقبل استغفاره وكان لشفاعته تأثري عظيم، فقد عفا

. دهقـص  وال يلزم من ذلك أن اهللا غير. الشعب، ومل يعاقبهم رغم استحقاقهم للعقاب
 ألن اهللا كان يعلم أن موسى سيشفع يف الشعب وأنه سيقبل شفاعته، ألن عقـاب اهللا 

 وهنا حدث األمران، فإن موسى تشفَّع يف. للشعب مشروط بعدم الشفاعة وبعدم التوبة
  .والشعب تاب كما سيأيت... الشعب

   :الشريعة موسى يكسر لوحي
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 يف يده، مكتوبني على جانبيهمـا  على اجلبل كان لوحا الشريعة وعندما نزل موسى من
وعندما اقترب موسـى  . والكتابة كتابة اهللا منقوشة على اللوحني واللوحان صنعة اهللا،

أبصر العجل الذي يعبدونه، ورآهم يرقصون أمامه، فغـضب   من معسكر بين إسرائيل
ي مث أخذ العجل الذ. يديه وكسرمها يف أسفل اجلبل غضباً شديداً، وطرح اللوحني من
صار ناعماً، وذراه على وجه املـاء مث سـقى بـين     صنعوه وأحرقه بالنار، وطحنه حىت

توبيخاً شديداً، ألنه خضع ملطالب بـين إسـرائيل،    ووبخ موسى هارون أخاه. إسرائيل
موسى بين الوي أن يقتلوا كل الذين رفضوا  وبعد ذلك أمر. وصنع هلم العجل الذهيب

الوثن، فقتل موسى حنو ثالثة آالف رجـل   تمروا يعبدونأن يعودوا إىل عبادة اهللا واس
  .أصروا أن يستمروا يف عبادة األوثان

كثرية تـستحوذ   أيها القارئ الكرمي، علينا أن حنترس من عبادة األوثان، فهناك أصنام
حيتل يف قلبك   كل ما-على انتباهنا، وجيب أن يكون اهللا وحده متقدماً يف حياتنا كلها 

: هـذا  سواء كـان ) ٣٥ - ٣٢:١٥خروج (وىل هو الصنم الذي تتعبد له املكانة األ
 .املال، أو الشهوة، أو العلم، أو املركز االجتماعي، أو العائلة

  الفصل الحادي عشر

  عظيم موسى شخص
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رأينا كيف . الذي استخدمه اهللا ألنه أحب اهللا ووضع ثقته فيه عظيم هو موسى، الرجل
  . وفعل اهللا هذا لكي ال يعبده بنو إسرائيل-ال يعرف أحد قربه  دفنه اهللا يف اجلواء حيث

نصلي أن جيعلها  ويف هذا الفصل األخري من كتابنا نقدم أربع صفات لكليم اهللا موسى،
  .اهللا من نصيب كل واحد منا

  (٣٤:٥تثنية ) :عبد الرب 

عبـد  »موسى الزمت موسى، وجندها باستمرار يف التوراة، هي صفة  الصفة األوىل اليت
كان موسـى  . «عبد الرب»هكذا كان موسى « خليل اهللا« كما كان إبراهيم. «الرب

لربه يف حتقيق ما يأمره به دائمـاً وأبـداً مـثالً أعلـى      كامل الوالء هللا، وكانت أمانته
كان يقدم عبادته هللا الواحد، مع أن املـصريني كـانوا    فعندما كان يف مصر. للمؤمنني

إىل مديان كان يفكر يف اهللا تفكرياً ميلك عليه عقله،   وعندما ذهب.يعبدون آهلة كثرية
 إِله أَبِي كَانَ عونِي وأَنقَـذَنِي مـن سـيف   »: أليعازر ألنه قال حىت أنه مسى ابنه الثاين

تعليماته  وعندما دعاه اهللا ليخدمه بدأ يطيع أوامر اهللا، ونفَّذ). ١٨:٤خروج (« فرعونَ
أميناً يف كل  ويقول كاتب الرسالة إىل العربانيني إن موسى كان. اً بكل قلبهتنفيذاً حرفي

وكانـت  . بعـد  بيت اهللا، ولكن بصفته خادماً، وكان ذلك شهادة فيما أعلنه اهللا فيما
: عليه يقول هلـم  وعندما كانوا يتذمرون. وصايا موسى لشعبه دائماً بالطاعة الكاملة هللا

إهلك تتقي، إيـاه   ملاذا تتجاوزون قول الرب؟ الرب»:  مرةملاذا جتربون اهللا؟ وقال هلم
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واملخاوف اليت  هو صخرك وهو إهلك الذي صنع معك تلك العظائم. تعبد وبه تلتصق
  .»أبصرتها عيناك

  :المحّب موسى 

رائعة يف موسى وهي حمبته، مل يكن موسى حيتمل أن يـؤذي أحـداً،    وهناك صفة ثانية
 وحىت عندما أقبل على قتل املصري فعل ذلك ألنه وجد -ع للجمي وكان ميد يد العون
وعندما ذهب إىل مديان رأى سبع بنات أتني ليسقني غنم . العرباين املصري يعتدى على
وعندما ثار الشعب ضـده يف  . يطردون، فأجندهن وسقى غنمهن أبيهن، ورأى الرعاة

لذلك تشهد التوراة عنـه  يف الشعب اخلاطئ أمام اهللا، و مرات كثرية كان يقف ليتشفع
حليماً جداً، أكثر من مجيع الناس الذين علـى وجـه    وأما الرجل موسى فكان»: قائلة

  .يف الغفران وحمبة الذين يسيئون إليه إن موسى يقدم لنا منوذجاً. «األرض

  :المؤمن موسى 

عى ابناً باإلميان موسى ملا كرب رفض أن يد»: يقول اإلجنيل املقدس عنه .هو رجل اإلميان
. بل اختار أن يتحمل املذلَّة مع شعب اهللا بدالً من التمتع باللذات األثيمة البنة فرعون،

اعترب أن تلقي اإلهانة من أجل املسيح اآليت، ثروة أعظم من كنوز مصر، ألنه كان  فلقد
باإلميان ترك أرض مصر وهو غري خائف من غضب امللـك، فلقـد   . إىل املكافأة يتطلع

 لو أن موسى استمر ابناً البنة -« قراره كأنه يرى جبانبه اهللا غري املنظور فيذمضى يف تن
لكان مكان إقامته اآلن تابوتاً يف املتحف املصري بالقاهرة، لكنه فضل أن يـذلَّ   فرعون
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 شعب اهللا خضوعاً ملشيئة اهللا وطاعةً لدعوته، وهكذا أكرمه اهللا ودفنه بنفسه، وضم مع
 كان إميان موسى باهللا مطلقاً وكانت ثقتـه يف اهللا كاملـة  . السماويةروحه إىل األجماد 

. املؤمنني فإن كان إبراهيم أب املؤمنني، فإن موسى منوذج. وعظيمة وقوية، وال نظري هلا
 كان الرب يكلم موسى وجهاً لوجه، كما يكلم الرجل صاحبه ألن موسـى صـاحب  

  .اإلميان الكبري الكامل باهللا

  :ريناآلخ موسى خادم 

عظيمة يف موسى كليم اهللا، نرجو أن تكون فينا كلنا هي أن موسى مل  وهناك صفة رابعة
كانت دوافعه كلها ال لعظمته الشخصية وال . لكن يف غريه دائماً يكن يفكر يف نفسه،
أال تستطيع أن ترى هذا األمـري املـصري   . اهللا وخدمة اآلخرين لشهرته، لكن خلدمة

راعياً لألغنام يف مديان؟ وبعد أربعني سنة من عيشته يف قصر  أةالعظيم املثقف يصبح فج
وتستطيع أن تالحظ حمبة موسـى  . يف الصحراء، يرعى أغنامه فرعون يعيش أربعني سنة

ليكون قائداً، بل إنه يصلي هللا طالباً أن ميحو اهللا امسه مـن   لغريه وهو يدفع أخاه هارون
مل .  فكان أن أكرمه اهللا بأن أبقى امسه خالداًالغفران إلخوته، كتابه الذي كتب يف سبيل

امساً مشهوراً، وال مكانة ألوالده، ومل يعين خليفته من أفراد أسرته،  يطلب موسى لنفسه
اإلرشاد اإلهلي اختار يشوع ليخلفه، فاستحق اللقب الذي أطلقته التـوراة   لكنه حتت

موسى »: ب املزامري بقولهوأن يلقبه صاح. «موسى عبد الرب.. رجل اهللا موسى»عليه 
  .(١٠٦:٢٣مزمور ) »خمتار الرب
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  .كلنا إننا نصلي أن تكون حياة موسى كليم اهللا مصدر بركة وإهلام لنا

 مسابقة الكتاب  

 القراء األعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

سؤاالً من هذه األسئلة اخلمسة والعشرين، نرسل لك كتابـاً   ينإن جاوبت على عشر
كاملني وبوضوح داخل الرسالة وليس على املظـروف    وعنوانك اكتب امسك. جائزة
  .فقط

 ١ العربانيني يف مصر حياة اخلطاة؟ كيف تشبه حياة

 ٢ .موسى ووالدته وأخته وأخيه اذكر أمساء والد

 ٣ مديان؟ ملاذا هرب موسى إىل
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 ٤ العليقة مع أا كانت مشتعلة؟ اذا مل حتترقمل
 ٥ نتعلمه من العليقة يف موضوع جتسد املسيح؟ ما هو الدرس الذي

 ٦ .من اخلمسة اليت قدمها موسى لعدم قبول دعوة اهللا اذكر ثالثة اعتذارات

 ٧ ؟)٧:١خروج « جعلتك إهلاً لفرعون»ملوسى  ما معىن قول اهللا
 ٨ الضربات العشر، لفرعون، وآهلته؟توجيه  ما هو اهلدف من

 ٩ إسرائيل من اهلالك؟ ملاذا جنا أبكار بين
 ١٠ إسرائيل عمودي السحاب والنار؟ ملاذا أعطى اهللا بين

 ١١ األمحر؟ كيف انشق البحر

 ١٢  عذباً؟ وماذا نتعلم من ذلك؟ »مارة»كيف صار ماء 

 ١٣ .التذمر اشرح جهالة خطية
 ١٤ الذي نزل من السماء، وكيف نأكله؟ من هو املن احلقيقي

 ١٥ إسرائيل على عماليق؟ وماذا نتعلم من ذلك؟ كيف انتصر بنو

 ١٦ .حكيمة يف زيارته ملوسى اذكر شيئني منها عمل يثرون أشياء
 ١٧ .العشر اذكر الوصايا

 ١٨ الشريعة؟ ملاذا كسر موسى لوحي

 ١٩ إقامة خيمة االجتماع؟ ملاذا طلب اهللا
 ٢٠ .واجهها موسى الث متاعباذكر ث
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 ٢١ احلية النحاسية؟ ماذا نتعلم من حكاية
 اكتب النبوة وحتقيقها كما ورد يف تثنية موسى عن جميء السيد املسيح اقتبس اإلجنيل نبوة

  .٣:٢٢الرسل   وأعمال٢٢-١٨:١٥
٢٢ 

 ٢٣ .قدمهما موسى عن الرب يف ترنيمته األخرية العظيمة اذكر تشبيهني
 ٢٤ ظهر هذا يف حياة موسى؟ كيف« عبد الرب»موسى 

 ٢٥ كيف ظهر هذا يف حياة موسى؟ »رجل اإلميان»موسى 
 


