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 تقدیم
بدأ الكتاب المقدس أسفاره بالتكوین، حیث أعلن بدء الخلیقة وبدء الحیاة البشریة في أحضان اهللا محب 
البشر، لكن سرعان ما سقط اإلنسان تحت العصیان فخرج من الفردوس یحمل في نفسه فراًغا لیس من یمأله، 

 وفي قلبه موًتا أبدًیا لیس من یقدر أن یفلت منه.

لم یقف اهللا مكتوف األیدي أمام محبوبه اإلنسان، فإن كان اإلنسان قد خرج معطًیا هللا القفا ال الوجه، 
لتزم اهللا في حبه أن یخرج إلیه لیخلصه ویرده إلى أحضانه اإللهیة مرة أخرى. وهكذا جاء سفر الخروج یعلن  إ

بطریقة رمزیة عن خالص اهللا المجاني، فقدم لنا خروج الشعب القدیم من أرض العبودیة بید اهللا القویة منطلًقا 
نحو حریة مجد أوالد اهللا. وكأن هذا السفر وهو یقدم لنا حقائق تاریخیة واقعیة لم یقصد أن یسجل األحداث ألجل 

 . ندخل إلى األعماق لنكتشف خالصنا الذي نعیشه في حیاتنا اآلننذاتها، فهو لیس سجًال تاریخًیا، وٕانما أراد أ
: [لم تكتب هذه األمور بقصد تاریخي، فال نظن أن الُكتب اإللهیة أرادت أن العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 

 .]˻)11: 10 كو 1)، ُكتبت إلنذارنا (1: 10 كو 1، إنما ُكتبت ألجل تعلیمنا (˺تسجل تاریخ المصریین

نعلم أن الكتب المقدسة لم تكتب لتروي لنا قصًصا قدیمة، وٕانما ألجل بنیان  نحن[كما قال أیًضا: 
 .]˼)، إنما نعیشه الیوم في حیاة كل واحد منا8: 1 خالصنا. لهذا فإننا نعلم أن ما نقرأه عن ملك مصر في (خر

 :مصر والعبرانیون
لما كان محور هذا السفر هو خروج العبرانیین من أرض مصر، لذا فإننا نفهم فرعون یمثل الشیطان 

الذي یأسر أوالد اهللا، ومصر تشیر إلى العالم، والشهوات المصریة إنما تشیر إلى شهوات العالم، والعبرانیین 
. لكن . فالحدیث في هذا الكتاب یأخذ الصورة الرمزیة..یشیرون إلى المؤمنین الذین یعیشون كغرباء في العالم

)، إذ ُیعرف الرب في مصر 25: 19 " (إشاآلن صارت مصر عالمة البركة كوعد الرب "مبارك شعبي مصر
 ..).21: 19 ویعرف المصریون الَرب في ذلك الیوم ویقدمون ذبیحة وتقدمة وینذرون للرب نذًرا ویوفون به" (إش

وصارت "إسرائیل" تشیر إلى "إسرائیل الجدید" أي الذین قبلوا اإلیمان بالسیِّد المسیح المخلص، ولیس إسرائیل كأمة 
وجنس معین. 

Ï  8: 1خروج .
2 Origen: In Exodus, hom 1: 5. 
3 Ibid 2: 1 
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مقدمة السفر 
: تسمیته

 ال یتجزأ من التوراة ككل، فكانوا یدعونه "هومیس ًءاا اعتبروه جزمإن وسًما،إلم یعط العبرانیون لهذا السفر 
له شیموت" أي "وهذه إ أي السفر الثاني من أسفار موسى الخمسة، وأیًضا "و،سیني" بمعنى "الثاني من الخمسة"

سمه في الترجمة السبعینیة وفي معظم الترجمات فهو بالیونانیة إ. أما ˺أسماء"، وهما أول كلمتین وردتا في السفر
Exodus12(، خاصة )15-1(صحاحات أل التي تعني "الخروج". یشیر هذا االسم إلى األحداث الواردة في ا-

 ، التي تروي خروج شعب بني إسرائیل من مصر.)15

 كاتب السفر:
 كتب موسى النبي هذا السفر بوحي إلهي، یظهر ذلك من الدالئل التالیة:

. یبدأ السفر بحرف العطف "واو"، قائالً : "وهذه أسماء"، وكأن هذا السفر هو تكملة للسفر السابق 1
 "التكوین" الذي كتبه موسى النبي.

 قدم لنا السفر أحداثًا بدقة بالغة، وفي كثیر من التفاصیل مما یدل على أن الكاتب هو شاهد عیان، .2
 بل أنه قائد عملیة الخروج.

 وأنه التفت یمیًنا ویساًرا قبل قتله، ، مثل قتله المصري سًرا، سجل حوادث خاصة بموسى النبي نفسه.3
وروى لنا تفصیل الحدیث الذي جرى بینه وبین العبراني الذي كان یظلم أخاه، كما روى لنا أخذ زوجته وابنیه على 

  الخ.حمیر وختان ابنه...

 قبل السامریون هذا السفر كأحد أسفار موسى الخمسة، وهم أعداء الیهود، فلوال تأكدهم من الكاتب .4
لما قبلوه. 

 تاریخ الخروج:
 :˻ا یلي ملخص ألهم اآلراءماختلف العلماء في تحدید تاریخ الخروج، وفي

 250 قبل المیالد. نادى بهذا الرأي مانیثو المصري حوالي عام  عشرتم الخروج في القرن السادس. 1
د ُطردوا مع الهكسوس. لكن هذا الرأي ال یتفق مع االكتشافات الحدیثة وال مع ق أن العبرانیین ىق.م. إذ رأ

  ).1: 6  مل1، 40: 12، 11: 1 خر(النصوص الكتابیة الواردة في 
ق.م. أثناء حكم رمسیس الثاني. یرى أصحاب هذا الرأي أن الضیق  1290 تم الخروج حوالي عالم .2

– 1290ق.م). واستمر في عهد خلفه رمسیس الثاني ( 1290-1309 األول (يحّل بالشعب الیهودي أیام سیت

 أن اسم "رعمسیس" هو :سیس قائلینم. اعتمدوا على أن بني إسرائیل بنوا مخازن مدینتّي فیثوم ورع˼ق.م) 1224
 ألنه یحتمل أن یكون االسم قد استخدم ،اسم فرعون الذي تم الخروج في عصره. لكن ال یمكن األخذ بهذا الرأي

 في عمر سابق لزمن رمسیس الثاني بزمن طویل.

1 Origen: Comm. In Ps. PG 12; 1084. St. Jerome, Ep. 32: 1. 
لدراسة هذه اآلراء بأكثر توسع راجع:  ˻

H. H. Rowley: From Joseph to Joshua, London 1948. 
3 The Jerome Biblical Commentary, London 1970, p. 47. 
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 الرأي خطأ على اق.م.، وقد اعتمد أصحاب هذ 1230 تم الخروج في عصر َیفتاح حوالي عام .3
النصب التذكاري الذي أقامه َیفتاح، والذي یذكر فیه االنتصار على إسرائیل وغیره من األمم التي تقطن في 
فلسطین في ذلك الوقت. والحقیقة أن وجود مثل هذا النصب إنما یؤكد العكس أن إسرائیل قد خرج منذ زمن 

واستقر في فلسطین وبعد ذلك تمت الحرب. 
ق.م. أثناء األسرة المصریة الثامنة عشر، أیام تحتمس  1447 الرأي األرجح أنه تم حوالي عام .4 

، إذ یذكر َیفتاح الذي عاش حوالي عام )26: 11(الثالث، أو في زمن أمنوفس الثاني. هذا یتفق مع قضاة 
ق.م.  1400ق.م. أن ثالثمائة سنة قد انقضت على دخول العبرانیین األرض، أي دخلوها حوالي عام  1100

 ق.م. 1440ن تاریخ خروجهم حوالي عام اضوها في البریة لكقفإذا ُأضیفت إلیها األربعون عاًما التي 

ن بیت الرب قد ُبنَي في السنة األربعمائة والثمانین أ) 1: 6 مل 1یتفق هذا الرأي أیًضا مع ما ورد في (
ن الخروج قد تم وكيق.م.  966 أو 967لخروج الشعب من مصر. فإن كان قد بدأ سلیمان في بناء الهیكل عام 

 ق.م. 1447حوالي عام 

ویتفق هذا التاریخ أیًضا مع االكتشافات التي ظهرت في أریحا وحاصور، ومع ما ورد في لوحات تّل 
   التي تتحدث عن شعب قادم إلى أرض فلسطین في هذا التاریخ تقریًبا، أو بعده بزمن قلیل.،العمارنة

 :موضع العبور
 ..اختلف العلماء في تحدید موضع العبور.

الهكسوس. ) عاصمة 12: 78 تمت المعجزات على یدّي موسى النبي في صوعن أي تانیس (مز
: 1 ضاحیة لهذه العاصمة، إذ كان العبرانیون یعملون مخازن مدینتّي فیثوم ورعمسیس (خر ˺وكانت رعمسیس

الطرق إلى فلسطین بل رحلوا عن ). لم یتخذوا أقصر 37: 12 (خر ˻) ومن رعمسیس ارتحلوا إلى سكوت11
)، حیث ضربوا خیامهم ألول مرة بعد مغادرة سكوت 18-17: 13طریق البریة بالقرب من البحر األحمر (خر 

).  13:20في إیثام التي تبعد ثمانیة أمیال غرب سكوت، وتقع على طرف البریة عند حافة الصحراء (خر 
)، 14: 2"من هناك رجعوا وضربوا خیامهم أمام فم الحیروث بین مجدل البحر أمام بعل صفون" (خر 

لیس من السهل تحدید هذا الموقع، لكنه من المعروف أنه غرب البحر األحمر. من هناك عبروا إلي بریة شور 
.   ˼ )15، 10: 13، عد 22، 4: 15(خر 

ویذهب كثیر من العلماء إلى أن الخلیج كان ممتًدا في أیام موسى إلى منطقة البحیرات المرَّة على هیئة 
مستنقع ماء. ویرى البعض أن العبور كان بالقرب من اإلسماعیلیة، وآخرون أنه بالقرب من السویس. 

 یعني "بحر الغاب" أو "بحر البوص". وفي رأى Yam sûpویالحظ أن التعبیر العبري لبحر (یم) سوف 
 میًال من البحر األحمر 72 والذي یمتد حوالي Isthmusالبعض أن هذا التعبیر إنما یصف المستنقع في منطقة 

نحو رأس خلیج السویس، ذراع البحر األحمر. 

: مالمح السفر
 قائالً : [العهد الجدید مخفي في ارتباط العهد القدیم بالعهد الجدید عن القدیس أغسطینوس. یتحدث 1

القدیم، والقدیم معلن في الجدید. یظهر ذلك بأكثر وضوح في سفر الخروج، فقد رأى اإلنجیلي متى في السیِّد 

Ï رعمسیس: بیت رمسیس، وهي المدینة الملكیة في الدلتا في ذلك الوقت .
Ð  میًال غرب اإلسماعیلیة11 میًال جنوب شرقي تانیس، 32هي تل المسخوطة في وادي طمیالت تبعد حوالي  .

3 The New Westminster Dictionaryog the Bible, Philadelphia 1969. 
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)، 1: 11المسیح إسرائیل الجدید وموسى الجدید. إستخدم اإلنجیلي كلمات هوشع النبي "من مصر دعوت ابني" (
). وكما اعتمد إسرائیل القدیم في البحر األحمر 15: 2كنبوة عن هروب السیِّد المسیح إلى أرض مصر (مت 

). 17-13: 3)، اعتمد السیِّد المسیح الحامل فیه الكنیسة - إسرائیل الجدید - في میاه األردن (مت 14(خر 
األربعین عاًما التي قضاها )، وكأنه كان یستعید 11-1: 4قضى السیِّد المسیح أربعین یوًما في البریة (مت 

). موسى 18 :24 إسرائیل األول في البریة، واألربعین یوًما التي قضاها موسى النبي على جبل سیناء (خر
)، 8-3 :24  جبل سیناء (خرىاألول، مستلم الشریعة العظیم لیقدمها إلسرائیل، قدمها بعد أن أعلنت له عل

). فكان 6 ،5  الذي هو بعینه كلمة اهللا قدم شریعته للشعب على الجبل (مت -موسى الجدید والسیِّد المسیح -
 .]˺العهد السینائي رمًزا للعهد الجدید

یطول الشرح إن تحدثنا عن ارتباط العهدین بوضوح في سفر الخروج، لذا نترك الحدیث عن هذا األمر 
خالل شرحنا للسفر نفسه. إنما نر ید أن نؤكد أن ما ورد في سفر الخروج كان إعالًنا لمواعید اهللا إلقامة "مملكة 

)، یتمتع أعضاؤها بطعام سماوي وشراب روحي ویقیمون مقدًسا لیسكن اهللا في 6 :19 كهنة وأمة مقدسة" (خر
 هذا كله مجرد بدء انطالق. للصداقة اإللهیة اإلنسانیة والتي تتحقق في كمالها في العهد ..).25 وسطهم (خر

الجدید. 

: شخصیة موسى النبي. 2
لهذا السفر أهمیة خاصة، إذ عرض حیاة موسى النبي، الذي صار ممثًال للعهد القدیم بكونه مستلم 

الشریعة والمتكلم مع اهللا وقائد الشعب في تحریره من العبودیة للدخول به إلى أرض الموعد. لذا حین تجلى السیِّد 
). وفي سفر الرؤیا نسمع عن تسبحة موسى 8-1 :17 المسیح على جبل طابور ظهر موسى وٕایلیا معه (مت

). 3 :15 التي یترنم بها الغالبون في السماء (رؤ
 في العالمة أوریجینوس حیة للحیاة الروحیة، فأفاض اتلقفت الكنیسة حیاة موسى لترى فیها جوانبً 

 الذي یمس يّ تفسیره الرمزي لسفرّي الخروج والعدد عن موسى النبي وكل تحركاته كرمز للناموس الروحي الح
 فقد أعجب جًدا بشخصیة موسى القدیس إكلیمنضس اإلسكندريالحیاة الداخلیة للمؤمن ونموه الروحي. أما معلمه 

النبي وأحبه، وكما سبق أن رأینا في كتابنا "آباء مدرسة اإلسكندریة األولون" أنه رأى أن الفالسفة الیونانیین إذ 
. یقتطف كلمات ˻جاءوا ببعض الحق، إنما استعاروه عن موسى، ولذا فهم یحسبون أطفاًال إن قورنوا بالعبرانیین

Eupolemus في كتابه "عن ملوك یهوذا" قوله: [كان موسى أول رجل حكیم، أول من قدم النحو لیهود فتسلمه 
 كتب موسى في ى كما قال: [اعتمد أفالطون الفیلسوف عل.]˼الفینیقیون عنهم، وتسلمه الیونانیون عن الفینیقیین

 وقال: [یعلن الفالسفة أن الرجل الحكیم هو وحده ملك ومشرع وقائد وعادل ومقدس وحبیب اهللا، فإن .]˽التشریع
اكتشفنا أن هذه الصفات جمیعها تنطبق على موسى كما توضح الكتب المقدسة نفسها، بهذا یتبرهن لنا بالتأكید 

 ویرى أن فلسفة موسى حملت جوانب أربعة: الجانب التاریخي، والجانب .]˾أن موسى هو الرجل الحكیم الحقیقي
 .˿التشریعي، والذبیحي، والرؤي

1 J. Danielou: From Shadow to Reality, London 1960. p 153-226. The Jerome Biblical Commentary, p. 
47- 8  

2 Strom1: 29. 
3 Strom 1: 23. 
4 Strom 1: 25. 
5 Strom 1: 26. 
6 Strom 1: 28. 
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 یسجل لنا "حیاة العالمة أوریجینوس اإلسكندري وتلمیذ القدیس غریغوریوس أسقف نیصص وجاء 
  في ثوب رمزي روحي جمیل.˺موسى"

 لماذا نتحدث عن آباء الكنیسة الذین أطالوا الحدیث جًدا عن موسى، فإن السیِّد المسیح نفسه قد أعطى
: 3 إشارة لبدء انطالق هذا الفكر بقوله: "وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن یرفع ابن اإلنسان" (یو

)، والصخرة التي تابعتهم كانت السیِّد 7: 5 كو 1). وأوضح الرسل ارتباط خروف الفصح بذبیحة المسیا (14
 المسیح... الخ

:  سفر الفداء أو الخالص.3
بدأ هذا السفر بالذل واالضطهاد وانتهي بظهور مجد اهللا في خیمة االجتماع، أي في مسكنه مع شعبه 

)، بدأ بالظالم الذي ساد أرض العبودیة وانتهي بالمجد. وقد أكد لنا هذا السفر أن هذا التغیر أو هذا 40 (خر
ر  الخالص لیس ثمرة عمل بشري، بل كانت الحاجة ماسة لتدخل اهللا نفسه الذي وحده یقدر أن یخلِّص ویحرِّ

 خالل تیار الدم المقدس (ذبیحة الفصح). والسفر في مجمله یقدم لنا صورة حّیة وعملیة لمالمح طریق خالصنا.

 : سفر العبور.4

قاسى الشعب األمّرین من العبودیة لكنه لم یفكر في االنطالق من الموقع إالَّ بعد أن أرسل اهللا لهم 
موسى یحدثهم عن األرض التي تفیض لبًنا وعسًال، أي أورشلیم. هنا لم یعودوا یحتملون العبودیة وال قبلوا 

االستسالم لها. ونحن أیًضا باكتشافنا لكنعان السماویة، یجعلنا نشعر بمرارة عبودیة الخطیة، ونستطیع تحت 
القیادة اإللهیة أن ننطلق إلى البریة القاحلة التي بال أنهار وال مزروعات وال بیوت لإلقامة، فتصیر موضًعا 

 وكأن سّر عبورنا .)، وطریًقا للعبور، نختبر فیه كل یوم معامالت اهللا الخالصیة معنا15 للتسبیح والتهلیل (خر
 المستمر إنما یكمن في اكتشافنا ألورشلیم العلیا والتأمل فیها بالبصیرة الداخلیة.

). إنها إمكانیات نزول اهللا 8: 3 ، فتكمن في قول النبي: "نزل لینقذهم" (خرإمكانیة العبورأما عن 
عبر بشعبه يإلینا، الذي وحده في السماء یقدر أن ینزل إلى أرضنا لیحملنا فیه إلى أمجاده العلویة. أراد موسى أن 

من ذل فرعون مستخدًما ذراعه البشري  ففشل حتى في خالص نفسه، وعاش هارًبا أربعین عاًما. لهذا نزل اهللا 
 سّر دكؤإلیه خالل العلیقة الملتهبة ناًرا، رمز التجسد اإللهي، لیعبر به مع بقیة الشعب. نزل إلیه في العلیقة لي

حلوله وسط شعبه، ونزل إلى شعبه كسحابة تظللهم نهاًرا كسّر حمایتهم، وكعمود نار یضيء لهم كسّر استنارتهم 
وكقائد لهم. وفي الصخرة لیرویهم، وفي الخیمة لیسكن في وسطهم... كانت هذه جمیعها تحمل رموًزا لتجسد كلمة 

 اهللا ونزوله إلینا لنتحد به فیحملنا معه خالل استحقاقات الدم الكریم.

:  سفر الحریة.5
: استعبد فرعون الشعب ال إرادًیا، لكن ما هو أخطر استسالم اإلنسان للعبودیة الداخلیة وخضوعه أوالً 

لنیرها بإرادته، حاسًبا أنها مصدر لذته وسالمه، مع أنها تحمله إلى الذل وتقدم له الموت. لقد حررهم اهللا بموسى 
: 16 من سلطان فرعون، لكنهم حتى بعد العبور كانوا في عبودیة شهوة الجلوس عند قدور اللحم في مصر (خر

). 32 ) والتمتع الوقتي بشهوات الجسد، فصاروا یتعبدون لعجل أبیس المصري، إذ حملوه في قلوبهم (خر3
ولماذا نتحدث عن الشعب فإن موسى نفسه كان هو أوًال محتاًجا أن یتحرر داخلًیا حتى یتسلم عصا 

 أربعین عاًما في البریة ىذراعه، وبقب فظن في البدایة أنه قادر أن یخلص الشعب "األنا"اهللا. كان مستعبًدا للذات 

1 J. Danielou: Gregoire de Nysse, la vie de Moise, Source Chret., bis, Paris 1955. 
A. J. Malherbe, E. Ferguson: Gregory of Nyssa, the Life of Moses, N.Y. 1978. PG.44. 
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یدربه الرب عوض األربعین عاًما التي عاشها في القصر حاسًبا نفسه شیًئا. كان لزاًما أیًضا أن یتحرر من 
ة كوجود دائم مع اهللا (أنا أكون معك، يعبودیة الخوف والزمن (الشعور بالشیخوخة)، حتى إذ أدرك مفهوم الحر

 لشعب في طریق الحریة.اك) تسلم عصا اهللا لیرعى موفي ف

: إذ بدأ موسى النبي ینطلق بشعبه نحو طریق الحریة انطلق أیًضا الشیطان یحاربه، فیقدم له ثانًیا
 عوض الحریة لینحرف به عن الهدف، فطریق الحریة لیس مفروًشا بالورود، وال نسلكه ونحن ˺أنصاف الحلول

 نائمون في ترف وتدلیل بل هو طریق الحرب الروحیة المستمرة حتى النهایة.

  : سفر الوصیة والعبادة.6
بالرغم من وجود سفر متخصص في الوصیة اإللهیة أو الناموس وفي العبادة الموسویة، لكن موسى 

ستالم الشریعة، وخیمة االجتماع. وكأن العبور وهو انطالق إلى الحریة إأصّر أن یختم سفر الخالص بأمرین: 
خالل االتحاد مع اهللا والوجود الدائم معه إنما یتحقق خالل كلمة اهللا أو الوصیة والعبادة (الخیمة). فالوصیة هي 

 یاتهم.چالقائد للنفس للدخول إلى السماویات، والعبادة هي عبور للشركة مع السمائیین في لیتور

العبادة هي غایة العبور "أطلق شعبي لیعبدونني"، خاللها نتعرف على قانون السماء (الوصیة) ونتدرب 
 على السكنى مع اهللا (الخیمة السماویة)!

عبور البحر األحمر أو المعمودیة هي بدایة ضروریة وأساسیة خاللها ننعم بالمیالد الجدید ونحمل 
سلطاًنا العتزال أعمال اإلنسان القدیم، لكننا نبقى في عوز إلى تقدم مستمر نحو كنعان یسندنا الروح القدس الذي 

نلناه في سّر المیرون وتعیننا الوصیة اإللهیة والعبادة غیر الُمنقطعة، بهذا نحافظ على قوة العبور بالدم المقدس 
 جه.وفنتمتع بخروج مستمر حتى ندخل األحضان اإللهیة ونلتق مع اهللا وجًها ل

 :البریة كمدرسة. 7

بدخولها، ولألسف كانت   عن البریة كمدرسة التزم العبرانیونالقدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث 
 ، وكان اهللا یحتملهم ویتعامل معهم على هذا األساس، فمن ذلك:˻تصرفاتهم وسلوكهم كأطفال صغار

 :12 في خروجهم أعطاهم نعمة في عیون المصریین فأعاروهم أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثیاًبا (أ.
)، وكان ذلك عربوًنا لغنى الحیاة األبدیة، لكنه في نفس الوقت كان كأب ُیعطي أطفاله ماًال في الصباح 26، 25

لیشجعهم على الذهاب إلى المدرسة واإلصغاء إلى معلمیهم. 
 إذ كانوا یقضون وقًتا طویًال في المدرسة كانوا یحّنون إلى  الرجوع إلى مصر تاركین دراستهم. كانوا .ب

)، لماذا أصعدتنا من مصر؟! 11 :14كأطفال یبكون قائلین: "ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟!" (
)17: 3.( 

: 32أساء األطفال معاملتهم هللا أبیهم وموسى مدرسهم حتى غضب موسى وكسر لوحي الشریعة (ج. 
توقف عن تعلیمهم. ومع ذلك كان حنوًنا علیهم، حین غضب الرب علیهم وأراد إبادتهم تشفع ي)، وكأنه أراد أن 19

 ).32: 32فیهم (

 كانوا كأطفال ُمترفین، قدم لهم أبوهم المن السماوي طازًجا كل یوم، لكنهم كانوا یتذمرون علیه. .د
 شتهوا الكرات والثوم في مصر، وذلك كالطفل الذي یجلس على مائدة أبیه وقلبه متعلق باللعب في الطین.إ

Ï  10- 7بمشیئة اهللا سنتحدث عن أنصاف الحلول في األصحاحات .
2 St. John Chrysostom: in Colos. Hom 4. 
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ن بعین وسن بسن"، مانًعا إیاهم من االنتقام بأكثر مما ي من أجل ضعفهم قدم لهم شریعته "ع.هـ
"من لطمك على خدك األیمن  و أصابهم... حتى متى دخلوا إلى دور النضوج یقدم لهم "ال تقاوم الشر بالشر"

 .˺نتقام الطفولیة لیعبر بهم إلى مرحلة النضوجإلحّول له اآلخر"، بهذا هدأ فیهم رغبة ا

ا أمام فرعون وأمام عمالیق للحرب، قال لهم على لسان موسى النبي: "الرب یقاتل عنكم و عندما وقف.و
 :23(، "ُأعادي أعداءك وأضایق مضایقیك" )16: 17(، "للرب الحرب مع عمالیق" )14 :14(وأنتم تصمتون" 

 الشعب كأطفال یقولون ألبیهم: "فالن یضربني في طریق المدرسة" القدیس یوحنا الذهبي الفم. یرى )22
 فُیجیبهم: "إنه إنسان شریر، ال تحافوا أنا أضربه لكم.

دما غاب موسى على الجبل، كأطفال لم یحتملوا غیاب مدرسهم فتصرفوا بطیش وطلبوا من ن ع.ز
 .هرون أن یصنع لهم العجل الذهبي

ة روحیة ولم يهذه مجرد أمثلة تكشف عن معامالت اهللا مع الشعب الیهودي الذي كان یتصرف في طفول
  وتحت الوصایة.ایكن بعد قد بلغ النضوج الروحي، لذا دعاهم الرسول بولس أطفاًال وقّصرً 

: طریق الخالص
ن سفر الخروج في مجمله یقدم لنا صورة حیَّة لمالمح طریق خالصنا بطریقة واضحة، لكنها إقلنا 

  هذه المالمح هي:...لیست كخطوات متتالیة، وٕانما كطریق واحد متالحم مًعا

 قد یستسلم المریض لمرضه ویبقى العبد مستكیًنا للذل، لكن عمل  الشعور بالحاجة إلى مخلص:.1
الروح القدس هو فضح ما وصلت إلیه النفس وٕاذالل الخطیة لها لتشعر أنها في حاجة إلى اهللا المخلص. لیس 

هذه بدایة للطریق وٕانما هو عمل الروح القدس المستمر في حیاة المؤمن طوال طریق غربته. كلما التقینا 
بالمخلص، اكتشفنا بروحه القدوس ضعفاتنا أكثر وأحسسنا بالحاجة إلیه، نبقى في فرح دائم بلقائه وفي توبة 

 ن إلیه، حتى یبلغ بنا إلى أمجاده األبدیة.يمستمرة على ضعفاتنا محتاج

الشعور بمرارة العبودیة، وفضیحة النفس، قد تدفع اإلنسان إلى الیأس ما لم یسرع  نزول اهللا إلینا: .2
عب شالسیِّد المسیح نفسه إلیها، ویسندها بدمه لینطلق بها إلى الحریة. فإن كان سفر الخروج قد أعلن شعور ال

بالحاجة إلى مخلص، فإنه بعد ذلك أوضح خروجین، هما في الواقع عمل واحد متكامل ومتالحم: خروج الشعب، 
وخروج اهللا نفسه لخالص الشعب. فإنه ال یقدر اإلنسان أن یتحرك نحو الحریة بذاته مادام مكبًال بقیود العبودیة، 

 إنما یحتاج إلى خروج ابن اهللا إلیه.

في هذا السفر ترى اهللا هو الذي بادر بالحب، وهو الذي أعد موسى كقائد للخالص، وهو الذي كان 
، وفي كل العصور. لذا یقول الرب له، وظل یعمل ویعمل... وبقیت هذه الصورة تتأكد عبر األجیايیعمل به وف

نفسه "خرج الزارع لیزرع"، هو الذي بادر بالخروج لیلقي ببذار محبته فینا. وفي دعوة الوي یؤكد اإلنجیل أن السیِّد 
المسیح خرج إلیه إلى موضع الجبایة یدعوه: "اتبعني"، فانحلت قیوده ورباطات قلبه بأموال الجبایة وانطلق في 

به نعمة القیامة یهالحال یتبعه. أخیًرا فإنه ما كان یمكن للعازر أن یخرج من القبر ما لم یخرج الرب نفسه إلیه و
 والتحرر من رباطات الموت.

 وفي األخیرة ذبح خروف الفصح، فال ، كانت الضربة األولى هي تحویل الماء دًما الحاجة إلى الدم:.3
 عبور لنا إلى الحیاة األبدیة إالَّ خالل تیار دم السیِّد المسیح.

Ï راجع الموعظة على الجبل للقدیس أوغسطینوس .
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 بالصلیب ُدفع ثمن عبورنا، أما بدء العبور فهو دخولنا باإلیمان إلى میاه المعمودیة  المیالد الجدید:.4
  ونقوم معه في جدة الحیاة.،لندفن مع السیِّد المسیح

ة يداب بل في ،حر األحمر لم یجد الشعب نفسه داخل أورشلیمببعبور الشعب ال : الجهاد المستمر.5
 لیكتشف في الطریق وجود ،فر یحارب عمالیق (شهوات الجسد)الق عاًما، في عینق البریة التي یسیر فیها أربيطر

 وشبًعا لكل احتیاجاته.  لهاهللا الدائم معه، سنًدا

 أقسام السفر:
 من جهة الموضوعات یمكننا تقسیم السفر إلى قسمین متكاملین:

 .]18-1 [ص الخالص   .1

 .]40-19 [ص الشریعة والعبادة   .2

 ویمكننا أیًضا تقسیم السفر حسب المواضع التي تمت فیها األحداث الواردة فیه:

 .]36: 12-1 :1[ في مصر   .1

 .]2: 19-37: 12[ من مصر إلى سیناء   .2

 .]40  ص-3: 19[ في سیناء    .3

ؤمن، ففي مصر یشعر اإلنسان بالحاجة إلى م الثالثة تمثل جوانب ثالث في حیاة الاألقسامهذه 
 عالخالص اإللهي. وفي الطریق من مصر إلى سیناء یتدرب اإلنسان على الطاعة الكاملة هللا. وفي سیناء یتمت

اإلیمان "اإلنسان بقبول الوصیة وینعم بالعبادة الروحیة (الخیمة). وكأن هذا السفر ربط في حیاة المؤمن بین 
 وُیكمله حتى یعبر ،واألعمال (الطاعة) والعبادة مع الوصیة". هذا الثالوث یمثل وحدة واحدة، یسند كل منها اآلخر

بالمؤمن إلى أورشلیم العلیا. 
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أحداث الخالص 
 مصر في

 
)1: 1-12 :36( 
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 األصحاح األول

 الحاجة إلى مخلص
 یحدثنا هذا األصحاح عن:

.  ]7-1[ نشأة بني إسرائیل في مصر  .1
 .]14-8[خضوعهم للعبودیة   . 2

 .]22-15[. قتل الذكور    3

 قصة العبودیة
یروي لنا هذا السفر قصة العبودیة في كثیر من التفاصیل، أوًال ألنها تمثل قصة عبودیتنا للخطیة التي 
من أجلها جاء السیِّد المسیح لتحریرنا. وثانًیا ألن هذه التفاصیل تمثل جوانب حیَّة تمس حیاتنا وعالقتنا مع اهللا. 

أما السبب الثالث فهو أننا كثیًرا ما ننسى أو نتناسى هذه العبودیة القاتلة، لذلك عندما أعلن السیِّد المسیح رسالته،  
)، أجابه الیهود: "إننا ذریة إبراهیم ولم نستعبد ألحد قط. كیف 32: 8 " (یو یحرركمن الحق والحقوقائالً : "تعرف

  على هذه اإلجابة  قائالً :القدِّیس أغسطینوس" ویعلق ؟!تقول أنت أنكم تصیرون أحراًرا

  حتى إن نظرنا إلى الحریة التي في العالم (ولیس التحرر من الخطیة) فأین الحق في قولهم أننا ذریة إبراهیم
، 24 مل 2)؟ ألم یؤخذ األنبیاء القدِّیسون إلى السبي (28: 37 ولم نستعبد ألحد قط؟ ألم یبع یوسف (تك

)؟ وأیًضا ألیسوا هم تلك األمة التي كانت تخضع لحكام قساة فیصنعون الَلْبن في مصر، 1 :1حزقیال 
 فلماذا ُیذكِّركم اهللا على قطیخدمون لیس فقط في الذهب والفضة وٕانما في الطین؟ لو أنكم لم تستعبدوا ألحد 

 ]˺!الدوام أنه هو الذي خّلصكم من بیت العبودیة؟

والعجیب أنهم ینطقون بهذا في الوقت الذي فیه كانوا مستعبدین للحكم الروماني، فإن هذه هي طبیعة 
اإلنسان، یستسلم للعبودیة ویخضع خانًعا لها ویظن أنه في حریة... لذا سجلت عبودیة هذا الشعب وتحریرهم، 

حتى نذكر دوًما حاجتنا إلى السیِّد المسیح كمحرر لنفوسنا من أسر الخطیة. 

. نشأة بني إسرائیل في مصر 1
إن كان قد دخل یعقوب وبنوه وأحفاده إلى مصر كعائلة واحدة، فقد نشأت األمة الیهودیة في مصر، 

]، وسقطت تحت ظلم فرعون وعبودیة 7وصار لها أول قیادة (موسى النبي). لقد ترعرعت بعد موت یوسف [
المصریین، لكن اهللا أعد موسى ودعاه للنضال ضد فرعون لیخرج الشعب خالل ذبیحة الفصح. 

نزل یعقوب إلى مصر ومعه من صلبه االثني عشر أًبا لیتغربوا كقول إشعیاء النبي: "هكذا قال السیِّد 
). تغربوا وسقطوا تحت الذل 4: 52الرب: إلى مصر نزل شعبي أوًال لیتغرب هناك، ثم ظلمه أشور بال سبب" (

)، كما ُأحصَي 12: 21والعبودیة لكننا نجد أسماءهم في سفر الرؤیا قد ُسجلت على أبواب أورشلیم السماویة (
عدد المختومین من كل سبط كأوالد اهللا ینعمون باألمجاد السماویة. إذن فلَیظِلم أشور بغیر سبب، أما اهللا فحافظ 

ألوالده، یحصیهم وینقش أسمائهم في سفر الحیاة. 

1On the Gospel of St. John, tractate 41: 2. 
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وكان جمیع نفوس الخارجین من صلب یعقوب سبعین  على قول الكتاب: "العالمة أوریجینوسیعلق 
 إن اإلنسان ال یلد نفًسا، وال تخرج النفس من صلبه، ففي بدء الخلیقة ماذا یقول آدم عن حواء؟ ˺، قائالً ]5نفًسا" [

)، لكنه ال یقول "هذه نفس من نفسي". أیًضا البان 23: 2"هذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحمي" (تك 
)، ولم یجسر أن یتحدث عن قرابة النفس بل على القرابة 14: 29لیعقوب: "إنما أنت عظمي ولحمي" (تك 

الجسدیة حسب اللحم والعظم. أما هنا فیقول: "جمیع نفوس الخارجین من صلب یعقوب"، وكأنما أراد أن یعلن عن 
نوع جدید من القرابة فوق مستوى الجسد، أراد أن یحمل إلینا قرابة روحیة نهتم بها. 

النفس ال تلد إالَّ إذا بلغت مستوى القائل: "ألنه وٕان كان لكم ربوات من المرشدین في المسیح لكن لیس 
). هؤالء هم الذین یلدوا نفوًسا 15: 4 كو 1" (للكم آباء كثیرون، ألني أنا ولدتكم في المسیح یسوع باإلنجي

لتعیش في العالم بروح اإلنجیل، حاملین سمات السیِّد المسیح فیهم، إذ یقول في موضع أخر: "أوالدي الذین 
)  19: 4أتمخض بهم إلى أن یتصوَّر المسیح فیهم" (غل 

هذه هي سمة إسرائیل الجدید، أي الكنیسة، إنها أم ولّود، تنجب نفوًسا مقدسة تحمل سمات السیِّد 
المسیح. 

أما سّر النمو فیكمن في العبارة التالیة:     
خوته وجمیع ذلك الجیل. وأما بنو إسرائیل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثیًرا إ"ومات یوسف وكل 

 .]7-6[ وامتألت األرض منهم" ،جًدا

یربط هذا النص بین موت یوسف وٕاثمار بني إسرائیل وتكاثرهم جًدا وامتالء األرض منهم. فإن كان 
یوسف قد حمل رمًزا للسیِّد المسیح في جوانب كثیرة، فإنه ال نمو للكنیسة - إسرائیل الجدید - إالَّ خالل موت 

 في والسیِّد المسیح بالصلیب. هذا وأن بني إسرائیل یرمزون أیًضا إلى الفضائل التي تسكن في القلب، فال نم
 الحیاة الفاضلة وال امتالء للقلب من الفضائل إالَّ بإعالن قوة موت المسیح وصلبه في داخله.

خوته إ على هذا النص، قائالً : [قبل موت یوسف الذي باعه یهوذا أحد العالمة أوریجینوسیعلق 
بثالثین من الفضة كان عدد بني إسرائیل ضئیًال للغایة، لكنه إذ ذاق الموت ألجل الجمیع إنما "لكي یبید بالموت 

. فإنه ما كان للكنیسة أن تثمر ..)، تكاثر الشعب المؤمن14: 2 ذاك الذي له سلطان الموت أي إبلیس" (عب
). لقد سقطت في 24: 12 وتأتي بهذا الحصاد في كل األرض لو لم تقع حبة الحنطة على األرض وتموت (یو

األرض وماتت، وخاللها جاء كل هذا المحصول من المؤمنین، إذ خرج صوت الرسل یمأل األرض كلها وبلغ إلى 
 ...)7: 6  وعدد التالمیذ یتكاثر جًدا" (أع، هو مكتوب "كانت كلمة اهللا تنموا. وكم..)4: 19 (مز كل المسكونة

 أن نذكر الجانب التعلیمي، ألنه یبني نفوس السامعین: "إن مات نا ال یفوتنهذا هو التفسیر الروحي، لك
)؛ إن ماتت أعضاؤك عن 10: 4 كو 2یوسف فیك، ُأرید أن أقول إن حملت في جسدك إماتة الرب یسوع" (

إماتة الشهوات الجسدیة تنمو رباطات ب إسرائیل أي االرتباطات الروحیة السامیة. والخصیة، یتكاثر داخلك بن
 الروح. باإلماتة الیومیة عن خطایاك تكثر فضائلك، وتمتلئ األرض، باألعمال الصالحة، أي تنمو داخل الجسد.

 أنظر كلمات الرسول بولس: .˻؟أُترید أن أثبت لك هذا من الكتاب المقدس، من الذي أثمرت فیه األرض
 محصور من االثنین: لي ي... فإنيختار لست أدرأ هي لي ثمر عملي فماذا سد كانت الحیاة في الجن"ولكن إ

-22: 1  في الجسد ألزم من أجلكم" (فيى أن أبقناشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا، ولك

1 Origen: In Exod. Hom 1: 3. 
Ð أي الرسول بولس .
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 یحمل ثمار تأسیس - أي في الجسد -). هل عرفت كیف أثمرت فیه األرض؟ فإنه ما دام في األرض 24
. ]˺الكنائس ویربح شعًبا هللا مبشًرا باإلنجیل

 خضوعهم للعبودیة. 2
ته، إذ یقول ورهیاج عدو الخیر وثهو  المسیح وموته ب صلصة للنمو المتزاید خاليالنتیجة الطبیع

الكتاب: "ثم قام ملك جدید على مصر لم یكن یعرف یوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائیل شعب أكثر وأعظم 
منا. هلم نحتال لهم لئالَّ ینموا فیكون إذا حدثت حرب أنهم ینضمون إلى أعدائنا ویحاربوننا ویصعدون من 

 .]11-8[األرض. فجعلوا علیهم رؤساء تسخیر لكي یذلوهم بأثقالهم" 

 الرب یملك على قلوب أوالده، یبذل كل ىَمن هو هذا الملك الجدید إالَّ إبلیس الذي یرتعب كلما رأ
ر وٕاذاللهم بالعمل في الطین، أي یجعلهم یّرتبكون في شطاقاته لتكریس جنوده وٕامكانیاته الشریرة الستعباد الب

 األعمال األرضیة.

، إبلیس في حالة رعب من تبعیتنا للمصلوب الذي جرده من كل رئاسة العالمة أوریجینوسیرى 
)، فیقول: [هذا التفكیر یجعله مرتعًبا، فیقول: لئالَّ ُیحاربوننا ویصعدون من األرض 5: 2 وسلطان وشهَّر به (كو

). إذن، إن كنا 49: 15 كو 1؛ فهو ال یریدنا نصعد عن األرض، بل ُیریدنا أن نظل على صورة الترابي (]10[
قد عبرنا إلى عدوه، هذا الذي یدخلنا ملكوت السموات یلزمنا أن نترك صورة اإلنسان الترابي ونأخذ صورة 

 .]˻السماوي

ع وإن كان الشیطان ُیقیم رؤساء تسخیر إلذاللنا، للعمل في الطین، فقد أقامنا ربنا یسوع رؤساء من ن
آخر لتعلیمنا حتى نترك الطین، أي نخلع أعمال اإلنسان القدیم ونحیا حسب اإلنسان الجدید على صورة ملكنا 

 الحقیقي.

 :بناء مدینتي فیثوم ورعمسیس

 .]11 [ن مدینتي فیثوم ورعمسیس"و"فبنوا لفرع

ن عدو الخیر ُیرید إذاللنا بالعمل في أ أن "رعمسیس" تعني (بلد الفساد). وكالعالمة أوریجینوسیرى 
 ر. وهنا یثور أمامنا السؤال التالي:شالطین لحساب "الفساد" وال

 لماذا یسمح اهللا ألوالده بالضیق؟!

 لالشتیاق للحیاة األفضل، فلو بقى الشعب في راحة لما انطلقوا إلى كنعان. هكذا یسمح اهللا لنا أ.
: [اهللا صالح القدِّیس یوحنا الذهبي الفمبالضیقات واألتعاب لیعدنا للحیاة الفضلى والتمتع بكنعان السماویة. یقول 

 فإنه حتى تأدیباته وعقوباته هي من قبیل جوده، . عطایا، بل وعندما یؤدبنا أیًضايومحب، لیس فقط عندما یعط
 ].˼ومظهر عظیم من مظاهر عونه لنا

  لیلتصقوا بالرب، فالضیق یشعرنا باحتیاجنا إلى عمل اهللا فینا ومعنا..ب

 إن كان اهللا قد بدا كأنه قد ترك شعبه للمذلة، لكن الكتاب یؤكد "بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا" .ج
 . إن كانت ید العبودیة قد قست لكن اهللا لم یتركهم، وعمل على خالصهم بكل الطرق.]12[

1 Oregen: In Exode, hom 1: 4. 
2 Ibid 1: 5. 

Ñ  27م، ص 1972القمص تادرس یعقوب: القدیس یوحنا ذهبي الفم: هل للشیطان سلطان علیك؟ طبعة .
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  قتل الذكور.3
عة، وطلب منهما أن یقتال كل طفل ذكر عند والدته ویستبقیا واستدعى فرعون قابلتي العبرانیات شفرة وف

 يسهًال، فقد كانت العادة المتبعة في مصر في ذلك الحین أن تتم الوالدة على كرس البنات. وكان هذا األمر
  .بل أن یراه أحد، لكن القابلتان خافتا اهللا واستبقتا الذكور واإلناثقخاص، فتستطیع القابلة أن تقتل الطفل 

)، 12: 10  لقد ُدعي الشعب الیهودي بالعبرانیین، نسبة إلى عابر أحد أجداد إبراهیم (تك:یینالعبران
. ویدعى المؤمنون ˺لذلك كانت كلمة "عبراني" تشیر إلى الیهودي األصیل وتمیزه عن الیهودي الدخیل من األمم

عبرانیین أیًضا، ألن طبیعة حیاتهم "العبور" المستمر. یشعر أنه غریب ومنطلق على الدوام من األرضیات نحو 
 السماویات.

 أن "القابلة" التي تولِّد العبرانیات إنما تشیر القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص: یرى قابلتا العبرانیات
إن كان یعمل و. فإن المؤمن ˻الم المخاض المّرةآإلى اإلرادة الحرة التي تنجب الفضیلة في حیاة المؤمنین وسط 

 ،إبلیس عدونا ال یطیق "إرادتنا الحرة" التي وهبها اهللا لنا باهللا، لكن ال ثمر له بغیر إرادته، وكأن فرعون الذي هو
نا. لنموالعاملة بالمسیح یسوع   وِّ

ا اإلناث، م فیرى في القابلتین "المعرفة" التي تسند أوالد اهللا في والدة الذكور ك˼العالمة أوریجینوسأما 
 وفي تقدیس العواطف. ألن الذكور یشیرون إلى العقل واإلناث إلى ،كون لهم ثمر في التأمل العقلي اإللهييأي 

 العاطفة.

عم أوالد اهللا بالثمر المتزاید نوتشیر القابلتان أیًضا إلى الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید، خاللهما ي
  أو روحًیا وجسدًیا.،عقلًیا وعاطفًیا

 یرى العالمة أوریجینوس ربما تعنیان جمال وفتاة، لكن ،: شفرة وفوعة، كلمتان عبریتاناسما القابلتین
كلمة شفرة "صفُّورة" تعني عصفور أو طائر، وفوعة تعني "عفیفة" أو "حیاء"؛ وكأن القابلتین یعمالن مًعا في 

  وثانًیا بروح الحیاء والتعفف.، أوًال برفع القلب وتحلیقه في السماء كالعصفور الطائر،الكنیسة إلثمارها

إن كانت القابلتان تشیران إلى العهدین، فإن العهد األول یجب أن نتقبله كعصفور، أي نتفهم العهد 
حمرار الوجه) عالمة الرش بدم اِ القدیم بطریقة روحیة ولیس خالل الحرف القاتل. أما العهد الجدید فیمثل الحیاء (

 .]10[السیِّد المسیح الذي خالله تكون لنا المعرفة المثمرة في العالم 

ن الذكور یشیرون إلى العقل أو الروح بینما اإلناث یشّرن إلى الجسد إ قلنا قتل الذكور واستبقاء اإلناث:
، فقد أراد فرعون أن ُتقتل المعرفة الفهم العقلي للكتاب المقدس أو اإلدراك الروحي، ونهتم فقط ˽أو العواطف

بالجانب المادي... فتصیر معرفتنا اإلنجیلیة جافة وقاتلة.  
 ویثیر فیهم العاطفة ، المتزنيهذا وأن حرب الشیطان ضد أوالد اهللا هو أن یفقدهم التفكیر العقل

الجسدیة، أما المعرفة األمینة اإلنجیلیة فتربط االثنین مًعا: الجانب العقلي مع العاطفي، تقدیس الروح والجسد 
 !مًعا، أي نستبقي الذكور واإلناث مًعا

Ï  یبدو أن المصریین كانوا یطلقون كلمة عابرaperuعلى كل شخص یأتي من دول الشرق األوسط إلى مصر أسیًرا .                
Nelson: A New Catholic Comm. On the Holy Scrip., P. 208. 

2 St. Gregory of Nyssa: The Life of Moses 2: 5. 
3 In Exode, hom 2: 1, 2. 
4 Methodius: Banquet of the ten Virgins 4: 2. 
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، فهل ]21[ یقول الكتاب "وكان إذ خافت القابلتان اهللا أنه صنع اهللا لهما بیوًتا" مجازاة اهللا للقابلتین:
یصنع اهللا بیوًتا؟! إذ تشیر القابلتان إلى الكتاب المقدس، فإنه إذ ُیدرس بمخافة إلهیة ویعیشهما المؤمنون كما 

قام بیوت هللا. هكذا یحتاج العالم أن تُ یجب، یقیم اهللا للكتاب موضًعا في أماكن كثیرة، أي ینفتح مجال الخدمة و
 یرى فینا كلمة اهللا عاملة في قلبنا بخوف إلهي، فیجد اإلنجیل له موضع في كل قلب.

 فهل یجوز الكذب كما ..ن؟.ووقد أثار هذا النص جدالً : لماذا یكافئ اهللا القابلتین وقد كذبتا على فرع
  مقالین عن "الكذب" أوضح فیهما أنه ال یجوزالقدِّیس أغسطینوس. لقد أفرد ..فعلت أیًضا راحاب الزانیة؟

 وقد أوصانا السیِّد ،)11: 1  ألن "الفم الكاذب یقتل النفس" (حك، الكذب حتى ولو كان فیه نفع لآلخرینإستخدام
)، كما یحذرنا الرسول 37: 5المسیح نفسه "لیكن كالمكم نعم نعم ال ال، وما زاد على ذلك فهو من الشریر" (مت 
). وقد علل القدیس 25: 4بولس قائالً : "لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد على قریبه" (أف 
. ومن ناحیة أخرى یقول إنه ˺مكافأة الرب للقابلتین أنه عاملهما حسب درجتهما الروحیة وقدرتهما على التصرف

كافأهما "لیس ألنهما كذبتا، وٕانما ألنهما صنعتا رحمة بشعب اهللا. لم ُیكافأ فیهما خداعهما (لفرعون)، بل 
". ˻معروفهما وحنو ذهنها ولیس خطأهما بالكذب

 یقول الكتاب "ثم أمر فرعون جمیع شعبه قائالً : كل ابن یولد تطرحونه في طرح األطفال في النهر:
 قائالً : [أترون بماذا یأمر رئیس هذا أوریجینوس العالمة]، ویعلق على ذلك 22النهر، لكن كل بنت تستحیونها" [

العالم خدامه؟ إنه یأمر بسرقة أوالدنا وٕالقائهم في النهر، ونصب الشباك على الدوام منذ والدتهم. یأمر بالهجوم 
علیهم منذ یبدءون في لمس ثدییى الكنیسة ویطلب نزعهم عنها ومطاردتهم حتى تبتلعهم أمواج العالم... 
تأمل الخطر الذي یهددك منذ والدتك، بل بالحرى منذ والدتك الجدیدة، أي منذ نوالك المعمودیة 

). هذا هو أمر فرعون لشعبه 1: 4مباشرةً ... فقد ُأصعد یسوع إلى البریة من الروح لُیجرب من إبلیس (مت 
بخصوص العبرانیین، أي الهجوم علیهم واقتناصهم في لحظة والدتهم وٕاغراقهم... لكن المسیح إنتصر حتى یفتح 

: 9لك طریق النصرة، إنتصر وهو صائم حتى تدرك أنت أیًضا كیف ُتخرج هذا الجنس بالصوم والصالة (مر 
29(˼.  

1 On lying 7. 
2 To Consentus, against lying 32. 
3 In Exod, hom 2: 3. 
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األصحاح الثاني 

 إعداد موسى للخدمة
 تتحدث عن إعداد ]4-2[بعد أن كشف األصحاح األول عن الحاجة إلى مخلص جاءت األصحاحات 

 .موسى النبي للخدمة

 .]4-1  [ موسى في النهر.1

. ]10-5[ موسى في القصر  .2
.  ]15-11 [ بشریةغیرة موسى یخدم ب.3
 .]25-16 [ موسى في أرض مدیان .4

  : موسى في النهر.1
). 13: 10 كو 1سمحت العنایة اإللهیة للشعب بتجربة قاسیة، وفي نفس الوقت كانت تعد لهم المنقذ (

 حیث مّر به في مراحل ثالث:  ،أعد اهللا لهم موسى ودربه في فترة ثمانین عاًما
بحكمة المصریین وِعلمهم،  حیث عاش موسى في قصر ابنة فرعون أربعین عاًما یتثقف المرحلة األولى:

 الوقت كان یرضع لبن شعبه العبراني. في هذه الفترة ظن أنه قادر أن یخدم اهللا معتمًدا على فصاحة لسانه سوفي نف
  لكنه فشل...وقدرة تدبیره وحكمته.

 أنه بدون اهللا ال ، قضاها في البریة لمدة أربعین عاًما یتدرب فیها على معرفة نفسهوالمرحلة الثانیة:
 ).14: 4مل بذاته (ع)، عاجز عن ال10: 4 فیها نفسه أنه ثقیل الفم واللسان (شیًئا... عرف يیساو

كة الملتهبة ناًرا، وتعرف على اهللا الذي یعمل في و فبدأت بلقائه مع الُعلِّیقة المشأما المرحلة الثالثة:
  لیقیم أعماًال مجیدة.ئشالال

نعود بعد هذه المقدمة إلى موسى في طفولته، فیتحدث معلمنا بولس الرسول عن والدیه كبطلي إیمان 
 ولم یخشیا أمر الملك" (عب قائالً : "باإلیمان موسى بعدما ُولد أخذه أبواه ثالثة أشهر ألنهما رأیا الصبي جمیالً 

). ونحن أیًضا باهللا الذي ینظر فى الخفاء إلى أعمالنا یلزمنا أن نخفي كل فضیلة حتى ال تصیر فریسة 23: 11
 .لفرعون (إبلیس) وتبتلعها أمواج النهر

 كیف أخرج اهللا من أمر فرعون بركة لموسى، إذ یقول: [لو لم یلَق ˺القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
. لكنه حینما ] أمان لم یكن في كرامةفي خلص موسى، وال نشأ داخل القصر حین كان ا لمالنهراألطفال في 

ي كل األحداث حتى العنیفة ضد أوالد اهللا استخدمها الرب كجزء ف القدِّیس ىُألقي به في النهر صار في كرامة ورأ
 من خطته لخالصهم.

 یقول الكتاب: "ولما لم یمكنها أن تخبئه بعد، أخذت له سفًطا من البردي وطلته سفط من البردي:
. ]3[ته بین الحلفاء على حافة النهر" ضعه ووي ووضعت الولد ف،بالحمرة والزفت
 أن موسى وهو یمثل الحیاة الفاضلة التي تلدها اإلرادة الحرة القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

 هذه ىبقتفي تابوت من ألواح متنوعة، لكي  خالل ألم الطلق والمرارة، البد أن یوضع في سفط من البردي أو
. هذا السفط هو "التعلم"، فاإلنسان الذي یهتم على الدوام أن یتعلم ˻الحیاة الفاضلة في أمان من أمواج النهر

1 St. Chrysostom: In Act. Hom 54. 
2 Life of Moses 2:7. 
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 إنما یكون كموسى محفوًظا من كل التیارات المهلكة. ال تقدر ،ددة النامیةجویكون له شوق للمعرفة الروحیة المت
. ˺األمواج أن تبتلعه بل تدفعه نحو الشاطئ بعیًدا عن االضطرابات

 كان السفط هو الحافظ الظاهر للطفل، أما دموع أمه فكانت الحافظ المستتر. في هذا یقول دموع أمه:
 هذه األمور یلزمه أن یقتدي بموسى، وال یكف عن الدموع،  مثل: [من یهرب منالقدِّیس غریغرریوس النیسي

، إن دموع التوبة ]˻ الدموع هي الحارس القوي لمن خلص بالفضیلةى لكن تبق،فإنه إن كان في أمان داخل التابوت
 هي الحارس لكل فضیلة خفیة داخل القلب، والسند لها حتى ال یفترسها عدو الخیر.

 :موسى في القصر . 2
 أن ابنة فرعون إنما تمثل الفلسفات الزمنیة، القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص یرى ابنة فرعون:

. حًقا كاألمیرة ابنة فرعون لها جمالها ˼فهي عقیمة وغیر مثمرة، كابنة فرعون العاقر، تتمخض لكنها ال تلد
شبع النفس. وفي نفس الوقت توسلطانها وغناها وجاذبیتها وتردد الكثیرون علیها ویطلبون رضاءها، لكنا كعاقر ال 

ال تقف الكنیسة موقف العداء منها، وٕانما كما دخل موسى قصرها وٕان كان قد نشأ یرضع لبن أمه، هكذا نتقبل 
 لكننا نتمسك بتقلید الكنیسة أمنا وٕانجیلها وتعالیمها وفكرها وكل حیاتها.  ،الفلسفات والعلوم وال نحتقرها

وقد اهتمت مدرسة اإلسكندریة المسیحیة منذ بدء انطالقها بهذا العمل، أي قبول الفلسفة دون االنحراف 
هدف الالهوت اإلسكندري إلى مصالحة المسیحیة مع الفلسفة... [: المؤرخ شافعن الفكر اإلنجیلي، إذ یقول 

 أنه ال القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندري. فقد رأي ˽]مقیًما هذه الوحدة على أساس الكتاب المقدس وتعالیم الكنیسة
، وأن الفلسفة لیست عمًال من أعمال الظلمة، بل في كل مذهب من مذاهبها یشرق ˾عداوة بین المسیحیة والفلسفة

. لقد أوضح أن اهللا استخدام الفلسفة عند ̀ من اللوغوس، منتقًدا القائلین أن الفلسفة شر˿علیها شعاع نور
الیونانیین لیدخل بهم إلى معرفة المسیح "الحق". 

 تقبلت موسى (الناموس) التي كنیسة األمم أن ابنة فرعون تشیر أیًضا إلى العالمة أوریجینوسویرى 
عتقد أن أ هذا یقول: [يمن الیهود خالل النهر(المعمودیة) وأدركته بمفهوم جدید، إذ حملته معها إلى قصرها. ف

 تجتمع من كل األمم. فإنه وٕان كان أبوها ظالًما ووثنًیا لكنه قیل لها: "اسمعي یا التيابنة فرعون تمثل الكنیسة 
). إنها تخرج من بیت 1: 44 ابنة وانظري واصغي وانسي شعبك وبیت أبیك، ألن الملك قد اشتهى حسنك" (مز

أبیها، وتأتي إلى المیاه لتغتسل من خطایاها التي اقترفتها في بیت أبیها، حینئذ تقتني "أحشاء رأفات" وتْرَق 
للطفل. هذه هي الكنیسة القادمة من األمم لتجد في النهر موسى الذي رفضه خاصته. إنها تأتي إلیه بمرضعة 

من بني جنسه حیث یقضي فترة طفولته ویكبر. ُیقدم إلیها موسى فتتبناه. كثیًرا ما شرحت أن موسى یمثل 
الناموس، فبحضور الكنیسة إلى میاه المعمودیة تأخذ الناموس الذي كان مخفًیا في سفط من البردي مطلًیا 

بالحمرة والقار... إذ كان الناموس نائًما في مثل هذا الموضع أسیر حواس الیهود (الجسدیة) الملوثة، حتى جاءت 
كنیسة األمم لتجتذبه من وسط الحمرة وتسكنه في بالط قصر الحكمة الملوكي. وهكذا عبر الناموس من خاصته 

1 Ibid 2: 8. 
2 1bid 2: 9. 
3 Ibid 2: 11. 
4 Schaff, vol. 2, p. 77. 

. 184-181، 76-72، 49-48، 15، 14. ص 1980القمص تادرس یعقوب: آباء مدرسة اإلسكندریة األولون طبعة 
Ó  76-73آباء مدرسة اإلسكندریة األولون طبعة ص .

6 Strom 1: 13. 
7 Ibid 1: 4. 
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دم للكنیسة ودخل البیت كبر قُ ألنهم ال یعرفون كیف یسمعونه روحًیا وهو صغیر كطفل یرضع اللبن. لكنه إذ 
وتقوى فلم یلبس ثوب الضعة والحقارة، إنما صار یلبس كل ما هو عظیم وساٍم وجمیل. ما هي هذه العظمة إالَّ 

 ؟!...السمو في الروحیات

 . ]˺هإذن فلنصل لربنا یسوع المسیح لیكشف لنا ذاته ویرینا أیًضا عظمة موسى وسمو
، وهو االسم الذي ]10 "ماء" [ بالمصریةيأما من جهة االسم، فقد دعته ابنة فرعون "موسى"، الذي یعن

: [لم یستنكف اهللا أن یدعو خادمه بهذا القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصدعاه به اهللا نفسه، وكما یقول 
 .]˻ا یناسب النبيماالسم، وال حسبه أمًرا غیر الئق أن یترك له االسم الذي أعطته إیَّاه امرأة أجنبیة لیعبر ع

 المنتشل من الماء، أما ني أن "موسى" هو االسم المصري ویع˼القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندريویرى 
). 5: 23  في نظر الرمزیین هو "ملكي" (تثءاماسمه العبراني عند ختانه فهو یهویاقیم، وله اسم ثالث في الس

 :موسى یخدم بغیرة بشریة . 3
حكمة المصریین قرابة أربعین عاًما ظن أنه قادر أن یخدم اهللا، معتمًدا على فصاحته بإذ تثقف موسى 

، مهتًما بنظرة الناس إلیه، ]12[إذ التفت إلى هنا وهناك" "وحكمته. ظن في نفسه أنه شيء فارتبك في خدمته، 
مع أن خادم اهللا ال یهتم بُبغض الناس أو رضائهم عن خدمته، ما دام یعلم أن اهللا هو الذي أرسله... موسى خرج 

 .]15[ب من الخدمة رته الخاصة فخاف وهءإلى الخدمة معتمًدا على كفا

هذا ویالحظ أن ما تعرض له موسى إنما یتعرض له كل من یضع في قلبه أن یكرس حیاته هللا، فیواجه 
 حربین: حرب شمالیة وأخرى یمینیة.

 وهي الحرب ضد الشر الواضح، وذلك كما رأى موسى الصراع بین رجل غریب . الحرب الشمالیة:أ
 من بني جنسه، فضرب األول ضربة قاضیة وطمره في الرمل، هكذا حمل ذلك صورة رمزیة للمؤمن وآخرالجنس 

 وٕانما یضرب كل شّر في قلبه ویدفنه، حتى ال یكون للخطیة الغریبة عن طبعنا موضع ،الذي ال یضرب إنساًنا
 داخلنا.

 وهي حرب مع البر الذاتي، حین یظن اإلنسان في نفسه أنه قد صار باًرا أفضل ب. الحرب الیمینیة:
من اآلخرین، لیست له خطایا واضحة. وهذه حرب أمّر بین العبراني وأخیه، أي بین اإلنسان وذاته "األنا". 

 في يكذلك یواجه المؤمن حربین: حرب ضد الخطیة ظاهرة وسهلة نسبًیا، وحرب االنقسام الداخل
  .الكنیسة وهي أخطر وأقسى... تؤدي إلى هروب الكثیرین من الخدمة، كما اضطر موسى إلى ذلك

 عل كلمات العبراني "من جعلك رئیًسا وقاضًیا علینا؟! أمفتكر أنت القدِّیس یوحنا الذهبي الفمویعلق 
: [إن الشعب كان أشبه بمریض یرى الطبیب الماهر قد أمسك بمشرط في یده، ففي ثورته ˽، قائالً ]14[بقتلي؟!" 

. هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد استخدم اهللا هذا ]وخوفه قال: من أقامك طبیًبا وأعطاك مشرًطا لتستخدمه؟!
 .˾األمر لنفع موسى حتى یهرب لیتعلم الفلسفة في البریة وینظر الرؤیا

1 In Exod, hom 2: 4. 
2 Answer to Eunomius, Second Book. N.P.N.F., Series 2, vol 5, 79. 
3 Strom 1: 23. 
4 St. John Chrysostom: in 2 Car. Hom 15. 
5 In Act. Hom 54. 
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 :. موسى في أرض مدیان 4
 إذ یقول: "من ..بعد أربعین عاًما انتقل موسى إلى البریة لیتدرب على معرفة حقیقة نفسه أنه ال شيء.

 ) وبهذا تأهل لنوال قوة إلهیة.12: 3أنا حتى أذهب إلى فرعون؟!" (

ج الخادم إلى ترك موقع الخدمة واالنطالق نحو "حیاة الوحدة" یمارس اتحاده مع اهللا حتى یتأهل وما أح
 التساع القلب باألكثر لیحب المخدومین.

هناك في البریة سكن رعوئیل الذي تفسیره "اهللا صدیق" وتزوج بَصفُّورة التي تعني "عصفورة" وأنجب منها 
 باهللا صدیًقا له، وتتحد حیاته يجرشوم الذي یعني غریب. وكأن موسى هنا یمثل الخادم الذي في وحدته یلتق

 ..بالعصفورة أي بالفكر السماوي الطائر في العلویات، ویلد الشعور الدائم بالغربة.

)، غالًبا كلقب شرف بكونه كاهن مدیان، والتي تعني 1: 3  یثرون (خريَ ُدع ئیلوویالحظ أن حمیه رع
، "حوباب بن یثرون"، وربما حوباب تعني رعوئیل أیًضا، 9: 10 في سفر العدد يَ ، كما ُدع˺"المتقدم في السمو"

 ). 2: 25 ویرجح أنه من نسل إبراهیم وقطورة (تك

 ˼والعالمة أوریجینوس ˻القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندريأما عمل موسى فكان رعایة الغنم، وقد رأي 
. في هذا العمل صورة السیِّد المسیح الراعي الصالح الذي یرعى حركات النفس الداخلیة كقطیع

 
 

1 J. Hastings: Dict. Of the Bibe, p. 496. 
2 Strom 1: 23. 
3 In Jerm. Hom 5: 6. 
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 األصحاح الثالث

 الُعلِّیقة الُمتَّقدة ناًرا
 یتحدث هذا األصحاح عن:

 .]4-1 [  . الُعلِّیقة الُمتَّقدة ناًرا1

 .]5[. خلع الحذاء   2

. ]10-6[. دعوة موسى للخدمة   3
 .]13–11[   . اعتذار موسى 4

 .]17–14[  . اسم اهللا  5

 .]18[األیام الثالثة   سّر . 6

 .]22–19[. ید اهللا القویة   7

  : الُعلِّیقة الُمتَّقدة ناًرا .1
ساق الغنم إلى وراء البریة وجاء إلى جبل اهللا حوریب، إذا به  كان موسى یرعى غنم حمیه یثرونبینما 

. هنا دخل موسى النبي إلى ]3[یرى ُعلِّیقة تتقد ناًرا وال تحترق فقال: "أمیل اآلن ألنظر هذا المنظر العظیم" 
مرحلة جدیدة هي مرحلة اللقاء مع اهللا الذي هو سّر القوة، والراعي الخفي الذي یعمل لخالص العالم وبنیان 

 الكنیسة.

 واآلن إلى أي شيء تشیر هذه الُعلِّیقة الُمتَّقدة؟

 Theالُعلِّیقة المملوءة شوًكا " تعني ]3، 2[. إن كلمة "الُعلِّیقة" بالعبریة كما جاءت في العددین أ

thorny bush"˺الیهود في هذه الُعلِّیقة رمًزا إلسرائیل وقد أحاطت به األشواك واألتعاب التي تلحق ى، لذا رأ 
 في الُعلِّیقة إشارة إلى الكنیسة التي تشتعل ˼العالمة ترتلیان ى ذات الفكر، فرأناآلباء األولي. وقد أخذ بعض ˻به

. ˽القدِّیس هیالري أسقف بواتییهفیها نار االضطهاد وال تُبیدها، ونادى بذات الرأي 
 وكأن ].˾: [یتحدث اهللا مع قدیسیه في الكنیسة كما في الُعلِّیقةالقدِّیس هیبولیتس الرومانيكما یقول 

 في الُعلِّیقة كنیسة السیِّد المسیح المتألمة تحوط بها األشواك، لكنها ملتهبة بنار الروح اإللهي فال ىموسى النبي رأ
یصیبها الموت... هذه هي الخدمة التي ُدعي إلیها!  

وة ا في الشعب الیهودي لكنه لم یبید قسلَّ  أنها تشیر إلى مجد اهللا الذي حالقدِّیس أغسطینوسب. یرى 
 .˿قلبهم المملوءة أشواًكا

، فقد ُولد السیِّد المسیح ي في الُعلِّیقة إعالًنا عن المیالد البتول̀یرى القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندري .ج
 إذ قال: القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصمن البتول، وبمیالده لم ُتحل بتولیة العذراء. هذا أیًضا ما عناه 

1 Philo: Vita Mos. 1: 12: 65.; St. Clem. Alex., Paed 2: 8: 75. 
2 Midrash Rabbah: Exod 2: 5; Philo: Vita Moses 1: 12: 65. 
3 Ad Gnost. 
4 Tract. Myst. 1: 30. 
5 Ben Mos. 
6 N.P.N.F., vol 1, p. 229 (n). 
7 Adu. Anthropom 26 P.G. 76: 1129 A. 
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 لم یحرق الُعلِّیقة الُمتَّقدة، وذلك یح)لیسوع المس([نور الالهوت الذي أشرق منها نحو الحیاة البشریة خالل میالدها 
 .˻ أیًضا بذات الرأيثیؤدورت وفد نادى ].˺ة البتولیة فیها لم تذبل بإنجابها الطفلركما أن زه

"التجسد اإللهي"، فقد اتحد الالهوت   أن الُعلِّیقة حملت سرّ ˼القدِّیس كیرلس اإلسكندري یرى .د
بالناسوت دون أن ُیبتلع الناسوت. فإنه ما كان یمكن لموسى النبي أن یبدأ هذا العمل الخالصي ما لم یتلمس 

ظالل التجسد اإللهي، فیتعرف على "الكلمة اإللهي" المتجسد كصدیق للبشریة، صار واحًدا منا، عاش بیننا یحمل 
لم [: القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصجسدنا وٕانسانیتنا حتى یدخل بنا إلى أمجاده اإللهیة. في هذا یقول 

رضیة، لكنه كان یفوق في بهائه األنوار السماویة، وفي نفس أیشرق النور خالل كوكب مضيء بل خالل ُعلِّیقة 
، أي لئالَّ ینكر حقیقة تجسده.  ]˽لكي ال یظن أحد أنه لیس صادًرا عن مادة ملموسة الوقت

 في الُعلِّیقة صورة حیَّة لقیامة السیِّد المسیح، الذي حمل جسًدا القدِّیس یوحنا الذهبي الفمهـ. أخیًرا رأي 
. ˾حقیقًیا، ومات فعًال، لكنه لم ُیمسك في الموت على الدوام

 بأسبانیا یواسیه ألنه Beatriceكاهن أبیفانیوس  إلى القدِّیس جیروموفي هذه المناسبة نذكر ما كتبه 
الَّ تحزن ألنك ُحرمت من األعین الجسدیة التي یشترك فیها النمل والحشرات أكفیف ال یبصر، قائالً : [یلیق بك 

الطائرة والزواحف مع اإلنسان، بل باألحرى تفرح أن لك العین المذكورة في سفر نشید األناشید... هذه التي بها 
 .˿]3[ "أمیل اآلن ألنظر هذا المنظر العظیم" :تنظر اهللا، والتي أشار إلیها موسى حین قال

. وهنا كلمة مالك ]2 [ "وظهر له مالك الرب بلهیب نار من وسط ُعلِّیقة":ویالحظ أن الكتاب یقول
رسل من قبل اآلب لیعلن هذا العمل ویرسل موسى أُ ي، االبن الذي نتعني "مرسل"، وتشیر إلى األقنوم الثا

ناداه اهللا من وسط الُعلِّیقة... ثم قال: أنا إله أبیك  قال: ". فلو أن الذي ظهر مالك ولیس األقنوم الثاني لما..النبي
 .]6-4[إله إبراهیم وٕاله اسحق وٕاله یعقوب. فغطى موسى وجهه ألنه خاف أن ینظر إلى اهللا" 

 أتيیرى بعض اآلباء أن اآلب ال ُیرى، لكن كلمته ُتعلن هنا في الُعلِّیقة كنار ملتهبة، وهو بعینه الذي ي
 في آخر األزمنة متجسًدا "لكي یخبر" عن اآلب!

 : خلع الحذاء .2
 "ال تقترب إلى هنا. اخلع حذاءك من رجلیك، ألن الموضع الذي أنت واقف علیها :یقول الرب لموسى

 .]5[أرض مقدسة" 

 قلنا أننا إلى یومنا هذا ندخل الهیكل حفاة األقدام كوصیة الرب لموسى ̀في حدیثنا عن قدسیة الهیكل
النبي. وخلع الحذاء یشیر إلى الشعور بعدم تأهلنا حتى للوقوف في هذا الموضع المقدس الذي فیه تقدم الذبیحة 

- یحمل معاٍن أخرى كثیرة وعمیقة،  عند اآلباء المخوفة التي تشتهي المالئكة أن تطلع إلیها. خلع الحذاء أیًضا -
 نذكر منها:

. كانت األحذیة في القدیم تصنع من جلد الحیوان المیت، وكأن اهللا بوصیته هذه یطلب منا أن نخلع أ
 أوریجینوس، به. هذا ما نادى به العالمة يعنا محبة األمور الزمنیة المیتة لنلتصق بالسمویات الخالدة حتى نلتق

1 Vita Mos. 2: 21. 
2 N.P.N.F., vol. 1, p. 229 (n). 
3 In Exod. 
4 Vita Mos. 2: 20. 
5 In 1 cor. Hom 38. 
6 Ep 76: 2. 

Õ  97، 96، ص 1979 المؤلف: الكنیسة بیت اهللا .
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ل كنیسة اهللا؟! إذن لنقف فیها ونحن مث: [أي أرض مقدسة القدِّیس أغسطینوسوأخذ عنه كثیر من اآلباء. فیقول 
: [كان موسى رمًزا للشعب لم یحتذي القدِّیس أمبروسیوس. ویقول ]˺خالعین أحذیتنا، أي رافضین األعمال المیتة

)، بل بنعل رجلیه! لذا أمره الرب بخلعه حتى یحرر خطوات قلبه وروحه من قیود 11: 3 بحذاء الرب (مت
[لیت من یقترب إلى األرض : القدِّیس غریغوریوس النزینزي ویقول .]˻ ویسیر في طریق الروح،ورباطات الجسد

المقدسة التي هي قدس اهللا یخلع نعلیه كما فعل موسى حتى ال یدخل بشيء میت إلى هناك، وال یكون بینه وبین 
 حتى ال تلدغه ،اهللا شيء... أما من یهرب من مصر(محبة العالم) واألشیاء التي بها فلیحتذي ألجل سالمته

وصى یطأها أُ إنما كما و) 15: 3 ال تؤذه تلك التي تطلب عقبه (تكفالعقارب والحیات الكثیرة الموجودة بها، 
 .]˼)19: 10 بقدمیه (لو

 هنا إشارة . - یستخدم في الطبولالعالمة أوریجینوسب. الجلد الذي تصنع منه األحذیة - كما یقول 
الظهور في العبادة، إنما خالل الجهاد الروحي المملوء اتضاًعا یمكن للنفس أن حب إلى عدم استخدام الطبول أو 

  بإلهها.يتدخل إلى المقدسات اإللهیة وتلتق

 أنه إن رفض ، أیًضا أن خالع النعلین مرتبط بما ورد في العهد القدیمالعالمة أوریجینوس یرى .ج
 األرملة إلیه في حضرة الشیوخ وتخلع تي تأ،إنسان أن یتزوج أرملة أخیه كوصیة اهللا لیقیم ألخیه المیت نسالً 

)، هكذا إذ خلع موسى نعلیه أعلن أنه لیس 10-5: 25  (تث"بیت مخلوع النعلین"حذاءه من رجلیه، ویسمى 
ل إنما یدرك حقیقة هیك األسقف أو الكاهن أو الشماس حذاءه عند دخوله العبعریس الكنیسة. وفي كل مرة یخل

 نفسه أنه لیس عریس الكنیسة الحقیقي بل صدیق العریس وخادمه.

 فقال: [لم یكن موسى العریس العالمة اإلسكندري أوریجین ذات الرأي عن القدِّیس أمبروسیوسأخذ 
ع بن نون كان العریس لذا قیل له؟ "اخلع ولذلك قیل له: "اخلع حذاءك من رجلیك" حتى یترك المكان لربه. وال یش

)، لئالَّ بسبب تشابهه مع االسم (یسوع) یظن في نفسه أنه یسوع المسیح عریس 16: 5 نعلك من رجلك" (یش
: 3  العریس إالَّ السیِّد المسیح الذي وحده قال عنه یوحنا: "من له العروس فهو العریس" (یوهوالكنیسة. لیس أحد 

: "لست القدِّیس یوحنا أما حذاء السیِّد المسیح فال یمكن أن ُیحل إذ قال ،). لذا خلع هؤالء أحذیتهم من أرجلهم29
 .]˽)27: 1 مستحًقا أن أحل سیور حذائه" (یو

 بین خلع الحذاء الجلدي وثوبّي الجلد اللذین لبسهما آدم  القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصد. ربط
یعلمنا هذا النور(الذي للُعلِّیقة) أنه یلیق بنا أن نقف [) بعد سقوطهما في العصیان، إذ یقول: 21: 3 وحواء (تك

أمام النور الحقیقي. لكن األقدام التي بها أحذیة ال تقدر أن ترتفع إلى العلو الذي من خالله ترى الحق. لهذا 
 الذي ُوضع حول طبیعتنا في البدایة حین تعرینا ،یلزمنا أن نخلع عن قدمي النفس الغطاء الجلدي األرضي المیت

كون لنا معرفة الحق التي تعلن عن ذاتها لنا، فنتحقق كمال المعرفة لألمور تبسبب عصیاننا لإلرادة اإللهیة. بهذا 
القدِّیس  وقد احتل تعلیم ].˾ بتطهیر أفكارنا عن األمور غیر الموجودة (غیر الحق أو الشر)،الموجودة (الحق)

 عن "ثوبي الجلد" مركًزا هاًما في كتاباته، فیقول مثالً : [الختان یعني خلع الجلد المیت الذي لبسناه غریغوریوس

1 St. Augustine: Sermons on N. T. Lessons, Sermon 52: 7. 
Ð  یقول: [كم باألولى یلیق بنا نحن أیًضا أن نحرر أقدام 11: 2القدیس إمبروسیوس: تفسیر إنجیل لوقا. وفي حدیثه "بخصوص التوبة "

. نفوسنا عن رباطات الجسد وننقي خطواتنا من كل رباطات هذا العالم!!].
3 Greg. Naz.: Second Oration on Easten, 19. 
4 St. Ambrose: of The Christian Faith 3: 10. 
5 Vita Mos. 2: 22. 
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]. لذا فالعمودیة في نظره هي خلع هذا الثوب الجلدي المحیط ˺حین ُطردنا من الحیاة الفائقة الطبیعة بعد عصیاننا
بطبیعتنا، أي خلع أعمال اإلنسان القدیم، هذا الذي یعلن عن موتنا وشهواتنا التي دخلت إلینا بعدما كنا على 

. ˻صورة اهللا

  :. دعوة موسى3
، وهنا هللا موسى وهو واقف حافي القدمین لیتسلم خدمة شعب ايَ من خالل الُعلِّیقة الملتهبة ناًرا ُدع

 نالحظ:

. تطلع موسى النبي إلى الُعلِّیقة وٕاذا كلها أشواك، لكن النار اإللهیة ملتهبة خاللها دون أن تحترق... أ
ن كل م قلوبنا ویعمل بنا بالرغم ب في ذلك عمل الهع الناري الذي یستخدمنا بكل ما فینا من أشواك، یلهىلعله رأ

: [لماذا نیأس، إن اهللا یتحدث في البشر، هذا الذي تكلم في الُعلِّیقة القدِّیس أمبروسیوسضعفاتنا. وكما یقول 
 .]˼! في أشواكيئ ؟! إنه لم یحتقر الُعلِّیقة! إنه یضياالمملوءة أشواكً 

 موسى بل ي)، والدعوة صدرت عن النار اإللهیة، لكنها ال تؤذ7: 10 حًقا إن المتحدث نار آكلة (إش
تسنده وتلهبه... كما فعل الروح القدوس الناري في التالمیذ، الذي أحرق ضعفاتهم وأعطاهم قوة للحیاة الجدیدة 

 ).2 ، أع11: 3 الكارزة (مت

إمكانیاته البشریة بل حدثه عن نفسه، وب. إذ دعى اهللا موسى النبي لم یحدثه عن مؤهالته للخدمة 
كانت هذه الكلمات تخرج و. ]6[اإلمكانیات اإللهیة المقدمة له، قائًال له: "أنا إله إبراهیم وٕاله اسحق وٕاله یعقوب" 

 ى فقد رأ،. تحدث أیًضا عن قیامه هو بالخالص]7[بسلطان وقوة ناریة حتى "غطَّى موسى وجهه ألنه خاف" 
. .. لذا فهو ینزل إلنقاذهم،وسمع وعِلم مذلة شعبه

. وهو ذات الوعد الذي یعطیه لجمیع أنبیائه ورسله ]12[و "إني أكون معك" فهأما سّر قوة موسى النبي 
: 1  "كما كنت مع موسى أكون معك. ال أهملك وال أتركك" (یش:وكل العاملین في كرمه. فیقول لیشوع بن نون

 "ها أنا معكم كل األیام :)، ویقول لتالمیذه16: 1  أنا معك یقول الرب ألنقذك" (إرني)، ویؤكد إلرمیا النبي "أل5
). 20: 28 إلى انقضاء الدهر" (مت

  :. اعتذار موسى4
خرج بنى إسرائیل من أُ  وحتى ،أراد موسى أن یعتذر عن الخدمة قائالً : "من أنا حتى أذهب إلى فرعون

  .]11[مصر؟!" 

طبیعة موسى الضعیفة بالرغم من كونه من رجال اإلیمان جعلته یتردد في قبول الدعوة، وربما كان ذلك 
 "من أنا؟!" بعد أن :. فما كان له أن یقوليمن آثار فشله األول حین خرج إلى الخدمة متكًال على ذراعه البشر

 عرف أن اهللا نفسه هو الذي یرسله وهو الذي ینزل لیخلص. 

1 De beat. 8 P.G. 44: 1292 B. 
Ð  :تحدث القدیس عن ثوبّي الجلد فى كثیر من أعماله، منها

In Inscrip Ps 1: 7 P.G. 44: 456 C; 
Or. Cat. 8 P.G. 45: 33 C, D; 
De Virg. 12, 13 P.G. 46: 373 D, 376 B; 
De Mel. Epis. P.G. 46: 861 B; 
3 St. Ambrose: Can. Virgins 1:1. In Cant. 11 P.G. 44: 1004 D, 1005 C. 
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ر موسى على إعفائه أكثر من مرة، تارة یضع أسئلة واعتراضات، كأن یقول: "فإذا قالوا ما اسمه، صأ
. فیعطیه الرب إمكانیة )1: 4 (هم ال ُیصدقونني" ، والرب ُیجیبه، وأخرى یقول: "ولكن ها]13[ذا أقول لهم" افم

. )10: 4( بسبب ضعفه الشخصي قائالً : "أنا ثقیل الفم واللسان" ضعمل آیات ومعجزات... الخ، وثالثة یعتر
 إذ ال یجد أي ).12: 4(ذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به" إواهللا یؤكد له أنه هو خالق الفم واللسان "

) فأعطاه هرون 14: 4 غضب اهللا (يَ حمحتى )، 13: 4رسل بید من ترسل" (إ السیِّد، یهاحجة یقول: "استمع أ
 شریًكا معه في الخدمة.

 ویسند كل ضعف ، بل یقدم لنا إجابات عملیة لكل تساؤالتناىهكذا إذ یدعونا اهللا للخدمة ال یتركنا نستعف
 لقطیعه المقدس. خفي ویكمل كل نقص في إمكانیاتنا، فهو الراعي ال،فینا

 :. اسم اهللا 5
عرف موسى أن الذي یحدثه هو اهللا، فسأله عن اسمه "فقال اهللا لموسى أهیه الذي أهیه، وقال هكذا قل 

. ]15، 14[إسحق إله یعقوب أرسلني إلیكم"   إسرائیل أهیه أرسلني إلیكم... إله آبائكم إله إبراهیم وٕالهيلبن
 حملت إجابة اهللا لموسى شقین:

 "أن اهللا غیر ُمدَرك وفوق كل تسمیة" أهیه أي أنا هو". أوالً :
 اء "إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب".ب أنه اهللا المنتسب للبشریة، ُمنتسب لخاصته األحثانًیا:

: AHIAH أهیه الذي أهیه :أوالً 
ه هو الكائن ن أأوالً  " یكشف عن جانبین في اهللا:أهیه أن هذا االسم "فیلون الیهودي اإلسكندريیرى 

خبرهم أوًال [إ في هذا یقول: . أنه لیس اسم یقدر أن یعبَّر عنهثانًیاوحده الذي بجواره یكون الكل كأنه غیر موجود. 
إني أنا هو الكائن حتى یعرفوا الفارق بین من هو كائن وما هو لیس بموجود. كما قدم لهم الدرس اآلخر أنه ال 

 .]˺یمكن السم ما أن ُیستخدم لیلیق بي أنا الذي إلیه وحده ینسب الوجود

 ˻ أن هذه العبارة تعني أنه إذا قورنت كل األمور الزمنیة باهللا تصیر "باطالً "القدِّیس أغسطینوسویرى 
 .˼تغیرمأو "ال شيء"، وأنها تعلن عن اله  بكونه الوجود األول والسامي غیر ال

ى وال مستقبل منتظر، لكنه فوق ههذه العبارة ُتظهر اهللا أنه حاضر على الدوام، لیس فیه ماٍض انت
ب إلیه من كل تغیرات فنهر"نجد لنا ملجأ،  الزمن "حاضر دائم"... في هذا الحاضر الدائم، أو األبدیة الحاضرة

. ˽ فیه إلى األبد"ىالزمن ونبق
]. ˾إن كان اهللا هو الوجود الدائم، [إذن من یأخذ االتجاه المضاد هللا إنما یسیر نحو العدم

 عن البتولیة وعظمة البر المسیحي یقول: [ال یقدر أحد أن یرى بعینیه اآلب میثودیوسفي حدیث 
املة وواضحة في ذاك الذي قال كعظمة أو شكل أو جمال البّر ذاته أو الفهم أو السالم، إنما تظهر هذه جمیعها 

. ]˿أن اسمه "أنا هو"

1 Philo: Vita Mos. 1: 14: 75. 
2 St. Augustine: On Ps. 144. 
3 St. Augustine: City of God 12: 2; On Christian Doctrine 1: 32. 
كثیر من اآلباء فسروا هذه العبارة على أن اهللا غیر مدرك وأنه إذا قورنت الخلیقة به تحسب كأنها غیر موجودة (القدیس جیروم رسالة 

48 :14 .(
4 St. Augustine: on Ps. 90. 
5 St Augustine: On Ps. 39. 
6 Methidius: Disc. 8, ch 8. 
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 :ثانًیا: إله آبائكم

. وتكرارها ثالث مرات في هذا ]15[ "إله آبائكم إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب" :قول اهللا لموسى
 القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندري فقد رأي ،باء الكنیسةآ سحب قلب ]16، 15، 6[اللقاء بین اهللا وأول قائد للشعب 

 أن اهللا هو إله العالم كله، إله السمائیین واألرضیین، لكنه ینسب نفسه مععالمة الصداقة اإللهیة اإلنسانیة ف
 فنراه یكلم موسى وجًها لوجه كما ُیكلم الصدیق صاحبه ًقالألخصاء أصدقائه. إنه ال یود أن یكون سیًِّدا بل صدي

 [أسماء اهللا متعددة :القدِّیس أفراهات). ویقول 2: 34)، ویطلب منه "قف عندي هناك" (11: 33 (خر
 إنما ما یخص عالقته بالبشر ،ومكرمة... أما االسم الذي تمسك به والذي هو عظیم ومكرم فلیس ما یخص بره

 قائالً : "أنا إله إبراهیم وٕاله شر [برحمته ربط نعمته بالب:القدِّیس أغسطینوس]. ویقول ˺"الخاصة به"كخلیقته 
إسحق وٕاله یعقوب"، حتى ُیفهم من هذا أن هؤالء الذین هو إلههم إنما یعیشون معه إلى األبد. إنه ینطق بهذا 

 ویدركوا قدر ما یستطیعون هذا ،ة الحب أن یعرفوا كیف یطلبون وجهه إلى األبدوحتى یفهم أوالده أنه یلزمهم بق
]. ˻"أهیه الذي هو أهیه"الذي هو 

 الذي فوق كل ،رمتغين اهللا غیر المدَرك وال إواآلن إذ نربط االسمین مًعا "أهیه"، "إله أبائكم"  نقول 
 قط أي نبي المشبع لكل احتیاجاتهم. لذا لم یتحدث ، یقدم ذاته للبشریة لیتعرفوا علیه كإلههم الخاص،حدود الزمن

عن نفسه كأنه شيء یقتنونه، أما السیِّد المسیح فهو "كلمة اهللا" الذي جاء یقدم ذاته في أكثر من موضع، قائالً : 
 والقیامة ، والخبز النازل من السماء والینبوع الحيِّ ، واألخ البكر والمخلص،... قدم نفسه الصدیق والعریس""أنا هو
 . ˼ والطریق والحق والحیاة، وأخیًرا قال "أنا هو األلف والیاء" أي مشبع كل حیاتنا،والباب

وأخیًرا، نالحظ أن السیِّد المسیح استخدم االسم الثاني لیؤكد للصدوقیین القیامة، فإن اهللا إله إبراهیم وٕاله 
 إنما ینسب لنا، يّ ). فإن كان اهللا هو الح32-31: 22   (مت: إله أحیاء ولیس إله أموات،إسحق وٕاله یعقوب

 . ˽ معه إلى األبدىواهًبا إیَّانا الحیاة لنبق

  : سّر األیام الثالثة.6
نا، فاآلن نمضي سفر تقالإأمر اهللا موسى أن یطلب مع الشیوخ من فرعون قائلین: "الرب إله العبرانیین 

 .]18[ثالثة أیام في البریة ونذبح للرب إلهنا" 

لقد طلب الرب منهم أن یخرجوا سفر ثالثة أیام في البریة ویذبحوا للرب، وكان فرعون یطلب من موسى 
ر، لكن موسى أجابه "ال یصلح أن نفعل هكذا... نذهب سفر ثالثة أیام في صوهرون أن تقدم الذبائح في أرض م

). وأخیًرا سمح لهم بالخروج، لكنه كان یقول لهم "ال تذهبوا 27، 26: 8البریة ونذبح للرب إلهنا كما یقول لنا" (
)، أما موسى فأصر على السفر ثالثة أیام... لماذا؟  28: 8بعیًدا" (

الطریق الذي یخرج فیه الشعب لیقدم هللا ذبیحة إنما هو السیِّد المسیح نفسه الذي قام في الیوم الثالث، 
 قبل كل عبادة وتقدمة منا لآلب.توخالل قیامته 

[یلزمنا أن   أحادیث طویلة عن سّر األیام الثالثة، نقتطف منها العبارات التالیة:للعالمة أوریجینوس
ال نتركه جسمانًیا بل نتركه من جهة أفكارنا؛ لیس بالخروج ! نخرج من مصر ونترك العالم إن كنا نرید أن نخدمه

1 Aphrahat: Demon. 17 of Christ the Son of God, ch. 5. 
2 On Ps. 110. 

Ñ "للقدیس یوحنا الذهبي الفم حدیث شیق فى هذا، راجع كتابنا "الكنیسة تحبك .
4 St. Aug,: On the Gospel of St. John, tr. 12: 2. 
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 في هذا الشأن: "یا أوالدي ال القدِّیس یوحناإنما بالتحرك اإلیماني. اسمعوا ما یقوله ومن الطرق العادیة الملموسة 
 ..).16-15: 2 یو 1تحبوا العالم وال األشیاء التي في العالم، ألن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العیون" (

). ما هو هذا الطریق الذي 3: 5ماذا یقول موسى؟ "نذهب سفر ثالثة أیام في البریة نذبح للرب إلهنا" (
یقطعه في ثالثة أیام للخروج من مصر والذهاب إلى الموضع الذي ینبغي أن نذبح فیه للرب؟ إنه الرب نفسه 

). ینبغي أن نسیر في هذا الطریق ثالثة أیام، ألنك "إن 6: 14  "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو:القائل
). هذه هي األیام الثالثة 9: 10 اعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت" (رو

 ).14: 49 التي تقطعها في الطریق لتصل إلى الموضع الذي ُیذبح فیه للرب وُتقدم "ذبیحة التسبیح" (مز
ام يهذا هو المعنى السري، أما المعنى السلوكي (األخالقي) وهو أهم، فإننا نترك مصر مسیرة ثالثة أ

حفظ الوصیة بال دنس وال لوم إلى ظهور ربنا یسوع المسیح" إ ":حین نكون أنقیاء في الجسد والروح، كقول الرسول
حساساتنا عن أمور هذه الحیاة إ إننا نترك مصر مسیرة ثالثة أیام حین نفصل عقلنا وطبیعتنا و.)14: 6ي ت 1(

 أفعالنا وكلماتنا وأفكارنا، إذ توجد ثالث فرص للخطیة نقىلنلتصق بوصایا اهللا. نترك مصر ثالثة أیام حین تت
  ].˺)خالل العمل والكالم والفكر(

. ألن عمل عدو الخیر هو حرماننا ..)28: 8الَّ نبتعد كثیًرا، فال نسیر ثالثة أیام (أُیرید إبلیس (فرعرن) 
 أي ،الَّ نسیر في الرب ثالثة أیامأمن التمتع بقوة قیامة السیِّد المسیح في داخلنا. هذا من جانب، ومن جانب آخر 

 في أفعالنا وكلماتنا وأفكارنا، إنما یرید أن یكون له موضع فینا إن لم یكن بالعمل فبالكالم، وٕان لم یكن نتنقىال 
: [یرید أن یضمن أنهم یخطئوا إن لم یكن بالفعل فلیكن العالمة أوریجینوسباللسان فبالفكر. وعلى حد تعبیر 

بالقول وٕاالِّ فعلى األقل بفكرهم. إنه ال یریدهم أن یبتعدوا عنه ثالثة أیام كاملة. یرید أن یرى له فینا ولو یوم واحد 
على األقل، إذ له في بعض األشخاص یومان وفي اآلخرین له األیام الثالثة كلها. لكن طوبى لمن ینفصل عنه 

. ]˻األیام الثالثة بأكملها، وال یكون له فیه یوم واحد
بخروجنا ثالثة أیام ندخل إلى معرفة "القیامة" فتستنیر بصیرتنا الداخلیة بنور المعرفة الحقیقیة. فإن كان 

)، فإنه ال ُیریدك أن تخرج من دائرة الظلمة إلى نور 12: 6 فرعون یمثل إبلیس "رئیس ظلمة هذا العالم" (أف
 في ظلمة القبر وال تنعم بنور القیامة. لذا نجده في حدیثه مع موسى یعترف بعدم ىالمعرفة. إنما ُیریدك أن تبق

 ).2: 5معرفته أي بظلمته قائالً : "ال أعرف الرب" (

خبرة األیام الثالثة أي القیامة مع السیِّد المسیح اختبرها قبًال إبراهیم أب اآلباء، هذا الذي خرج من بیته 
)، ما هي هذه العالمة التي خاللها یقدم 4: 22 ثالثة أیام وعندئذ رأى العالمة فقّدم ابنه ذبیحة حب هللا (تك
 "آمن باهللا القادر :نهإقول معلمًنا بولس الرسول عنه يإبراهیم ابنه الوحید إسحق إالَّ عالمة قیامة المصلوب، لذا 

). رأي قیامة السیِّد المسیح فقدم ابنه إسحق مؤمًنا أن اهللا قادر أن یقیمه 19: 11 على اإلقامة من األموات" (عب
من األموات. 

: یّد اهللا القویة . 7
 "فأمّد یدّي وأضرب مصر بكل عجائبي :من حین إلى آخر یؤكد اهللا لموسى قدرته على الخالص قائالً 

 .]25[التي أصنع فیها وبعد ذلك یطلقكم" 

1 Origen: In Exod, hom 3:3. 
2 Ibid. 
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 بل یعطیهم نعمة في أعین الشعب فُیعیروهم أمتعة فضة وأمتعة ذهب ،وفي خروجهم ال یخرجهم فارغین
ه تتقدس، لكنه في خروجه نحو كنعان سمن، لیس فقط نفؤ... أوًال إشارة إلى قوة الخالص في حیاة الم]22[وثیاًبا 

ر كل ما في داخله مما كان ي وأحاسیسه ودوافعه، یصه طاقاته الداخلیة وعواطف،مل معه غنائم كثیرةیحالسماویة 
ُأجرتهم وأذلوهم في السخرة ت مكرًسا للشر وعّلة موت له مقدًسا ومبارًكا. ومن جهة أخرى إن كان الشعب قد سلب

 .˺وبناء بیوت لهم، فإن اهللا یعطیهم نعمة في أعینهم لكي یقدموا لهم بإرادتهم هذه األمور: ذهًبا وفضة وثیاًبا

جد ي، ]17[ إلى أرض تفیض لبًنا وعسالً " ...أما غایة هذا العمل اإللهي الخالصي فهو "أصعدكم
 والناضجون األقویاء غذاءهم. فاللبن والعسل إنما هما إشارة إلى حیاة الشبع واللذة ،تهمواألطفال البسطاء ق

 كان المعمَّدون في الكنیسة األولى یشربون أثناء طقس المعمودیة لبًنا ویأكلون عسًال، إذ بالمعمودیة االروحیة، لهذ
. ˻صار لهم حق الدخول إلى كنعان السماویة الموعود بها

 

Ï  إن كان اهللا یأمر أّال ُنكّم ثوًرا دارًسا فهل یترك هؤالء محرومین من أجرة عملهم؟!24: 4یقول العالمة ترتلیان (ضد مرقیان ( .
Ð للمؤلف: القدیس كیرلس األورشلیمي .
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 األصحاح الرابع

 موسى یلتقي بشعبه
 بهرون ي موسى باهللا خالل الُعلِّیقة الملتهبة ناًرا كان البد لموسى النبي أن یترك مدیان لیلتقىبعدما التق

 أخیه وبشعبه في مصر:

 . ]9-1[. معجزات ثالث لشعبه  1

 .]13-10[. أنا ثقیل الفم واللسان  2

 .]17-14[. هرون كسند لموسى   3

 .]23-18[. ترك مدیان     4

 .]26-24 [. ختان ابن موسى 5

. ]31-27[. بدء العمل    6

  :. معجزات ثالث لشعبه1
كما ظهر اهللا لموسى خالل الُعلِّیقة الُمتَّقدة ناًرا یعلن له سّر الخالص خالل التجسد اإللهي والمیالد 

البتولي واأللم، كان البد أن یمنح موسى إمكانیة تقدیم بعض المعجزات التي تحمل ظًال لهذا السّر أي الخالص، 
ة فائقة وخالل التجسد اإللهي والصلیب. لقد وهبه ثالث معجزات یمارسها أمام شعبه، لیس لمجرد إظهار ق

للطبیعة، وٕانما تعلن عمل اهللا الفائق نحو اإلنسان. هذه المعجزات هي: تحویل العصا إلى حیة، وجعل یده الیمنى 
برصاء، تحویل الماء إلى دم.  

 : تحویل العصا إلى حیة:أوالً 

. ]2[في یدك؟ فقال: "عصا" التي سأل اهللا موسى: ما هذه 
قائالً : [حتى عندما القدِّیس یوحنا الذهبي الفم ألم یعلم اهللا ما بید موسى، فلماذا سأله هكذا؟... یجیب 

]. هذه هي ˺یراها حیة ال ینسى أنها هي التي كانت عصا، متذكًرا كلماته هو عنها فیتحیر بسبب هذا الحدث
)، حتى متى أقامه یشهد 34: 11 طریقة اهللا في تعامله معنا كأن یسأل عن لعازر قائالً : "أین وضعتموه؟" (یو

الیهود أنفسهم أنه أقامه من القبر.  
 فتصیر حیة ، على األرض]20[ عصاه، التي ُدعیت فیما بعد عصا اهللا يلقد أمر الرب موسى أن ُیلق

وقوته الذي نزل على األرض من أجلنا، "هذا الذي لم یعرف  تبتلع كل حیات المصریین. اهللا الكلمة هو عصا اهللا
 أي حملت المعجزة ظالًال لسرّي التجسد ؛ لكي یقتل كل خطایانا،)21: 5 كو 2خطیة صار خطیة ألجلنا" (

 والصلیب.

: [لیت تحویل العصا إلى حیة ال یقلق محبِّي المسیح، إن القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
ض هذه المقارنة، إذ یقول: "وكما فالئقة، فإن الحق نفسه لم یر كنا نتقبل التعلیم الخاص بالتجسد خالل حیة غیر

ضح، ألنه إن كان والد الخطیة ا). فالتعلیم و14: 3 تكرفع موسى الحیة في البریة هكذا ُیرفع ابن اإلنسان" (
دعاه الكتاب المقدس "حیة"، فالمولود من الحیة بالتأكید هو حیة، إذن فالخطیة هي مرادف مشترك مع الذي 

 .)21: 5 كو 2 (یلدها. یشهد النطق الرسولي بأن الرب قد صار خطیة ألجلنا، إذ لبس (شبه) طبیعتنا الخاطئة

1 St. John Chrys.: In Matt., hom 31. 
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ینطبق هذا الرمز بحق على الرب، ألنه إن كانت الخطیة هي حیة، والرب صار خطیة، إذن النتیجة 
 هذه التي لیست إالَّ أنها خطیة. من أجلنا صار ،المنطقیة واضحة للجمیع. بكونه صار خطیة صار أیًضا حیة
]. ˺حیة لكي یلتهم حیَّات المصریین التي أوجدها السحرة ویقتلها

). لذلك 1: 3 : [إلى أي شيء أغرت الحیة اإلنسان؟ إلى الموت (تكالقدِّیس أغسطینوسأیًضا یقول 
  .]˻فإن الموت جاء عن الحیة... إذن فالعصا التي صارت حیة هي المسیح الذي دخل إلى الموت...

 عن هذه العصا المتحولة إلى حیة ˽ كیرلس اإلسكندري والقدِّیس˼إیرینئوسالقدِّیس وتحدث أیًضا 
 والقدِّیس ̀العالمة ترتلیان كرمز للصلیب. أما ˿ والقدِّیس أمبروسیوس˾والقدِّیس یوستینكرمز للتجسد اإللهي، 

الَّ یقدر بإرادته أ أیًضا فرأیا فیها رمًزا للقیامة، إذ یقول األخیر هل الذي جعل من العصا حیة ́أمبروسیوس
 اإللهیة أن یعید العظام، وتعود الحیاة للموتى مرة أخرى؟!

 على خوف موسى من العصا المتحولة إلى حیة وهروبه منها قائالً : [ما القدِّیس أغسطینوسویعلق 
قارن ]. كما ̂خوة إالَّ ما نعرف أنه حدث في اإلنجیل؟! فقد مات المسیح فخاف التالمیذ وهربواإلهذا أیها ا

: 14 بین خوف موسى هنا وخوف التالمیذ عندما رأوا السیِّد ماشًیا على البحر (مت القدِّیس یوحنا الذهبي الفم
.  ˹˺)، فاإلنسان یخاف ویرتعب عندما یدرك قوة العمل اإللهي25-26

: [بهذه العصا - كلمة أسقف نیصص القدِّیس غریغوریوسالعصا ُتشیر أیًضا إلى اإلیمان، إذ یقول 
ن كان في نظر وإ ]. إیماننا بكلمة اهللا المتجسد المصلوب، ˺˺اإلیمان - التي في یده، تغلَّب على حیَّات المصریین

ة العالم وفلسفاته البشریة، مقدًما شفاًء حقیقًیا لجراحات مالیونانیین جهالة وعند الیهود عثرة، لكنه ابتلع حك
 استحسن اهللا ، "ألنه إذ كان العالم في حكمة اهللا لم یعرف اهللا بالحكمة:اإلنسان. وكما یقول القدِّیس بولس الرسول

: 1 كو 1أن یخلِّص المؤمنین بجهالة الكرازة... ألن جهالة اهللا أحكم من الناس، وضعف اهللا أقوى من الناس" (
21 ،25.( 

 عن قوة اإلیمان الشافي خالل هذه الحیة قائالً : [هذا یعني أن الكلمة القدِّیس أمبروسیوسویتحدث 
صار جسًدا لُیبید سّم الحیات القاتلة، لغفران الخطایا. ألن العصا ُتمثل الكلمة. هذا حق، أنه عصا ملوكي 

. صارت العصا حیة، ألن ابن اهللا المولود من اآلب صار ابن اإلنسان مولوًدا مةصاحب سلطان ومجید في حك
 وُرفع كالحیة على الصلیب، وسكب الدواء الشافي لجراحات اإلنسان، كقول الرب نفسه: "وكما رفع ،من امرأة

. ]˻˺)14: 3 موسى الحیة في البریة هكذا یرفع ابن اإلنسان" (یو
أخیًرا، فإن عودة الحیة إلى عصا مرة أخرى إنما ُتشیر إلى السیِّد المسیح الصاعد إلى السموات، إلى 

أمجاده بعدما مزق الصك الذي كان علینا، لُیقیمنا معه ویجلسنا معه في السمویات، شركاء معه في المجد، نستقر 
 في حضن أبیه ببره.

1 Vita Mos. 2: 31-33. 
2 On Ps. 74. 
3 Adu. Haer 3: 28. 
4 Glaph in Ex. 2: 299. 
5 Dial. 86. 
6 Duties of Clergy 3: 15. 
7 De Res. Mort. 28. 
8 On belief in the Resurrection. 
9 On Ps. 74. 
10 In Matt. Hom 28. 
11 Vita Mos. 2: 36. 
12 Duties of the Clergy 3: 15 
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  :ثانیا: یده الیمنى البرصاء
ن ید اهللا اآلب الیمنى أو یمین اآلب إنما هو االبن الجالس عن یمینه، أي إ ˺القدِّیس أمبروسیوسیقول 

 ثم ،أي قوة اآلب، هذا الذي في حضنه. لقد نزل إلینا حامًال خطایانا (البرص یشیر إلى الخطیة) لیغسلنا وُیقدسنا
 یعود بنا إلى حضن أبیه أصحاء بال خطیة. وكأن هذه اآلیة إنما تؤكد اآلیة السابقة.

 في هذا المعجزة إعالًنا عن موت السیِّد المسیح بالجسد إذ صارت یده بیضاء، القدِّیس جیرومیرى 
 .˻ عادت یده إلى ما كانت علیه إذوقیامته

خرجها من وسط حضنك. إفِن، إ في قول المرتل: "لماذا تُرد یدك ویمینك؟ القدِّیس أغسطینوسویرى 
، یرى إنها صرخات موجهة هللا اآلب حیث یطلب )74 واهللا ملكي منذ القدم فاعل الخالص في وسط األرض" (مز

 :ِن الشر مقدًما الخالص في وسط كل األمم. یقول القدِّیسفأن یرسل ابنه الوحید "یمینه" الذي في وسط حضنه، لي
. ]˼لقد ُأصیب الیهود بالعمى فلم یعرفوا السیِّد المسیح كمخلص حتى یكمِّل خالص األمم[

  :ثالثًا: تحویل الماء إلى دم

جاءت هذه المعجزة لتثبیت المعجزتین السابقتین، فإنه ال خالص لنا إالَّ خالل دم السیِّد المسیح، الذي 
 یقدس میاه قلبنا الباردة.

  :. أنا ثقیل الفم واللسان2
اعتذر موسى النبي عن الخدمة قائالً : "استمع أیها السیِّد. لست أنا صاحب كالم منذ أمس وال أول من 
أمس وال من حین كلمت عبدك، بل أنا ثقیل الفم واللسان. فقال له الرب: "من صنع لإلنسان فًما أو من یصنع 

أخرس أو أصم أو بصیًرا أو أعمى، أما هو أنا الرب؟! فاآلن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به" 
]10-13[. 

متى شعر موسى أنه ثقیل الفم واللسان؟ حین كان في القصر ابًنا لألمیرة ابنة فرعون، یتدرب بكل 
حكمة المصریین كان یشعر أنه قادر على الكالم، أما اآلن إذ صار في حضرة الرب نفسه شعر أنه ثقیل الفم 

) 22: 7 : [أثناء إقامته في مصر عندما تعلم بكل حكمة المصریین (أعالعالمة أوریجینوسواللسان! وكما یقول 
لم یكن موسى ثقیل الفم واللسان، إذ كان یستخدم البالغة حین یتحدث عن نفسه. كان في عیني المصریین 

الصوت المجلجل وصاحب البالغة التي ال ُتقارن. غیر أنه إذ سمع صوت اهللا والوصایا اإللهیة شعر أنه أخرس، 
 لتسهیل ذلك استخدم التشبیه التالي: .)1:1 وذلك حینما بدأ یدرك الكلمة الحقیقي الذي كان عند اهللا في البدء (یو

أمام الحیوانات غیر العاقلة یبدو اإلنسان عاقًال حتى وٕان كان غیر مثقف وغیر متعلم فیظهر أنه بلیغ، ألنه لیس 
للحیوانات صوت وال عقل. لكنه إذا قورن بعلماء وأصحاب بالغة یتكلمون بكل أنواع الكالم فیظهر عقیًما 

نه مهما كان عملك وحكمتك إوأخرس. هكذا حینما تتأمل كلمة اهللا ذاته وترفع عینیك نحو الحكمة اإللهیة ذاتها، ف
فستعترف أمام اهللا أنك كالحیوان األخرس، بل وأكثر منه. هذا هو الشعور الذي انتاب داود الطوباوي نفسه حین 

ده قص هذا ما .)27: 22 بهیم عندك" (مزكمیدان الحكمة اإللهیة فتال "أنا بلید وال أعرف، صرت  قارن نفسه في
م واللسان" ال أقدر على الكالم. بالمقارنة مع اهللا الكلمة یصیر الناس فموسى أعظم األنبیاء بقوله "أنا ثقیل ال
 ].˽جمیًعا لیس فقط بال بالغة بل وخرس

1 Ibid. 
2 To Pammachius against John of Jerusalem 33. 
3 On Ps 74. 
4 Origen: In Exod. Hom 3: 1. 
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ه ولسانه، انسحق في داخله معتذًرا عن الخدمة فتأهل مكتشف موسى النبي ثقل فأبالوقوف أمام اهللا 
د تحدث اآلباء كثیًرا عن اتضاع موسى.  قه لیخدم. ومباألكثر لكي یمأل اهللا ف

. ..)2: 3 ؛ عب7: 12 : [ُدعَي موسى أمیًنا في كل بیت اهللا (عدالقدیس إكلیمنضس الرومانيیقول 
 :مع أنه نال كرامة عظیمة هكذا لكنه لم یستخدم أسلوب العظمة، وٕانما حین سمع القول اإللهي من الُعلِّیقة قال

 ].˺" "أنا لیس إالَّ دخان زق:)، كما یقول10: 4، 11: 3 "من أنا حتى أذهب؟ أنا ثقیل الفم واللسان" (خر

: [جید لك أن تتراجع عن اهللا إلي حین (في دعوته لك للخدمة) القدیس غریغوریوس النزینزيكما یقول 
 في الحال إلیه كما فعل هرون ي)، بعد ذلك تجر6: 1  وٕارمیا (إر،)10: 4 ا موسى العظیم (خرمً كما فعل قدي

)، لكنه یلزمنا أن ننفذ األمرین بروح الخضوع، ننفذ األمر األول بشعور 6: 1 )، وٕاشعیاء (إش27: 4 (خر
 ...].˻الحاجة إلي القوة، وننفذ األمر الثاني بسبب قدرة ذاك الذي دعانا

یقول أیًضا: [هرون كان مشتاًقا (للخدمة) أما موسى فقاوم. إشعیاء خضع للحال أما إرمیا فكان خائًفا 
 .]˼ حتى یتقبل من اهللا وعًدا وقوة تفوق سنه،بسبب صغر سنه ولم یجسر أن یتنبأ

ته أ: [إذ بلغ (موسى) عمق الفهم الذي هو "معرفته لنفسه"... كافالعالمة أوریجینوسویقول أیًضا 
 للذین یفتح اهللا أفواههم لیتكلموا! وبى. ط]22 [النعمة بمواهب عظیمة كهذه: "أنا أكون معك وأعلمك ما تتكلم به"

: 81 فغر فاك وأنا أمأله" (مزإ ": وكما قال اهللا بفم داود..یمألها من بالغته كما قیل هنا.وإنه یفتح أفواه األنبیاء 
). إذن اهللا 9: 6 ي" (أفم لي كالًما عند افتتاح في "إنه یعط: وبنفس المعنى یقول القدیس بولس الرسول،)11
]. ˽ الذي یفتح فم الذین ینطقون بالكلمات اإللهیةوه

 مع موسى ى وٕانما أیًضا انفتح فم أخیه هرون، هذا الذي التق،لم ینفتح فم موسى وحده لیتكلم اهللا فیه
 يه ویتمتع بكلمات الرب والمعرفة اإللهیة یلزمه أن یلتقمن كل من یرید أن ینفتح فأ. وك]27[عند جبل اهللا 

: العالمة أوریجینوس داخل الكنیسة المقدسة اإللهیة. في هذا یقول  أيبموسى (الناموس) روحًیا عل جبل اهللا
 جبل اهللا لیتأهلوا لرؤیة یسوع متجلًیا ومعه موسى وٕایلیا في المجد. وأنت أیًضا ىصعد بطرس ویعقوب ویوحنا عل[

إن كنت ال تصعد على جبل اهللا وتتقابل مع موسى، أي إن كنت ال ترتفع إلي الفهم الروحي للناموس، إن كنت 
 وتختلط بالسرد ،ال تبلغ قمة اإلدراك الروحي فلن یفتح الرب فمك. أما إن توقفت عند المعنى الحرفي البغیض

 وال یفتح اهللا فاك وال یعلمك ما ،فإنك لن تلحق بموسى علي جبل اهللا التاریخي لتفاصیل األحداث الیهودیة
 .]˾تقوله

اهللا ال یفتح فقط أفواهنا لیمألها بكلماته وٕانما یفتح أیًضا عیوننا لتستنیر بالروح القدس وترى األمجاد 
اإللهیة، ویفتح اآلذان لتسمع صوته اإللهي بغیر عناد، ویفتح حواسنا وطاقاتنا الداخلیة لكي تُبتلع بالكامل في 

: [كما یفتح اهللا أفواه القدیسین كذلك یفتح آذانهم لیسمعوا الكلمات اإللهیة. العالمة أوریجینوساإللهیات. یقول 
 كذلك یفتح الرب األعین ..).5: 50 یشهد بذلك إشعیاء النبي القائل: "السیِّد الرب فتح لي أذًنا وأنا لم أعاند" (إش

 "یا رب افتح عینیه فیبصر، ففتح الرب :كما فتح عیني هاجر لتبصر بئر المیاه الحیة، وكما قال إلیشع النبي
 إذن یفتح اهللا الفم ..).15: 6 مل 2 وٕاذا الجبل مملوء خیًال ومركبات نار حول إلیشع" (،عینّي الغالم فابصر

 .]˿واألذنین والعینین حتى نتكلم ونسمع ونبصر األمور اإللهیة

1 Clem. 17. 
2 Greg. Naz.: Orat. 1: 1. 
3 Orat. 2: 114. 
4 Ibid 3: 2. 
5 Ibid 3: 2. 
6 Ibid 3: 2. 
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وكما یفتح أوالد اهللا حواسهم وأعماقهم لیتقبلوا عمل اهللا فیهم، هكذا یفتح أیًضا أوالد إبلیس حواسهم 
نظر، ماذا ُكتب عن یهوذا؟ "دخله أُ : [العالمة أوریجینوسوأعماقهم ألبیهم لیتقبلوا عمله فیه ولحسابه. یقول 

 ].˺). لقد فتح فمه لیتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كیف یسلمه إلیهم بعدما أخذ الفضة4: 22 لو(شیطان" 

نا؟ هل نحن نفتحه واهللا یمأله، أم هو الذي یفتحه وهو الذي یمأله؟ فمربما یتساءل أحد: من الذي یفتح 
 علي رسالتین للبیالجیین یقول: [مع أننا بدون معونته ال نقدر أن نفعل شیًئا، فال القدیس أغسطینوسفي رد 

نقدر أن نفتح أفواهنا، لكننا نفتحها بمعونته مع قیامنا بدور من جانبنا، لكن اهللا هو الذي یمأله دون أن یكون لنا 
]. ˻دور في ذلك

   :هرون كسند لموسى .3
بالرغم من كل تأكیدات اهللا  لموسى أنه هو الذي یعمل فیه، وهو ملتزم بإنجاح طریقه، لكن موسى عاد 

 لقد حمي غضب اهللا ب!رسل بید من ترسل". حًقا ما أتعب القلب البشري حین یتعإ "استمع أیها السیِّد. :لیقول
د أرسل فقنفراده بالرسالة، وقدم له اهللا شریًكا، حًقا إن الشركة في الخدمة جمیلة ومبهجة إ، فخسر موسى ]14[

  الهروب من المسئولیة.ىإصراره علوالرب تالمیذه إثنین إثنین، لكن ما حدث مع موسى كان ثمرة ضعفه 

ل اهللا حتى هذا الضعف للخیر، إذ صار هرون سنًدا لموسى، ورمًزا للمالك  على أي األحوال، حوَّ
ا كان لموسى مالك شریر (فرعون الذي یمثل إبلیس) یقاومه، كان له أیًضا المالك الحارس كأخ له، مالحارس. فك

القدیس غریغوریوس أسقف هرون الذي صار كاهًنا یشفع في الشعب ویسند موسى في خدمته. وكما یقول 
 تعلیم یستمد قوته من تقلید اآلباء القائل بأن اهللا لم یهمل طبیعتنا بعد سقوطها في الخطیة بل هناك: [نیصص

سندها بعنایته. فمن ناحیة أقام مالًكا یحمل طبیعة غیر فاسدة یسند حیاة اإلنسان، ومن الناحیة األخرى أقام 
أیًضا المفسد الذي هو شیطان شریر وقاتل ُیقاوم طبیعة اإلنسان. هكذا یجد اإلنسان نفسه بین هذین االثنین 

اللذین یحمالن غرضین متناقضین ففي مقدوره أن یغلِّب أحدهما علي اآلخر. المالك الصالح بتعقله یكشف عن 
لذات الملموسة التي ال تعطي رجاًء في مه فیبرز المفوائد الفضیلة لیمأل بالرجاء السالكین باستقامة، أما خص

الخیرات العتیدة... فإن انسحب إنسان من الذین یغرونه نحو الشر، مستخدًما عقله ومرتًدا نحو الحیاة الفضلى 
 نفسه النقیة صور ىمعطًیا للشر ظهره، ومنطلًقا نحو الرجاء في الخیرات كمن ینظر في مرآة، مثل هذا تنطبع عل

 ما هوانطباعات الفضیلة التي یعلنها اهللا له. مثل هذا یقدم له أخوه (هرون) عوًنا ویرافقه، ألن المالك الذي بطریق
 .]˼هو إالَّ أخ للنفس العاقلة المتزنة یظهر له ویقف معه عندما یقترب من فرعون

هرون أیًضا ُیشیر إلى العمل الكهنوتي التعُبدي، التصاقه بموسى إنما یرمز إلى التحام الوصیة بالعبادة 
للعمل بروح الرب من أجل خالص العالم. فالكرازة تقوم على إعالن الوصیة أو الكلمة اإللهیة بروح العبادة 

التقویة. 

 :. ترك مدیان 4
نظر جمیع العجائب التي جعلتها في أ ":إذ أمر اهللا موسى أن یرجع إلى مصر لُیخرج الشعب قال له
. هكذا سبق فأعلن اهللا له اإلمكانیات ]21[یدك، واصنعها قدام فرعون. ولكنني ُأشدد قلبه حتى ال یطلق الشعب" 

التي وهبه إیَّاها وأیًضا بالتجارب التي ُتحیط به حتى ال یخور في طریق الجهاد. هذا ما فعله السیِّد المسیح معنا، 

1 Ibid 3: 2 
2 Against two letters of the Pelagians, ch 20. 
3 Vita Mos. 2: 45. 46. 
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 "ها أنا أرسلكم كحمالن في وسط ذئاب" :)، وفي نفس الوقت قال33: 16 أكد لنا "ثقوا أنا قد غلبت العالم" (یو
 ).16: 10 (مت

) أن فرعرن ُیقسي قلبه بكمال حریة إرادته، أما هنا 32: 8هل ُیشدد اهللا القلب؟ یظهر من قول الكتاب (
فیقول الرب أنه ُیقسي قلب فرعون، بهذا نعرف أن اهللا بحكمه العادل یترك فرعون لینفذ إرادته الحرة التي هي 

إلى ذهنه المرفوض"  وقساوة القلب وال یمنعه حتى یتمجد فیه، وحسب كلمات الرسول "أسلمه اهللا إلى شهوات قلبه 
. )28، 24: 1 (راجع رو

  :. ختان ابن موسى5
یبدو أن زوجة موسى الغریبة الجنس، صفُّورة ابنة یثرون، خافت علي ابنها من الختان، وقد خضع 

 موسى النبي لرأیها... هكذا حتى العمالقة في حیاتهم الروحیة یتعرضون لضعفات قد تدفع بهم إلى هالكهم تماًما.

كان لزاًما علي موسى أن ینطلق بزوجته من مدیان لیعمل في كرم الرب، وكان لزاًما علیه أن یختن 
حتقر الزوجة غریبة الجنس، فلم تقف في عداوة تاالبن ثمرة اتحاده بهذه الزوجة. هذه صورة حّیة للكنیسة التي لم 

تحادها معها، فتُنزع عنها إها والتزمت أن تنطلق بها من بیت أبیها وتختتن ثمرة تمع الفلسفات، لكنها احتضن
: القدیس غریغوریوس أسقف نیصصنقائصها وتطرد ما فیها من أخطاء حتى ال یهلك المؤمنون. في هذا یقول 

المرأة الغریبة تتبعه، إذ هناك بعض األمور في التعلیم الزمني ال نحتقرها، إذ تهدف إلى إنجاب الفضیلة. حًقا قد [
الَّ یدخل ثمرة االتحاد أتصیر الفلسفة األخالقیة والطبیعیة في وقت ما رفیًقا وصدیًقا ومالزًما للحیاة العلویة بشرط 

كما یقول: [إذ كان ابنه لم ُیختتن بعد، أي لم ُینزع عنه بالكامل كل ما هو ضار . ]˺معها شيء دنس غریب
 بهما، لكن زوجته هدأت المالك بتقدیم ابنها طاهًرا، إذ نزعت عنه العالمة التقىودنس أرعبهما المالك الذي 

 .]˻الخاصة بالغرباء (الغرلة) تماًما

 في الزواج ى الذي رأالسكندريالعالمة أوریجینوس  هذا الفكر عن القدیس غریغوریوسوقد أخذ 
. ˼بالغریبات رمًزا الستخدام الفلسفة

 :. بدء العمل 6
 موسى وهرون أي الوصیة اإللهیة مع العبادة الورعة الكهنوتیة، وتالقیا مع جمیع الشیوخ، الذین ىالتق

. إنها صورة حیة لخضوع كل طاقات ]27[خضعوا لعمل اهللا وكلماته، أما الشعب فإذ سمعوا "خروا وسجدوا" 
. النفس والجسد للعمل اإللهي خالل قبول كلمة اهللا والعبادة

 حًقا ما أحوجنا أن نعمل في القلب، كّرم اهللا المقدس، خالل كلمة اهللا وبروح تعبدي لُیصیر القلب كله 
 مقدًسا للرب، خاضًعا له!

1 Vita Mos. 2: 37. 
2 Ibid 2: 38. 
3 In Gen., hom 11: 2. 
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الخامس والسادس  األصحاحان

لقاء مع فرعون 
التقى موسى باهللا خالل الُعلِّیقة، ثم التقى بهرون في جبل اهللا، وخرج االثنان إلى جمیع الشیوخ وكل 

الشعب، واآلن البد أن َیدُخال إلى فرعون نفسه لیلتقیا مع األسد في عرینه. 
. ]5-1: 5 [. لقاء داخل القصر 1
 .]15-6: 5 [. تشدید الُسخرة  2

 .]23-16: 5 [. تذمر الشعب  3

 .]13-1: 6 [. تأكیدات الرب لموسى  4

 .]28-14: 6 [. رؤساء بیوت اآلباء 5

 .]30-29: 6 [. أنا أغلف الشفتین  6

  :. لقاء داخل القصر1
. إذ طلب موسى وهرون من فرعون أن یطلق الشعب لیتعبد له علي مسیرة ثالثة أیام، أي خالل قوة أ

. ألیس هذا هو ذات الروح ]2[ ال أعرف الرب" ..قیامة الرب، هاج فرعون قائالً : "من هو الرب حتى أسمع له؟!.
 الذي نطق به المجمع حین دعى الرسولین بطرس ویوحنا "وأوصوهما أن ال ینطقا البتة وال یعلِّما باسم یسوع" (أع

). وكما كتب الفیلسوف أثیناغوراس إلى اإلمبراطورین مرقس أوریلیوس أنطونیوس وكرمودوس أن االتهام 8: 4
  إنهم یحملون اسم السیِّد المسیح علیهم، األمر الذي ال یطیقه العالم. "،"االسم الحقیقي ضد المسیحیین هو

ي یعیش فیه عدو تسبق فرأینا أن حدیث فرعون هذا "ال أعرف الرب" یكشف عن ُظلمة الجهل الب. 
 الخیر...

هي شكوى عدو  .]4[ في شكوى فرعون أن موسى وهرون یبطالن الشعب العالمة أوریجینوس یرى .ج
الخیر في كل جیل، إذ یرى الكثیرون أن تكریس الشباب حیاتهم للعبادة والخدمة هو مضیعة للطاقة البشریة. 

 یغمس حیاة الكل فیها، أما َمن تحرر فكره إلى الروحیات ین، یود أنطبن واللففرعون إنسان مادي ال یعرف إالَّ ال
فهو إنسان یبطل وقته! 

 : تشدید الُسخرة .2
بدًال من إطالق الشعب لیعبد الرب شدد فرعون أوامره ضد الشعب إلذاللهم، متهًما إیَّاهم أنهم 

وجد الضیقات والتجارب. تعرف الكرازة ال تُ  علي ذلك قائالً : [حًقا قبل أن العالمة أوریجینوسمتكاسلون. ویعلق 
ق بالب  وتحل )الروحیة(عطى العالمة للحرب تُ ق الكرازة حتى وق. لكن ما أن یبوَّق بوال تبدأ الحرب قبل أن یبوَّ

. ]˺الضیقة
یقول أیًضا: [قبل أن تبدأ معارك الفضائل ضد الرذائل... تعیش الرذائل في سالٍم داخل نفسك. لكن إذ 
تبدأ محاكمة كل رذیلة تحدث حركة واسعة وتتولد داخلك حرب بال هوادة، ألنه أي خلطة للبّر مع اإلثم، للزنا مع 

 إذن ال تضطرب كثیًرا إن كانت رائحتنا قد أنتنت أمام فرعون، ألن رائحة الفضیلة !...العفة، للحق مع الضالل؟
]. ˻عند الرذیلة  هي نتانة

1 In Exod, hom 3: 3. 
2 Ibid. 
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 : تذمر الشعب .3
نتنتما رائحتنا أ، ألنكما يإذ تشدد فرعون في األمر قال الشعب لموسى وهرون "ینظر الرب إلیكما ویقض

 .]21[في عین فرعون وفي عیون عبیده حتى تعطیا سیًفا في أیدیهم لیقتلوننا" 
كیة، رائحة ذإذ دخل الخوف قلب الشعب تحولت كلمة اهللا في فمي موسى وهرون التي لها الرائحة ال

 ).16-15: 2 كو 2حیاة للحیاة، إلیهم رائحة موت لموت (

خرة، لكنه طبیعة الزمت هذا الشعب طوال سیرهم في ُس هذا التذمر لیس علته عنف فرعون وتشدید ال
الَّ نلوم الظروف المحیطة بنا بل قلبنا المملوء أا في تذمرنا نالبریة بالرغم من عنایة اهللا الفائقة لهم... لذلك یلیق ب

خوًفا وعدم ثقة في اهللا المخلص. 

 :. تأكیدات الرب لموسى 4
 لماذا أرسلتني؟ ؟"یا سیِّد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب: إذ تذمر الشعب، صرخ موسى إلى الرب وقال

 .)33-32: 5 إليَّ هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك" (ءفإنه منذ دخلت إلى فرعون ألتكلم باسمك أسا
ما أجمل أن یدخل الخادم مع اهللا في عتاب حین یشعر كأن خدمته قد فشلت، مقدًما هللا حسابات 

 عمله؟!

تقبَّل اهللا هذا العتاب واستجاب لمرارة قلب خادمه. إن كان فرعون قد أعلن جهله باهللا قائالً : "ال أعرف 
. هو الرب الذي عمل في )28، 8، 7، 2:6( فإن تأكیدات اهللا المتكررة لموسى هي "أنا الرب" ،)2: 5الرب" (

نات شعبه ویخرجهم من آ)، ویعمل في الحاضر إذ یسمع 3: 6اآلباء قدیًما إذ ظهر إلبراهیم واسحق ویعقوب (
).  9: 6)، وُیدبر لهم المستقبل فیدخلهم إلى األرض التي وعد بها (6-5: 6تحت الثقل وُیحررهم من العبودیة (

 ى إنه الرب الذي یعمل ألجل اسمه القدوس الذي ُیقاومه إبلیس، ومن أجل مواعیده ألوالده، الذي یبق
). 7: 6تَّخذكم لّي شعًبا وأكون لكم إلها" (أأمیًنا، وأیًضا یعمل لُیقیم له شعًبا مقدًسا یدخل معه في شركة "و

 :رؤساء بیت آبائهم 
ن الرب أكو ..رر الشعب من العبودیة، ذكر الكتاب أسماء بیت آبائهم.حد الرب لموسى أنه يأكبعد أن 

یرید أن یؤكد أنه لیس فقط یهتم بالشعب كجماعة، لكنه یهتم بكل واحد فیهم باسمه. عالقة اهللا مع شعبه دائًما 
علي المستوى الجماعي والشخصي في نفس الوقت، في رعایته لهم كجسد السیِّد المسیح الواحد المقدس، شعرة 

سقط بدون إذنه!   تواحدة من رأس الجماعة ال 
 ˺العالمة أوریجینوسلقد وجد بعض اآلباء معاٍن كثیرة لهذه األسماء، نذكر علي سبیل المثال ما رآه 

)، هؤالء الذین نظموا صالة تسبحة جمیلة بروح واحد 24: 6ساف (أ قورح: أسیر وألقانه وأبييفي أسماء بن
، أما سّر )42 مز(منسجم، جاءت مقدمتها: "كما یشتاق اإلیل إلى جداول المیاه هكذا تشتاق نفسي إلیك یا اهللا" 

ساف في رأیه ترجع أنسجامهم مًعا في الصالة والتسبیح فهو أن أسیر یعني "تعلیم" وألقانه تعني "ملكیة اهللا" وأبيإ
للیونانیة وتعني مجمع األب، وكأنه إذ تكون النفس كقورح ویكون لها هؤالء األبناء مًعا: حب التعلم المستمر، 
والشعور بالتكریس هللا أي في ملكیته، واالرتباط بروح الجماعة الواحدة، یفیض في القلب قصیدة حب وصالة 

مقبولة یفرح بها اهللا. 

1 In Matt, hom 3: 1. 
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 :. أنا أغلف الشفتین 6
)، لكن 30، 2: 6حاول موسى أن یعتذر للرب قائالً : "كیف یسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتین؟!" (

  أنا ُأخلص......تأكیدات الرب له "أنا الرب"

. ..لشفتین"اما أجمل أن یشعر اإلنسان بضعفه الروحي وخطایاه كسّر فشل لخدمته، فیقول: "أنا أغلف 
 قداسة لتعمل كلماتي بسلطان ضد إبلیس، أو كما یقول نحمیا حین سمع عن أخبار الخدمة المحزنة همالیست في

 بل ألقى باللوم ،). لم یلم الظروف وال اآلخرین وال نسب هللا أنه قد نسي أوالده6: 1 "أنا وبیت أبي قد أخطأنا" (نح
 على نفسه هو وبیت أبیه ألنهم أخطأوا.

لقد أدرك موسى مفهوم الختان والغرلة علي مستوى روحي داخلي، لذا حسب شفتیه في حاجة إلى ختان 
 وتحدث معلمنا .)4: 6  وختان األذن (إر،)4 :4  وجاء بعده إرمیا یتحدث عن ختان القلب الخفي (إر..داخلي.

عمودیة، حیث یخلع المؤمن أعمال اإلنسان مبولس الرسول في أكثر وضوح عن الحاجة إلى الختان الروحي في ال
  صورة خالقه.ىالقدیم لیحمل جدة الحیاة ویكون عل
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 10-7األصحاحات 

 الضربات العشر
-11() عن التسع ضربات األولي بینما تحدث األصحاحان 10-7تتحدث هذه األصحاحات األربعة (

  عن الضربة األخیرة التي ارتبطت بخروف الفصح:)12

 .]13-1: 7[  . مقدمة للضربات1

 .]23-14: 7[. تحویل الماء دًما   2

 .]15-1: 8[. ضربة الضفادع  3

 .]19-16: 8[. ضربة البعوض  4

 .]32-20: 8  [. ضربة الذباب  5

 .]7-1: 9 [. ضربة المواشي 6

 .]12-8: 9 [. ضربة البثور  7

 .]30-13: 9 [. ضربة البرد والنار 8

 .]20-1: 10[. ضربة الجراد    9

. ]29-21: 10[. ضربة الظالم   10
 .]12، 11[ص . ضربة األبكار   11

 :. مقدمة للضربات 1
 قبل أن یبدأ اهللا بالضربات أكد لموسى عدة حقائق:

 أي جعلتك سیًِّدا علیه، فال تخافه وال ترهب قسوة قلبه، وكما یقول .]1. "أنا جعلتك إلًها لفرعون" [أ
 فالمؤمن یحذر من ].˺: [یقدم هذا اللقب برهاًنا علي نوع من السلطان في التدبیر أو في العملالقدیس باسیلیوس

 "ها أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیَّات والعقارب وكل قوة :سلطان علیه كقول الربأن له  لكنه یؤمن ،إبلیس
نه لیس  إ في أكثر من مقالالقدیس یوحنا الذهبي الفم)، وكما یؤكد 19: 10 العدو وال یضركم شيء" (لو

 .˻للشیطان سلطان علینا، إنما یقدم إغراءاته غیر الملزمة وحیله وخداعاته لكي نسقط في فخاخه

 أي المتكلم عنك، إذ التحمت الوصیة (موسى) بالعمل الكهنوت التعبدي .]1ب. "أخوك یكون نبیك" [
یة لیست شیًئا منفصًال چ(هرون)، صارت العبادة معلنة للوصیة وكاشفة عنها، هذا هو إیماننا أن عبادتنا اللیتور

عن إنجیلنا، بل عاملة به وكارزة، یستطیع اُألّمي والطفل أن یدركا األسرار اإلنجیلیة خالل بساطة الطقس 
  ویقدر المتعلم والناضج أن یجد أعماق المفاهیم الالهوتیة اإلنجیلیة فیه.،وروحانیته

 يّ ، أي یبدد ظلمة الجهل التي طمست عین]5[ّي أنا الرب" ن "یعرف المصریون إج. غایة الضربات:
 بمعنى آخر، لم یهدف اهللا بها إلى إلقاء الرعب في قلوب الحاضرین، إنما أراد أن تكون سنًدا .اإلنسان في شره

: [بهذه المعجزات عینها ُیهزم العدو (الشیطان) القدیس غریغوریوس أسقف نیصص وكما یقول .للخالص

1 St. Basil, Epis. 189: 7. 
Ð للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم: هل للشیطان سلطان علیك؟ .
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 كان )53-43: 78 ( ذكرَّهم بها الرب بعد مرور قرون طویلة لیُردهم إلیه، ففي المزمور].˺ویتقوى شعب اهللا
  أما هم فال زالوا یسلكون في قساوة قلبهم.،یعاتبهم كیف خلصهم بید قویة وضرب العدو لُیعینهم

)، 1: 3 تي 2 ذكر القدیس بولس الرسول اسمیهما "مینیس ویمبریس" (د. استدعى فرعون ساحرین:
 وٕانما ،عن التقلید الیهودي، قام هذان الساحران بمقاومة موسى وهرون لیس بإلقاء الرعب والتهدید كما فعل فرعون

عالنه فعمل اهللا وعمل إبلیس، فحاوال أن یفعال ما يبین خالل حرب خطیرة هي حرب التمویه بین الحق والباطل، 
 ا فشال، إذ یقول الكتاب:مموسى وهرون لكنه

 ].12* "عصا هرون ابتلعت عصیِّهم" [

 فقال العّرافون لفرعون هذا إصبع اهللا" ...* "فعل كذلك العّرافون بسحرهم لیخرجوا البعوض فلم یستطیعوا
)8 :18 ،19.( 

* "لم یستطع العّرافون أن یقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، ألن الدمامل كانت في العرافین وفي كل 
 ).12: 9المصریین" (

رة حاولوا الخداع بإبراز بعض أعمال تحمل صورة ما فعله موسى وهرون، حبمعنى آخر، إن كان الس
 ىوذلك بفعل السحر، لكنهم كانوا في ضعف، وسقط الساحران تحت الضربات كغیرهما، ولم یكونا قادرین عل

  واضطرَّا أن یعترفا بقوة "إصبع اهللا".... وجنودهفرعونإبطال الضربات أو إنقاذ 

یحاول في دراستنا لسفر الرؤیا رأینا حرًبا مشابهة، فكما یعلن الثالوث القدوس أعماله مع اإلنسان 
 والوحش البّري والوحش البحري" أن یخدعوا البشر، بل وأحیاًنا یقدمون أعماًال تبدو ضد المسیحالثالوث الدنس "

 .˻كما لو كانت تشبه أعمال الثالوث القدوس، مثل عمل المعجزات بفعل شیطاني

)، 22: 7" (عصا هرون)، "20: 4" (عصا اهللا " ُدعیتهـ. العصا التي كانت في ید موسى النبي
)، هي عصا الخالص التي تعمل في حیاتنا ُتشیر إلى اإلیمان بالصلیب الخشبة 13: 10" (عصا موسى"

الُمحییة، لذا ُدعیت عصا اهللا، كما ُتشیر للوصیة اإللهیة أو كلمة اهللا الكارزة بالصلیب (عصا موسى)، وأیًضا 
تشیر للحیاة التعُبدیة التي خاللها ندخل في حیاة الشركة مع المصلوب (عصا هرون)، وكأن اإلیمان یلتحم 

 بالكتاب المقدس والعبادة بغیر انفصال.

: العصا الذي جاء بها موسى إلى مصر هي الناموس الذي یضرب و. العصا بین الناموس والصلیب
به الضربات العشر، أي ُیدین الخطیة ویفضحها، وهي أیًضا الصلیب الذي جرد إبلیس من سلطانه وقهر قوته 

: [موسى یأتي إلى مصر حامًال العصا العالمة أوریجینوسمعطًیا للمؤمنین قوة الغلبة والخالص، في هذا یقول 
بها هذه األمور، والتي تمت التي یعاقب بها ویضرب بها الضربات العشرة، أي بالوصایا العشر. أما العصا التي 

 ىأخضعت مصر وروضت فرعون، فهي صلیب المسیح الذي غلب العالم، وانتصر علي (رئیس هذا العالم) وعل
 فتلتهم حیَّات سحرة مصر الذین ،)، إذا ما ُألقیت علي األرض تتحول إلى حیَّة15: 2 "الرؤساء والسالطین" (كو

  "كونوا حكماء كالحیَّات" (مت:قاموا بعمل نفس الشيء، وقد كشف لنا اإلنجیل أن هذه الحیَّة هي الحكمة بالقول
)، إذن فصلیب 1: 3  "وكانت الحیَّة أحكم جمیع الحیوانات التي في الجنة" (تك:)، وفي موضع آخر10:10

المسیح الذي كانت البشارة به تعتبر نوًعا من الجنون، كان موجوًدا في موسى، أي في الناموس، كقول الرب: 
)، هذا الصلیب الذي كتب عنه موسى، إذ ُطرح علي األرض، أي آمن به 46: 5 "ألنه مكتوب عنيّ " ( یو

1 Vita Mos. 2: 64. 
Ð  1979للمؤلف: رؤیا القدیس یوحنا الالهوتي، طبعة .
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البشر، تحول إلى حكمة تلتهم كل حكمة المصریین، أي یبتلع كل حكمة هذا العالم، أنظر كیف صیَّر اهللا حكمة 
 .])، برفع المسیح علي الصلیب الذي هو قوة اهللا وحكمته2: 1 كو 1هذا العالم جهالة؟! (

 یرى بعض اآلباء في الضربات العشر صورة رمزیة لعمل الصلیب في قلب ز. سّر الضربات العشر:
اإلنسان الذي صار محًبا للعالم، أي صار كأرض مصر، حتى ینطلق به إلى الحیاة المقدسة، ففي اختصار نقول 

أن: 
 ُیشیر إلى ضرورة تحویل میاه القلب البارد إلى حیاة الجهاد، ، أو تحویل ماء النهر دًماالضربة األولي:

 "لم تجاهدوا بعد حتى الدم". :كقول الرسول
 كنقیق الضفادع ، الخاصة بالضفادع ُتشیر إلي الحیاة المملوءة كالًما فارًغا بال عملوالضربة الثانیة: 

طوال اللیل، فبالروح القدس ندخل من كثرة الكالم إلى الحیاة اإلیمانیة العاملة. 
 ى الخاصة بالبعوض ُتشیر إلي األفكار الشریرة حیث ال یشعر اإلنسان بالبعوضة علوالضربة الثالثة:

 بها إالَّ بعد أن تثیر أحاسیسه نحو يجسده إالَّ عندما تلدغه، وهكذا كثیًرا ما یستسلم اإلنسان لألفكار وال یدر
فبالروح القدس نغلق باب الفكر عن الشر لینفتح .  "یشربون اإلثم كالماء":الخطیة، فینطبق علیه قول الكتاب

منطلًقا نحو العمل اإلیجابي البّناء. 
 خاصة بالذباب الذي یقدم عن األماكن القذرة ویسبب أمراًضا، ُمشیًرا بهذا إلى ضرورة الضربة الرابعة:

 كأصدقاء الشر وأماكن الدنس حتى ال ُتصاب بالضعف.  ،الهروب من مصدر الخطیة ومثیراتها
 خاصة بالوباء الذي أصاب الماشیة، ُیشیر إلى االنحطاط إلى األفكار الجسدیة الضربة الخامسة:

الَّ نسلك حسب شهوات الجسد بل نقبل شهوة الروح.  أالحیوانیة، فیلیق بنا 
 وٕاذ یلزمنا أن نتقبل عمل ، أي البثور والقروح، تشیر إلى فساد الجسد وعدم تقدیسنا لهالضربة السادسة:

 الروح القدس حتى في أعضاء جسدنا.
 أي حدوث أصوات رعد وبرد ونار، تشیر إلى عمل اهللا داخل القلب فُیرعد بروحه الضربة السابعة:

 لُیزلزل كل خطیة استكانت داخل القلب وتأسست فیه، ویسقط البرد لقتل كل بدایة زرع شیطاني ،القدوس فینا
(األعشاب)، وبناره المقدسة یحرق األشواك الخانقة للنفس ویلهب القلب بنار الحب اإللهي.  

: خاصة بالجراد ُتشیر إلى عدم ترك أي أثر للخطیة في حیاتنا، كما فعل الجراد حیث لم الضربة الثامنة
یترك ورقة خضراء في كل األرض.  

: هي الظالم، أي اكتشاف اإلنسان عمى بصیرته الروحیة، صارًخا إلى اهللا لیهبه الضربة التاسعة
استنارة روحیة داخلیة.  

: ضربة األبكار التي ُتشیر إلي قتل إبلیس وجنوده، لكي نصیر نحن أنفسنا الضربة العشرةأخیًرا 
 أعضاء في كنیسة األبكار.

 تفسیًرا لهذه الضربات العشر قائالً : [كل نفس في هذا العالم تعیش في العالمة أوریجینوسقدم لنا 
 تتحول لها المیاه إلى دم، أي ˺ إنما هي (رمزًیا) في مصر. عندما یقترب منها ناموس اهللا،ضالل وجهل للحقیقة

تتحول الحیاة السهلة المملوءة كسًال إلى دم العهدین القدیم والجدید، ثم تجتذبها بعیًدا عن األحادیث الباطلة التي 
 وتنزع عنها إبر الشر. ،عنایة اهللا نقیق ضفادع، ثم تُنقیها من األفكار الشریرة التي تشبه لدغة البعوض في نظر

تضمد فیها الجراحات التي تسببها النشوة التي یرمز لها بالذباب، وتهدم فیها الغباء واإلدراكات الحیوانیة... یهتم 

Ï یقصد هنا الشریعة اإللهیة بوجه عام أو الوصیة اإللهیة .
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الناموس بجراحات خطایاها وینزع عنها انتفاخ الكبریاء وحروق الغضب، ویقدم لها أصوات الرعد أي تعالیم 
اس وتلذُّذاتها، كما ُیقدم لها نار التوبة لكي ُتردد وستخدم تأدیبات البرد لكي تخضع فیها تنُعمات الحياإلنجیل، و

تأخر الناموس عن أن یرسل لها الجراد الذي یهاجم ي)، ال 32: 24 النفس قائلة: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا" (لو
 كو 1 فتتهذب النفس بتعالیم الرسل "لیكن كل شيء بلیاقة وبحسب ترتیب" (،العواطف الثائرة غیر النقیة فیلتهمها

). وعندما تستوفي التأدیبات عن عاداتها الشریرة وتلتزم بتغییر حیاتها إلى الحیاة الفضلى تعترف 40: 14
نه "إصبع اهللا"، حینئذ تدرك ظلمة أعمالها وتعترف بظلمة خطایاها، فإن بلغت هذا أبصاحب الضربات، وتقول 

 .]˺الحد ُیهلك اهللا في داخلها أبكار مصر (الشر)

: . تحویل الماء دًما 2
یالحظ في الضربات العشر أن اهللا كان یوجهها ضد آلهة المصریین نفسها لیكشف ضعفها، إذ یقول: 

)، ومن ناحیة أخرى كان یهدف بها إلى فضح حیاتهم 12 :12(" "وأصنع أحكاًما بكل آلهة المصریین أنا الرب
التي یسلكونها في الشر. فتحویل میاه النیل إلى دم دنس أوقع المصریین في حیرة إذ رأوا معبودهم قد صار دنًسا! 

  .، یرون كل شيء حسب اللحم والدم ولیس بمنظار روحي˻ومن جهة أخرى كشف لهم أن فكرهم كله جسداني
هذا ونهر النیل ُیشیر إلى حكمة المصریین وفلسفاتهم المتغیرة، فبتحویله إلى دم ظهر أنه ال خالص لهم 

 لهذا بدأت .ح الذي یمتص كل حكمة وفلسفةي إنما باإلیمان بدم السیِّد المس،بالحكمة البشریة والفلسفة الزمنیة
لقائمتین، ا العتبة العلیا وى وُوضعت عالمة الدم عل، حیث ُذبح خروف الفصح،الضربات بالدم وانتهت أیًضا بالدم

فهلك أبكار المصریین وُأنِقذ شعب اهللا.  
]، ألن حربنا مع عدو الخیر تبدأ مع 15لقد طلب الرب من موسى أن یذهب إلى فرعون في الصباح [

 ].15[ به علي حافة النهر، یخرج إلیه عند المیاه تقي كما طلب منه أن یلانطالقها.صباح حیاتنا الروحیة وبدء 
وكأن ذلك إعالن للمؤمن أن یلتقي مع صاحب الفلسفات بذات فلسفاتهم، فال تخاف الكنیسة من دراسة العلوم 

 الشر بدون الصلیب ى حیَّة في یده، فال إمكانیة للغلبة علىلإالفلسفیة، واشترط أن یأخذ العصا التي تحولت 
 .واهب النصرة

، فإن كان األرض ]19[أما النتیجة فهي: "یكون دم في كل أرض مصر في األخشاب وفي األحجار" 
 فإن الدم ُیدخل إلیه لیقدسه، والخشب الذي فیه بال حیاة یجرى فیه الدم ، للعالماأي محبً  قد صار "أرض مصر"

لیصیر أشجاًرا حیَّة مثمرة، والحجارة الجامدة تتحول إلى "أوالد إلبراهیم"، كقول السیِّد المسیح نفسه "إن سكت 
 ء فالحجارة تصرخ"!الهؤ

] فُیشیر إلى هالك ما ظنه المصریون غذاًء لهم في الفلسفات 21، 18أما موت السمك ونتانته [
 الزمنیة، فتصیر رائحة الفلسفات الوثنیة بجانب اإلیمان غیر الئقة، ال تستریح لها النفس.

لیس [: القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویالحظ أن الماء لم یصر دًما للعبرانیین، وكما یقول 
باألمر العجیب أن العبرانیین وهم یقطنون بین الغرباء ال یتأثرون بشرور المصریین، هذا ما یمكن مالحظته في 

المدن المزدحمة اآلن حیث یتمسك الناس بآراء متناقضة، فبالنسبة للبعض مجاري اإلیمان التي یستقون منها 
التعالیم اإللهیة منعشة وواضحة، أما بالنسبة لآلخرین الذین یعیشون كالمصریین حسب أهوائهم الشریرة صارت 

  .]˼المیاه دًما فاسًدا

1 Origen: In Exod, hom 4: 8. 
2 St. Augustine: On Ps. 78. 
3 Vita Moses 2: 66. 
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 :. ضربة الضفادع 3
نتفاخها عالمة وحي إلهي، فسمح اهللا أن إكانت الضفادع مفرزة لإلله أوزوریس، ومن مزامعهم أن 

 تفیض علیهم وتصیر ضربة كبرى بالنسبة لهم.

ویرى العالمة ، ˺ أنها تشیر إلى كثیري التكلم باألمور الباطلة غیر النافعةالقدیس أوغسطینوسیرى 
 اواًتا ملتویة ومزعجة بال عمل، لذص أنها ُتشیر إلى أغاني الشعراء التي هي كنقیق الضفادع تقدم أأوریجینوس

 یلیق بالمؤمن أن یتخلص بصلیب السیِّد المسیح من الكالم الباطل الذي بال عمل.

إن كان فرعون قد ألزم الشعب بالعمل في الطین فقد ناله تأدیب قاسي أن تقفز الضفادع من الطین 
 وصوتها المزعج لتدخل إلى بیته وتقتحم مائدته وسریره ومخازنه السّریة، ،بشكلها القبیح ورائحتها غیر المقبولة

فتتحول حیاته طیًنا ووحالً ! بالكیل الذي كال به ُكّیل له وازداد.  

 :. ضربة البعوض 4
كان الكهنة یهتمون جًدا بالنظافة ویحترسون من التدنس بالبعوض والقمل، فُضربوا بالبعوض، األمر 

 .]19[الذي فشل السحرة أن یخرجوه فاعترفوا أمام فرعون قائلین: "هذا إصبع اهللا" 

 : [یقول المرتل: "إذ أرى السموات عمل أصابعك" (مزالقدیس أغسطینوسماذا یعني إصبع اهللا؟ یقول 
 وُأعطَي خالل موسى .)10: 9تث ، 28: 34، 18: 31 ن الناموس قد ُكتب بإصبع اهللا (خرإ)، ونقرأ 3: 8

 .]˻خادمه الطوباوي، هنا یفهم الكثیرون إصبع اهللا أنه الروح القدس

 في ضربة البعوض إشارة إلى الكلمات الرقیقة المعسولة التي تخدع اإلنسان العالمة أوریجینوسیرى 
 .خالل المكر، فال یشعر بها وال یراها، إذ ال یعرف كیف ُخدع وسقط

: [لماذا یسمح اهللا لإلنسان أن یتأدب خالل هذه الضربات الضعیفة؟ القدیس أغسطینوسكذلك یتساءل 
 من خلیقة هي من صنع اهللا؟ ألننا نقاوم اهللا! فهل المالئكة تعاني من هذه اویجیب قائالً : لماذا نحتمل شرورً 

التأدیب یتهم خطیتك وال یتهم الدیان، بسبب كبریائنا فالخلیقة؟! فإننا لو عشنا مثلهم ال یوجد شيء ما یخیفنا. 
 ....]˼رًفاج اهللا ومتعى علایسمح اهللا للخلیقة الصغیرة جًدا والمزدرى بها أن تعذبنا مادام اإلنسان متكبرً 

  :. ضربة الذباب5
 كان المصریون یعبدون آلهة تقوم بطرد الذباب... فأراد اهللا أن یكشف عن عجز آلهتهم.

  :. ضربة الوباء الذي أصاب المواشي6
كان المصریون یعتقدون بالقداسة في بعض الحیوانات وال سیما العجل أبیس الذي یحسبون أن فیه روح 

 أن بضربة القدیس أغسطینوس معتقداتهم، ویرى أإلههم أوزوریس، فبضربة الحیوانات یدرك المصریون خط
 .]˽الحیوانات أراد أن یضبط اإلنسان الشهوة الحیوانیة فیه ویروضها فال یعیش كالحیوان بل في حیاة الطهارة

1 On Ps. 78. 
2 St. Augustine: on Ps. 8. 

)، بأنه الروح القدس الذي یجعل من البشر سموات مقدسة، كما یفهمون ذراع 3: 8یفهم األباء إصبع اهللا التي أوجدت السموات (مز 
الرب ویمینه بأنه االبن الكلمة. 

3 On the Gospel of St. John, tr. 1: 15. 
4 On Ps. 78. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 :. ضربة البثور 7
كان للمصریین آلهة كثیرة یقدمون لها أناًسا أحیاء، قیل أنهم كانوا یحرقون بعض العبرانیین على مذبٍح 

ون رمادهم في الهواءذعاٍل وي  فنشرته ، لكي تنزل مع كل ذرة بركة، لذلك أخذ موسى رماًدا من التنُّور وذرَّاه،رُّ
 الكهنة والشعب والحیوانات بالقروح والدمامل، حتى لم یستطع السحرة أن یقفوا أمام موسى من ىالریاح ونزل عل

، كأن اهللا أراد أن یعلن أنه إن كان قد طال أناته علیهم لكنه یستطیع أن ُیخلص هؤالء الذین ]11[أجل الدمامل 
 یحرقونهم بال ذنب.

  :. ضربة الرعد والبرد والنار8
 البرد القارص وهذا الجو العنیف، وقد رأینا أن ىكانت هذه الضربة شدیدة إذ لم یعتد المصریون عل

أصوات الرعد كانت ُتشیر إلى إعالنات اهللا وٕانذاراته، والبرد ُیشیر إلى قتل الزرع الرخیص (العشب) الذي أقامه 
 العدو في القلب، والنار تحرق األشواك الخانقة للنفس لیلتهب القلب بمحبة اهللا.

 أن البرد ُیشیر إلى خطیة سلب أموال اآلخرین مثل السرقة واللصوصیة القدیس أغسطینوسویرى 
 .˺واالغتصاب، وأن النار ُتشیر إلى خطیة الغضب التي تشتعل في القلب حتى تؤدى إلى جریمة القتل

   :. ضربة الجراد9
ر، فكانت الضربة ُتشیر إلى عجز آلهتهم عن ضالجراد مفسد للزرع وُمجلب للقحط، إذ ُیبید كل نبات أخ

 إعالتهم حتى جسدًیا.

. ˻ كالجراد غیرها خالل الفمي في الجراد إشارة إلى الشهادة الباطلة، إذ تؤذالقدیس أغسطینوسویرى 

 :. ضربة الظالم 10
 كأن هذه الضربة قد ُوجهت ضد هذا اإلله، وفي نفس .كان المصریون یعبدون اإلله رع أي الشمس

الوقت كشفت لهم عن عمى بصیرتهم الداخلیة، وأعلنت عن حاجتهم لمجيء شمس البر الذي یشرق علي 
 الظالم ثالثة أیام، لعّل ذلك إشارة إلى انتظار النفس للدخول في نور قیامة المسیح ى وقد بق.الجالسین في الظلمة

 یسوع.

 :موقف فرعون من الضربات 
حاول فرعون أمام هذه الضربات أن یدخل في مفاوضات مع موسى وهرون مقدًما أنصاف حلول غیر 

 مجدیة:

: 5تهم موسى وهرون أنهما یبطالن الشعب، وأن الشعب متكاسل یهرب من العمل (إ. ففي البدایة أ
17.( 

 ).15: 8ب. إذ بدأت الضربات صرخ فرعون إلیهما ولما حدث الفرج غلظ قلبه ولم یسمع لهما (

)، أي یتعبدوا هللا دون 25: 8ج. إذ اشتدت الضربات قال لهم: "اذهبوا اذبحوا إللهكم في أرض مصر" (
 ر في حیاتكم.يأن یعتزلوا الشر، ودون تغي

1 Ibid. 
2 Ibid. 
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 موقفهما قال: "أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البریة، ولكن ال تذهبوا ىد. إذ أصّر موسى وهرون عل
)، تظاهر بالورع والحاجة إلى صالتهما، لكنه ال ُیریدهما أن یسیرا الثالثة أیام 28: 8بعیًدا، صلیا ألجلي" (

 كاملة، أي ال یتمتع الشعب بقوة القیامة مع المسیح یسوع المخلص.

هـ. إذ اشتدت الضیقة سمح لهم بالخروج كما ُیریدون (أي یسیرون ثالثة أیام)، لكنه قال: "اذهبوا أنتم 
)، مشترًطا أن یتركوا نساءهم وأوالدهم ومواشیهم، یسمح لنا 10: 10الرجال واعبدوا الرب ألنكم هكذا طالبون" (

أن یحبوا  العدو أن نتعبد هللا لكن بدون نسائنا أي أجسادنا، ألن الزوجة إنما ُتشیر للجسد، كقول الرسول للرجال
بدون المواشي أي دون تقدیس الحواس والعواطف، أنه ونساءهم كأجسادهم، وال یكون لهم أوالد أي ثمار الروح، 

 یرید العبادة منفصلة عن كل حیاة اإلنسان العملیة حتى عن تقدیس جسده وعواطفه.

). وكانت 24: 10ز. وأخیًرا، سمح لهم أن یخرجوا بنسائهم وأوالدهم "غیر أن غنمكم وبقركم تبقى" (
). نخرج جمیعنا بنسائنا وأوالدنا ومواشینا، مقدمین كل شيء للرب، وال نترك 26: 10اإلجابة "ال یبقى ظلف" (

 إلبلیس موضًعا في حیاتنا... لن نترك له ظلًفا في حیاتنا، حتى ال یكون له مجال للعمل الشریر في داخلنا.
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 األصحاحان الحادي عشر والثاني عشر

 الفصح

 بین خروف الفصح وقیامة المسیَّا:
إن كان الفصح ُیعتبر نقطة تحول في تاریخ الشعب القدیم، خالله عبروا من أرض العبودیة إلى البریة 

منطلقین نحو أرض الموعد، لذا حمل خروف الفصح بكل طقوسه مفهوًما خاًصا، یقام في أول شهور السنة 
)، حمل أیًضا مفهوًما روحًیا 6: 12)، تلتزم به كل الجماعة (14: 12)، یعیدونه كل عام فریضة أبدیة (2: 12(

یمس حیاة الجماعة الكنسیة في عالقتنا باهللا، فلم یكن خروف الفصح مجرد تذكار لقصة تاریخیة حدثت في 
الماضي، لكنه یمثل عمًال حاضًرا ودائًما هللا في حیاة شعبه. عید الفصح أیًضا كان یعني وجود عالقة شخصیة 
بین كل عضو في الجماعة واهللا نفسه، هذا فیما یخص خروف الفصح الرمزي، أما وقد قدم السیِّد المسیح نفسه 

عیده ته وقیامته فصًحا دائًما ومستمًرا في حیاة الكنیسة، فن"فصًحا" حقیقًیا عن العالم كله، صارت آالمه وصلبه ود
 فقط مرة كل عام، بل وفي كل قداس إلهي، بل وتختبر قوته خالل حیاتها الیومیة، صار هذا العمل سالكنیسة لي

الفصحي اإللهي موضوع لهج كل مؤمن حقیقي، خالله یعبر من مجد إلى مجد لیدخل بالروح القدس إلى حضن 
 اآلب.

هذا ما جعل األصحاحین الحادي عشر والثاني عشر من سفر الخروج مركًزا للسفر كله، بل وبغیر 
مبالغة للعهد القدیم كله، كما أن صلب السیِّد المسیح وقیامته هما مركز اإلنجیل، لذلك رأیت الضرورة ملحة إلى 

 ضوء التقالید المعروفة في ذلك الحین، وعلي ىتقدیم دراسة دقیقة ومختصرة قدر اإلمكان لخروف الفصح عل
ضوء التقلید الیهودي، وخالل آالم السیِّد وصلبه وقیامته، لنعرف أثره في حیاة الكنیسة الجامعة وفي حیاة كل 

. عضو فیها

 :الفصح والتقالید القدیمة
في أیام آدم األول، قدم ابناه تقدمتین مختلفتین: قدم هابیل - كرجل صید - ذبیحة دمویة كفارة عن 

 أي األحوال ى عل. تسلمها بال شك عن والدیه، وقدم قایین من محصوالت األرض بكونه رجل زراعة،خطایاه
هت صورتهما خالل انحراف البشریة عن الطریق اإللهي، فصارت قبائل البدو وملین وشعتسلمت البشریة هذین ال

في العالم تلطخ خیامها بعالمة الدم اعتقاًدا منها أنها تطرد األرواح الشریرة فال تؤذیهم. أما القبائل العاملة في 
 حتى ،الزراعة فصار لها تقلید مغایر، یمتنعون عن أكل الخبز المختمر لبضعة أیام في بدایة المحصول الجدید
دیًدا جال یدخل الخمیر الخاص بالمحصول القدیم مع دقیق المحصول الجدید... بهذا یرون أنهم یبدءون عاًما 

 بطعام جدید وحیاة جدیدة.

ویالحظ أن هذین الطقسین (رش الدم واالمتناع عن الخمیر) لهما أصل إیماني نقي، لكن البشریة 
 انحرفت بهما عن مسارهما اإلیماني، فجاء طقس الفصح یرد الطقسین إلى مسارهما السلیم من جدید.

حمل الفصح طقس "عالمة الدم"، بمفهوم المصالحة بین اهللا واإلنسان خالل دّم الفادي، حیث یشعر 
المؤمن أنه كالبدو یعیش غریًبا لیس له هنا موضع یستقر فیه، إنما هو دائم العبور، في تحرك مستمر نحو 

إنما لكي یعبر بكل ذهنه و ،أورشلیم العلیا، بدهن العتبة العلیا والقائمتین أي عقله وقلبه ال لیطرد األرواح الشریرة
 وأحاسیسه إلى األحضان األبدیة خالل اتحاده بالمخلص، غالًبا قوات الشر تحت قدمیه.
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ن كان إیرة من بیته، إنما یخص حیاة المؤمن، الذي ومأما الطقس الثاني الخاص بالفطیر، ونزع كل خ
في حركة دائمة نحو السمویات وفي حالة تغرب علي األرض، لكنه یشعر في أعماقه أنه متكئ علي صدر 
ل ك ىالرب، مستریح في أحشاء اهللا، یعمل في كرم الرب في األرض الجدیدة، لذا یأكل الفطیر سبعة أیام، أي یبق

دة، يم أسبوعه، أو كل أیام حیاته ألكل الطعام الجدید الذي ال یصیبه القدم، ینعم علي الدوام بالحیاة الجدیاأ
 ویتمتع بخبز المالئكة، ویترنم بالتسبحة الجدیدة، قائًال مع الرسول: "هوذا الكل قد صار جدیدا".

والعجیب أن الكنیسة في احتفالها بعید الفصح "القیامة" مارست منذ العصور األولي طقسین متكاملین 
. ففي لیلة العید یقوم األسقف بعماد الموعوظین ˺ومتالزمین، هما طقس عماد الموعوظین وطقس اإلفخارستیا

لیحملوا عالمة الدم علي جباههم الداخلیة وفي قلبهم، ینعمون بالمصالحة مع اهللا في ابنه یسوع المسیح بواسطة 
 ویتنعمون بروح البنوة الذي یعینهم علي العبور نحو األمجاد اإللهیة، ثم یتقدمون مع بقیة المؤمنین .روحه القدوس

لالشتراك في الطقس اآلخر- أي اإلفخارمتیا - حیث تظهر الكنیسة المجاهدة علي األرض وكأنها، وسط جهادها 
مستقرة حول مذبح اهللا األبدي، فتأكل الفطیر الجدید علي الدوام، تتمتع بالجسد والدم المقدسین اللذین ال َيَ◌ْقُدما 

 وال یشیخا.

 .هذا هو فصحنا الجدید الذي حمل الفصح القدیم ظًال له ورمًزا

 :فصح شخصي
أمر اهللا أن تقوم كل الجماعة بتقدیم الفصح، فهو فصح الكنیسة كلها المتحدة بعریسها، واشترط فیما بعد 

 أن یقدم في أورشلیم دون سواها، الموضع الذي فیه ُدعي اسمه، ألنه فصح الرب.

هذه الصورة الجماعة الحیَّة لم تتجاهل الجانب الشخصي لكل عضو في الجماعة، بل ركزت علیها 
 كل بیت فحسب، وٕانما ألزم كل رجل وامرأة أن ىخالل اتحاد العضو بالجماعة، فلم یأمر اهللا أن یرش الدم عل

یأكاله مشوًیا بالنار. واألكل عالمة العالقة الشخصیة واالشتراك الشخصي في ممارسة الطقس، حًقا لم یكن 
ع أن ي  لكنهم كانوا یحضرون الطقس ویفرحون به، بل ،وا في األكلكترشممكًنا لألطفال الصغار جًدا والرضَّ

 وخلصوا من الهالك خالل إیمان والدیهم الذین یشتركون في أكل خروف الفصح.

لم یقف األمر عند عبور الجماعة ككل وعبور كل عضو فیها: رجال ونساء وشیوخ وأطفال، لكنه حتى 
ع شخصًیا بشركة اإلیمان تعتبر كل مشترك في االحتفال قد تمأُ  .بعد العبور إذ كانوا یعیِّدونه سنوًیا عبر األجیال

ء السابقون، ففي سفر الخروج یقول: "تحفظ عید بامع الذین خلصوا، ونال نصیًبا في عمل الحریة التي عاشها اآل
)، موجًها الحدیث إلى كل عضو في الجماعة كأنه قد 15: 23ألنه فیه خرجت (أنت) من مصر" ( الفطیر...

حفظ شهر أبیب واعمل فصًحا للرب إلهك، ألنه في شهر أبیب أخرج بنفسه من مصر. وفي سفر التثنیة یقول: "
)، هذه وصیة موجهة لكل مؤمن عبر األجیال كأنه خرج مع آبائه 1: 16أخرجك الرب إلهك من مصر لیالً " (

 لیالً ...

 ؛: "لم ُیخلص أسالفك وحدهم˻ سبیل المثال جاء في الحجادةى، فعليودههذا أیًضا ما أكده التقلید الي
بل وهو ُیخلصهم خلصنا نحن أیًضا معهم، فهو لیس بعدو واحد الذي یقف ضدنا لُیبیدنا! القدوس المبارك 

 ".ُیخلصنا من أیدیهم!

Ï للمؤلف: القدیس كیرلس األورشلیمي .
Ð  تعني "سلوك" أو "الطریق"، وهو عمل یحوي تفسیًرا للناموس بطریقة یستنبط منها قواعد سلوكیة (راجع للمؤلف: التقلید واألرثوذكسیة

). 29، ص 1980

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

إذن االحتفال بعید الفصح، حتى في الفكر الیهودي السلیم، حمل اتجاًها داخلًیا یمس حیاة المؤمن 
 وهو ذات األمر الذي تعنیه الكنیسة إذ تحتفل بالفصح الجدید .وعالقته الشخصیة مع اهللا خالل اتحاده بالجماعة

 في حضن اهللا، كعضو حّي في هلیدخل كل مؤمن إلى التمتع بالحیاة المقامة الجدیدة خالل عبوره واستقرار
 الجماعة المقدسة.

 :من الناموس إلى المسیَّا
كان عشاء الفصح عند الیهود له طقسه الخاص الذي سجله لنا األصحاح الثاني عثسر من سفر 

، وقد ˺ مع بعض التقالید األخرى التي حملت صلوات بركة وتسابیح ومزامیر معینة سجلت في المشنة،الخروج
 حملت رعایة اهللا لإلنسان خاصة تيلا. كان هذا العید غنًیا في ذكریاته ووعوده ˻اق أن ذكرت ملخًصا لهبس

خالل الخالص المقدم بالمسیَّا. فكانوا یعرفون هذه اللیلة أنها ذكرى سنویة لخلقة العالم ولختان إبراهیم وذبیحة 
سف من السجن والعتق المنتظر من السبي، وظهور المسیَّا، ومجيء موسى وٕایلیا وقیامة اآلباء وإسحق وخروج ي

لفصح، لیعلن أن الحقیقة تبتلع الرمز وتدخل ا... لهذا قدم السیِّد المسیح نفسه فصًحا للعالم في عید ˼ونهایة العالم
 به إلى كمال هدفه.

:  ˽األب میلیتو أسقف ساردسیقول 
 ...یتحقق سّر الفصح في جسد الرب] 

حررنا من عبودیة الشیطان مفقد ُاقتید كحمٍل، وذبح كشاه، مخلًصا إیَّانا من عبودیة العالم (مصر)، و
 كما من فرعون، خاتًما نفوسنا بروحه، وأعضاءنا الجسدیة بدمه...

إنه ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودیة إلى الحریة، ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة، 
 ومن الظلم إلى الملكوت األبدي...

 إنه ذاك الذي (فصح) عبور خالصنا...

 هو الحمل الصامت... الذي أخذ من القطیع، وُاقتید للذبح في المساء، وُدفن باللیل. 
 من أجل هذا كان عید الفطر مًرا، كما یقول كتابكم المقدس: تأكلون فطیًرا بأعشاب مرَّة،

 مرَّة لكم هي المسامیر التي استخدمت،

 ُمّر هو اللسان الذي جدف،

 ..هادة الباطلة التي نطقتم بها ضده.شمرَّة هي ال

كما یقول أیًضا: [تأمل هذا أیها العزیز المحبوب، كیف أن سّر الفصح جدید وقدیم، أبدي وزائل، غیر 
 قابل للفساد وقابل للفساد، خالد ومائت!

 إنه قدیم حسب الناموس، وجدید حسب اللوغس (الكلمة اإللهي).

 زائل خالل عبارات الرمز، وأبدي في عبارات النعمة.

 قابل للفساد خالل موت الحمالن، وغیر قابل للفساد خالل حیاة الرب...

Ï المشنة Mishnah أو "الشریعة الثانیة"، وهي عبارة عن تجمیع للتقلید الیهودي القانونیة الشفویة، جمعها الحاخام یهوذا تعني "التكرار "
. )28م، وهي تشمل آراء الحاخامات والمعلمین. (للمؤلف: التقلید واألرثوذكسیة ص 200األمیر عام 

Ð 91-89، ص 1973 للمؤلف: المسیح في سّر اإلفخارستیا .
Ñ 93 المرجع السابق ص .
Ò .من رجال القرن الثاني 
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هكذا ذبیحة الحمالن وطقس الفصح وحرف الناموس، هذه قد تحققت في المسیح یسوع. عوض 
 .]˺الناموس جاء اللوغوس، فصار القدیم جدیًدا، وصارت الوصیة نعمة، والرمز حقیقة

 :من الفصح األرضي إلى الفصح السماوي
: [ُیعید الیهود بالفصح األرضي منكرین الفصح السماوي. أما نحن القدِّیس هیبولیتس الرومانيیقول 

د. لقد وفُنعید بالفصح السماوي عابرین على األرضي. الفصح الذي كانوا ُیعیدونه هو رمز لخالص أبكار الیه
 الرمز، بدم الذبیح الفصحي. أما الفصح حمى في واما أبكار الیهود فلم یهلكوا ألنهم كان أمات أبكار المصریین

 ].˻ون بالحیاة تماًماعه فُیسبب خالًصا لجمیع الناس، مبتدًئا باألبكار الذین یخلصون ویتمتبالذي ُنعید 

: [واآلن وأنتم تحتفلون بالبصخة (الفصح) المقدسة، یلزمكم أن تعرفوا أیها القدِّیس أمبروسیوسویقول 
 العید بهذا االسم، ألنه في هذا العید عبر ابن اهللا يَ  البصخة تعني العبور، وهكذا ُدع...خوة ما هي البصخة؟إلا

 من هذا العالم إلى أبیه.

تعبرون من ظلمة األفعال فأي نفع لكم أن تحتفلوا بعید الفصح إن لم تمتثلوا بذاك الذي تتعبدون له... 
الشریرة إلى نور الفضیلة، ومن محبة هذا العالم إلى محبة البیت السماوي؟! فإنه یوجد كثیرون یحتفلون بهذا العید 

 قدره لكنهم یفعلون هذا بغیر استحقاق، وذلك بسبب شرهم، وعدم عبورهم فوق هذا العالم إلى هالمقدس وُیكرمون
لهم من مسیحیین ُتعساء، ال  أبیهم، أي ال یعبرون شهوات هذا العالم ومن الملذات الجسدیة إلى محبة السماء. یا

 ...یزالون تحت سیطرة إبلیس، مبتهجین بهذا الشر

 بینكم  منخوتي، بأن تحتفلوا بعید الفصح كما یلزم، أي ینبغي أن تعبروا. فمن كانإألجل هذا ُأنذركم یا 
ال یزال في الخطیة، فلُیقدس هذا العید، عابًرا من األعمال الشریرة إلى حیاة الفضیلة. ومن كان فیكم سالًكا في 

 .]˼ضیلة وهكذا ال یوجد فیكم أحد ال یعبرفحیاة مقدسة، فلیعبر من فضیلة إلى 

 في رسائله الفصحیة كثیًرا عن العبور من الفصح الزمني إلى الفصح القدِّیس أثناسیوسوقد تحدث 
 السماوي، من ذلك:

 ] واآلن یا أحبائي قد ُذبح الثسیطان (فرعون)، ذلك الطاغیة الذي هو ضد العالم كله، فنحن ال نقترب من عید
، ُمعلنین إیَّاه ال خالل ظالل (وحرف) بل في الحق. ألن أولئك بعدما شبعوا من جسد يزمني بل عید دائم سمائ

إذ مسحوا قوائم بیوتهم بالدم نجوا من الُمهلك. أما اآلن فإذ نأكل "كلمة اآلب" وُتمسح والخروف األبكم تمموا العید، 
 قلوبنا بدم العهد الجدید نعرف النعمة التي یهبنا إیَّاها المخلص، الذي قال: "ها أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات

ض الموت، إذ یقول و)، ألنه ال یعود یملك الموت، بل تتسلط الحیاة ع19: 10 العقارب وكل قوة العدو" (لوو
). حتى إن كل شيء قد امتأل بالفرح والسعادة كما هو مكتوب: "الرب قد ملك 6: 14 الرب: "أنا هو الحیاة" (یو

 فلتفرح األرض".

یلزمنا أن نأتي إلى العید بغیرة وسرور، حتى إذ نبدأ هنا بالفرح تشتاق نفوسنا إلى العید السماوي. إن 
عیَّدنا هنا بنشاط، فإننا بال شك نتقبل الفرح الكامل الذي في السماء، وكما یقول الرب: "شهوة اشتهیت أن آكل 

-15: 22 هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. ألني أقول لكم إني لم آكل منه بعد حتى یكمل في ملكوت اهللا" (لو
16.( 

1 Mileto of Sardis: Paschal Homily. 
2 Hyp. of Rome: Spiritual Pasch. 

Ñ .للمؤلف: الحب اإللهي 
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 الذین یحفظون العید في نقاوة یكون الفصح طعامهم السماوي.

مجد اهللا بحیاة العفة لنلیتنا ال ُنعید العید بطریقة أرضیة، بل كمن یحفظ عیًدا في السماء مع المالئكة. 
 ].˺ والبر والفضائل األخرى! لنفرح ال في أنفسنا بل في الرب، فنكون مع القدِّیسین!

 :طقس الفصح
 أن الناموس كان مقدمة لعهد النعمة، لیس فقط خالل الوصایا القدِّیس میلیتو أسقف ساردسیرى 

 ولكن أیًضا خالل الرمز، إذ یقول: [الكلمات واألعمال (الطقسیة) أیها األعزاء ال معنى لها إن ُبتر ،والكلمات
 ]. هذا هو في الواقع الفكر الكنسي بروح إنجیلي تسلمته الكنیسة منذ بدء انطالقها.˻عنها ما ترمز إلیه

واآلن نتحدث عن طقس الفصح كما ورد في سفر الخروج وما یرمز إلیه، ُمستعیًنا بالنصوص اإلنجیلیة 
 وكتابات اآلباء:

 . لماذا تم باللیل؟1

)، ویؤكد في سفر التثنیة 4: 11 "إني نحو نصف اللیل أخرج في وسط مصر" (:یقول الرب لموسى
 تعلیًال لذلك القدِّیس هیبولیتس). ویقدم لنا 1: 16"ألنه في شهر أبیب أخرجك الرب إلهك من مصر لیالً " (

قائالً : [تمت الضربة في الظالم لیًال، ألنه في ظل اللیل بعیًدا عن نور النهار الواضح یتحقق العدل في الشیاطین 
"وُأعطي عجائب في السماء واألرض دًما وناًرا وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر  وجرائمهم القاتمة

). وأیًضا "ویل للذین یشتهون یوم الرب. 31-30: 2وئیل خوف" (يم یوم الرب العظیم الئإلى دم قبل أن یجي
ماذا لكم یوم الرب؟ هو ظالم ال نور. كما إذا هرب إنسان من أمام األسد فصادفه دب، أو دخل البیت ووضع 

 .]˼)20-18: 5عا یده على الحائط فلدغته حیة، ألیس یوم الرب ظالًما ال نوًرا، قتاًما وال نور له؟! (

كأنه باللیل حیث یسُكن الشیطان في الظلمة یقتله الرب في عرینه، بینما هو مطمئن لیس من ُیقاومه 
فیهلك وكل أعماله معه. لقد أسلم الرب "فصحنا الجدید" روحه في آخر النهار ودخل باللیل إلى الجحیم لیفك قیود 

  وینطلق بهم إلى نور الفردوس الذي بال ظلمة!،المأسورین في الظلمة

 :. في شهر أبیب أول الشهور2

: 12 ("كلم الرب موسى وهرون قائالً : "هذا الشهر یكون لكم رأس الشهور. هو لكم أول شهور السنة
 ). كأنه في كل فصح یدخلون عاًما جدیًدا، لیعیشوا في حالة تجدید قلبي مستمر في المسیح یسوع الذبیح.1

كما أن السیِّد المسیح "فصحنا" هو رأس الخلیقة وبكرها صار هذا الشهر هو بكر األزمنة، وبدء انطالق 
). 2: 6 ول الرسول "ُدفنا معه بالمعمودیة للموت حتى... نسلك نحن أیًضا في جدة الحیاة" (روقالحیاة الجدیدة، ك

]، ویرى ˽: [هذا یعني أن ذبیحة الفصح الحقیقي بالنسبة لنا هي بدء الحیاة األبدیةالقدِّیس هیبولیتسوكما یقول 
 أن الفصح الرمزي جاء في بدء الشهور، أما الرب (الفصح الحقیقي) فجاء في آخر األزمنة ˾القدِّیس أثناسیوس

 ).4: 10 ) لیعلن أنه نهایة الناموس وغایته ( رو26: 9 (عب

ویالحظ أن "أبیب" تعني "سنبلة"، وكأنه خالل الفصح تصیر النفس سنبلة الرب أي حصاده. 

Ï 648، 646، 605، 643 الحب اإللهي ص .
2 The Paschal Homily. 
3 The Paschal History.. 
4 The Spiritual Pasch. 

Ó 170. ص 1967 رسائل القیامة للقدیس أثناسیوس الرسولي: ترجمة القمص تادرس یعقوب، وأمال إبراهیم .
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 ]:3 [. الحفظ في الیوم العاشر3

قدم نفسه فصًحا من أجلنا. أما يُ  تحت الحفظ حتى ىكان إشارة إلى دخول السیِّد المسیح أورشلیم لیبق
ل الوصیة التي كسرها اإلنسان، واهًبا ماختیاره الیوم العاشر فإشارة إلى مجیئه بعد الناموس (الوصایا العشر) یك

 لنا إمكانیة تنفیذها.

 ]:6 [. تقدیمه في الیوم الرابع عشر4

لما كانت الشمس رمًزا للسیِّد المسیح والقمر للكنیسة، كأنه و، ادرً بفي الیوم الرابع عشر یكون القمر 
 )، تكتمل استنارة الكنیسة وُیعلن بهاؤها. 7: 5 كو 1خالل "المسیح فصحنا" (

ه ب تمثل البدایات الخمس للعالم في تاریخ الخالص. آدم ، أبیب)14-10سة (مأما أیام الحفظ فهي خ
بدأ الجنس البشري، ونوح به بدأ العالم بعد الطرفان، إبراهیم بدأ كأب للمؤمنین ومن صلبه خرج شعب اهللا، 

وموسى بدأ العالم في الناموس المكتوب وأخیًرا جاء المسیح في الیوم الخامس لیبدأ عهد النعمة، فیه قدم نفسه 
فصًحا، له فاعلیته في كل الحقبات الخمس.  

الخمسة أیام أیًضا ُتشیر إلى فاعلیة الفصح الحقیقي لجمیع الذین یعملون في أي ساعة من ساعات 
 الثالثة أو السادسة أو التاسعة أو الحادیة عشر.أو في الساعة األولى العمل النهار الخمس، أي الذین بدءوا 

 ]:4[. دعوة الجار القریب 5

 ُتشیر هذه الدعوة إلى دعوة األمم بكونهم "القریب" الذي ینعم أیًضا بذبیحة الفصح الحقیقي.

 ]:5[. شاة صحیحة 6

 "ُظلم أمَّا هو فتذلل، ولم یفتح فاه، كشاة :اشترط أن یكون إما خروًفا، رمز للوداعة كقول إشعیاء النبي
 ).16: 7 )، أو من الماعز الذي یقدم فدیة عن الخطیة حسب الناموس (عد7: 53ُتساق إلى الذبح" (

لقد ُدعَي المسیح المخلص بالحمل، إذ جاء في سفر إرمیا "وأنا كخروف داجن ُیساق إلى الذبح ولم أعلم 
). 19: 11 قائلین لُنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض األحیاء فال ُیذكر بعد اسمه" (ا أفكارً يَّ أنهم فكروا عل

. وٕاذ نظره ..)7: 53ها فلم یفتح فاه" (يزَّ اوقال عنه إشعیاء النبي: "كشاة ُتساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام ج
). وفي السماء رآه القدِّیس یوحنا 29: 1  (یوم"القدِّیس یوحنا المعمدان قال: "هوذا حمل اهللا الذي یرفع خطیة العال

 ).6: 5 الالهوتي "وفي وسط القسوس خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ

أما كونه صحیًحا بال عیب، فألن السیِّد المسیح قدوس بال عیب یقدر أن ُیكفِّر عن خطایانا بدم نفسه 
: [ألن المسیح وحده بال عیب في كل فضیلة، وبال خطأ في القدِّیس هیبولیتس الروماني). یقول 14: 9 (عب

. كما ]˺)15: 3 أي أمر، ُیقدم كل بّر من البدایة حتى النهایة، إذ قال عن نفسه: "یلیق بنا أن ُنكمل كل برّ " (مت
 ."یقول الرسول: "إنكم ُأفتدیتم... بدم كریم كما من حمل بال عیب دم المسیح

)، إذ "من له العروس فهو 2: 11 كو 2أما كونه ذكًرا فإشارة إلى رئاسته، لكونه عریس كل المؤمنین (
).  29: 3 العریس" (یو

 جدیًدا في حیاتنا على الدوام، ى ضعف الشیخوخة وال یصیبه الِقدم، یبقه"ابن حول"، أي شاب لیس في
 مع أنه هو القدیم األیام األزلي.

1 The Spiritual Pasch. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 :]6 [. یذبحه كل جمهور جماعة إسرائیل7

 السیِّد المسیح الذي قیل عنه "اجتمع على فتاك القدوس یسوع شخصمن جهة تحقق هذا األمر في 
)، ومن ناحیة أخرى فإن السیِّد هو 27: 4  البنطي مع أمم وشعوب إسرائیل" (أعسالذي مسحته هیرودس وبیالط

: [األمر لم یكن هكذا بالنسبة القدِّیس یوحنا الذهبي الفم لهذا یقول .الذي تقدم بنفسه لیقدم نفسه ذبیحة حب عنَّا
 .]˺للمسیح، فإنه لم ُیؤَمر بعمل هذا إنما تقدم بنفسه وصار هكذا، مقدًما نفسه ذبیحة وقرباًنا هللا

بالرغم من تعدد العائالت التي تقدم الحمالن لكن الجمیع یشتركون في ذبیحة واحدة، أما السیِّد المسیح 
 في هذا یقول .فقد قدم نفسه فصًحا واحًدا ُیكفر عن كل األمم والشعوب، جامًعا الكل حوله كما في بیت واحد

 كثرت الكنائس مهما: [كما كانت بیوت العبرانیین عدیدة لكنها ُتحسب كأنها بیت واحد، هكذا القدِّیس هیبولیتس
في المدینة والبلدة فهي تمثل كنیسة واحد. المسیح الذي هو كامل غیر منقسم في بیوت متنوعة، إذ یقول بولس 

 .]˻نفسه أننا واحد في المسیح

 البیت ،: [ألن االجتماع واحدالقدِّیس هیبولیتسالَّ یحملونه خارج البیت، وفي هذا یقول أاشترط أیًضا 
واحد. إنها الكنیسة الواحدة حیث یؤكل جسد المسیح المقدِّس، أما خارج هذا البیت الواحد أي الكنیسة فال ُیحمل 

 .]˼الجسد. من یأكله في موضع آخر ُیعاقب كشریر ولص

 ]:6[. ذبحه في العشیة 8

 شارة إلى تقدیم السیِّد المسیح نفسه فصًحا عن العالم في ملء األزمنة.إ

]: 7[ العتبة العلیا والقائمتین ى. رش الدم عل9
: 9 یتحدث عن فاعلیة الدم قائالً : "فأرى الدم وأعبر عنكم"، "ألنه بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" (عب

22.( 

أن عبرانًیا لو وا بهم فهلكوا، وأیًضا ءبال شك رأى كثیر من المصریین ذبح الخرفان ورش الدم واستهز
ربط الخروف عند الباب بدًال من ذبحه فهلك أیًضا، إذ ال خالص لنا إالَّ خالل موت السیِّد المسیح وسفك دمه 

 ." وحدهاىالحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في األرض وتموت فهي تبق"عنا، لهذا یقول: 

: األب الكتانتیوس وكما یقول . لدم السیِّد المسیح الذي بدونه لیس من خالصافدم الخروف كان رمزً 
[خُلص العبرانیون وحدهم بواسطة عالمة الدم، لیس ألن دم الخروف في ذاته له فاعلیة لخالص البشر، وإَّما كان 

 .]˽ر المقبلةألمورمًزا ل

أنها توضع في البیوت كما في [ عن قوة عالمة الدم قائالً : القدِّیس هیبولیتس الرومانيویتحدث 
 [الدم على العتبة العلیا كما على الكنیسة، :]. كما یقول أن˾النفوس حیث یجد فیها روح الرب مسكنه المقدس
 ].وعلى القائمتین كما في الشعبین (الیهود واألمم)

 أن رش الدم هكذا على العتبة العلیا والقائمتین إنما ُیشیر القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصویرى 
، أي تقدیس اإلنسان بكل طاقاته الفكریة واشتیاقاته ˿إلى تقدیس النفس بجوانبها الثالثة: العقلي والعاطفي والروحي

 وعواطفه وأحاسیسه الداخلیة.

1 In Joan, hom 14. 
2 The Spiritual Pasch. 
3 The Pasch History. 
4 Lactantius: Divine Institutes 4: 26. 
5 Pasch Hist. 
6 Vita Mos. 2: 96. 
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 هكذا رأي اآلباء في عالمة الدم تقدیس الكنیسة الجامعة والنفس البشریة كعضو في هذه الكنیسة.

 "كم عقاًبا :ویالحظ أن رش الدم ال یكون على العتبة السفلیة حتى ال ُیداس باألقدام، إذ یقول الرسول
 أشر تظنون أنه ُیحسب مستحًقا من داس ابن اهللا وَحسب دم العهد الذي ُقدِّس به دنًسا وازدرى بروح النعمة" (عب

یلیق بنا أن نطیل صلواتنا وأصوامنا [: القدِّیس أثناسیوس). أما عن جهادنا للتمتع بثمر هذا الدم فیقول 29: 10
 .]˺وأسهارنا حتى یمكننا أن ندهن مقدمة منازلنا بالدم الثمین فیهرب الُمهلك

  ]:22 [. استخدام الزوفا10

  ومسوا العتبة العلیا والقائمتین بالدم".،تس"خذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الط

ن الیهود إنه هو يلم یستطع العلماء الوصول إلى رأي قاطع عن نبات الزوفا، إالَّ أن الرأي التقلیدي ب
: 50 ، ومن الخطیة (مز)6، 4: 14 ستخدم في الكتاب المقدس للتطهیر من البرص (الأُ الزعتر أو السعتر، 

). واستخدم أیًضا لرفع إسفنجة من الخل 19-18: 6 ة (عدي)، وللطهارة الطقس50، 49: 4 )، ومن األوبئة (ال7
). ویقال أن الزوفا نبات عطري الرائحة ینبت في الجدران وفي 29: 19 التي ُقدمت للسیِّد على الصلیب (یو

 الصخور.

أن الزوفا عشب ضعیف ومنخفض، لكن جذوره عمیقة وقویة. كأنه یدخل [ القدِّیس أغسطینوسیرى 
 ،)18-17: 3 بجذوره إلى الحب ویتعمق فیه لیدِرك مع القدِّیسین ما هو العرض والطول والعمق واالرتفاع (أف

]. كأنه خالل الدم النابع عن الحب الذي بال حدود نتقدس، ُینزع عنا برص الخطیة ˻ویتعرف على صلیب ربنا
وُنشفى من أمراضنا وتتطهر نفوسنا ونشترك مع المسیح في آالمه على الصلیب.  

  ]:9 [. یأكلونه مشوًیا بالنار11
تحاد بالسیِّد المسیح إلزم المؤمنون بأكل اللحم مشوًیا بالنار، لتلي. ال یقف الطقس عند رش الدم، إنما أ

فت كزق ولصق لساني شالذي اجتاز من أجلنا العدل اإللهي قائالً : "قلبي كالشمع ذاب في وسط أحشائي. قوتي ن
 بحنكي".

 وٕانما أیًضا ُیلزمنا أن نتناول ،ار من أجلنانم الذي اجتاز التألب. ال نقف عند اإلیمان بالسیِّد المسیح الم
: 6 یه وهو فینا (یوفالم ونتعرف على قوة قیامته، بهذا نثبت آجسده ودمه المبذولین عنا لیكون لنا معه شركة 

4.( 

]. ویتحدث ˼اإلیمان الحار المتقد[ أن طعام الفصح هو القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصج. یرى 
 قائالً : [لیكن لنا الروح الحار، ولنتمسك بالكلمات الناریة التي یقدمها اهللا لنا كما قدمها العالمة أوریجینوسعنه 
 ولننظر أن جسد الحمل قد ُطهي جیًدا حتى .)14: 5 ي قائالً : "هأنذا جاعل كالمي في فمك ناًرا" (إربیا النمإلر

ح لنا  یقول الذین یشتركون فیه أن المسیح كان یتكلم فینا "أَلم یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان ُیكلمنا في الطریق ویوضِّ
 .]˽)32: 24 الكتب؟!" (لو

د. كانت العادة أن ُیشوى الخروف على سیخین متقاطعین یرمزان للصلیب. 

Ï  6-3رسائل الفصح .
2 On Christian Doctrine 2: 41. 
3 Vita Mos. 2: 109. 
4 Origen: Comm. Joan 13. 
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 ]:9[. ال تأكلوا منه نیًئا أو طبیًخا مطبوًخا بالماء 12

ُیریدنا أن نتمتع بالكلمة اإللهي الملتهبة بالنار، ال نأكل منها نیًئا أو مطبوًخا بالماء، أي ال نتقبلها 
 ار، جادین في التمتع بها. ـبطریقة مائعة كالماء، بل نتقبلها بروح ح

ُیریدنا أن نقبل اإلیمان بالصلیب خالل األلم ال بروح التراخي والمیوعة.  

 ]:9[ جوفه. رأسه مع أكارعه و13

إذ نتناول فصحنا الجدید ندخل إلى الرأس والقدمین والجوف، أي نتعرف على محبة المسیح لعلنا ندرك 
 ل جانب.كارتفاعها (الرأس) وأعماقها (القدمین) وعرضها (الجوف)، فنجدها تحصرنا من 

: أن الرأس هو الناموس الذي بدأ بالكشف عن "سر االفصح"، ˺القدِّیس هیبولیتس الرومانيیرى 
 جبال صهیون، أما الجوف فهو الفصح ذاته الذي ىوالقدمین هما التالمیذ الذین حاولوا أن یكرزوا بالسالم عل

 عرفناه خالل الناموس واإلنجیل.

 ]:8 [. مع فطیر14

 القدِّیس أمبروسیوسالریاء، لذا ینصحنا وٕالى )، 8-7: 5 كو 1ُیشیر الخمیر إلى الشر والخبث (
قائالً : [إذا كان االحتفال بعید الفصح قد ُأعتید فیه قدیًما أن یأكلوا الفطیر خالل السبعة أیام، هكذا یلزم على كل 

 في حیاة مقدسة بسیطة كل أیام حیاته، أي وأن یعیشمسیحي أن یأكل من جسد الحمل الحقیقي أي المسیح وأن 
خوتي، وذلك كما یحذرنا الرسول قائالً : "إًذا نقوا إخالل السبعة أیام. احذروا من الخمیر القدیم، فال تبقوا فیه یا 

)، أي تنقُّوا من السلوك القدیم. فإن تحولتم عن كل الشر الذي ُیشار له 7: 5 كو 1منكم الخمیر العتیقة" (
 .]˻ ین حقیقیین!يحيبالخمیر العتیق، والحظتم بإیمان ما قد تعهدتم به في المعمودیة، عندئذ تكونون مس

 ال بخمیرة ، معلًقا على قول الرسول: "إًذا لُنعید لیس بخمیرة عتیقةالقدِّیس أثناسیوس الرسوليیقول 
)، یقول: [إذ نخلع اإلنسان العتیق وأعماله، نلبس 8: 5 كو 1 بل بفطیر اإلخالص والحق" (،الشر والخبث

 نهاًرا ولیًال، بعقل متضع وضمیر  اهللاج في ناموسله، ون)24، 22 :4أف ( بحسب اهللا المخلوقاإلنسان الجدید 
 لنطرح عنا كل ریاء وغش، مبتعدین عن كل كبریاء ومكر. لیتنا نتعهد بحب اهللا ومحبة القریب، لنصبح .نقي

 .]˼ إًذا لنحفظ العید كما ینبغي..خلیقة جدیدة، متناولین خمًرا جدیًدا.

 أن الفصح القدیم ارتبط بالخمیر حتى ال یختمر المؤمنون بخمیر أوریجینوسویرى بعض اآلباء مثل 
 ).33: 13 العالم، منتظرین الخمیر الجدید الذي لملكوت اهللا (مت

خدم خبًزا مختمًرا، ألنه حمل في جسده خطایانا. تو یالحظ أن السیِّد المسیح في سّر اإلفخارستیا اس

 ]:8[. على أعشاب مرَّة یأكلونه 15

 أن اهللا قد منع استخدام العسل في التقدمات وفي نفس الوقت أمر بأكل خروف القدِّیس جیروم. یرى أ
 .˽ أعشاب مرَّة، كأنه ال یریدنا أن نعیش مدللین بل نحتمل الضیق في العالمىالفصح عل

 ب. األعشاب المرة ُتذكر الشعب مرارة عبودیة الخطیة التي یتحررون منها خالل خروف الفصح.

1 The Pasch Hist. 
Ð  640الحب اإللهي ص .
Ñ  641الحب اإللهي ص .

4 St. Jerome: Ep. 128: 2. 
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صح الجدید في مرارة قلب وانسحاق روح من فدم إلى سّر القزامنا بالتتج. ُتشیر األعشاب المرة إلى إل
أجل خطایانا. فإذ یتمرر فمنا بسبب الخطیة یمتلئ قلبنا من حالوة جسد الرب ودمه. بمعنى آخر ال تمتع بسّر 

اإلفخارستیا دون التوبة واالعتراف. 

 ]:10[. ال تبقوا منه إلى الصباح 16

إشارة إلى سّر الفصح كسّر "الحیاة الجدیدة". وقد حرصت كنیستنا على عدم إبقاء األسرار اإللهیة للیوم 
 التالي.

 ]:46 [. عظًما ال تكسروا منه17

فلم  )36: 19 ا لیكسروا ساقیه وجدوه قد مات سریًعا (یوجاؤُیشیر إلى السیِّد المسیح الذي لما 
)، الذي قام یحمل آثار 27: 20  أنه بهذا نستطیع التعرف على قیامته (یوالقدِّیس هیبولیتسیكسروهما. ویرى 

 الجراحات، لكنه ما كان یلیق أن یقوم برجلین مكسورتین.

ق بنا أن نتقبل "كلمة اهللا" التي نأكلها متقدة بالنار دون أن نكسر يكما أن عظام السیِّد لم ُتكسر، هكذا یل
 مها خالل الروح الذي یبني.فهعظامها، أي دون أن نتفهمها بطریقة بشریة حرفیة قاتلة، إنما نت

وكما أن الفصح ال ُیكسر عظامه، هكذا الصدیقون المتحدون بالسیِّد المسیح فصحهم ال ُتكسر عظامهم، 
 :˺القدِّیس أغسطینوس). وكما یقول 20: 34 إذ یقول المرتل: "یحفظ جمیع عظامهم. واحد منها ال تنكسر" (مز

ن المرتل ال یتحدث عن العظم بالمفهوم الحرفي إنما یقصد اإلیمان الحّي الذي ال ینكسر، مدلًال على ذلك إ[
باللص الیمین الذي انكسرت عظام قدمیه، أما عظام نفسه فقد حفظها الرب، إذ تمسك باإلیمان في لحظات 

ًظا بین یدّي اهللا.  والضیق المّر فاستحق الدخول إلى الفردوس محف

 ]: 11[. یأكلوه وهم في استعداد للرحیل 18

یكم في أیدیكم، وتأكلونه بعجلة. هو  اشترط أن یأكلوه هكذا "أحقاؤكم مشدودة وأحذیتكم في أرجلكم وعصِّ
 .]11[فصح للرب" 

  لهذه العبارة تفسیرین:˻القدِّیس یوحنا الذهبي الفمُیقدم 

 وكأنهم بهذا العمل ،[التفسیر األول هو التفسیر التاریخي، حیث یتذكر الیهود أنهم راحلون 
عد. ها نحن خارجون". لقد عرف و "نحن مستعدون للرحلة. ها نحن خارجون من مصر إلى أرض الم:یقولون

 هذا الشعب بكثرة النسیان فأعطاهم هذه الوصیة حتى ال ینسوا غایة الفصح.

: 5 كو 1التفسیر الثاني هو التفسیر الرمزي، إذ یقول: نحن أیًضا إذ نتناول الفصح الذي هو المسیح (
ن نحن أیًضا مستعدین لخروجنا ورحیلنا. لیت كل و)... یلیق بنا أن نتناوله محتذین متمنطقین. لماذا؟ لكي نك7

)... 6: 4 أحد یتناول هذا الفصح وال ینظر إلى مصر (العالم) بل إلى السماء، متطلًعا إلى أورشلیم العلیا (غال
 "أشدد اآلن حقویك كرجل فإني أسألك :فالتمنطق هو جزء من رحیل النفس. أنظر ماذا یقول اهللا إلنسان بار

هذا أیًضا ما قاله لكل األنبیاء، وما قاله أیًضا لموسى سائًال إیَّاه أن یكون متمنطًقا. بل  ).3: 38 فتعلمني" (أي
) 6: 15 الترجمة السبعینیة). والمالئكة أیًضا یظهرون ُمتمنطقین (رؤ 11: 9واهللا نفسه ظهر لحزقیال متمنطًقا (

 .]. إذن فلنتمنطق لنقف بشجاعة... وال نخف ألن قائد خروجنا یسوع ولیس موسى..بكونهم جنود

1 On Ps. 34. 
2 In Eph. Hom  23. 
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عد، وإذن كانوا یأكلونه كأناس ینتظرون الرحیل والعبور من أرض العبودیة متجهین نحو أرض الم
مستعدین بجسدهم (المنطقة) وبأیدیهم (العصا) وبأرجلهم (األحذیة). هذا هو مفهوم االستعداد لسّر اإلفخارستیا، 

 إننا نتناول ونحن مشتهین للعبور إلى حیث المسیح جالس. 
األحقَّاء المشدودة ُتشیر إلى ضبط شهوات الجسد وملذاته، لیسلك اإلنسان لیس حسب أهواء جسده بل 

 عن تمنطق الراهب بمنطقة یقول: [لیعرف القدِّیس یوحنا كاسیانحسب شهوات الروح السماویة. لذلك إذ یتحدث 
نه لیس فقط یهیئ ذهنه لقبول أي عمل في الدیر، وأن تكون أجندي المسیح وهو یحتمي بمنطقة یطویها حوله 

ماتة جمیع أعضائه إ استخدامه منطقة من الجلد المیت تعني أنه یحمل وٕانماحركته بال عائق بسبب مالبسه... 
التي تحوي بذار الشهوة والدنس، فیعرف على الدوام وصیة اإلنجیل القائلة: "فأمیتوا أعضاءكم التي على األرض 

 .]˺)5: 3 الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردیة" (كو

الحذاء الذي في الرجل ُیشیر إلى ما حدث مع موسى النبي، فقد خلع الحذاء المصنوع من جلد 
 أما هنا فهو یلبس حذاًء من نوع آخر، هو حذاء السیِّد .الحیوانات المیتة حتى یقدر أن یتمتع بالعلیقة المتقدة ناًرا

الذي قال عنه معلمنا یوحنا المعمدان أنه غیر مستحق أن ینحني ویحل سیوره. إًذا فلیكن لنا حذاء السیِّد حتى كما 
سلك ذاك نسلك نحن بحذائه ال نخاف أشواك هذه الحیاة، وال عنف فرعون وسطوته بل نّدك كل قوات الشر تحت 

: [من یحتفل بفصح الرب وُیعید بالحمل یلزم أن تكون قدماه محصنتین القدِّیس أمبروسیوسأقدامنا. وكما یقول 
]. ˻ضد هجمات الوحوش المفترسة الروحیة ولدغات الحّیة

 ئأما العصا التي في أیدینا فهي عصا اهللا التي ُدعیت أیًضا عصا موسى وعصا هرون... إننا نتك
 لروحیة (هرون).اعلى قوة اهللا التي للخالص (الصلیب) ونمسك بعصا الوصیة (موسى) ونمارس العبادة 

یرى بعض اآلباء في العصا "الرجاء" الذي تستند علیه النفس في رحلتها نحو السماء لتطرد تهدیدات 
إبلیس المحطمة لها كما یطرد المسافر الكالب بعصاه. 

 یتحدث عن االستعداد لهذه الرحلة، قائالً : [ربنا یسوع المسیح هو القدِّیس أثناسیوس الرسوليأخیًرا فإن 
)، 15: 6 النور الحقیقي، الذي هو عوض العصا صولجاننا، وعوض الفطیر هو الخبز النازل من السماء (أف

. ]˼وباختصار یقودنا الرب بهذه جمیعها إلى أبیه
: [یجب على من یقترب إلى هذا الجسد القدِّیس هیبولیتس فیقول ]11[أما عن أكل الفصح بعجلة 

  .، أي مستعًدا لالنطالق]˽العظیم أن یكون ساهًرا وصائًما

]: 14[. یعیِّدونه فریضة أبدیة 19
تأكیًدا لعمل الفصح األبدي، وأیًضا حتى یبقى الشعب القدیم منتظًرا مجيء الفصح الحقیقي الذي ُیقدس 

 دمه إلى األبد.

 ]:48، 43[. ال یأكل منه غریب 20

الَّ یشترك فیه أهل الُغرلة، إنما یشترك أهل الختان وحدهم. هكذا ال یقدر أن یتمتع بالتناول من أاشترط 
 له حق االتحاد معه في المسیح ،األسرار المقدسة إالَّ الذي نال الختان الروحي، أي المعمودیة، فصار ابًنا هللا

 یسوع.

1 Instit 1: 11. 
2 Conc. Rep. 2: 3. 

Ñ  169، ص 1967القدیس أثناسیوس الرسولي: رسائل القیامة (ترجمة القس تادرس یعقوب وأمال إبراهیم .
4 Pasch Hist. 
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: [اإلنسان المخادع وغیر النقي البابا أثناسیوس الرسوليفي الرسالة السادسة من رسائل القیامة یقول 
القلب والذي لیس فیه شيء طاهر... هذا بالتأكید غریب عن القدِّیسین وُیحسب غیر مستحق أن یأكل الفصح، 
ألن كل ابن غریب ال یأكل منه. لهذا عندما ظن یهوذا أنه حفظ الفصح بینما كان یدبر خداًعا ضد المخلص، 

صار غریًبا عن المدینة التي هي من فوق وبعیًدا عن الصحبة الرسولیة، إذ أمرت الشریعة أن یؤكل الفصح 
 .]˺ )31: 22  أما هو فبینما كان یأكل نقبه الشیطان ودخل إلى نفسه (یو،بحرص الئق

  ]:11[. فصح للرب 21
ُیمیز الكتاب المقدس بین "فصح الرب" و"فصح الیهود"، ففي الشریعة ال یقول "فصحكم" أو "فصح 

 وعاشوا بال توبة ال لشرالیهود" وٕانما دائًما یقول "فصح للرب"، ناسًبا الفصح له، لكنه حین سقط الشعب في ا
س شهوركم وشهوركم وسبوتكم ونداء محفلكم لست أطیق. رؤ  قائالً : "رؤوس،˻ إلیهم إلیه بلیدعوه منسوًبا

). 13: 1 وأعیادكم بغضتها نفسي" (إش
 السبت "سبت للرب"، وفي ى أن هذا األمر یحدث في كل أنواع العبادة فیسمالعالمة أوریجینوسالحظ 
). وأیًضا 1: 28 "قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري تحرصون أن تقربوه في وقته" (:سفر العدد یقول

نزل ألنه قد فسد شعبك الذي إذهب إ ":نحرف عن العبادة له قال لموسىإ الشعب "شعبي" لكنه عندما يیسم
 ب اهللا بل شعب موسى.ع)، إذ لم یعد ش7: 32 أصعدته من أرضي" (خر

 :قتل األبكار
 أن المصریین قد دفعوا ثمن ما فعلوه بقتلهم أوالد العبرانیین وٕالقائهم في النهر، العالمة ترتلیان. یرى أ

. ˼فأدبهم الرب بذات فعلهم
 وال تترك ماشیة واحدة في مصر، هذه صورة رمزیة لعمل اهللا الذي ،ب. سمح اهللا بقتل جمیع األبكار

 سُیبید الشر، أما أوالده فحتى شعور رؤوسهم محصاة وتحت رعایته.

 في هذا األمر إشارة رمزیة إلبادة كل علَّة للخطیة، إذ القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى  ج.
ر خالل الفضیلة أن یقتله منذ بدایته، بهذا ُیحطم ما یأتي وراءه. هذا ما یعلمنا به شیقول: [یلیق بمن یمسك ب

الرب في اإلنجیل فیدعونا بكل وضوح أن نقتل أبكار الشر... إذ أمرنا بإبادة الشهوة والغضب فال نخاف من 
). فإن هذین ال یأتیان فجأة، إنما الغضب ُینتج قتًال، والشهوة تولِّد 28، 22: 5 مة القتل (متيوصمة الزنا وجر

زنا... فبتحطیم األبكار (الشهوة والغضب) نقتل بال شك ما ینجم وراءهما. فلو أخذنا الحّیة مثاًال، فإنه یسحق 
]. ˽ الوقتنفسل في ترأسها یكون جسدها قد ق

 

Ï  11: 6رسائل القیامة .
2 Cf. Origen: Comm. Joan 12; Athanasius: Paschal letters 6: 2. 
3 Tertullian: Adv. Marc. 2: 20. 
4 Vita Mos. 2: 92-94. 
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الباب الثاني 

 
 

من مصر إلى سیناء 
 

)12 :37-19 :2 (
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 بالفصح والشروط التي ةفي هذا الجزء یصف موسى النبي الرحیل من رعمسیس ویضع القواعد الخاص
، كما تحدث عن )13 (ص )، وفرض تقدیس كل بكر51-43: 12شتراك في هذا العید (إل الغرباء ل لهایخضع

األحداث التالیة:   

. ]14 ص [عبور البحر الحمر  
 .]15  [تسبحة الخالص 

 ].16-15 [المیاه المرَّة والمن والسلوى

رة     .]17 [الصخرة المتفجِّ

 .]17  [االنتصار على عمالیق 

 .]18  [زیارة یثرون حمیه
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ي عشر نتابع: األصحاح الثا

 خروج الشعب
استدعى فرعون موسى وهرون وقال لهما: "قوموا أخرجوا من بین شعبي... واذهبوا اعبدوا الرب كما 

 وكان المصریون یلحُّون علیهم ]،32-31[باركوني أیًضا وتكلمتم. خذوا غنمكم أیًضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا. 
 بالخروج...

هكذا یعمل اهللا في حیاتنا، لیس فقط یدعونا للعبور إلیه، ولیس فقط یلهب الحنین في القلب للعبور، 
.  المقاومین لنا یدفعوننا للعبور دفًعاتىوٕانما إن ثابرنا حتى النهایة یجعل ح

 ،ًبا فأعطوهم، وقد رأینا أن ذلك كان بسماح إلهيا لقد طلب الشعب من المصربین ذهًبا وفضة وثي
كتعویض عن األجرة التي سَلبهم إیَّاها المصریون أیام السخرة وبناء البیوت لهم مجاًنا، كما حملت رمًزا لتقدیس 

القدِّیس غریغوریوس . ویرى ˺الطاقات واألحاسیس التي كانت ُتستخدم لحساب الخطیة لتكون آالت بر اهللا
 في هذا التصرف صورة رمزیة لعمل الكنیسة التي استعارت من العالم فلسفاته وعلومه وانتفعت أسقف نیصص

 [كثیرون قدموا لكنیسة اهللا علومهم .]˻بها: [تكون هذه األمور نافعة إذا ما زین سّر الهیكل اإللهي بغنى العقل
الزمنیة كنوع من التقدمة، من هؤالء باسیلیوس الكبیر الذي طلب الغنى المصري من كل ناحیة أثناء شبابه وكّرس 

 ].˼هذا الغنى هللا لتزیین الكنیسة، خیمة االجتماع الحقیقیة

 :محطات الرحلة
 كثیًرا عن محطات هذه الرحلة بكونها تحمل مالمح انطالق النفس من العالمة أوریجینوستحدث 

أرض العبودیة إلى أورشلیم العلیا، وسنحاول بمشیئة اهللا أثناء دراستنا لهذا السفر ولسفر العدد أن نتحدث عن هذه 
 المحطات:

ها الشعب إلى سكوت. "رعمسیس" عند من": هذه هي بدء انطالق الرحلة، حیث انطلق رعمسیس"
 تعني "بلد الفساد"، وكأن بدایة الطریق هو خروج اإلنسان من "بلد الفساد" أو من مثیرات الخطیة أوریجینوس

والشر، فإننا ال نقدر أن ننعم برحلة الخالص ونحن مستسلمون في أماكن الخطیة، في هذا یقول: [إن أردت أن 
ن الروحي وتتمتع بالشراب الروحي، مكل الأ وت،یكون الرب قائدك، یتقدمك في عمود السحاب، وتتقدمك الصخرة

  وحیث ینقب السارقون" (مت، كنوًزا على األرض حیث یفسد السوس والصدأ لكمفلترحل من رعمسیس "ال تكنزوا
كل مالك واعط الفقراء وتعال  ). كما یتحدث الرب بوضوح قائالً : "إن أردت أن تكون كامًال فاذهب وبع29: 6

 .]˽). هذا هو معنى الرحیل عند رعمسیس وأتباع المسیح21: 19 اتبعني" (مت

 تعني "خیمة"، وكأن المؤمن إذ یترك مثیرات الخطیة ُیلزمه أن یتطلع إلى حیاته أوریجینوس عند "سكوت":
سكن في الخیام، أ: [إذ تنفض عنك صدأ الفساد وتبتعد عن مجال الرذیلة العالمة أوریجینوسهنا كغربة، وكما یقول 

د وال و). یسكن في الخیام من یركض نحو اهللا حًرا بال قي4: 5 كو 2هذه التي ال نرید أن نخلعها بل أن نلبس فوقها (
 .]˾أحمال

Ï 24: 4)، العالمة ترتلیان: ضد مرقیرون 3 راجع تفسیر األصحاح الثالث (فقرة .
2 Vita Mos. 2: 115. 
3 Ibid 2: 116. 
4 In Exod, hom 5: 2. 
5 Ibid. 
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 :عدد الخارجین
 ].37[ "الذین خرجوا ستمائة ألف ماشین من الرجال عدا األوالد"

. 1000 ×100  ×6هذا الرقم یحمل رمًزا لعبور الكنیسة فإنه یتكون من رقم 
 ُیشیر إلى كمال العمل اإلنساني، ألنه في ستة أیام خلق اهللا العالم، وفي الیوم السادس أوجد 6رقم 

اإلنسان أكمل خلیقة اهللا على األرض، كأن اإلنسان یخرج حامًال كمال إمكانیاته البشریة من أفكار ودوافع 
 فُیشیر إلي كمال عدد الجماعة، 100وأحاسیس وعواطف ومواهب مكرًسا جسده وروحه بالكمال هللا. أما رقم 

 فكما رأینا 1000وكأنه یلیق أن تنطلق الكنیسة بأجمعها وال تترك عضًوا حًیا ال یخرج خاللها نحو اهللا. أما رقم 
 تعني الحیاة السماویة... وكأن الكنیسة تخرج بكل أوالدها بكل طاقاتهم الروحیة ˺في تفسیرنا لسفر الرؤیا

 والجسدیة منطلقین نحو أورشلیم العلیا بفكر سماوي وحیاة سماویة.

یسة في حالة تحرك مستمر نحو السماء بروح الجهاد نأما دعوتهم "ماشین من الرجال" فتعني أن الك
 والمثابرة بال یأس، ال تعرف التوقف عن العبور.

 أما قوله "عدا األوالد" إنما ُتشیر أنهم رجال یحملون ثماًرا روحیة مستمرة.

Ï 1980 للمؤلف: رؤیا یوحنا الالهوتي، طبعة .
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 األصحاح الثالث عشر

 تقدیس البكر
 شمل هذا األصحاح الحدیث عن:

 .]16-1[. تقدیس البكر   1

. ]18-17[. تَیهان الشعب   2
. ]19[. عظام یوسف   3
 .]22-20[. النزول في إیثام  4

  :تقدیس البكر
 كل فاتح رحم من بني ،أول وصیة أمر اهللا بها موسى بعد الخروج مباشرة هي: "قدِّس  لّي كل بكر

 .]2[إسرائیل من الناس ومن البهائم إنه ليّ " 

إنها لیست أمًرا أو وصیة بقدر ما هي عطیة ووعد، فبخروج الشعب من دائرة العبودیة واالنطالق نحو 
 أورشلیم العلیا یدخل المؤمن في دائرة ملكیة اهللا، ویصیر عضًوا حًیا في هذا الملكوت اإللهي، إذ یقول: "إنه ليّ ".

ان، وفیما بعد یطلب أیًضا أبكار الحصاد والكروم و طلب اهللا البكر من اإلنسان والحي. المسیح بكرنا:أ
: 15)، والعدد (29-26: 27، 14-10: 23) والالویین (13والزیت، واهتم الرب بهذا األمر في أسفار الخروج (

)، بتقدیم البكر للرب یتقدس الكل، وبهذا ُیحسب أن الكل قد قدم للرب. كان 23: 19؛ 20-13: 18؛ 19-21
). تقدم نیابة عنا نحن 29: 8  رو؛18، 15: 1 هذا رمًزا للسیِّد المسیح بكرنا، وبكر كل الخلیقة ورأسها (كو

ه أبوه الصالح رائحة رضا وسرور، م لآلب ذبیحة طاعة وحب بال عیب، فاشتحیاتهخوته األصاغر مقدًما إ
فصارت البشریة المتحدة فیه موضوع سرور اآلب ورضاه. 

لتوضیح ذلك نقول أن اهللا الكلمة صار واحًدا منا، وٕان كان قد جاء حسب الجسد بعد كثیرین لكنه ُدعي 
"آدم الثاني" وُحسب البكر إذ فقد آدم األول بكوریته للبشریة بسبب خطیته، كما فقد عیسو بكوریته وتسلمها 

). وكما ُحسب إسحق البكر 1: 5 أي؛ 3، 1: 49 یعقوب، وفقد أیًضا رأوبین بكوریته ألنه دنَّس فراش أبیه (تك
) مع أنه ُولد بعد أخیه إسماعیل. لیس من یقدر أن ینال البكوریة 10: 21 ألبیه یعقوب وورث كل شيء (تك

للبشریة في وجود السیِّد المسیح، القدوس وحده الذي بال عیب، تقدم كبكر ثمار البشریة لآلب فُقبل فیه كل 
 .]2[المؤمنین به، وتقدسوا فیه، وسمع كل مؤمن من الفم اإللهي: "إنك ليّ " 

 غلفاء ثالث سنین أي غیر مقدسة ى) فإنها تبق23: 19 یظهر ذلك بوضوح في بكور ثمار الشجرة (ال
). ما هذه الشجرة 25: 19 روحًیا، وفي السنة الرابعة یقدم كل ثمرها للرب، حینئذ یقول الرب: "أنا الرب إلهكم" (ال

، والبشریة في عهد اآلباء في ءإالَّ البشریة التي بقیت غلفاء ثالث سنوات في الفردوس حین سقط أبوانا آدم وحوا
ظل الناموس الطبیعي، والسنة الثالثة في ظل الشریعة الموسویة، أما السنة الرابعة التي یتقبل فیها كل ثمرها فهو 

في عهد النعمة حیث تقدم السیِّد المسیح ثمًرا مقدًسا عّنا... 
ویالحظ أن فكرة البكوریة عرفها اإلنسان قبل الشریعة الموسویة، فاإلنسان یفرح بابنه البكر، والفالح 
یفرح ببكور حصاده... لذا كما قدم لنا اهللا ابنه البكر الوحید فدیة عنا طالبنا رد الحب بالحب، فنقدم له بكور 

 أوالدنا لخدمته بل وبكور حیواناتنا وحصادنا، فهو یرید من أثمن ما لدینا ولیس من فضالتنا.
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 في القدیم طالب بأبكار شعبه الذكور كعالمة عمله الخالصي معهم إذ یقول: ب. كنیسة األبكار:
"ویكون متى سألك ابنك غًدا قائالً : ما هذا؟ تقول له : بید قویة أخرجنا اهللا من مصر من بیت العبودیة. وكان لما 

ل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم. لذلك أنا أذبح تطالقنا أن الرب قإتقسَّى فرعون عن 
للرب الذكور من كل فاتح رحم، وأفدي كل بكر من أوالدي، فیكون عالمة على یدك وعصابة بین عینیك، ألنه 

 .]16-14[بید قویة أخرجنا الرب من مصر" 

تقدیم البكور هي العالمة التي على الید أي العالمة العملیة، وبین العینین أي المالمة التي ال تنسى، 
، 22: 4 ل األبكار بسبب شر فرعون لیقیمهم "االبن البكر هللا" (خرتخاللها یذكرون أعمال اهللا الخالصیة، أنه ق

إذ جاه البكر الحقیقي إلى العالم واتحدت الكنیسة فیه صارت بحق  و). لقد أقام اهللا شعبه كابن بكر له،9: 31 إر
 كنیسة أبكار، كقول الكتاب المقدس.

 إن كانت البكوریة قد عرفت قبل الشریعة الموسویة، فإن األخیرة جاءت لتنظمها ج. نظام البكوریة:
بصورة دقیقة تفصیلیة، حملت رموًزا لكنیسة األبكار السماویة، وٕاننا إذ نترك دراسة البكوریة لمجال آخر إن شاء 

 الرب وعشنا، أود أن أضع بعض النقاط الهامة في تنظیم الشریعة للبكوریة:

)، إشارة إلى فیض نعم اهللا علینا في المیراث 17: 21  البكر له نصیب اثنین في المیراث (تثأوالً :
 األبدي.

: 21  حتى وٕان كانت والدته لیست محبوبة لدى زوجها (تث، ُیحسب الذكر المولود أوًال هو البكرثانًیا:
). ولعل الزوجتین (المحبوبة وغیر المحبوبة) تشیران إلى الیهود وجماعة األمم الوثنیین، فالمؤمن ُیحسب 15-17

بكر في كنیسة األبكار دون تمییز إن كان من أصل یهودي أو أممي. 
)، ونحن أیًضا كأوالد ملك الملوك 3: 21 مل 2أ البكر من أوالد الملوك العرش (و غالًبا ما یتبثالثًا:

 ُنحسب فیه ملوًكا.

ا للرب. لكنه ه)، عالمة تقدیم كل العائلة وتكریس19: 34، 12: 13  ُیقدم البكر لخدمة الرب (خررابًعا:
 ستعید بالالویین عوض األبكار، األمر الذي نعود لدراسته في سفر الالویین إن شاء الرب.أُ 

 تكریس حتى بكور الحیوانات لخدمة الرب، وال یفك وال یستبدل إالَّ إذا كان من الحیوانات خامًسا:
الَّ إ). هكذا یرفض اهللا بكور الحیوانات غیر الطاهرة وُتستبدل بحیوان طاهر و27 :27 ، ال13 :13 النجسة (خر

  إالَّ خالل السیِّد المسیح القدوس، وٕاالَّ مات.ىُیكسر عنقها. هذا هو حال الخاطئ الذي ال ُیفد

  :. تَیهان الشعب2
 ىب إذ رأى نفسه یسیر في طریق غیر طریق فلسطین، فإنه إذ كان لم یتدرب بعد علعاندهش الش

 یبلغ به إلى أرض الحریة "قال لئالَّ یندم إذا رأوا حرًبا ویرجعوا إلى تى أراد اهللا أن یتدرج به في البریة ح،الحریة
 .]17[مصر" 

 :. عظام یوسف 3
ن اهللا :إحلف قائالً : بول الكتاب: "وأخذ موسى عظام یوسف معه، ألنه كان قد استحلف بني إسرائیل قي

.  ]19[سیفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم" 
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كأن یوسف أدرك خالل الظالم أن شعبه سیخرج من أرض مصر ویستریح في أرض الموعد، فكان 
 حینما یحمل الطبیعة ،طلبه یحمل رمًزا لشوق القیامة فیه، إنه یود أن یستریح جسده أیًضا في أورشلیم العلیا

الجدیدة الالئقة بالسمویات. 
وأفضل - في أثمن  على تصرف موسى النبي قائالً : [كانت عظام الرجل البار القدِّیس أفراهاتویعلق 

ر وأفسدوها. لقد بقیت عظام یوسف. أربعین صعینیه - من الذهب والفضة التي أخذها بنو إسرائیل معهم من م
 .]˺عاًما في البریة وعندما رقد موسى أورثها لیشوع بن نون... هذا الذي دفنها في أرض الموعد ككنز!

 :. النزول في إیثام 4
ل من رعمسیس إلى سكوت، وقلنا أنها خروج من مثیرات الخطیة مع شعور حيتحدثنا قبًال عن الر

 تعني "عالمة" وهي المحطة الثالثة، وفي العالمة أوریجینوسبالغربة، أما اآلن فقد بلغوا إیثام، التي في رأي 
. لیس ممكًنا للمؤمن أن یدخل البریة بكل آالمها وتجاربها ما لم یبلغ المحطة الثالثة، أي یختبر ]20[طرف البریة 

  یسنده نهاًرا وینیر له لیالً .،علن الرب ذاته لهيالقیامة مع السیِّد المسیح، ف

 یلیق بنا أن نرفع .ل الطریقمف هنا (في سكوت) بل نكقالَّ نتوأ: [یلزمنا العالمة أوریجینوسیقول 
یمكننا ترجمة إیثام إلى "عالمة"، وهو اسم ُأحسن اختیاره، ألنك تسمع بعد والخیمة من سكوت ونسرع إلى إیثام. 

 ولیًال في عمود نار لینیر لهم. هذه ،ود سحاب لیهدیهم في الطریقمذلك أن اهللا كان یسیر أمامهم نهاًرا في ع
المة ال نجدها في رعمسیس وال في سكوت، وهما المرحلتان األولى والثانیة من الرحلة، وٕانما تأتي في المرحلة عال

 "نذهب سفر ثالثة أیام في البریة :الثالثة حیث تبدأ إعالنات اهللا. ُتذكِّر ما ُكتب قبًال أن موسى كان یقول لفرعون
)... إذن لم یكن یرید فرعون أن یسمح لبني إسرائیل بالذهاب إلى أماكن إعالنات 3: 5 ونذبح للرب إلهنا" (خر

سمعوا ما یقوله النبي: "الرب یحیینا بعد یومین، في الیوم إاهللا ما لم یسمح لهم بالتقدم لینعموا بأسرار الیوم الثالث. 
 ).2: 6 الثالث یقیمنا فنحیا أمامه" (هو

 الیوم األول بالنسبة لنا یمثل آالم المخلص.

  الجحیم.ىوالیوم الثاني یمثل نزوله إل

 والیوم الثالث یمثل قیامته.
كان الرب یسیر أمامهم نهاًرا في عمود السحاب لیهدیهم في الطریق، ولیًال في عمود نار لیضيء لهم. 

)، فإنه ینبغي على كل من یعتمد 2: 6 كو 1إن أخذنا بقول الرسول أن هذه الكلمات یقصد بها المعمودیة (
 ویقوم معه في الیوم الثالث. یتحدث ،)3: 6 لیسوع المسیح إنما یعتمد لموته، ویدفن معه بالمعمودیة للموت (رو

 ).6: 2  (أف"ن اهللا یقیمه ویجلسه معه في السمویات"إ :الرسول عن مثل هذا اإلنسان قائالً 

 .]˻إذن عندما تقتني سّر الیوم الثالث یقودك الرب ویریك بدایة طریق الخالص

 التي خاللها ننال روح ،)2: 6 كو 1إن كان الرسول یرى في السحابة التي ظللت الشعب المعمودیة (
 یرى فها "ظل نعمة الروح القدس الذي ُیعطي برودة للهیب القدِّیس باسیلیوس الكبیرالتبنِّي بالروح القدس، فإن 

ستنارة التي نلناها بالمعمودیة لنسیر في إل، بهذا یكون عمود النور ظًال ل]˼)5: 3  (كو"شهواتنا، بإماتة أعضائنا
 .طریق الرب المخلص خالل ظلمة هذه الحیاة

1 Aphrahat: Dem. 8, on the Resurrection of the Dead. 
2 In Exod, hom 5: 2. 
3 St. Basil: On the Holy Spirit, ch 14. 
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االصحاح الرابع عشر 

 عبور البحر األحمر
یتحدث هذا االصحاح عن: 

 .]2-1 [. النزول إلى فم الحیروث 1 

 .]9-3 [. ندم فرعون على إطالقهم2

 .]14-10 [. تذمر الشعب  3

. ]15 [. صرخة موسى الصامتة 4
 .]31-16 [. عبور البحر األحمر 5

 :. النزول إلى فم الحیروث 1
. ]2[ أمام بعل صفون ، بین مجدل والبحرهيبأمر إلهي رجع بنو إسرائیل ونزلوا أمام فم الحیروث، و

 أن "فم الحیروث" تعني "الصعود القاسي أو الصعود القفر"، "ومجدل" تعني "برج"، العالمة أوریجینوسیرى 
 وبعل صفون" تعني "الصعود بخفة أو بسرعة". "

دخلوا أرض الوعد، ألزمهم الرب أن يقبل أن یعبروا البحر األحمر لیعیشوا أربعین عاًما في البریة حتى 
 أي أمام الصعود القاسي، كأنه یعلن لهم مقدًما أن طریق الخالص هو صعود مستمر ،یقفوا أمام فم الحیروث

خالل الطریق الكرب والباب الضیق. فالمؤمن ال یعرف التراخي بل الجهاد المستمر خالل شركته مع اهللا. أما 
قع فم الحیروث فهو بین مجدل وبین بعل صفون، أي بین البرج والصعود السریع، بمعنى أن المؤمن یلتزم أن وم

ُیحسب نفقة بناء البرج حتى ال یبدأ وال یقدر أن یكل فیهزأ المارة به، وٕاذ عرف حساباته التزم أالَّ یتباطأ في 
 دخولنا في التجارب ن الحیاة السماویة، أما كونها أمام البحر فهذا إعالن عوالطریق بل یصعد بسرعة نح

 والضیقات طوال طریق جهادنا، حتى نعبر إلى األرض الجدیدة والسماء الجدیدة حیث ال یكون للبحر )(البحر
 ).21 موضع (رؤ

ن طریق اهللا مستوٍى وسهل، ال یحتاج إلى إ الذي یقول: [قد تظن العالمة أوریجینوسهذا ما یراه 
 صعود هومجهود أو تعب، كال! إنه صعود، وصعود صعب. فطریق الفضائل ال ینحدر إلى أسفل بل یصعد، 

 " (مت؟!ضیق وكرب. اسمعوا ما یقوله الرب في اإلنجیل: "ما أضیق الباب وأكرب الطریق الذي یؤدي إلى الحیاة
). یا للتوافق بین اإلنجیل والناموس!  فالناموس ُیظهر أن طریق الحیاة صعود كرب، واإلنجیل ُیعلن عن 14: 7

 ، والرب نفسه هو الطریق المؤدى إلى الحیاة...هضیق

إذن فالطریق الذي ینبغي علینا أن نسیره هر طریق صاعد وضیق، یتطلب السهر واإلیمان. فاإلیمان 
واألعمال یتطلبان مشقات ومجهودات ضخمة، والذین یریدون السیر حسب اهللا یواجهون تجارب وضیقات 

 عدیدة...

 برًجا ال يفي هذا الطریق نجد برًجا... هذا الذي قال عنه الرب في اإلنجیل: "من منكم وهو یرید أن یبن
). هذا البرج هو األساس القوي الذي تقوم 28: 14  هل عنده ما یلزم لكماله؟!" (لو،یجلس أوًال ویحسب النفقة
 علیه الفضیلة مرتفعة...

وفي خروجك أیًضا... تأتي إلى البحر حیث تلتق باألمواج، إذ ال یوجد طریق للحیاة بغیر أمواج 
 .)12: 3 تي 2ُیضطَهدون" ( التجارب، كقول الرسول "جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع
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). هذا هو معنى الوصول 1: 7 "ألیس جهاد لإلنسان على األرض كأیام األجیر أیامه؟" (:وكما یقول أیوب أیًضا
 .˺إلى البحر

 :ندم فرعون على إطالقهم . 2
. لقد ]4[. أوضح الرب سّر إنزالهم إلى فم الحیروث قائالً : "ُأشدد قلب فرعون حتى یسعى وراءهم" أ

 .]4[ "ویعرف المصریون إني أنا الرب" : وأیًضا كما یقول،مهسمح لهم بالدخول في الضیقة حتى یتمجد الرب في

)، تركه لقساوة قلبه، فثار على 24: 1 كیف شدد الرب قلب فرعون؟" أسلمه اهللا إلى شهوات قلبه" (رو
إن كان اهللا قد تركه لقساوة قلبه فإننا ال نستطیع أن [ :القدیس أغسطینوسالشعب وتشدد قلبه. وكما یقول 

 ].رشنتجاهل حریة إرادة فرعون في صنع ال

شیر إلى كمال العمل البشري، والمائة ُتشیر  يُ 6ب. سعى فرعون ومعه ستة مائة مركبة. قلنا أن رقم 
 لكنهم لم یحملوا الطبیعة السماویة (رقم ،إلى كمال عدد الجماعة. كأنه خرج بكل طاقاته البشریة وبكل رجاله

) لذلك فشل وهلك. 1000

  :. تذمر الشعب3
عن حیاة  عد الرحیل، أن یعود إلى حیاة العبودیة عوًضاب. اشتهى الشعب في أول ضیقة تصادفه أ

 نمتنعالحریة ومعها الجهاد، مع أنه "من األفضل لنا أن نموت ونحن في الطریق نبحث عن حیاة الكمال عن أن 
 .˻عن البحث عنها"

ه لهم... قائًال لهم: "الرب یقاتل عصنيب. طلب موسى من الشعب أن یقفوا وینظروا خالص الرب الذي 
ي حربهم مع عمالیق وغیرهم فیما ف. إنه ال یدفعهم للحرب مع فرعون كما فعل معهم ]14[عنكم وأنتم تصمتون" 

. هكذا ال ..بعد، ألنهم لم یختبروا بعد المن السماوي وال الشراب الروحي، خروجوا من مصر بال خبز للجهاد
 الَّ بالقدر الذي یناسب إمكانیاته وقدراته!إیطالب اإلنسان بالجهاد 

 :. صرخة موسى الصامتة 4
، مع أن موسى لم یصرخ له عالنیة أمام الشعب، بل كان ]15[یقول الرب لموسى: "مالك تصرخ إليّ " 

یحدث الشعب المتذمر في مرارة قلب یبعث فیهم روح الرجاء في الخالص قائالً : "الرب یقاتل عنكم وأنتم 
 تصمتون".

بال شك صرخ موسى في قلبه صرخة مرارة هزت السماء، سمعها اهللا وحده دون الشعب، وجاءت 
 . وقد اهتز كثیر من اآلباء لهذه الصرخة الصامتة فسجلوا تعلیقات قویة إیمانیة، نذكر منها:..االستجابة سریعة

 موضع آخر وفي ،]˼: [إن اهللا یسمع صرخات القدیسین الصامتة بالروح القدسالعالمة أوریجینوسقال 
؟یعلق على هذه العبارة هكذا: [قال اهللا لموسى: "لماذا تصرخ إل  ال، وقط بصوت مسموع سى لم یصرخ موامین بيَّ

سجل سفر الخروج أنه فعل هذا، لكن موسى صرخ صرخة قویة، قدمها كصالة یسمعها اهللا وحده! لهذا یقول 
 .]˽ )1: 77 بصوتّي إلى الرب صرخت، فاستجاب ليّ " (مز"أیًضا داود: 

1 Origen: In Exod, hom 5: 3. 
2 Origen: In Exod, hom 5: 4. 
3 Ibid 5: 5. 
4 Origen: Comm. Joan 6: 10. 
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 یسمعك آخر، حتى ن: [تستطیع أن تضبط أفكارك وتسبح اهللا دون أالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
بشيء، ، مع أنه لم ینطق "وٕان كنت في السوق، فقد صلى موسى هكذا وسمع له، إذ قال الرب: "لماذا تصرخ إليّ 

 اإلنسان وهو یسیر يع من أن یصلن ثمة ما یمفلیسوٕانما صرخ في فكره بقلب منسحق حیث سمعه اهللا وحده، 
. ]˺في الطریق فیسكن األعالي

). هابیل 13: 1 صم 1كما یقول: [حنة أیًضا لم ُیسمع صوتها، نالت كل اشتیاقها قدر ما صرخ قلبها (
: 4 ت، وٕانما صلى عندما مات، إذ أصدر دمه صرخة أقوى من صوت البرق (تكمأیًضا لم یصِل فقط بص

)... أیًضا "من األعماق صرخت إلیك یا رب"، من األعماق أي من القلب یصدر الصوت وتكون صالتك 10
 .]˻سًرا

: [الفكر الذي ارتفع من موسى نحو اهللا ُدعي صرخة، ولو القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویقول 
 ].˼ن صوت!و ديأنها تمت في فكر القلب الداخل

 :عبور البحر األحمر . 5
سلك الشعب باإلیمان إذ رأوا البحر أمامهم فانفتح لهم طریق ونجوا، أما األعداء فرأوا الطریق بالعیان 

 فساروا فیه، فغرقوا وهلكوا. ویالحظ في هذا العبور اآلتي:

من بالخالص خالل الدفن مع المسیح ؤ: عبور البحر األحمر هو رمز المعمودیة، حیث ینعم المأوالً 
القدیس غریغوریوس أسقف المتألم والتمتع بقوة قیامته، ویهیج إبلیس وجنوده وتباد أعماله الشریرة. وكما یقول 

 العالم)، أي من ثقل محبة(رمزی�ا  : [إلى اآلن حینما یدخل الشعب میاه التجدید، هاربین من مصرنیصص
كون، یهلن بالحزن ووالخطیة، یتحرر ویخلص، أما إبلیس وخدامه، أقصد بال شك األرواح الشریرة - فإنهم ُیصدم

 .]˽حاسبین خالص البشریة شًرا بالنسبة لهم

 العالم) بعظمتها واتساعها وُاقتید محبة(رمزًیا   [تحرر شعب اهللا من مصر:القدیس أغسطینوسیقول 
إلى البحر األحمر، لكي تكون فیها نهایة أعدائهم (الشیاطین) في المعمودیة. ألنه بهذا السر- كما في البحر 

]. ˾ تهلك الخطایا المقتفیة آثارهم... بینمااألحمر - یتقدسون بدم المسیح
: [إذ ندم فرعون وجنوده أنهم أطلقوا شعب اهللا من مصر غرقوا في البحر األحمر، القدیس جیرومویقول 

فصار ذلك رمًزا لعمادنا. وقد وصف سفر المزامیر هالكهم قائالً : "أنت شققت البحر بقوتك. كسرت رؤوس 
). لهذا تسكن الحیات والعقارب األماكن 14-13: 74 ثان" (مزاالتنانین في المیاه. أنت رضضت رؤوس لوي

. ]˿)، أما إذا اقتربت إلى المیاه فإنها تصیر في حالة هیاج أو جنون15: 8 الجافة (تث
 أن غرق فرعون وقواده ومركباته وكل إمكانیاته الحربیة إنما غریغوریوس أسقف نیصصاالقدیس ویرى 

الخ في میاه المعمودیة  ُیشیر إلى موت الشر بكل طاقاته من طمع وشهوة وأفكار شریرة وغضب وحقد وحسد...
. ویرى أنه كما التزم الشعب في سّر الفصح بأكل الفطیر غیر المختمر حتى ال یخلطوا دقیق المحصول ̀السریة

1 St. Chrysostom: In Colos, hom 9. 
2 St. Chrysostom: In Mat, hom 19: 4. 
3 Greg. Nssa: Answen to Eunomius, Second Book. 
4 Baptism of Christ. 
5 On Ps. 107. 
6 Epist 69: 6. 
7 Vita Mos. 2: 125. 
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 هكذا یلیق بنا بعد عبورنا میاه المعمودیة أالَّ نترك لقوات فرعون أن تعیش .الجدید بخمیرة من المحصول القدیم
. ˺في حیاتنا، إنما تكون لنا الحیاة الجدیدة دون عودة ألعمال اإلنسان القدیم

 الفارق بین السیِّد المسیح الذي ینتهر البحر ویأمر الریاح فتطیعه بسلطانه البابا أثناسیوس: یرى ثانًیا
 وبین انشقاق البحر األحمر الذي تم على ید موسى لكن بأمر إلهي إذ یقول: [وٕان ،)41-37: 4 اإللهي (مز

كان البحر األحمر قد انشق بواسطة موسى، لكن لیس موسى هو الذي فعل هذا، ألن ما قد حدث تم بناًء على 
]. ˻أمر إلهي ولیس بسبب كالم موسى

: لیتنا نتمثل بموسى النبي فنمسك بعصا الرب، أي صلیبه المقدس، ونضرب بها أمواج الخطیة ثالثًا
الثائرة داخلنا فینفتح لنا طریق یهلك أعداءنا الروحیین. 

ضرب األمواج إ في هذه العصا أیًضا الناموس أو الوصیة اإللهیة إذ یقول: [العالمة أوریجینوسیرى 
. ]˼الهائجة بعصا موسى فینفتح لك طریق وسط أعدائك

 [المیاه تصیر :أوریجینوس العالمة: أعلن هذا العمل حب اهللا لإلنسان وعمله الخالصي، إذ یقول رابًعا
... ویظهر عمق البحر، وٕاذا هو رمال فقط! لیتك تدرك محبة الخالق، فإنك إن !جباالً ! المیاه الراجعة تصیر سوًرا

.] ˽أطعت إرادته وحفظت ناموسه یسخر األشیاء لتعمل ضد طبیعتها ألجل خدمتك
 حتى یحجبهم عن أعین ]،19[ في انتقال عمود السحاب من أمامهم إلى الوراء  أیًضاتظهر محبة اهللا

هم. لفرعون وجنوده ویكون حمایة 
: ˾: یرمز هذا الخالص لعمل السیِّد المسیح من جوانب كثیرة منهاخامًسا

. قّسى فرعون قلبه لكي یهلك الشعب فغرق هو وجنوده، وقّسى إبلیس أیًضا قلبه فأراد أن یقتل السیِّد أ
 وٕاذا به هو یهلك مع جنوده. المسیح وُیبید اسمه من كورة األحیاء،

 رأى فرعون البحر منشًقا فاندفع وراء الشعب لیهلكه بدًال من أن یخاف ویرتعب، ورأى إبلیس .ب
 الطبیعة ثائرة في لحظات الصلیب ولم یبال بل اندفع لیكمل الصلیب.

 المسیح إبلیس بخشبة الصلیب فأغرقه في  السید ضرب موسى البحر بالعصا فغرق فرعون، وضرب.ج
 الجحیم.

جتاز بریة هذا ن بعد العبور اجتاز الشعب البریة، ونحن أیًضا إذ تمتعنا بعمل الصلیب في المعمودیة .د
  قائدنا یسوع المسیح حتى نبلغ أورشلیم السماویة. معالعالم

 على العبارة: "فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب القدیس غریغوریوس أسقف نیصص: یعلق سادًسا
لذات األرضیة) موتى داخله كما سبق فشرحت، م قائالً : [من یعبر البحر ویرى المصریین (ال]31[وبعبده موسى" 

. نحن أیًضا نرى ]31[ال یعود ینظر موسى وحده كحامل عصا الفضیلة، إنما یؤمن باهللا ویكون مطیًعا لموسى 
ت و یخدمونه في الكهنین وفي طاعة وخضوع للذ،ذات األمر یحدث مع الذین یعبرون المیاه مكرسین حیاتهم هللا

 .]˿)17: 13 (عب

1 Ibid 2: 126, 127. 
Ð  29رسائل القیامة .

3 In Exod, hom 5: 5. 
4 Ibid. 

Ó  محرم بك إسكندریة: أقوال اآلباء في شرح التسبحة والقداس–مدارس أحد العذراء  .
6 Vita Mos. 2: 130. 
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االصحاح الخامس عشر 

تسبحة النصرة 
  : هذا األصحاحيیحو

 .]19-1 [. تسبحة النصرة  1

 .]21-20 [. مریم الُمرنِّمة  2

 .]27-22 [. من مارة إلى إیلیم 3

 : . تسبحة النصرة1
ین في السماء، إذ خلصهم اهللا وعبر بهم من العالم إلى السماء، يترمز هذه التسبحة لتسبحة المفد

 األول"، ˺لهذا وضعتها الكنیسة في التسبحة الیومیة بكونها "الهوس ).3: 15 ُتستخدم هناك مع السیِّد المسیح (رؤ
لتؤكد ألوالدها ضرورة التسبیح هللا وتقدیم الشكر المستمر من أجل عمله الخالصي معنا، إذ یهبنا غلبة یومیة على 

 إبلیس وجنوده، ولیس بذراعنا البشري، وٕانما خالل عمل نعمته فینا.

 خالص اهللا العجیب. هكذا ورأواالَّ بعد ما اعتمدوا إویالحظ أن موسى والشعب لم ینطقوا بالتسبیح 
 بالمعمودیة إذ ندفن مع مسیحنا المصلوب ونقوم معه في جدة الحیاة ینفتح لساننا الداخلي لنسبِّح للرب ونشكره.

 البابا أثناسیوس الرسوليأصبحت هذه التسبحة ُتمثل جانًبا حًیا في حیاة موسى، حتى حینما تحدث 
في إحدى رسائله عن عید الفصح المسیحي قال إن القدیسین یقضون كل حیاتهم كمن یفرح بالعید، فواحد یجد 

 وآخر یعطي المجد هللا خالل تسابیح الحمد مثل موسى، وآخرون یتعبدون بمثابرة ،راحته في الصالة كداود النبي
 ن موسى صار بهذه التسبحة مثًال لحیاة التسبیح هللا.أ... ك˻مثل العظیم صموئیل والطوباوي إیلیا

وقد حملت هذه التسبحة تعبیرات ومعاٍن جمیلة تحتاج إلى كتاب مستقل، لكنني اكتفي هنا بعرض بعض 
الفقرات منها:  

 ].1[ "ُأرنم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر"

 الرب الذي تمجد بالصلیب حیث داس إبلیس وكل قواته، لیعتق الذین سبق بتمجیدبدأت التسبحة 
فأسرهم... 

دمیه، وكما یقول قترنم بها المسیحي كل یوم حین یرى الخطیة تسقط بالصلیب تحت يإنها تسبحة عذبة 
: [لنغني مع موسى... ونسبح مرتلین، إذ نرى الخطیة التي فینا قد ُطرحت في القدیس أثناسیوس الرسولي

 .]˼البحر، أما نحن فنعبر إلى البریة

 ].5["قد هبطوا في األعماق كحجر" 

ن اإلنسان الذي یسلك في الحیاة الفاضلة یكون خفیف أ ˺س أسقف نیصصوالقدیس غریغوري ىیر
 والذین یسیرون في ،الوزن، أما اإلنسان الشریر فیكون ثقیًال یغطس في المیاه. الفضیلة خفیفة تعوم على المیاه

 ).7: 5 )، أما الخطیة فكالرصاص ثقیلة (زك8: 9 طریقها یطیرون كالسحاب وكالحمام بأجنحتهم الصغیرة (إش

Ï (تسبحة) كلمة هوس تعني .
Ð  :14رسائل القیامة .
Ñ  :3رسائل القیامة .
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 لم یكونوا من م، الذي قال: [لماذا هبطوا؟ ألنهالسكندرينوس يأوریجاقتبس القدیس الفكرة عن معلمه 
 بالسوائل (األمور المائعة)، ویتنعمون إنما كانوا محبین للمنخفضات ،الحجارة التي یخرج منها أوالد إلبراهیم

. هكذا للخطاة ثقل ]10[یبتغون اللذة... ویهربون من الواقع. لهذا قیل عنهم "غاصوا كالرصاص في میاه غامرة" 
). 7: 5إذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط اإلیفة" (وشرور أشار إلیها زكریا النبي، قائالً : "

نهم غاصوا كالرصاص في إ قیل عن األشرار لهذا). 8: 5ولما ُسئل عن شخصیتها قیل له: "هذه هي الشر" (
لقد مشى  . إذ لیس فیهم ثقل خطیة لیغوصوا.... أما القدیسون فال یغوصون بل یمشون على المیاه..میاه غامرة

 تلمیذه بطرس مع أنه ىشم)، هذا الذي بالحقیقة ال یعرف الخطیة، و25: 14 ربنا ومخلصنا على المیاه (مت
 إنما حمل في داخله بعًضا من الرصاص... لهذا قال له الرب: "یا ،ارتعب قلیًال إذ لم یكن قلبه طاهًرا بالكلیة

 حتى إن وجد فیه رصاص ،)15: 3 كو 1قلیل اإلیمان لماذا شككت؟" فالذي یخلص إنما یخلص كما بنار (
 .]˻یصهره

 وكالرصاص ،األشرار إذن كالحجارة التي رفضت قبول عمل الروح القدس فیها لتصیر أوالًدا إلبراهیم
.  بالنارا القدیسون فكالذهب المصفىـ یغوصون في الملذات، أميالذي یغوص في المیاه أ

 ].6["یمینك یا رب معتزة بالقدرة. یمینك یا رب تحطم العدو" 
 في هذه التسبحة عمل الثالوث القدوس واضًحا، ففي هذه العبارة یعترف ˼القدیس أمبروسیوسیرى 

 "أرسلت روحك فغطاهم البحر" :، لیعود بعد قلیل فیتحدث عن عمل الروح القدس"یمین الرب"باالبن الذي هو 
 .˽، هذا الذي یعمل في سّر "المعمودیة"، مهلًكا الشر ومنقًذا أوالد اهللا]10[

.  ]9[ تفنیهم یدي" .قال العدو: أتبع أدرك أقسم غنیمة. تمتلئ منهم نفسي. أجرد سیفي"
 عن هروبه من البابا أثناسیوسهذا هو عمل إبلیس: اإلرهاب المستمر واالضطهاد، لهذا عندما دافع 

وجه األریوسیین مضطهدیه أورد هذا القول معلًقا علیه:  [أمرنا الرب بالهروب، والقدیسون هربوا. أما االضطهاد 
 .] ˾فهو شر من عمل الشیطان، یرید أن یمارسه ضد الكل

تخدع الشیاطین [ في كتاب البابا أثناسیوس الرسولي عنه یقول: للقدیس أنبا أنطونیوسوفي حدیث 
 اهتماًما بكلماته، فإن ي وال نعط، لكنه حتى في هذا یلزمنا أالَّ نخاف من المظهر..الصدیقین بافتخاراتهم.

 لكنه بال شك كلویاثان ،الشیطان كذاب وال ینطق بكلمة حق واحدة. یتكلم كثیًرا جًدا ویظهر جسارة عظیمة هكذا
  .]˿)1: 41ي  (أصیصطاده المخلص بش

لقد حاول العدو أن یستخدم ذات األسلوب مع السیِّد المسیح، ظاًنا أنه یقدر أن ینزع اسمه من كورة 
األحیاء، لكن تهدیدات العدو لم تهز قلب السیِّد المسیح بل حطمت العدو نفسه.  

 ].11["من مثلك یا رب" 

لیس هللا شبیه في قدرته وحبه وفي طبیعته بكونه غیر المدرك وال المنظور وال متغیر، بال بدایة وال 
نهایة. هذا الذي لیس له شبیه أعطانا بالتبني أن نحسب أوالًدا له لكي نتشبه به، كقول الرسول یوحنا: "أیها 

1 On Virginity, 18. 
2 In Exod, hom 6. 
3 On the Holy Spirit 3: 10. 
4 St. Ambrose: On Myst, 3. 
5 Apologia de Fuga. 
6 Vita Antonii 24. 
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األحباء اآلن نحن أوالد اهللا ولم یظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا ُأظِهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو" 
 ).2: 3 یو 1(

. ]12["تمد یمینك فتبتلعهم األرض" 
 على هذه العبارة قائالً : [الیوم تبتلع األرض األشرار. أال ترى أن األرض أوریجینوسالعالمة یعلق 

الَّ األفكار واألعمال األرضیة؟!... فیشتهي األرض، ویضع فیها كل رجائه، وال یرفع نظره نحو إتبتلع ْمن لیس له 
ى دینونة اهللا، وال یبتغي مواعیده في األبدیة، إنما هو دائم التفكیر في شالسماء، وال یفكر في الحیاة العتیدة، وال یخ

ن األرض ابتلعته. إن رأیت إنساًنا منسكًبا إاألمور الحاضرة، راكًضا نحو األرضیات. إن رأیت إنساًنا كهذا قل 
على رغبات الجسد وشهواته، ورأیت روحه بال قوة ألن الجسد ُمسیطر على كل حیاته فقل أن هذا اإلنسان ابتلعته 

األرض. 
 لّي أمر آخر، فقد قیل "تمد یدك فتبتلعهم األرض". مّد الرب یده فابتلعتهم األرض. تأمل الرب وقد ىبق

). كان هذا الشعب 2: 65 بسط یده على الصلیب "طول النهار بسطُت یدي إلى شعب معاند ومقاوم" (إش
 ....]˺الغادر یصرخ أصلبه، أصلبه... فعاقبه بالموت

ن أنه ُیبید شعب اهللا، أما الذین ابتلعهم الجحیم فنزل إلیهم ظابتلعت األرض فرعون المتكبر الذي كان ي
 ال على سطح ،) لكي یخرجهم من أحشائها ویرتفع بهم9: 4 السیِّد المسیح، نزل إلى أقسام األرض السفلى (أف

األرض بل یدخل بهم إلى مسكن قدسه. 

]. 16["حتى یعبر شعبك یا رب. حتى یعبر شعبك الذي اقتنْیته" 
كرر موسى النبي "حتى یعبر شعبك" لُیعلن أن غایة العمل هو الخالص والعبور إلى األبدیة، ولتأكید 

أن العابرین هم شعب واحد من أصلین: یهودي وأممي. 

]. 17 ["تجيء بهم وتغرسهم في جبل میراثك"
 وال في أماكن فاسدة ،یغرسنا في مصر (محبة العالم) : [اهللا ال یرید أنالعالمة أوریجینوسیقول 

، كأنما یتحدث عن أطفال "وتجيء بهم وتغرسهم"وشریرة، لكنه یرید أن ُیقیمنا في جبل میراثه. أال تبدو الكلمات 
یقودهم إلى المدرسة حتى یتثقَّفوا بكل أنواع العلوم... لنفهم كیف یفعل هذا؟ "كرمة من مصر ُنقلت، َطَردت أمًما 

لت أصولها فمألت األرض.  -9: 80 طى الجبال ظلها وأغصانها أرز اهللا" (مزغوغرستها. هیأت قدامها فأصَّ
)... إنه ال یغرسها في الودیان بل على الجبال، في أماكن مرتفعة وعالیة. ال یرید أن یترك الخارجین من 11

ن یقیمهم في المرتفعات. ُیریدنا أن نسكن في أمصر في الحضیض إنما یقودهم من العالم إلى اإلیمان. یرید 
األعالي، ال أن نزحف على األرض. ال یرید كرمته تلمس ثمارها األرض بل أن تنمو دون أن تشتبك فروعها مع 

). أرز اهللا في رأیي هم األنبیاء والرسل، فإننا إن 11: 80 أي شجیرة، إنما تلتصق بأرز اهللا العالي المرتفع (مز
التصقنا بهم نحن الكرمة التي نقلها اهللا من مصر تنمو أغصانها مع أغصانهم. إن كنا نتكئ علیهم نصیر 

 .]˻أغصاًنا مغروسة برباطات الحب المتبادل ونأتي بال شك بثمر كثیر

]. 17["المْقدس الذي هیَّأته یداك یا رب" 

1 In Exod, hom. 6. 
2 In Exod, hom. 6: 10. 
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 : [ما هو المْقدس الذي لم یقمه إنسان بل هیَّأه الرب؟ "الحكمة َبنت بیتها" (أمالعالمة أوریجینوسیقول 
 من زرع إنسان، إنما قام البناء في العذراء لیس). هذا األمر إنما یخص تجسد الرب، فإن الجسد الذي أخذه 3: 9

). هذا هو المْقدس الذي 35، 34: 2 كما تنبأ دانیال "ُقطع حجر بغیر یدین... أما الحجر فصار جبًال كبیًرا" (دا
 .]˺ظهر في الجسد، الذي ُقطع بغیر یدین، أي لیس من صنع إنسان

 . ]19["مشوا على الیابسة في وسط البحر" 

 إسرائیل (الجدید) تستطیع أن تمشي على ني: [إن كنت أنت أیًضا من بالعالمة أوریجینوسیقول 
 بینهم كأنوار في العالم متمسًكا بكلمة ءت نفسك وسط جیل معوج وملتوي ُتضيدالیابسة وسط البحر. إن وج

ن أن تصیبك میاه الخطیئة، قد تسیر وسط هذا و). قد تسیر وسط الخطاة د16-15: 2 يففتخاري (إلالحیاة 
العالم دون أن ترتد علیك میاه الشهوة...  

. یسیر على ]22[من یتبع المسیح یسیر مثله (على المیاه)، فتكون له المیاه سوًرا عن یمینه ویساره 
 .]˻]1[الیابسة حتى یبلغ الحریة مترنًما للرب بتسبحة النصرة، قائالً : "ُأرنم للرب فإنه قد تعظم" 

 :. مریم الُمرنِّمة 2
 صورة حّیة لعمل المرأة ، في مریم أخت هرون كقائدة روحیة للنساء في ذلك الوقتالقدیس جیرومیرى 

في الكنیسة، هذه التي ُتكرِّس حیاتها لتسبیح الرب وتعلیم األخریات هذا العمل. ففي رسالة بعثها لألرملة فیوریا 
Furia التي فكرت في الزواج ثم عدلت عنه، كتب إلیها: [علَّمت مریم صاحباتها أن یُكنَّ موسیقیَّات لكن 

 وتستعد ،للمسیح، یضربن العود لكن للمخلص. تقضي في هذا العمل النهار واللیل فتصنع بهذا زیًتا في المصابیح
 .]˼منتظرة مجيء العریس

 عن ه صورة رمزیة للكنیسة المترنمة للرب على الدوام ففي حدیثالقدیس أمبروسیوسكما رأى فیها 
العذارى، قال: [ألم تكن رمًزا للكنیسة البتول بروح بال عیب تجمع الجماهیر المتدینة لتُنشد األناشید اإللهیة؟! إذ 

 .]؟!˽نسمع أنه كان یوجد عذارى مهتمات بذلك في الهیكل بأورشلیم

 وقد تهلل ،أنهن یمثلن مركب السماء  تحدث أیًضا عن تصرف مریم مع النساء˾وفي نفس المقال
. السمائیون إذ رأوا األرضیین خرجوا منطلقین نحو السماء

  :. من مارة إلى إیلیم3
ق خبرة العمل اإللهي في حیاتنا يحرى هو طرلطریق البریة هو طریق الدخول في ضیقات كثیرة، بل با

 وسط اآلالم، وانفتاح القلب نحو السمویات.

مروا على ذ إذ شعروا بالعطش فت، تحولت أفراحه إلى مرارة وضیقتى، حتهللما أن عبر الشعب وفرح و
 ا ماًء مًرا ال یقدر أن یرویهم. ألقى موسى النبي بالشجرة في المیاه المرة فصارت حلوة.و، إذ وجد]24[موسى 

الَّ وصایا الناموس، التي ُأعطت مرارة لإلنسان بسبب عجزه عن التنفیذ، لكن إما هي هذه المیاه المرة 
 في الوصیة، فصیَّر الناموس روحًیا وجعله ُمروًیا للنفس. في هذا یقول  -˿ شجرة الحیاة -دخل السیِّد المسیح

1 Ibid 6: 12. 
2 Ibid 6: 14. 
3 Epist. 54: 14. 
4 Comc. Virg. 1:3. 
5 Ibid 2: 2. 

Ô  5: 23؛ إر 12: 6؛ زك 1: 11، 2: 53كثیًرا ما أشار العهد القدیم إلى السید المسیح كغصن شجر (إش( .
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: [كأس الناموس مرّ ... لكن إن كنا نلقي فیه شجرة حكمة المسیح الذي یكشف لنا كیف العالمة أوریجینوس
 ونمیز بین النجس والطاهر، حینئذ تصیر میاه مارة عذبة، ، ونحفظ شریعة البرص،یجب أن نفهم الختان والسبوت

.] كما یقول: [إن كان أحد ˺وتتحول حرفیة الناموس إلى عذوبة المعنى الروحي، حینئذ یقدر شعب اهللا أن یشرب
ُیرید أن یشرب من حرفیة الناموس بعیًدا عن شجرة الحیاة، أي بعیًدا عن أسرار الصلیب، بعیًدا عن اإلیمان 

ال: "الحرف یقتل" أي أن قبالمسیح واإلدراك الروحي، فإنه یهلك من هول المرارة. لقد أدرك بولس هذه الحقیقة ف
.] ویقول: [عندما دخلت خشبة الصلیب إلى الوصیة ˻ تقتل إن شربت كما هي قبل أن تصیر عذبةالمارةالمیاه 

 .]˼جعلتها عذبة، إذ صارت تُنفذ روحًیا، وبالتالي صارت نفس هذه الوصایا للحیاة

ن المرارة م فتتحول حیاتنا ،یرى كثیر من اآلباء في الشجرة رمًزا للصلیب الذي یعمل في میاه المعمودیة
إلى العذوبة، وعوض ما نحمله من أعمال اإلنسان القدیم نتمتع بالطبیعة الجدیدة التي صارت لنا في المسیح 

 .˽یسوع

: [ كانت مارة عین ماء شدیدة المرارة، فلما َطرح فیها موسى الشجرة القدیس أمبروسیوسیقول 
أصبحت میاًها عذبة. ألن الماء بدون الكرازة بصلیب الرب ال فائدة منه للخالص العتید. ولكن بعد أن تكرس 

 موسى النبي ىبسّر صلیب الخالص یصبح مناسًبا الستعماله في الجرن الروحي، وكأس الخالص، إذ أنه كما ألق
الخشبة في تلك العین هكذا أیًضا ینطق الكاهن على جرن المعمودیة بشهادة صلیب الرب فیصبح الماء عذًبا 

  .]˾بسبب عمل النعمة
 في الخشبة: "سّر القیامة" خالل صلیب السیِّد، حیث تتحول القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى و

ها من جهاد ومرارة إلى حیاة سهلة وعذبة، إذ یقول: [اإلنسان الذي یترك خلفه الملذات يالحیاة الفاضلة بما ف
 كانت تبدو له أنها بدون هذه الملذات صعبة تى(المصریة) التي كان یخدمها قبل عبوره البحر، فإن الحیاة ال

وغیر مقبولة، متى ألقیت فیها الخشبة، أي یتقبل سّر القیامة الذي یبدأ بالخشبة - حیث تفهم بالخشبة الصلیب 
ر العتیدة، بل أكثر حالوة وعذوبة من تلك التي وطبًعا - عندئذ تصیر الحیاة الفاضلة عذبة خالل الرجاء في األم

  .]˿تختبرها الحواس خالل الملذات
إن كانت مارة حملت إشارة إلى الناموس الذي صار بالصلیب روحًیا، والمعمودیة بما فیها من عمل 

، أي یعبروا من الناموس إلى العهد ]27[ یعبر من مارة إلى إیلیم  أنالصلیب وقوة القیامة، كان لزاًما للشعب
 الجدید، إذ وجدوا فیه اثنتى عشر عین ماء وسبعین نخلة، إشارة إلى االثنى عشر تلمیًذا والسبعین رسوالً .

لیم منذ البدایة حیث یوجد اثنا ي: [لقد قصد اهللا أالَّ یأتي بالشعب إلى إالعالمة أوریجینوسفي هذا یقول 
 عشر عین ماء خالیة من كل مرارة تماًما. وحیث یوجد موضع للراحة في ظالل النخیل...

الناموس روحًیا، ویتم نفهم  حینئذ ،)18: 3 عندما ُتصیر مرارة الناموس عذبة بواسطة شجرة الحیاة (أم
العبور من العهد القدیم إلى العهد الجدید. وبهذا نصل إلى االثنى عشر عین ماء الرسولیة، ونجد في نفس الوقت 

 سبعین نخلة...

1 Origen: In Exod, hom. 7: 1. 
2 Ibid. 
3 Ibid 7: 2. 
4 Jusin: Dial 86, Cyril of Jer: Cat. Lect 13: 20, Aphraates: Demons 21: 10. Greg. Nyss. Adv. Eos qui 

diff bapt. 
Ó  3، عن األسرار 859للمؤلف: الحب اإللهي ص .

6 Vita Mos. 2: 132. 
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 موال یكفي لشعب اهللا أن یشرب میاه مارة بعد أن صارت عذبة بواسطة شجرة الحیاة، وخالل س
 للشرب وٕانما یلزم أن نأتي إلى العهد الجدید لنشرب فيالصلیب فقدت مرارة الحرف، فإن العهد القدیم وحده ال یك

 ....]˺منه بال صعوبة

: [سّر الخشبة التي تصیر خالله میاه الفضیلة مبهجة القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویقول 
 .]˻للعطاش یقودنا إلى اإلثنى عشر ینبوع ماء والسبعین شجرة، أي إلى تعالیم اإلنجیل

 

1 In Exod, hom. 7: 3. 
2 Vita Mos. 2: 133. 
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االصحاح السادس عشر 

تجربة الطعام 
. ]1[  في بریة سین  .1
. ]3-2 [. تذمر الشعب 2
. ]21-4 [. السلوى والمن 3
. ]31-22 [شریعة السبت  . 4
 .]36-32 [ قسط المن .5

  : في بریة سین .1
، أما سفر ]1[في سفر الخروج یقول: "ثم ارتحلوا من إیلیم وأتى كل جماعة بني إسرائیل إلى بریة سین" 

: 33 العدد فیوضح بأكثر تفصیل قائالً : "ثم ارتحلوا من إیلیم ونزلوا على بحر سوف ونزلوا في بریة سین" (عد
10-11.( 

نها تعني "األشجار". في رأیه أن البعض یرى أ، ولو "األكباش" إن إیلیم تعني العامة أوریجینوسیرى 
 (نخلة)، هؤالء قادوا بالمسیح الً ن األكباش تمثل قادة القطیع حیث االثنا عشر تلمیًذا (عین ماء) والسبعون رسوأ

احدة، وفیه و)، لكنه من الجانب المملوء أماًنا، إذ عبروه مرة 10: 33 یسوع الشعب إلى شاطئ بحر سوف (عد
. ˺عواصفه"ال  یخافون حركاته و ال لكنهم،هلك إبلیس وجنوده. اآلن "یستطیعون أن ینظروا البحر ویرون أمواجه

ارتحلت الجماعة المقدسة من بحر سوف ونزلت إلى بریة سین، وهي المدینة التي أنزل اهللا فیها المّن 
العالمة ویرى  للشعب للمرة األولى، ولعلَّ موضعها اآلن دبة الرملة، وهي كومة رمال عند سفح جبل التیه.

ن في العلیقة، لیعلن له ا. فكما أن أول ظهورات اهللا لموسى ك˻ أن "سین" تعني "علیقة" أو "تجربة"أوریجینوس
سّر التجسد اإللهي، فإنه في سین قدم اهللا لشعبه ألول مرة المّن - إشارة أیًضا إلى السیِّد المسیح النازل من 

 إنما لیذكرنا أنه حیث توجد اإلعالنات یجب أن یكون لنا روح ،السماء شبًعا للنفس البشریة. أما معناها "تجربة"
 ،)4: 11 كو 2)، لئال یخدعنا عدو الخیر بتجاربه التي یظهر فیها أحیاًنا كمالك نور (5: 2 كو 1التمییز (

لتضلیل إن أمكن حتى المؤمنین. 

 :. تذمر الشعب 2
إذ مضى شهر على خروجهم من أرض العبودیة قدموا هللا تذمًرا عوض تسبحة الشكر والحمد له، إذ 

 إذ كنا جالسین عند قدور اللحم نأكل خبًزا للشبع، ،قالوا لموسى وهرون: "لیتنا متنا بید الرب في أرض مصر
 .]3[میتا كل هذا الجمهور بالجوع" تفإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي 

رض أم إلى مصر"، حًقا لقد ذاقوا مرارة العبودیة والذل واختبروا عربون بهیقول الكتاب: "رجعوا بقلو
الموعد ومارسوا حیاة الغلبة والنصرة ومع هذا كانوا في كثیر من األوقات یشتاقون إلى رائحة قدور اللحم، إلى 

 أمام لذة الخطیة الدنیئة ینسى اإلنسان بركات اهللا ونعمه، مشتهًیا ."شهوة العین وشهوة الجسد وتعظم المعیشة"
 الذل عن الحریة!

1 Origen: In Num. hom 27. 
2 Ibid. 
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القدیس قول ي تصیر آلهتنا هي بطوننا، وكما  الن النهم"، حتىالقد حذرنا كثیر من اآلباء من "شیط
 عن األب أوغریس وعندما تحدث ].˺: [تذكر الیهود قدور اللحم فظهر استبداد البطن العظیمیوحنا الذهبي الفم
القدیس  ي. ویسم˻عتبر "الشراهة في األكل" هو أول هذه األفكارال األفكار الشریرة الثمانیة الحروب الشیطان خ

 الذي یرعى . المعدة بالسیِّد المستبد، كما یقول: [كن سیًِّدا على معدتك قبل أن تسود هي علیككلیماكوس یوحنا
األب یوحنا من ]، ویقول ˼ول أن یخمد النار بزیتاشرهه ویأمل في التغلب على روح الفجور یشبه من یح

. ن العدو یهاجم القلب عن طریق امتالء البطن]أ: [تأكد تماًما كرونستادت
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى كان التذمر جزًءا من طبیعة هذا الشعب. إذ یتسلط على قلبهم 

 باألطفال الصغار الذین یوجدون كل علة للتذمر القدیس یوحنا الذهبي الفمویبررونه بسبب أو بآخر، لذا یشبههم 
 مدرسة، وكأطفال طال بهم الوقت في المدرسة یریدون هموالهروب من المدرسة، إذ یقول: [كانت البریة بالنسبة ل

 .]˽]3 [االنقطاع عنها، هكذا كان هؤالء یرغبون في الرجوع إلى مصر باكین قائلین: لقد ضعنا، لقد متنا!

ن ذلك طبعهم، فإنهم حتى بعد أن قدم لهم هذا الطعام الیومي الم یكن الجوع هو السبب في التذمر بل ك
 لم یكفوا عن التذمر، بل عادوا یبكون قائلین: "من یطعمنا لحًما؟ قد تذكرنا السمك ،الطازج الذي ال یتعبون فیه

أكله في مصر مجاًنا والقثاء والبطیخ والكرات والبصل والثوم. واآلن قد یبست أنفسنا. لیس شيء غیر أن نالذي 
: [احتقروا طعام المالئكة وتنهدوا على لحم القدیس جیروم). وكما یقول 6-4: 11 أعیننا إلى هذا المن؟! (عد

ن اإلنسان ال یعیش على الخبز وحده بل أمصر. صام موسى أربعین یوًما وأربعین لیلة على جبل سیناء مظهًرا 
على كلمة اهللا. یقول الرب إن الشعب شبع فصنع أوثاًنا. كان موسى یتسلم الشریعة المكتوبة بإصبع اهللا بمعدته 

العجل المصري عن جاللة الرب. حًقا  الخاویة، أما الشعب فأكل وشرب وقام لیلعب أمام العجل الذهبي، مفضلین
. ]˾لقد ضاع تعب أیام كثیرة كهذه خالل الشبع لساعة واحدة

  : المّن والسلوى.3
 لكنه إذ قبل عار المسیح حاسًبا إّیاه غنى ،تذمر الشعب ولم یكن لدى موسى خزائن مادیة لُتشبع جوعهم

القدیس  لم یتركه الرب هو وشعبه معتازین إلى شيء. وكما یقول ،)26: 11 أعظم من خزائن مصر (عب
: [حسب موسى خزائن مصر خسارة بالنسبة له، مظهًرا في حیاته عار صلب الرب. لم یكن غنًیا أمبروسیوس

نه كان أالَّ إذا ظن إ(في قصر فرعون) وال افتقر حین صار في عوز إلى طعام، اللهم  حین كان معه مال وفیر
ماء المّن الذي هو طعام سع شعبه. لكنه قدم له من الیشبأقل سعادة حین كان في احتیاج إلى الطعام الیومي ل

  .]˿ن سیل من اللحم یمطر علیه لیشبع الجموعا. كما ك..ویةاالمالئكة، عالمة الخیر العظیم والطوب
 "الحق الحق أقول لكم :هذا المّن ُیشیر إلى السیِّد المسیح الذي قدم جسده المقدس غذاًء للنفس، إذ قال

لیس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي یعطیكم الخبز الحقیقي من السماء، ألن خبز اهللا هو النازل من 
. آباؤكم أكلوا المّن في البریة وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء إن أكل أحد ..السماء الواهب حیاة للعالم

 ).6 من هذا الخبز یحیا إلى األبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حیاة العالم" (یو

1 In Mat., hom 8: 6. 
Ðإلى أناتولیوس عن األفكار الثمانیة . 
Ñ 14 سلم السماء أو درجات الفضائل: درجة .

4 In Colos., hom 4. 
5 St. Jerome: Against Jovanianus. 2: 15. 
6 St. Ambrose: Duties of the Clergy 2: 4. 
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  :فیما یلي مقارنة مبسطة بین المّن القدیم والمّن الجدید 

. بعد العبور كان یلزم للشعب أن یأكل طعاًما جدیًدا غیر طعام أرض العبودیة، یشبع كل واحد منهم. أ
 یقدر أن ُیشبع النفس ویهبها حیاة أبدیة.  ،ونحن أیًضا إذ دخلنا عهًدا جدیًدا قدم لنا السیِّد طعاًما روحًیا حقیقًیا

 "وفي الیوم  :والعجیب إن المّن بدأ ینزل على الشعب یوم األحد كما هو واضح من قول الرب لموسى
، وكان یوم االستعداد للسبت ]5[السادس أنهم یهیئون ما یجیئون به فیكون ضعف ما یلتقطونه یوًما فیوًما" 

(الجمعة) هو سادس یوم ینزل فیه المن، فیكون قد بدأ النزول باألحد. وبقیامة السیِّد المسیح من األموات فجر 
 وصار األحد العید الكنسي األسبوعي حیث . سّر قیامة لنفوسنا وأجسادنا،األحد قدم لنا جسده القائم من األموات

نتمتع فیه بالمّن السماوي. 
، فشبع الكل. ونزل السیِّد ]18[، وأخذ كل واحد قدر احتیاجه حسب أكله ]4[ ب. سقط المّن من السماء 

المسیح كلمة اهللا من السماء وقدم نفسه سّر شبع للجمیع. قدم نفسه لبًنا لألطفال، وطعاًما دسًما للناضجین، لكي 
 ال یترك نفًسا في عوز أو جوع.

ج. الذین أخذوا المّن بغیر إیمان، مخالفین الوصیة، ومحتفظین به للیوم التالي صار بالنسبة لهم دوًدا 
ونتًنا. هكذا من یتناول جسد السیِّد بغیر إیمان وال استحقاق یحمل فیه رائحة الموت عوض الحیاة والعذوبة التي 

یذوقها المؤمنون عند تمتعهم به. 
  وسّر هالك للُمصّرین على عدم اإلیمان.،كلمة اهللا كالمّن، هي سّر حیاة للتائبین المؤمنین

في المّن اآلن عذوبة العسل بالنسبة للمؤمنین، وفیه دود لغیر [: العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 
المؤمنین. إن كلمة اهللا (السیِّد المسیح) یفند األفكار الشریرة وینخس ضمیر الخطاة بالمناخس الحادة ویضرم ناًرا 

). وعلى 32: 24  "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا وهو یفسر لنا الكتب؟!" (لو:في قلوب الذین یفتحون له، حتى یقولوا
 ].˺العكس هو نار تحرق األشواك التي على األرض الردیئة

من یجمع مًنا لیحتفظ به دون أن یأكله، أي یسلك مخالًفا للوصیة وبغیر إیمان، یكون كمن یدرس 
 الكتاب المقدس ویتعرف على اإلیمان المسیحي معرفة نظریة، فیكون إیمانه میًتا كقول معلمنا یعقوب الرسول (یع

: [إن أخذ غیر المؤمن كلمة اهللا ولم یأكلها (أي یعیش العالمة أوریجینوس). وفي هذا یقول 26، 14-15: 2
. ]˻ بل أخفاها، یتولد فیها الدود،بها)

. ما هو ]8[ " المساء لحًما لتأكلوا، وفي الصباح خبًزا لتشبعوافي "الرب یعطیكم : د. قال موسى النبي
الَّ آخر األزمنة أو ملء الزمان الذي فیه حمل كلمة اهللا جسًدا، مقدًما ذاته لنأكل ونشبع! وبمجیئه في إهذا المساء 

ملء الزمان، وسط الظلمة في المساء، أشرق بنوره علینا فتحول مساؤنا نهاًرا، ودخلنا في صباح جدید، مقدًما لنا 
 خبًزا جدیًدا تشبع به البشریة المؤمنة.  

-6[ "في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب" :مرة أخرى یقول
 حیث غّطت الظلمة ،الَّ تلك اللحظات التي فیها أسلم السیِّد المسیح الروح في یدي اآلبإ ء. ما هو هذا المسا]7

وجه األرض، فأخرجنا من عبودیة إبلیس وحرر الذین كانوا في الجحیم؟! وما هو هذا الصباح الذي فیه رأینا مجد 
 .ة قیامته وبهجتها؟!والَّ فجر األحد الذي فیه قام من األموات وأعطانا قإالرب 

 ).8: 2 كو 1، والسیِّد المسیح تحّیر في حقیقته الشعب (]15[هـ. المّن لم یعرفه الشعب 

1 In Exod, hom 7: 8. 
2 Ibid. 
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و. نزل المّن على الخیام التي ُتشیر إلى أجسادنا، وجاءنا السیِّد المسیح إلى مساكننا وفي جسدنا، صار 
 كواحد منا. 

ز. نزل المّن بعد تذمر الشعب، وجاء السیِّد المسیح بعدما قامت العداوة بیننا وبین اهللا، وكما یقول 
). وبنزول المّن أعلن اهللا حبه ولطفه، برغم 10: 5  "ونحن أعداء صولحنا مع اهللا بموت ابنه" (رو:الرسول بولس

 نهائیة.ال ومجيء السیِّد المسیح إلینا عالمة رعایة اهللا ومحبته ال.تذمر شعبه علیه

، وصارت ثیاب السیِّد المسیح القدُّوس "بیضاء كالثلج" ]14[س. وصف المّن أنه كدقیق أبیض كالثلج 
 ).3: 9 (مز

. )6: 5 نش(ش. طعم المّن كرقاق بعسل، والسیِّد المسیح "حلقه حالوة وكله مشتهیات" 
ص. كان الشعب یلتقط المّن صباًحا فصباًحا... وشركتنا مع ربنا یسوع المسیح متجددة كل یوم، ولقاؤنا 

 ).17: 8  جًدا "الذین یبكرون إليَّ یجدونني" (أمامعه مبكرً 

 متأنًسا، ُصلب وتألم ءط. یلتقط المّن ویطحن ویدق ویطبخ لیصیر صالًحا لألكل، والسیِّد المسیح جا
 ).24، 13: 14 ومات وصار غذًاء وسّر حیاة لمن یأكله (مر

إذ احتقر الشعب المّن ضربهم اهللا ضربة عظیمة جًدا، ومن یأكل جسد الرب بدون استحقاق ینال . ظ
 ).33-27: 11 كو 1دینونة لنفسه (

 لكن بغیر ترف زائد أو نهم. یقول ، صورة حیَّة للشبع واالكتفاءهيفأخیًرا فإننا إذ نتحدث عن المّن نجد 
 فإنك ،: [لنا معدة واحدة فقط لكي نمألها. أما أنت یا من ترید أن تقوتها بترف زائدالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 إذا بهم یجمعون دوًدا ،تقدم لها ما ترید أن تتخلص هي منه. فكما أن الذین جمعوا (من المنّ ) أكثر مما یجب
. ]˺ونتانة ال مًنا، الذین یعیشون في ترف وطمع ونهم وسكر إنما یجمعون ألنفسهم فساًدا ولیس طعاًما لذیًذا

  :. شریعة السبت4
من جمع لنفسه مًنا فائًضا للیوم التالي جمع دوًدا ونتانة، وصار موضع سخط اهللا وغضب موسى 

لتزم الجمیع بجمع ضعفین، وكان ذلك إشارة إلى الجمع والحفظ لیوم إالنبي، لكنه إذ جاء یوم االستعداد للسبت 
هذا الیوم (السابق) إنما هو الحیاة الحاضرة [: س أسقف نیصصوالقدیس غریغوريالراحة العظیم. وكما یقول 

]. ˻التي فیها نعد أنفسنا لألشیاء العتیدة
 "من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فساًدا، ومن یزرع للروح فمن :ماذا نعد للحیاة العتیدة؟ یقول الرسول

ن نجمع ونخزن أ: [یلیق بنا في الیوم السادس العالمة أوریجینوس). ویقول 8: 6 الروح یحصد حیاة أبدیة" (غال
نا كنوًزا للبّر والرحمة والتقوى، فإنها هما یكفي للیوم التالي. إن كنت تجمع هنا أعماًال صالحة، إن كنت تخزن 
 وزنات أخذ مقابلها عشر مدن، والذي ةتمثل غذاءك في الدهر اآلتي. أال تسمع في اإلنجیل أن الذي ربح عشر

ة مدن. هذا ما یقوله لنا الرسول بصورة أخرى "ما یزرعه اإلنسان إّیاه یحصد" خمس وزنات أخذ مقابلها خمسربح 
 كما یقول: [من خزَّن للسبت لم یفسد وال أتى فیه دود بل بقى سلیًما، أما إن ُكنت ُتخزن للحیاة ].˼)7: 6 (غال

 . ]˽الحاضرة حًبا في هذا العالم فسیتولد فیك الدود

1 In 1 Cor, hom 20: 5. 
2 Vita Mos. 2: 144. 
3 In Exod, hom 7: 5. 
4 Ibid 7: 6. 
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 :قسط المّن . 5
أمر موسى هرون أن یأخذ قسًطا واحًدا ویجعل فیه ملء العمر مًنا ویضعه أمام الرب، یوضع فیما بعد 

 هذا تذكاًرا لعمل اهللا معهم، ویحمل شهادة رمزیة لمجيء السیِّد المسیح المّن الحقیقي النازل ىفي تابوت العهد. بق
من السماء. وقد رأت الكنیسة في القسط رمًزا للقدیسة مریم الحاملة للسیِّد المسیح في أحشائها.  
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  عشراالصحاح السابع 

تجربة الشراب 
 .]1 [. في رفیدیم  1

 .]4-2 [. تذمر الشعب  2

رة ماًء 3 . ]7-5 [. الصخرة المتفجِّ
. ]16-8 [. حرب مع عمالیق 4

 دیمفي في ر.1
ین بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب سیقول الكتاب: "ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائیل من بریة 

 أنهم ارتحلوا ،)15-12: 33. وبأكثر تفصیل یتحدث في سفر العدد (]1[ونزلوا في رفیدیم، ولم یكن ماًء للشرب" 
من بریة سین إلى دفقة ومن دفقة إلى ألوش ومنها إلى رفیدیم. في سفر الخروج أراد أن یتحدث عن رفیدیم مباشرة 

رة) وتجربة الطعام (المّن والسلوى). أما سفر العدد  بعد بریة سین لكي یربط بین تجربة الشراب (الصخرة المتفجِّ
 أن لهذه البالد معنى خاص یمس رحلة المؤمن في انطالقه العالمة أوریجینوسفتحدث بأكثر تفصیل حیث یرى 

، وكأن النفس التي تدخل إلى إعالنات ˻ في رأیه تعني "صحة"˺من العبودیة إلى حریة مجد أوالد اهللا. فكلمة دفقة
اهللا بحكمة وتمییز وتتنقى خالل التجربة (سین) تعبر إلى حالة السالم النفسي أو الصحة. أما كلمة ألوش ففي 

أعمال"، لهذا یقول: [ال تندهش من أن األعمال تتبع الصحة، ألنه متى تمتعت النفس بالصحة كعطیة "رأیه تعني 
. وبعد ]˼)2: 128 من الرب تقوم باألعمال بفرح وبغیر ملل، فیقال لها: تأكلي تعب یدیك، طوباِك وخیر لك (مز

 حیث تحكم النفس روحًیا في ،"السلیم ، التي في رأیه تعني "التمییز السلیم" أو "الحكم ˽األعمال تنطلق إلى رفیدیم
 ).15: 2 كو 1كل شيء وال ُیحكم فیها من أحد (

، أي خرجت مقسمة إلى أربع ]1[ أن الجماعة خرجت "بحسب مراحلهم" العالمة أوریجینوسویرى 
مراحل بنظام وتدبیر حسن، خرجت من سین حتى بلغت رفیدیم، أي خرجت من التجربة بتدبیر حسن حتى بلغت 

 [من یخرج من التجربة بتدبیر حسن یظهر في یوم الدین :"التمییز الحسن" والحكم السلیم؛ أو على حد تعبیره
سلیًما (ذا حكم سدید)، أو بصحة بغیر جراحات التجربة، كما هو مكتوب في الرؤیا: من یغلب فسأعطیه أن یأكل 

) یبلغ الحكم 5: 162 ). من یدبر أموره بالحق (مز7: 2 من شجرة الحیاة التي في وسط فردوس اهللا (رؤ
 .]˾السلیم

  تذمر الشعب.2
وفي رفیدیم أیًضا تذمر الشعب على موسى قائلین: "لماذا أصعدتنا من مصر لُتمیتنا وأوالدنا ومواشینا 

. في هذه المرة صرخ موسى بقلبه كما بلسانه قائالً : "ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قلیل یرجمونني؟!" ]3[بالعطش" 
]4[. 

Ïیرى البعض أنها تعني "سوق المواشي"، موضعها الحالي ربما سرابیة الخادم، أو موضع بالقرب من وادي المغارة . 
2 Origen: In Num. hom 27. 
3 In Num, hom 27, in Exod, hom 11. 

Òیرى البعض أنها تعني متسعات، وهي مدینة ربما في وادي رفایه شمال غربي جبل موسى . 
5 In Exod, hom 11. 
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في البریة قد تثور فیك أفكار التذمر حینما تشتد بك الضیقة، لكن لیكن لك قلب موسى ولسانه، فتصرخ 
 إلى اهللا الذي ُیخرج من الصخرة ماءً    !

صرخ موسى هللا مؤمًنا أن النعمة اإللهیة تفوق كل إمكانیات الطبیعة، إذ یستطیع اهللا بطریقة أو بأخرى 
أن یروي ظمأ هذا الشعب. وقد صارت حیاة موسى بما احتوته من أعمال إلهیة خارقة تمثل عمل النعمة في 

ما للطبیعة. موسى یرفع عصاه فینشق البحر، ملنعمة قوة أعظم [ل: القدیس أمبروسیوسالكنیسة، وكما یقول 
فجر المیاه، یلقي الخشبة في المیاه المّرة فتصیر حلوة... هذا هو عمل الروح القدس في الكنیسة تیلمس الصخرة فت

 .]˺الفائق للطبیعة

 . الصخرة المتفجرة ماءً 3
 "وجمیعهم أكلوا طعاًما واحًدا روحًیا، :: ُتشیر الصخرة إلى السیِّد المسیح كقول الرسول بولسأوالً 

 1نهم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتهم، والصخرة كانت المسیح" (ألوجمیعهم شربوا شراًبا واحًدا روحًیا، 
)، أما الماء المتفجر فهو الروح القدس الذي قدمه لنا السیِّد سّر تعزیتنا وتقدیسنا وشركتنا مع اآلب في 3: 10 كو

 ابنه.

 :وتتلخص رمزیة الصخرة للسیِّد المسیح في اآلتي

. تمتع الشعب بمیاه الصخرة بعد عبورهم البحر األحمر وقتل فرعون وأعوانه، وشربهم من میاه مارة أ
الَّ بعدما إ. هكذا لن یتعرف أحد على سّر المسیح ویرتوي بینابیع الروح القدس ..وینابیع إیلیم وتمتعهم بنخیلها

یعبر في میاه المعمودیة، جاحًدا إبلیس وكل أعماله الشریرة، متمتًعا بالناموس الذي صار حلًوا خالل الصلیب، 
 .. القاتل بل في روحه، ومؤمًنا بعمل التالمیذ (االثنى عشر ینبوًعا) والرسل (السبعین نخلة).فهأي لیس خالل حر

محبة العالم) خلفه كغرقى في  رمزًیا(: [من یترك المصریین القدیس غریغوریوس أسقف نیصصوكما یقول 
المیاه، ویذوق العذوبة خالل الخشبة، وینعم بعیون المیاه الرسولیة ویستظل بالنخیل یقدر أن یتقبل اهللا، ألن 

الصخرة هنا - كما یقول الرسول - هي المسیح، هذا الذي هو صلد ال یلین بالنسبة لغیر المؤمنین، أما بالنسبة 
 أنا وأبي يللذي یستخدم عصا اإلیمان فیصیر له ینبوًعا یروي عطشه، ویفیض فیمن یتقبلونه، إذ قال: "إلیه نأت

. ]˻)23: 14  (یو"وعنده نصنع منزالً 
ب. روت الصخرة كل العطاشى، وكان ذلك رمًزا لینابیع العهد الجدید التي فجرها السیِّد المسیح، منادًیا 

). والعجیب أن المرتل رأى في الصخرة 40-37 :7 العطاشى إلى البر أن یتقدموا ویشربوا من الماء الحي (یو
القدیس ). یعلق على ذلك 16: 81  "من الصخرة كنت ُأشبعك عسالً " (مز:رمًزا حًیا، لهذا نجده یقول

جلب لهم في البریة من الصخرة ماًء ال عسالً . والعسل هو الحكمة، التي تحتل المركز األول [ قائالً : أغسطینوس
. كم من أناس یشبعون من هذا العسل فیصرخون قائلین: إنه حلو لیس شيء أفضل ..في عذوبة أطعمة القلب!

. ]˼وأعذب منه یمكننا أن نفكر فیه أو نتحدث عنه!
 نرتوي من أنشعب أن یرتوي من هذا الینبوع ما لم ُیضرب بالعصا، وهكذا ما كنا نعرف للن اج. ما ك
 خالل العدل اإللهي ثمن  محتمالً نهائیة وننال الروح القدس فینا، ما لم ُیضرب السیِّد المسیحلالینابیع محبة اهللا ا

 خطایانا على الصلیب. وكما ُضربت الصخرة عالنیة ومرة واحدة، هكذا ُعلق السیِّد على الصلیب أمام الشعب (لو

1 St. Ambrose: De Myst. 9. 
2 Vita Mos. 2: 136. 
3 On Ps 81. 
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) كفارة وتطهیًرا 34: 19 )، حیث أفاض لنا دم وماء (یو27: 7 )، وُقدم مرة واحدة عن العالم كله (عب48: 23
لكل من یؤمن به. 

 د. قال الرب لموسى: "مّر قدام الشعب وخذ معك من شیوخ إسرائیل، وعصاك التي َضربت بها النهر 
 .]6-5[" ...بي على الصخرة في حور.قف أمامك هناكأخذها في یدك واذهب. ها أنا 

دعوة الشیوخ لمرافقة موسى أثناء ضرب الصخرة وتفجیر المیاه إنما تحمل رمًزا أن الناموس (موسى) 
 ولكن أیًضا اآلباء البطاركة وكل األنبیاء اشتركوا مع الناموس في الشهادة لعمل ،لیس وحده الذي شهد للصلیب

 الفداء خالل الصلیب.

). هنا لم یقل 15: 78 : یقول المرتل: "شق صخوًرا في البریة وسقاهم كما من لجج عظیمة" (مزثانًیا
"الصخرة" بل صخوًرا، لعله ُیشیر إلى رمز آخر، هو أن المؤمنین الذین كانت قلوبهم قبًال تحجَّرت وجفَّت تفجَّرت 

  وٕانما لكي ُتفیض على اآلخرین.،فیها ینابیع حیاة خالل الصلیب ال لترتوي فقط

) إذ وقف رئیس الكهنة یسكب ماء أمام الشعب لیعلن عن 37: 7 في الیوم األخیر العظیم من العید (یو
عمل اهللا في حیاتهم، وقف یسوع ونادى قائالً : "إن عطش أحد فلیقبل إلّي ویشرب. من آمن بي كما قال الكتاب 

تجري من بطنه أنهار ماء حيّ ". 

 . حرب مع عمالیق4
 قبًال حین أراد فرعون .هذه هي المرة األولى التي یدخل فیها الشعب في حرب عالنیة مع شعب آخر

شه أن یحاربوا الشعب كانت األوامر الصادرة "قفوا وانظروا خالص الرب... الرب یقاتل عنكم وأنتم تصمتون" يوج
). أما اآلن بعدما تمتع الشعب بعبور البحر األحمر ونالوا من اهللا كل شبعهم: المّن والسلوى والصخرة 14: 4(

 إنما خالل عمل اهللا فیهم. وكانت هذه الحرب رمًزا للحرب ،المتفجرة التزموا أن یحاربوا، لكن لیس بقوتهم البشریة
الروحیة بین ملكوت اهللا وملكوت إبلیس حیث تتم الغلبة ألوالد اهللا خالل الصلیب، ففي هذه الحرب نالحظ اآلتي:  

. لكننا نراه ... كنا نتوقع من موسى في أول حرب عالنیة أن یصرخ راكًعا أو منبطًحا على  األرضأ
 یبسط یداه على شكل صلیب رمًزا لغلبة الصلیب.

 في إجابته على الیهود: [إني مندهش أنه في الوقت الذي كان فیه یشوع العالمة ترتلیانفي هذا یقول 
یحارب مع عمالیق، كان موسى یصلي جالًسا بیدین منبسطتین. مع أنه كان في ظروف حرجة وكان بالحرى 

یلزمه أن ُیصلي بركب منحنیة، ویدین تقرعان على الصدر، ووجه منبطح على األرض... لكنه كان ضرورًیا أن 
 .]˺وع المعركة بالصلیبشیحمل رمز الصلیب حتى یغلب ي

وة ذلك الشعب رفع یداه في السبت، رابًطا نفسه رمزًیا س: [إذ رأى موسى قاألب فیكتوریانوسویقول 
. ]˻بالصلیب

 .]˼وع عمالیق بهذه العالمة التي للصلیب خالل موسىش: [غلب يالشهید كبریانوسوأیًضا یقول 

 على هذا الحادث یقول: [عندما بسط المسیح یداه على الصلیب العالمة أوریجینوسبیق علوفي ت
 .]˽احتوى العالم كله

1 Tertullian: An Answer to the Jews, 10. 
2 Victorinus: On the Creation of the World. 
3 A. N. F., vol. 5, p 524. 
4 In Exod, hom 11: 4. 
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لسیِّد المسیح الذي صلب على جبل الجلجثة، وكان یشوع مع ل كان موسى على رأس التل یرمز .ب
 المسیح معرجال الحرب یجاهدون ضد عمالیق رمًزا لجهاد الكنیسة المستمر ضد الخطیة. وكأن الكنیسة تشترك 

 "مع المسیح صلبت فأحیا ال أنا بل :في صلیبه خالل اتحادها به وجهادها الیومي، لنقول مع الرسول بولس
 ).14: 6، 20: 2 المسیح یحیا فيَّ ... قد صلب العالم لّي وأنا للعالم" (غال

 لم یكن حور في عظمة موسى النبي، لكنه ما كان یمكن لموسى أن یبقى رافًعا یدیه بدون هرون .ج
 وحور... بهذا یدرك كل مؤمن موقعه في العمل اإللهي، وال یستهین أحد بمواهبه مهما ظهرت أنها بال قیمة.

: [عندما العالمة أوریجینوس رْفع یدي موسى ُیشیر أیًضا إلى حیاة المثابرة حتى النهایة. وكما یقول .د
یرفع موسى یدیه ینهزم عمالیق، وعندما یخفضهما بعد أن یتعب لیعطیهما راحة كان عمالیق ینتصر. إذن لنرفع 
 أیدینا نحن أیًضا في قوة صلیب المسیح، ولنرفع الصالة "في كل مكان  بال غضب وال جدال، أیادي طاهرة" (أف

)، 7: 4)، حتى نستحق معونة اهللا. هذا ما یحثنا علیه یعقوب الرسول قائالً : "قاوموا إبلیس یهرب منكم" (8: 2
 وٕانما ینسحق أیًضا تحت أرجلنا، كما غرق فرعون في ، لنبدأ بملء اإلیمان فال یهرب إبلیس بعیًدا عنا فحسبنإذ

 .]˺البحر وابتلعته أعماق الهاویة

وفي عظة أخرى یتحدث بأكثر إسهاب عن رفع األیدي لالنتصار على عمالیق  قائالً : [رفع األیدي إنما 
 في اهو رفع كل األعمال نحو اهللا فال تكون دنیئة وال أرضیة إنما تعمل لمجد اهللا والسماء. یرفع یداه من یكنز كنزً 

 ..هناك یكون قلبك أیًضا، وهناك تكون عیناك ویداك!. )، ألنه حیث یكون كنزك21-20: 5 السماء (مت

)، بهذا ینهزم عمالیق. لكن 2: 140 یرفع یداه ذاك الذي یقول: "لتكن رفع یديَّ كذبیحة مسائیة" (مز
موا األیادي المسترخیة 8: 2 تي 1الرسول یوصینا أن نرفع "أیادي طاهرة بال غضب وال جدال" ( )، كما یقول: "قوِّ

 والركب المخلَّعة، وسیروا في الطریق المستقیم".

إن حفظ الشعب الناموس (الوصیة) یرفع موسى یداه وینهزم العدو، أما إن لم یحفظه فإن عمالیق هو 
 مع أجناد الشر ،الذي ینتصر، فإننا نحارب الرؤساء مع السالطین مع والة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر

 ).11: 6 الروحیة في السماویات (أف

 إن أردت أن تغلب ارفع یدیك، وارفع أعمالك، وال تمض حیاتك على األرض...

)، فیتم المكتوب: "یلحس 17: 5 تي 1صلوا بال انقطاع" ("ارفع یدیك نحو اهللا واحفظ وصیة الرسول 
). هذا یعني أن شعب اهللا (الجمهور) 4: 22 (عد الجمهور كل ما هو حولنا كما یلحس الثور خضرة الحقل"

یستخدم لسانه وصوته (یلحس) أكثر من یدیه وأسلحته، بانسكاب صلواته نحو اهللا یهزم عدوه... هذا هو طریق 
 .]˻ار على العدو (الخطیة) في المعركةصاالنت

 إذ غلب الشعب عمالیق صعد موسى إلى الجبل لیتسلم الشریعة بعد عمل استعدادات ضخمة من .هـ
 یدعوه الرب  -أي عمالیق المحارب له-  وكأن المؤمن بعد كل نصرة على الخطیة ،جانب الشعب والكهنة

وم قلالرتفاع على جبل معرفة اهللا لیتسلم من یدیه فهًما أعمق ومعرفة ألسرار الوصیة اإللهیة. وكأن معرفتنا ال ت
 وٕانما باألكثر على حیاة الجهاد ضد الخطیة بالصلیب. ،على مجرد القراءة والبحث في الكتب والعظات

 إن كان موسى النبي لم یدخل في الحرب مع عمالیق بطریقة مادیة ملموسة، لكنه كان خالل تقدیس .ز
 قائالً : [حین كان القدیس أمبروسیوس سّر غلبة الشعب ونصرته. یعلق على هذا ،حیاته هللا وِحمله رمز الصلیب

)، وكان یحارب وهو مستریح، إذ لم یحارب فقط وٕانما غلب أعداءه وهو 16: 14 موسى صامًتا كان یصرخ (خر

1 Origen: In Exod, hom 3: 3. 
2 Ibid 11: 4. 
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لم یقترب إلیهم. بقدر ما كان مستریًحا وكان اآلخرون یحملون یدیه كان یعمل أكثر من غیره، ألن یدیه 
المرفوعتین كانتا تغلبان العدو، وبدونه ما كان یقدر الذین كانوا في المعركة أن یغلبوا. هكذا تكلم موسى وهو 

صامت، وحارب وهو مستریح! هل كانت له أعمال أعظم مما فعله حین كان في الخلوة یتسلم الشریعة في أربعین 
. ]˺)؟! في هذه الوحدة التقى بذاك الذي لیس ببعید عنه وكان یتحدث معه!17: 24 یوًما على الجبل (خر

 

1 Ambrose: Duties of  the Clergy, 3: 1. 
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االصحاح الثامن عشر  

 مقابلة یثرون لموسى
. ]7-1[ بموسى النبي  ي. یثرون یلتق1
. ]12-8[. حدیث في اهللا    2
 .]27-13[. مشورة یثرون   3

  بموسى النبيي. یثرون یلتق1
 ، ولعلَّه سمع]1["سمع یثرون كاهن مدیان حمو موسى كل ما صنع اهللا إلى موسى وٕالى إسرائیل شعبه" 

 ابنته صفورة التي رافقت موسى كل الطریق وعبرت معه البحر األحمر، وعندما اقتربت من سكن أبیها ذهبت من
 "إلیه تكرز له بأعمال اهللا العجیبة، وتأتي بأبیها الكاهن الوثني لیسمع ویرى عمل اهللا فیقدم "محرقة وذبائح هللا

]12[. 

إن كان یثرون قد جاء بقلبه یمجد اهللا على أعماله الخالصیة، فإن موسى أیًضا العظیم في األنبیاء، 
 النبوة لم ].7[الذي وهبه كل هذه العجائب القى حماه بكل اتضاع... "خرج موسى الستقبال حمیه وسجد وقبله" 

تعلِّمه التشامخ على اآلخرین بل االتضاع أمام حمیه الكاهن الوثني. ولعلَّه باتضاع كسبه أیًضا للتعرف على 
 أعمال اهللا. 

 حدیث في اهللا. 2
تمجید اسمه، كما امتاز بالفرح الروحي، إذ یقول عن امتاز هذا اللقاء بأنه كان في الرب، لم یخرج 

، وشهد له أنه ]10[ "وبارك یثرون الرب"، ]9[ "ففرح یثرون بجمیع الخیر الذي صنعه إلى إسرائیل" :الكتاب
. ]12[ "وقدم محرقة وذبائح هللا" ]،11[أعظم من جمیع اآللهة" "

ما أجمل اللقاءات التي تسیر كلها في دائرة الرب وأعماله الخالصیة العجیبة، فإنها تمأل القلب فرًحا 
 وتكسب حتى غیر المؤمنین لإلیمان. ،وتطلق اللسان للتسبیح

 "وجاء هرون وجمیع شیوخ إسرائیل لیأكلوا طعاًما مع :لم یقف األمر عند هذا الحد بل یقول الكتاب
... كأن یثرون عرف اهللا كصدیق له، حتى في أكله وشربه یشعر بوجوده أمام اهللا. ]12[حمى موسى أمام اهللا" 

 على هذا التصرف قائالً : [كل ما یفعله القدیسون إنما یفعلونه أمام اهللا، أما الخاطئ العالمة أوریجینوسیعلق 
)... وقایین إذ حمل 8: 3 نه بعدما أخطأ هرب بعیًدا عن وجه اهللا (تكأفیهرب من وجه اهللا. فقد كتب عن آدم 

)... وهكذا یهرب من وجه اهللا من كان غیر مستحق لهذا 16: 4 هابیل هرب من وجه اهللا (تك .لعنة اهللا  بقتله
]. وال یقف األمر عند األمور الصالحة بل حتى عندما یخطئ القدیسون أمام اهللا لذا سرعان ما یتوبون. ˺الوجه

: [الذین ینالون معرفة اهللا بوفرة ویتشربون تعالیمه اإللهیة هؤالء حتى إن أخطأوا العالمة أوریجینوسوكما یقول 
. فمیزة الذي یخطئ ..)4: 51 إنما یفعلون هذا في حضرة اهللا وقدامه، كقول النبي "الشر قدامك صنعت" (مز

أمام اهللا إنه سریع التوبة، إذ یقول "أخطأت"، وأما الذي یهرب من وجه اهللا فإنه ال یقدر أن یتوب وال أن یتطهر 
  .]˻من خطایاه. هنا یظهر الفارق بین من یخطئ قدام اهللا ومن یهرب من اهللا بخطایاه

1 Origen: In Exod, hom 11: 5. 
2 Ibid. 
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 . مشورة یثرون3
: إذ رأى یثرون موسى یتحمل كل المسئولیة بمفرده، یقضي في كل كبیرة وصغیرة، من الصباح أوالً 

لوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسین ورؤساء عشرات، أناس ذوي قدرة، أحتى المساء، أشار علیه أن یقیم رؤساء 
 وأطاع موسى ،خائفین اهللا، أمناء، مبغضین الرشوة، یقضون بین الشعب كل حین، أما الدعاوي الكبیرة فتقدم إلیه

 حماه.

: القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى اآلباء في موقف موسى البطولة الحقة من جهة اتضاعه، إذ یقول 
  وجه األرض" (عدىوأما الرجل موسى فكان حلیًما جًدا أكثر من جمیع الناس الذین عل" :[یقول اهللا عن موسى

). لم یكن من هو أكثر منه اتضاًعا، هذا الذي مع كونه قائًدا لشعب عظیم كهذا، وقد أغرق ملك 3: 12
المصریین (فرعون) وكل جنوده في البحر األحمر كالذباب، وصنع عجائب عظیمة هكذا في مصر وفي البحر 

 كان أكثر ةاألحمر وفي البریة، وتسلم شریعة عظیمة هكذا، ومع ذلك كان یشعر أنه إنسان عادي، وكزوج ابن
اتضاًعا من حمیه؛ أخذ منه مشورة دون غضب. لم یقل له: ما هذا؟ هل تأتي إليَّ بمشورتك بعد أن قمُت أنا بكل 
هذه اإلنجازات الضخمة؟ هذه مشاعر أكثر الناس، فقد یقدم إنسان مشورة حسنة لكنها ُتحتقر بسبب خّسة مركزه، 

أما موسى فلم یفعل ذلك، وٕانما في اتضاع فكره تصرف حسًنا.  
) من أجل اتضاعه الحقیقي، ألن التفكیر السلیم 26-24: 11 زدرى موسى بالبالط الملكي (عبا

والروح العالیة إنما من ثمرة االتضاع. أّي سمو وأي عظمة أن یحتقر موسى القصر الملوكي والمائدة الملوكیة؟! 
فقد كان الملوك عند المصریین یكرَّمون كآلهة، ویتمتعون بغنى وكنوز ال ُتقّدر. لكنه ترك هذه كلها، ملقًیا 

بصولجان مصر، ومسرًعا إلى االلتصاق بالمستعَبدین والمثقَّلین باألتعاب، الذین یستهلكون كل طاقتهم في الطین 
لهم عن سادتهم! حًقا إن كل إنسان متضع إنما  وعمل الّلبن، هؤالء الذین یشمئز منهم عبیده. لقد جرى إلیهم، وفضَّ

. ]˺یحمل روًحا سامیة وعظیمة... فإن االتضاع یصدر عن فكر عظیم ونفس عالیة!
  -أي قبوله مشورة حمیه- : [ترك موسى هذه القصة القدیس الذهبي الفموفي موضع آخر یقول 

للعالم، منحوتة كما على عمود، إذ عرف أنها نافعة لكثیرین... إن كان موسى قد تعلم عن حمیه أموًرا الئقة لم 
. كیف حدث هذا أن ) من اآلخرین واحد یستفید كليأ(یكن یدركها، فكم باألكثر یحدث هذا داخل الكنیسة؟! 
 ....]˻غیر المؤمن أدرك أموًرا لم یدركها الشخص الروحي؟!

 في هذا األمر صورة رمزیة الستخدام الكنیسة لعلوم العالم وفلسفاته، فال العالمة أوریجینوسویرى 
 وٕانما تنتفع منها بحكمة، إذ یقول: [عندما أتأمل موسى الممتلئ من اهللا، الذي كان اهللا یكلِّمه وجًها لوجه، ،تعادیها

یستجیب لمشورة یثرون حمیه كاهن مدیان یصیبني الذهول من فرط إعجابي. یقول الكتاب "سمع موسى لصوت 
. إنه لم یعارض، وال قال له إن اهللا یكلمني، وكلمات السماء تسطر لّي أفعالي، ]24[حمیه وفعل كل ما قال" 

فكیف أقبل نصیحة إنسان، وٕانسان وثني، غریب عن شعب اهللا؟! لكنه سمع له وفعل كل ما قاله له. إن لم ینظر 
إلى من الذي یحدثه بل استمع إلى الكلمات نفسها. هكذا إن تقابلنا نحن أیًضا مع كلمات بحكمه ینطق بها 

وثنیون فال نرفضها من أجل مصدرها، معتذرین أننا تسلمنا الناموس من اهللا، فننتفخ بالكبریاء ونزدري بكلمات 
 الحكماء...

1 In 1 Cor, hom 1: 4. 
2 In 2  Cor, hom 18: 3. 
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) قِبل المشورة من إنسان أقل منه، مقدًما 3: 12 موسى الذي كان حلیًما جًدا أكثر من جمیع الناس (عد
 .]˺مثاًال لالتضاع أمام رؤساء الشعب وصورة للسّر القادم

 ولماذا لم أجد نعمة في ،: إن رجعنا إلى سفر العدد نرى موسى یقول للرب: "لماذا أسأت إلى عبدكثانًیا
 عینیك حتى أنك وضعت ثقل جمیع هذا الشعب عليّ . ألعلِّي حبلت بجمیع هذا الشعب أو لعلِّي ولدته؟!" (عد

11 :11-12  .(
ل عمل الرعایة، ألن اهللا هو الراعي الحقیقي، واألب غیر المنظور الذي یرعى ثقما كان لموسى أن یست

هناك وآخذ من الروح ب اهللا من موسى أن یختار سبعین رجًال قال له: "فأنزل أنا وأتكلم معك لأوالده، لذلك إذ ط
)، وكأن الرب الذي 7: 11  فال تحمله أنت وحدك" (عد، فیحملون معك ثقل الشعبالذي علیك وأضع علیهم

 ساعدیه... م ي موسى سحب منه لیعطيیعط
إننا ال ننكر أهمیة تشغیل الطاقات الروحیة في الكنیسة، لكن لیس بروح التذمر وال بالشعور كأننا نحن 

الذین نحمل أثقال الشعب... إنما نحمل بركة مشاركتنا السیِّد المسیح، رئیس الكهنة وأسقف نفوسنا الخفي، الحامل 
 ضعفات الكل!

1 In Exod, hom 11: 6. 
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 االصحاح التاسع عشر

 یعةاالستعداد للشر
. الحاجة إلى الشریعة    1
 .]2-1[. شریعة سیناء   2

.  ]6-3[. غایة الشریعة   3
. ]15-7[. االستعداد للشریعة  4
 .]19-16[. حدیث مع اهللا   5

 .]25-20[. تحذیر للشعب والكهنة  6

  الحاجة إلى الشریعة.1
 طریق البریة القفر، أن یبلغ أرض الموعد ویستقر فيلم یكن ممكًنا للخارج من أرض العبودیة، السالك 

غریب أنا في في أورشلیم دون استالمه الشریعة اإللهیة أو الوصیة. لذا یصرخ المرتل في أرض غربته، قائالً : "
 ).19: 119  (مزاألرض، ال ُتخف عني وصایاك"

تسلم الشعب الشریعة الموسویة، التي ُقدمت لهم بطریقة تناسب طفولتهم الروحیة، وفي نفس الوقت 
 ألنه ما هي الشریعة إالَّ كلمة اهللا الذي هو وحده القائد والمخلص .حملت في أعماقها أسرار "الكلمة اإللهي"

القدیس مرقس  یقودها إلى حضن اآلب، ویدخل بها إلى أمجاده اإللهیة. لذا یقول .والمنیر والمشبع للنفس
 بالكلمة ين الوصیة تحمل في داخلها السیِّد المسیح؛ من یدخل إلى أعماقها ویعیشها بالروح یلتقإ: [الناسك

نه في أعماقها تكتشف النفس عریسها السماوي وتدخل معه إلى [إ :العالمة أوریجینوس ویقول .اإللهي نفسه]
  ].حجاله

: ) عن الشریعة اإللهیة كسند له في غربته فیرى فیها118 (119ویتحدث المرتل في المزمور 
، "أتلذذ بوصایاك التي )16 ع(. سّر فرحه وسط آالم البریة: "بفرائضك أتلذذ. ال أنسى كالمك" أ

 .)103 ع(، "ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي" )47 ع(أحببت" 

). 54 ب. سّر تسبیحه وتهلیل نفسه: "ترنیمات صارت لّي فرائضك في بت غربتي" (ع
). 72 ج. سّر غناه الداخلي: "شریعة فمك خیر لي من ألوف ذهب وفضة" (ع

 د. قائدة للنفس ومرشدة لها وسط مضایقات األعداء: "خبأت كالمك في قلبي لكي ال أخطئ إلیك" (ع
)، "لو لم تكن شریعتك لذتي لهلكت حینئذ في 61 )، "حبال األشرار التفت علّي، أما شریعتك فلم أنسها" (ع11

 ).92 مذلتي" (ع

 ).25 هـ سّر حیاته: "لصَقت بالتراب نفسي فأحیني حسب كلمتك" (ع

)، "أضئ بوجهك على عبدك وعلمني 105 ز. سّر االستنارة: "سراج لرجلي كالمك ونور لسبیلي" (ع
 ).135 فرائضك" (ع

أخیًرا إن الوصیة تقدم لنا في روحها وأعماقها شخص المخلص عریس النفس ومشبعها لهذا یقول: "لكل 
 ).96 كمال رأیت حًدا، أما وصیتك فواسعة جًدا" (ع
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 . شریعة سیناء2
 وموضع االستالم "سیناء" حیث نزل ،حدد سفر الخروج بدء استالم الشریعة بالشهر الثالث من الخروج

 .]2-1[الشعب مقابل جبل سیناء 

" (الشهر الثالث) فكما سبق فقلنا ُیشیر إلى قیامة السیِّد المسیح الكلمة اإللهي في الیوم 3أما رقم "
 به خالل الوصیة في مجد القیامة، فال نراها أوامر ونواٍه، وال نوامیس مكتوبة يالثالث، وكأن اهللا ُیریدنا أن نلتق

وفرائض وقوانین، بل سّر قیامة لنا في األمجاد اإللهیة. خالل القیامة تصیر الوصیة بكل صلیبها وأتعابها عذبة 
 ولذیذة؛ یتحول طریقها الكرب إلى نیر هین وحمل خفیف، وشركة آالم مع المسیح للتمتع بشركة أمجاده.

 أن "سیناء" تعني العالمة أوریجینوساره الموضع "جبل سیناء" لم یكن بال معنى، ففي رأي يكذلك اخت
َ◌یقة" أو "تجربة" حیث یلزم أن یكون لإلنسان روح التمییز  أیًضا ما عنته "بریة سین" والتي قلنا أنها تعني "علِّ
السلیم حتى ال یسقط في تجربة خالل رؤى (العلیقة) غاشة. وفي رأیه أن "سیناء" تعني أن النفس بدأت تقتني 

"الحكم العادل" خالل تسلمها للشریعة اإللهیة أو الوصیة، فتصیر قادرة على التمتع باألسرار اإللهیة والرؤى 
 .˺السماویة

 . غایة الشریعة3
 أجنحة النسور ىقبل أن یتحدث اهللا عن غایة الشریعة أعلن حبه العملي للشعب قائالَ : "أنا حملتكم عل

، وكأنما أراد أن یوضح أن الحب المتبادل هو أساس هذه الشریعة. لقد أحبنا وحملنا بالروح ]4[" وجئت بكم إليَّ 
القدس (أجنحة النسور) وجاء بنا إلیه، أي إلى أحضانه اإللهیة لنختبر أحشاء محبته ونتعرف على أبوته. 

 خاصة من بین جمیع الشعوب؛ فإن لّي كل األرض؛ وأنتم ◌ّ تكونون ليهذه هي غایة الشریعة: "
نه لیس في احتیاج ألن كل األرض له، لكنه ُیرید أن نكون إ. مع ]6-5[تكونون لّي مملكة كهنة وأمة مقدسة" 

 خاصته، لنا دالة النبوة، مملكة كهنوتیة وأمة مقدسة مكرسة له تحمل طبیعته كقدوس.

 . االستعداد للشریعة4
 بها الرب، كأنما یعرض علیهم العهد ى: دعا موسى شیوخ الشعب ووضح أمامهم الكلمات التي أوصأوالً 

. اهللا ]8[الذي یرید أن یقیمه اهللا مع شعبه، وبالفعل أعلن الشعب قبوله للعهد، إذ "قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل" 
ال ُیلزمنا بالعهد ما لم نعلن قبولنا له أوالً !.  

 :... قالوا˻ شیًئاعلألسف قبلوا العهد بالكالم لكنهم رفضوه بالعمل، فصار الناموس بالنسبة لهم ال ینف
"كل ما تكلم به الرب نفعل"، لكنهم كسروا الوصیة وحنثوا العهد، حتى جاء المخلص الذي وحده یقدر أن یتمم 

 مشیئة الرب ووصیته في كمالها، وفیه نصیر نحن أیًضا كاملین وغیر كاسرین للناموس.

: طلب الرب من موسى أن یتقدس الشعب ویغسلوا ثیابهم، ویكونوا مستعدین للیوم الثالث، ألنه في ثانًیا
. كما كان ذلك في الشهر الثالث من ]11-10[الیوم الثالث ینزل الرب أمام عیون جمیع الشعب على جبل سیناء 

... وهكذا حمل هذا السفر تأكیدات مستمرة لقبول الیوم الثالثخروجهم التزموا باالستعداد لنزول الرب أمامهم في 
قوة القیامة فینا. فإنه ما كان یمكن للشعب أن ینتفع بالوصیة إن لم یتعرف على إمكانیة تنفیذها خالل المسیح 

 القائم من األموات، الواهب الطبیعة الجدیدة القادرة على تنفیذ الوصیة اإللهیة.

1 In Num., hom 27. 
2 St. Chrys.: In Mat., hom 67. 
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أما التقدیس وغسل الثیاب، فهذه األمور تكشف عن الحاجة إلى استعدادات خارجیة وداخلیة للصعود 
 على جبل المعرفة (كما فعل موسى) والتعرف على األسرار اإللهیة.

: [إن أتیت بمالبس قذرة تسمع هذه الكلمة: "یا صاحب لماذا دخلت إلى هنا العالمة أوریجینوسیقول 
). إذن، ال یستطیع إنسان ما أن یسمع كالم الهل إن لم یتقدس أوًال 12: 22 ولیس علیك لباس العریس؟" (مت

أكل جسد الحمل ويإلى مائدة العریس ت )، یغسل ثیابه لیدخل بعد لحظا34: 7 كو 1فیكون مقدًسا جسًدا وروًحا (
ویشرب كأس الخالص. ال یدخل أحد إلى هذه المائدة بمالبس قذرة، وقد أوصت الحكمة بذلك في موضع آخر: 

). لقد غسلت ثیابك مرة واحدة عندما نلت نعمة المعمودیة، وتطهر جسدك. 8: 9"لتكن ثیابك كل حین بیضاء" (
 ]˺)15 :10 وتخلصت من كل دنس الجسد والروح، "فالذي طهره اهللا ال تدنسه أنت" (أع

 عن واجبات الكهنة، یقول: [تعلم أیها الكاهن وأیها الالوي، ماذا القدیس أمبروسیوس وفي حدیث 
یعني غسل مالبسك؟ یلیق بك أن یكون جسدك نقًیا حتى تتقدم لألسرار. فإن كان الشعب قد ُمنع من االقتراب 

 وتتجاسر وتقدم ، تطلب ذلك من اآلخرین بینما یوجد دنس في قلبك وجسدك،للذبیحة ما لم یغسلوا مالبسهم فهل
 ]. ؟!˻عنهم تقدمة

 في هذا االستعداد رمًزا للدخول إلى الحیاة الفاضلة التي بدونها ال یقدر أن یدخل البابا أثناسیوسویرى 
 كما فعل موسى في ،موسى إلى حضرة اهللا ویتسلم الشریعة، إذ یقول: [خالل الفضیلة یدخل اإلنسان إلى اهللا

 كما حدث مع قایین حین قتل ،السحابة الكثیفة حیث كان اهللا. أما خالل الرذیلة فیخرج اإلنسان من حضرة الرب
 .]˼)، إذ خرج من لدن الرب عندما قلقت نفسه16: 4 أخاه (تك

، لیس ألن العالقة الزوجیة ]15[وم الثالث، ال تقربوا امرأة" يكان األمر صریًحا: "كونوا مستعدین لل
تحمل شیًئا من الدنس، وٕانما ألجل تكریس كل الطاقات وانشغال الفكر بالكامل في انتظار الوصیة... وقد رأى 

 وعدم ممارستها بطریقة شهوانیة حتى تقدر النفس ،اآلباء في هذه الوصیة إشارة إلى التعفف في العالقات الجسدیة
 عن القدیس غریغوریوس أسقف نیصصأن ترتفع مع موسى على جبل المعرفة وتتعرف على اهللا. ففي حدیث 

البتولیة یقول: [إن كنت تشتاق إلى اهللا لكي یعلن نفسه لك، لماذا ال تسمع موسى وهو یأمر الشعب أن یمتنعوا 
   ].عن العالقات الزوجیة، لكي یؤخذوا إلى رؤیة اهللا؟!

وكما استقبل الشعب قدیًما كلمة اهللا المنقوشة على اللوحین باالمتناع عن العالقات الزوجیة واالغتسال، 
وضعت الكنیسة على أوالدها أن یمتنعوا عن فراش الزوجیة لیلة تناولهم "الكلمة اإللهیة"، وكما وضعت طقًسا 
جمیًال لغسل أیدي الكهنة قبل استالم الحمل، فیه ُیراجع الكاهن نفسه في أمر نقاوة نفسه واستعداده الداخلي 

 .˽للخدمة

 كل من یمس ؛: ُیحذِّر الرب الشعب قائالً : "احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفهثالثًا
. ]13-12[ أما عند صوت البوق فهم یصعدون إلى الجبل" ؛الجبل یقتل قتالً ... بهیمة كانت أم إنساًنا ال یعیش

الَّ نسمح للحواس التي تنشغل أ یلزمنا ،فلكي یصعد موسى الداخلي على جبل المعرفة وینعم باألسرار اإللهیة
وال أیًضا الشهوات الحیوانیة. بهذا ال یصعد معنا إنسان أو بهیمة،  باألمور المادیة كالنظر والسمع أن ترتفع معنا

 حتى یتمتع بما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما ال یخطر ،إنما یرتفع موسى وحده، أي إنساننا الداخلي وحده

1 In Exod, hom 11: 7. 
2 Duties of the Clergy 1: 50. 

Ñ  4: 10رسائل القیامة .
Ò  ،1973راجع كتابنا: المسیح في سفر اإلفخارستیا .
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). یرتفع إنساننا الداخلي لیتلمس من هو أعظم من الحواس والحسیات... أي 9: 2 كو 1على قلب إنسان (
 اإللهیات عینها!.

 على الجبل المقدس فیك والحدیث ،إذن، ال تسمح إلنسان أو حیوان في داخلك أن یعوقك عن رؤیة اهللا
 معه وجًها لوجه!

إلنسان الداخلي إذ یتمتع ا فیعني أن ]،13[ الجبل" ىأما قوله: "عند صوت البوق فهم یصعدون عل
برؤیة اهللا وسماع الصوت اإللهي والحدیث المباشر معه، حینئذ ترتفع حواسنا واشتیاقاتنا وعواطفنا لتتقدس هذه 
 جمیعها في الرب. األمور التي كانت قبًال عائًقا عن الحیاة مع اهللا تصیر مقدسة للرب وآالت بّر لحساب اهللا.

 اهللا. حدیث مع 5
 ولقائهم معه في العهد الجدید. ففي العهد ،: ُیقارن اآلباء بین لقاء الشعب مع اهللا في العهد القدیمأوالً 

 الجبل أو یمسوا طرفه "كل من یمس الجبل ى ال یصعدوا علتىالقدیم أقام موسى للشعب حدوًدا من كل ناحیة ح
 ُمنعوا منكذا ه... ]13-12[ رمًیا، بهیمة كان أم إنساًنا ال یعیش" ىتًال، ال تمسه ید بل ُیرجم رجًما أو یرمقُیقتل 

 وال یمسه إنسان من الشعب حتى ، بطریقة مؤلمة بالرجم أو الرمي،االقتراب إلى الجبل أو لمسه، من یلمسه ُیقتل
) والتف حوله الخطاة 7-5  كلمة اهللا ذاته وجلس على الجبل (متء أما في العهد الجدید فجا!!.ال یتنجس به

 .كأوالد له. إنه یفتح بابه للجمیع طالًبا بنوتهم له!

رتعد كل الشعب في إق شدید جًدا حتى وفي العهد القدیم حدثت رعود وبروق وسحاب ثقیل وصوت ب
)... أما في العهد 19: 20 وال یتكلم معنا اهللا لئالَّ نموت" (،... "قالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع]16[المحلة 

 يَ : [هناك ُأعطالقدیس أغسطینوسالجدید فكان الرب یتكلم بصوت هادئ ودیع لیجتذب الكل إلیه. وكما یقول 
 في القدیم عاَمل البشریة كأطفال .]˺حتى یرتعب األشرار، وهنا ُیقدم بطریقة داخلیة لتبریرهم الناموس خارجًیا

هد الجدید فیحدثنا كأبناء ناضجین ُیریدنا أصدقاء وأحباء عصغار یسمعون الصوت المرهب لكي یخافوا، أما في ال
 له.

 ، بین الدعوتین في القدیم حیث الحدود الضیقة والخوف والرعدةالقدیس یوحنا الذهبي الفموٕاذ ُیقارن 
یقول: [لقد دعانا للسماء، دعانا إلى مائدة الملك العظیم والعجیب، ووفي الجدید حیث الدعوة المفتوحة للجمیع 

عتذر بضعفنا نفهل نتلكأ ونتردد بدًال من أن نسرع ونجري إلیها؟! إذن أي رجاء لنا في خالصنا؟ إننا ال نقدر أن 
]. ˻وال نعتذر بطبیعتنا، لكن الكسل وحده هو الذي یجعلنا غیر مستحقین!

 الشریعة  كلمته تدعونا جمیًعا بال استثناء ال لنتسلمشكًرا هللا الذي فتح أمامنا طریق الجبل المقدس وجعل
 منقوشة على لوحین من الحجر، إنما لیعطینا كلمته حًیا في داخلنا، ووصیته منقوشة في قلوبنا!.

: استخدم اهللا صوت بوق شدید جًدا حتى ارتعد كل الشعب الذي في المحلة... وكان صوت البوق ثانًیا
 .]19 ،16[یزداد اشتداًدا جًدا وموسى یتكلم واهللا یجیبه بصوت 

، قائالَ : [األبواق تبعث في اإلنسان الیقظة البابا أثناسیوس الرسولىستخدم صوت البوق؟ یجیب أُ لماذا 
والرهبة أكثر من أي صوت آخر، أو آلة أخرى. وكانت هذه الطریقة مستخدمة لتعلیمهم، إذ كانوا ال یزالون 

 .]˼أطفاالً 

1 On the Spirit a the letter, 29. 
2 In Eph, hom 3. 
3 Paschal letters 1: 2. 
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 أن صوت البوق إنما یرمز للكرازة بالتجسد اإللهي، األمر القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویرى 
الذي بوَّق به األنبیاء لُیعلنوا للبشریة قرب مجیئه، لكنه إذ جاء الرسل وارتفعوا إلى قمة الجبل المقدس "كان صوت 

 المسكونة ورسالتهم نهایة العالم ىه بأكثر قوة حتى بلغ صوتهم أقصو، أي أعلن˺]19[البوق یزداد اشتداًدا جًدا" 
 ).5: 19 (مز

وصعد دخانه ": نزل الرب على جبل سیناء كنار آكلة، كان یتحدث مع موسى والجبل یدخن ثالثًا
 .]18[ كل الجبل جًدا" فكدخان أتون وارتج

)، إذ هو نفسه نار آكلة، وخدامه حوله ویتقدمونه 3: 79  "قدامه تذهب نار" (مز:یقول المرتل عن اهللا
حرقون من كان خشًبا أو عشًبا أو قًشا، كما ُینقون من كان ذهًبا أو فضة أو ي ،)4: 104 كنار ملتهبة (مز

 حجارة كریمة.

، وبالفعل "في الیوم الثالث لما كان ]9[ إلیك في ظالم السحاب" آتي: یقول الرب لموسى: "ها أنا رابًعا
 . ]16[الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقیل على الجبل" 

إذن ما هو هذا  ).20 :20ویقول الكتاب المقدس: "وأما موسى فاقترب إلى الضباب حیث كان اهللا" (
السحاب والضباب الذي اقترب إلیه موسى لیسمع صوت الرب؟.  

  على هذا السؤال خالل تعلیقه على قول المرتل: "السحاب والضباب حوله" (مزالقدیس جیرومویجیب 
حیطان بالرب: السحاب والضباب (الظالم). أظن أنها ذات السحابة التي وردت في يُ )، إذ یقول: [أمران 2: 97

). هذا حدث عندما تجلَّى الرب وسقط التالمیذ على وجوههم أمامه، 5: 17 اإلنجیل. "وسحابة نیِّرة ظللتهم" (مت
 جاءت سحابه نیِّرة ظللتهم.و

 ق). أي ح5: 36 حقك إلى السحاب" (مز"أظن أنها تشبه السحاب الذي قیل عنه في موضع آخر: 
). حتى اهللا هو المسیح؛ یبلغ حتى إلى 6: 14 الرب قیل عنه في اإلنجیل: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو

). 6: 5 الَّ ُیمطر على إسرائیل (إشأالسحاب، أي إلى الرسل واألنبیاء، هؤالء الذین كانوا كالسحاب الذي أَمَره 
هذا یتفق مع ما ورد في سفر القضاة حیث جزَّة الغنم كانت جافة بینما كان المطر ینزل على بقیة العالم. هذا 

 یعني أن إسرائیل صار جاًفا بینما كان المطر ینزل على العالم كله.

). 1: 19 "السحاب والضباب حوله"، "هوذا الرب راكب على سحابة سریعة وقادم إلى مصر" (إش
لتعرف ماذا یعني هذا؟ الرب قادم، الرب المخلص قادم إلى مصر حیث نعیش، قادم إلى أرض الظلمة حیث 

ن، لكنه ال یأتي إالَّ قادًما على سحابة سریعة. ما هي هذه السحابة السریعة؟ أظنها القدیسة مریم التي حملت وفرع
االبن بغیر زرع بشر. جاءت هذه السحابة السریعة إلى العالم وأحضرت معها خالق العالم. ماذا یقول إشعیاء؟ 
"الرب قادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، الرب قادم فترتعب أوثان مصر جًدا ویرتطم بعضها 
ببعض وتتحطم. هذه هي السحابة التي حطمت معبد سیرابیس في اإلسكندریة، إذ لم یحطمه قائد بل حطمته 

 السحابة القادمة إلى اإلسكندریة (الحاملة للمسیح)...

 لقد عرفنا السحاب فلنبحث اآلن عن الضباب.

الرب في الضباب، هو في النور وفي الضباب أیًضا. هو في النور بالنسبة للمبتدئین الذین یتحدث 
 فهو ال یتحدث مع الرسل كما مع ،Mysticallyمعهم بوضوح، لكنه بالنسبة للمتقدمین یحدثهم بطریقة سرائریة 

). هذا هو 8 :8 الجماهیر، إذ یتحدث مع الرسل بطریقة سرائریة. ماذا یقول؟ "من له أذنان للسمع فلیسمع" (لو

1 Vita Mos. 2: 158. 
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معنى "وضباب حوله"، أي حوله أسرار. لهذا یقول في سفر الخروج إن كل الشعب كانوا واقفین أسفل وأما موسى 
وحده فصعد على جبل سیناء في ضباب سحابة ثقیل، ألن كل شعب اهللا غیر قادر على التعرف على األسرار، 

 .˺)12: 18 أما موسى فكان وحده یقدر أن یفهم. لهذا یقول الكتاب: "جعل الظلمة سترة حوله" (مز

  تحذیر للشعب والكهنة.6
. ولئالَّ یبطش اهللا ]21[لشعب والكهنة لئالَّ یقتحموا الجبل فیسقط منهم كثیرون ادعا اهللا موسى لیحذر 

بالكهنة! لقد تحّول الجبل إلى قدس أقداس بنزول الرب علیه، لذا خاف الرب على شعبه وكهنته لئالَّ یهلكون 
بسبب حب استطالعهم واقتحامهم المقدسات اإللهیة المهوبة!. 

لم یصعد إالَّ موسى وهرون، موسى كممثل للكلمة اإللهیة وهرون كممثل لكهنوت السیِّد المسیح، 
 لهي والكاهن یدخل إلى المقدسات اإللهیة، وبدونه نهلك!.إلفالمسیح وحده الكلمة ا

      

1 St. Jerome: On Psalms, hom 24. 
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األصحاح العشرون 

الوصایا العشر 
       .. مقدمة للوصایا العشر1

     .. الناموس بین الحرف والروح2
     .. ما جئت ألنقض بل ألكمل3
 .]3-1[. الوصیة األولى: أنا الرب إلهك   4

 .]6-4[. الوصیة الثانیة: ال تصنع لك تمثاًال  5

. ]7[. الوصیة الثالثة: ال تنطق باسم الرب باطًال  6
 .]11-8[. الوصیة الرابعة: تقدیس السبت   7
 .]12[. الوصیة الخامسة: إكرام الوالدین   8

. ]13[. الوصیة السادسة: عدم القتل   9
. ]14[. الوصیة السابعة: عدم الزنا   10
. ]15[. الوصیة الثامنة: عدم السرقة   11
. ]16[. الوصیة التاسعة: عدم الشهادة للزور  12
. ]17[. الوصیة العاشرة: ال تشته   13
. ]21-18[. خوف الشعب ورعدته    14
. ]25-22[. تأكید ضد عبادة األوثان   15

  :. مقدمة الوصایا العشر1
ما كان یمكن للشعب أن یتقبل الوصایا اإللهیة أو یتذوق الشریعة وهو في أرض العبودیة، لذا خرج به 

بالقول: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت مبتدأ الرب إلى البریة لیسلمه الشریعة هناك، 
ست في شكل وصیة إالَّ أن الیهود اعتبروها ي. وبالرغم من أن هذه العبارة جاءت كمقدمة للوصایا ول]2[العبودیة" 

 جزًء من الوصیة األولى.

)، ُكتبت 4: 10، 13: 4 ، تث28: 34  (خرDecalogueُتسمى الوصایا العشر بالكلمات العشر 
)، 18: 31 ) ولوحي الشهادة (خر1: 29 )، وتدعى "كلمات العهد" (تث15: 32 (خر على لوحّي حجر

). 16: 25 والشهادة (خر
)، والفارق بینهما أن النص في سفر 21-6: 5ورد نص هذه الوصایا مرة أخرى في سفر التثنیة (

الخروج قدم تبریًرا لوصیة تقدیس السبت أن اهللا استراح بعد الخلقة في الیوم السابع، أما في سفر التثنیة فارتكز 
على أنه في ذلك تذكار للخالص من أرض العبودیة والدخول إلى الراحة. 

 لم تأخذ الوصایا العشر أرقاًما في الكتاب المقدس لهذا ظهر نوعان من التقسیم:

 وال تزال العالمة أوریجینوس، وأخذ به Ð وفیلونÏ یوسیفوسه وأورد،: التقسیم القدیم الذي عرفه الیهودأوالً 
الكنائس البروتستانتیة غیر اللوثریة تأخذ به. یقوم هذا التقسیم على التمییز بین الوصیة الخاصة بمنع تعدد اآللهة 

1 Artiq. 3: 5: 5. 
2 Philo: Decalogue. 
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 باعتبارهما الوصیتین األولى والثانیة، هذا مع اعتبار "ال ]،4[ والوصیة الخاصة بعدم إقامة عبادة األوثان ]،3[
 .]17[الَّ یشتهي ممتلكات القریب أتشته امرأة قریبك..." جزًءا من الوصیة التي تأمر 

 "الستة"بهذا التقسیم تصیر الوصایا األربع األولى خاصة بعالقة اإلنسان بالرب، أما الوصایا الباقیة 
د نادى هذا الرأي بأن كل لوح حمل خمس وصایا، فتكون الوصیة الخامسة قفخاصة بعالقة اإلنسان بأخیه. و

الخاصة بإكرام الوالدین قد ُنقشت مع الوصایا الخاصة بعالقة اإلنسان باهللا على اللوح األول، ویبرر أصحاب هذا 
)، وكأن الوصیة الخاصة 13-10: 7 الرأي ذلك، بأن الیهود كانوا یرون إكرام الوالدین أمًرا مطلًقا بال شرط (مر

بذلك هي امتداد للوصایا الخاصة بعالقة اإلنسان باهللا. ویالحظ أن الرسولي بولس حین ضم الوصایا الخمسة 
). أما السیِّد 5: 18  ولو أنه ترك المجال لدخولها مع هذه الوصایا (رو،األخیرة مًعا لم یضم هذه الوصیة إلیها

 ).19: 10 المسیح فقد ضمها إلى ذات المجموعة (مر

 به الكنیسة الكاثولیكیة والكنائس اللوثریة، وقد اعتمدت الكنیسة على ي: التقسیم الذي تُنادثانًیا
یة الخاصة بعدم عبادة األوثان، وصأغسطینوس الذي اعتبر أن الوصیة الخاصة بعدم تعدد اآللهة تضم معها ال

ل من الوصیة الخاصة بعدم اشتهاء امرأة القریب وصیة مستقلة عن عدم اشتهاء ممتلكات القریب. بهذا عبینما ج
 ثالثة، والوصایا الخاصة بعالقة اإلنسان بقریبه سبعة، اللوح  هيیرى أن الوصایا الخاصة بعالقة اإلنسان باهللا
 ل الوصایا السبع األخیرة.ماألول شمل الثالث وصایا األولى، والثاني ش

عدا وصیتّي تقدیس السبت وٕاكرام الوالدین، كما  مافيویالحظ أن الوصایا العشر قد حملت جانًبا سلبًیا 
 أن الوصیة الخاصة بإكرام الوالدین هي الوصیة الوحیدة التي لها وعد.

: 13 ، رو37: 22 وقد لخص السیِّد المسیح هذه الوصایا جمیعها في وصیة "المحبة هللا والقریب" (مت
). 8: 2 ، یع14: 5 ، غل9

 : . الناموس بین الحرف والروح3
ما دمنا نتحدث عن الوصایا العشر التي هي ُصلب الناموس، یلزمنا أن ندرسه على ضوء كلمات 

ال في ألواح معلمنا بولس الرسول: "ظاهرین أنكم رسالة المسیح مخدومة مّنا، مكتوبة ال بحبر بل بروح اهللا الحّي، 
ن نفتكر كا ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسیح لدى اهللا، لیس أننا ُكفاة من أنفسنا حجریة بل في ألواح قلب لحمیة.

ألن  بل كفایتنا من اهللا. الذي جعلنا كفاة ألن نكون خدام عهد جدید، ال الحرف بل الروح، ،شیًئا كان من أنفسنا
 ،. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجديّ الحرف یقتل ولكن الروح یحي

حتى لم یقدر بنو إسرائیل أن ینظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكیف ال تكون باألولى خدمة 
 ).9-3 :3 كو 2الروح في مجد. ألنه إن كانت خدمة الدینونة مجًدا فباألولى كثیًرا تزید خدمة البّر في مجد" (

كتفي هنا ببعض أ لكنني ◌ّ "،الحرف یقتل ولكن الروح یحیي"اهتم كثیر من اآلباء بالكشف عن العبارة 
 عن مقاله "عن الروح والحرف" في كتاب بعث به إلى مرسیلینوس في ستة وستین للقدیس أغسطینوساقتباسات 

 فصًال، أوضح فیه النقاط التالیة:

نا عدم ارتكاب الخطیة یقتل إن محرف الناموس الذي ُیعل": . بالناموس انكشفت الخطیة ولم تعالج1
تزاید بدًال من أن ُتقل، إذ تغاب عنه الروح الذي یهبه حیاة، إذ یجعلنا نعرف الخطیة دون أن نتجنبها، كما یجعلها 

. مع كون الناموس صالًحا في Ï"یضیف إلى الشهوة الشریرة (التي یمنعنا عنها الناموس) تعّدینا للناموس نفسه

1 On The Spirit & The Letter, ch. 8. 
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 على الدوام في اتجاه يندفاع الماء الذي یجرإذاته إالَّ أنه یزید من الشهوة الشریرة حینما یحرمها، فیكون األمر ك
یسرع في انحداره إلى أسفل (یصیر شالًال قوًیا). ومع شيء  ومعین فإذا قابله حاجز ما فبتعدیه للحاجز تزداد قوته

من الفارق یصیر ما نشتهیه محبوًبا جًدا حینما ُنحرم منه، وتعتبر هذه هي الخطیة التي تخدع وتقتل بواسطة 
 .Ï)15: 4 الوصیة، "إذ حیث لیس ناموس لیس أیًضا تعد" (رو

). فبوجوده 20: 5  (رو" "دخل الناموس لكي تكثر الخطیة. أعلن الناموس عن الحاجة إلى طبیب:2
في حاجة ال إلى طبیب بل إلى اهللا نفسه كمعین له، یوجه خطواته حتى ال ُتسیطر وظهر(اإلنسان) مذنًبا ومرتبًكا 

ذا إذ تكثر الخطیة یجب أن تزداد به أن ُیسلم نفسه لمعونة الرحمة اإللهیة. ويعلیه الخطیة. صار لزاًما لكي یشف
في الحقیقة إن ". Ð" الخاطئ لكن خالل تدخل اهللا الذي ُیعینهاق لیس خالل استحق،)20: 5 النعمة جًدا (رو

دم تبریره ألي إنسان، یكشف أن تبریر اإلنسان هو عطیة من اهللا عالناموس بإصداره الوصایا مع التهدیدات و
 .Ñ")24: 3 بمعونة الروح القدس... متبررین مجاًنا بنعمته (رو

(مع مراعاة السبت كرمز  ونحن كمسیحیین نلتزم بالوصایا العشر :الناموس صالح والوصیة عادلة. 3
لألحد)، إذ یقول: "الوصایا العشر نافعة ومفیدة لمن یعمل بها، بل وال یستطیع أحد أن ینعم بالحیاة ما لم 

 . لكنها تعطي حزًنا لإلنسان الحرفي إذ ال تحرره من الخطیة، لذا قیل "الذي یزید علًما یزید حزًنا" (جاÒیحفظها"
القدیس )، أما الذي یحفظ الناموس روحًیا حسب اإلنسان الداخلي فیكون له الناموس فرًحا، یقول 18: 1

 یبدأ اإلنسان ُیسر بناموس اهللا حسب اإلنسان ،)6: 5 : [لو وجد اإلیمان الذي یعمل بالمحبة (غالأغسطینوس
). هذا هو عطیة الروح القدس ال الحرف، حتى مع وجود ناموس آخر في أعضائنا ُیحارب 22: 7 الباطن (رو

ناموس ذهننا، إذ نتغیر عن حالنا القدیم ونمضي في تجدید مستمر من یوم إلى یوم، أي أنه بنعمة اهللا یتحرر 
 ].Óإنساننا الباطن من جسد هذا الموت بربنا یسوع المسیح

: [الحظ هذا أیًضا في الشهادة التي أدلى بها القدیس أغسطینوس یقول . الناموس والعهد الجدید:4 
ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت " أكثر وضوًحا في هذا األمر، إذ یقول: ةالنبي بطریق

یهوذا عهًدا جدیًدا، لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من أرض مصر حین نقضوا 
عهدي فرفضتهم یقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بیت إسرائیل بعد تلك األیام یقول الرب. أجعل 

م، وأكون لهم إلًها وهم یكونون لّي شعًبا. وال یعلمون بعد كل واحد صاحبه هشریعتي في داخلهم وأكتبها في قلوب
وكل واحد أخاه قائلین اعرفوا الرب، ألنهم كلهم سیعرفونني من صغیرهم إلى كبیرهم یقول الرب. ألني أصفح عن 

... ما الفرق الذي أظهره اهللا بین العهدین، القدیم والجدید؟.. تم )34-31 :31 إثمهم وال أذكر خطیتهم بعد" (إر
 ...]. Ô الذي بدونه الحرف یقتليالتغییر بسبب الروح المحي

إنه یرى أن العهد القدیم ُسمَي "قدیًما"، ألن الخطیة التي لإلنسان القدیم كانت تعمل في اإلنسان ولم 
) الذي 3 :3 كو 2فیها، أما العهد الجدید فُسمَي كذلك من أجل عطیة روح اهللا الحّي (شیقدر حرف الناموس أن ي

. في العهد القدیم جاءت الوصیة منذرة Õنقش الوصیة بطریقة جدیدة ال في ألواح حجریة بل في ألواح قلب لحمیة
االختالف "من الخارج، أما في العهد الجدید فنلنا نعمة الروح القدس المحیّي في القلب في الداخل. في هذا یقول: 

1 Ibid ch. 6. 
2 bid ch. 9. 
3 Ibid 15. 
4 bid 24. 
5 bid 26. 
6Ibid 33, 34..  
7 Ibid 35. 
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ج في به أما الثاني في، أن األول ُكتب على األلواح لكي ُینذر، األول من الخارج،بین العهدین القدیم والجدید
 .Ïالداخل. باألول صار اإلنسان متعدًیا خالل الحرف القاتل، أما بالثاني فصار حی�ا بواسطة الروح المحیي"

 أن كل الناموس قد لخصه السیِّد المسیح في الحب هللا والقریب، فإن كنا القدیس أغسطینوسهذا ویرى 
 قبًال نسمع وصایا نعجز عن تنفیذها، ففي العهد الجدید ُتسكب المحبة في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا (رو

 الروح القدس الذي ُیسكب الحب فینا مل)، بهذا صار تنفیذ وصایا الناموس ممكنة وسهلة، ألن هذا هو ع5 :5
 ل كل الناموس.مفیك

  :. ما جئت ألنقض بل ُألكمل3
)، فمن ناحیة كشف أعماق 17: 5 یكمله (متل لینقض الناموس بل ءأكد السیِّد المسیح أنه ما جا

، فلم یعد الناموس مجرد وصایا وأوامر بل تالٍق مع "كلمة اهللا" خفيالناموس ودخل بنا من حرفیته إلى روحه ال
: [یختفي الرب في وصایاه، فمن یطلبه یجده فیها، ال تقل إني قد القدیس مرقس الناسكالخفي، وكما یقول 

 .]Ðأتممت الوصایا ولم أجد الرب، ألن من یبحث عنه بحق یجد سالًما

إنما  وومن ناحیة أخرى أوصانا الرب في العهد الجدید بقتل رأس الخطایا، فلم یطالبنا بعدم القتل فحسب
عدم الغضب الذي هو بدایة الطریق للقتل، ولم یسألنا االمتناع عن الزنا وٕانما عدم النظر إلى امرأة بقصد شریر، 

 ة السقوط في الزنا الخ...يالذي هو بدا

كذلك أعطانا إمكانیة التنفیذ ففي القدیم أعلنت الوصیة أو الناموس عجز اإلنسان تماًما عن تقدیس ذاته 
وتبریره، فجاء السیِّد المسیح لیعطینا نعمة الروح القدس القادر على تقدیس نفوسنا وأجسادنا، فتصیر الوصیة التي 

 كانت مستحیلة هي قانون إنساننا الجدید.

 :رقم عشرة

)، وبعشرة عبید 1: 25  إلى الكمال على األرض، فقد شبَّه العالم كله بعشر عذارى (مت10ُیشیر رقم 
)، وقد 8: 15 ). وُشبهت الكنیسة بامرأة لها عشرة دراهم (لو13: 19 هللا أعطاهم عشرة أمناء لیتاجروا فیها (لو

 ...Ñ ) هللا10 ÷ 1مفترضة أن اإلنسان یملك عشر وحدات هو كل ماله، یقدم جزء منه (  جاءت وصیة العشور

أخیًرا إذ أتكلم عن الوصایا العشر فإني أعمل كل الجهد على االختصار، راجًیا الرجوع إلى كتاب 
"الوصایا العشر في المفهوم المسیحي" لقداسة البابا شنودة الثالث.  

 : . الوصیة األولى: ال تكن لك آلهة أخرى أمامي4
تبدأ الوصایا العشرة هكذا: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة. ال یكن لك 

 . ]5-2[آلهة أخرى أمامي... ألني أنا الرب إلهك إله غیور" 

في قوله: "ال یكن لك آلهة أخرى أمامي" ال یعني وجود آلهة أخرى، إنما یحذر شعبه من السقوط في 
أن اهللا أعطانا هذه الوصیة لكي یسحب [ القدیس أثناسیوس الرسوليالتعبد آللهة الوثنیین مع عبادتهم هللا. ویرى 

البشر بعیًدا عن التخیالت الخاطئة غیر العاقلة الخاصة بعبادة األوثان... لیس كما لو كانت هناك آلهة أخرى 

1 Ibid 42. 
Ð  ،130، صفحة 1966المؤلف: الفیلوكالیا .
Ñ  8، 7راجع كتاب البابا شنودة الثالث: الوصایا العشر في المفهوم المسیحي، صفحة .
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یمنعهم عنها، وٕانما أوصى بذلك لئالَّ ینحرفوا عن اهللا الحقیقي ویقیموا ألنفسهم آلهة مما ال شيء، كما فعل 
 ].Ïالشعراء والكّتاب

إن كنا اآلن ال نتعرض لعبادة األوثان، لكن اهللا ُیحذرنا من اآللهة األخرى التي تملك في القلب كمن 
). 19: 3 یحب العالم أو الكرامة أو مدیح الناس أو الشهوات... وهناك "الذین آلهتهم بطونهم" (في

إله "إنما ألنه وإنه ُیریدنا أن نحبه لیملك على القلب تماًما، لیس ألنه ُیرید أن یستعبدنا أو یذلنا، 
 على مفالقدیس یوحنا الذهبي ال. لذلك أصر أن یصف نفسه هكذا "أنا الرب إلهك إله غیور". وقد علق ..غیور"

حبنا هو، فقدم ذخیرة حب كهذه. فإننا إن تركناه يُ قال اهللا هذا لكي نتعلم شدة حبه. فلنحبه كما [ العبارة قائالً : ههذ
نظر ماذا قال في حزقیال عن أُ  یدعونا إلیه، وٕان لم نتغیر یؤدبنا بغضبه، لیس من أجل التأدیب في ذاته. ىیبق

 ، وأسلمك لیدهم فیرجمونك بالحجارة ویذبحونك، ضدكمحبیكهأنذا أجمع جمیع "المدینة محبوبته التي احتقرته: 
). ماذا یمكن أن یقال أكثر من هذا 42-37: 16 حزراجع  ("فتنصرف غیرتي عنك، فأسكن وال أغضب بعد

 لقد فعل اهللا كل شيء لكي نحبه، !بواسطة محب متقد احتقرته محبوبته، ومع هذا یعود ویحبها مرة أخرى بحرارة؟
 .Ð، ومع هذا فنحن متراخون وشرسون من أجل أن نحبهحتى أنه لم یشفق على ابنه

نظروا محبة اهللا، فإنه یحتمل ضعفات البشر لكي [أ على نفس العبارة قائالً : العالمة أوریجینوسویعلق 
یعلمنا ویدخل بنا إلى الكمال... كل امرأة مرتبطة برجلها تخضع له وٕاالَّ صارت زانیة، تبحث عن الحریة لكي 

تخطئ. ومن یذهب إلى زانیة یعرف أنه یدخل إلى امرأة زانیة ُتسلم نفسها لكل من َیْقدم إلیها، لذا فهو ال یغضب 
إن رأى آخرین عندها. أما المتزوج شرعًیا فال یحتمل أن یرى زوجته ُتخطئ، وٕانما یعمل دائًبا على ضبط طهارة 

 لیتأكد أنه األب الشرعي (للطفل ثمرة زواجه). إن فهمت هذا المثل تستطیع أن تقول أن النفس تتنجس مع ،زواجه
الشیاطین واألحباء اآلخرین الكثیرین، فعادة یدخل عندها روح الزنا، وعند خروجه یدخل روح البخل ثم روح 

الكبریاء ثم روح الغضب ومحبة الزینة والمجد الباطل، ویدخل آخرون كثیرون یزنون مع النفس الخائنة دون أن 
ر أحدهم من اآلخر... وال یطرد الواحد اآلخر، بل بالعكس كل منهم یقدم اآلخر... وكما رأینا الروح الشریر يّ َیغي

)، ویسكن هذه 26-24: 11 (یو" إن خرج من إنسان یرجع ومعه سبعة أرواح أشر منه" :الذي یقول عنه اإلنجیل
 النفس. هكذا ال یغیر الواحد اآلخر في النفس التي تبیع ذاتها للزنا مع الشیاطین.

أما إن اتحدت النفس مع زوج شرعي، العریس الذي یخطبه بولس للنفوس، قائالً : "إني خطبتكم لرجل 
ن ملًكا صنع عرًسا إ)، هذا الزواج تكلم عنه اإلنجیل قائالً : "2: 11 كو 2واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح" (

)، تهب النفس ذاتها له وترتبط به شرعًیا، حتى وٕان كانت في ماضیها خاطئة وسلكت كزانیة، 2: 22 البنه" (مت
. النفس التي اختارته عریًسا لها ال یحتمل أن تلهو مع الزناةالَّ تخطئ مرة أخرى. ألكنها متى ارتبطت به تتعهد 

 یر علیها، ویدافع عن طهارة حیاته الزوجیة.يّ وهو أیًضا َیغ

 ُیدعى اهللا "إلًها غیوًرا"، ألنه ال یحتمل أن ترتبط النفس التي وهبت ذاتها له بالشیاطین...

إن كنا قد عرفناه بعد ما استنرنا بكلماته اإللهیة ونلنا المعمودیة، بعد االعتراف باإلیمان، واالرتباط بمثل 
هذه األسرار العظیمة فإنه ال یریدنا أن نخطئ أیًضا، وال یحتمل أن یرى النفوس التي ُدعَي لها عریًسا وزوًجا أن 

 وتتمرغ في حمأة اإلثم. وٕان حدثت هذه المصیبة، فعلى األقل ، وتزني مع األرواح النجسة،تلهو مع الشیاطین
 یریدها أن ترجع وتتوب.

1 St. Athan. Contra Gentes. 
2 St. Chrys. In Rom, hom 23. 
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هذا نوع جدید من محبته لنا: أن یقبل النفس التي ترجع إلیه بعد الزنا وقد تابت بكل قلبها كقول النبي: 
ال تتنجس تلك األرض أنطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل یرجع إلیها بعد؟! ا"إذا طّلق رجل امرأته ف

). ثم یقول: "انطلقت إلى كل 1: 3  (إر" لكن ارجعي إلّي یقول الرب،نجاسة. أما أنت فقد زنیت بأصحاب كثیرین
). 7: 3 جبل عاِل إلى كل شجرة خضراء وزنیت هناك فقلت بعدما فعلِت كل هذه ارجعي إلّي فلم ترجع" (إر

مك ویؤدبك ویغضب  إذن اهللا الغیور، یبحث عنك ویشتهي أن ترتبط نفسك به ویحفظك من الخطیة ویقوِّ
 .Ïتجاهك نوًعا من الغّیرة فتیقن أنه بالنسبة لك هو رجاء خالصكإعلیك... والخالصة إن كان یستخدم 

أخیًرا فإن هذا الحب الزوجي الذي یربط النفس بعریسها قد سحب قلوب الخطاة والزناة للتوبة، كما شد 
قلوب الكثیرین لحیاة البتولیة والرهبنة، إذ رأوا في العریس السماوي ما یشبع القلب بفیض. وقد احتل هذا "الحب" 

مركز الصدارة في الكتابات اآلبائیة الروحیة. 

  :. الوصیة الثانیة: ال تصنع لك تمثاًال منحوًتا5
ما في األرض وجاءت الوصیة هكذا: "ال تصنع لك تمثاًال منحوًتا وال صورة ما مما في السماء من فوق 

. وقد ]5-4[من تحت وما في الماء من تحت األرض، ال تسجد لهن وال تعبدهن، ألني أنا الرب إلهك إله غیور" 
، وقلنا أن الكنیسة ملتزمة بال شك بتنفیذ هذه الوصیة، Ðسبق أن تحدثنا عن هذه الوصیة في كثیر من التوسع

 ).6: 3 كو 2لكنها تحفظ روح الوصیة ال حرفها، ألن الحرف یقتل وأما الروح فیحیّي (

 وقف تسلل العبادة الوثنیة إلى الشعب ولیس منع استخدام الصور في ذاتها، فقد عرف وروح الوصیة ه
 الشعب الیهودي بتعرضه للسقوط في نوعین من االنحراف الوثني:

. االمتثال بالوثنیین المحیطین بهم، كما سقط سلیمان الملك في عبادة اآللهة الغریبة عندما تزوج  أ
 بوثنیات.

 يّ جل بقصد التعبد هللا الحع، كما یظهر من عبادتهم لليّ ب. الخلط بین العبادة الوثنیة وعبادة اهللا الح
 ).5: 32 خالل هذا العمل الرمزي (خر

العهد القدیم قام   فينع الصور من[إ :األب یوحنا الدمشقيهذا من جانب ومن جانب آخر، كما یقول 
 Probynesis الخاصة باهللا وحده والتكریم Lateriaجوهرًیا على عجز الشعب الیهودي عن التمییز بین العبادة 

 .]Ñالذي یمكن تقدیمه لغیر اهللا

 یتزین بها بیت كحليّ ویظهر ذلك بوضوح من أمر اهللا لشعبه قدیًما بإقامة صوًرا معینة هو حددها، ال 
 وٕانما كجزء حّي في الطقس التعبدي. فخیمة االجتماع نفسها والهیكل فیما بعد جاء برسم إلهي، أیقونة ،الرب

 تمثالّي الكاروبین على غطاء تابوت مثل)، كما احتویا صوًرا 40: 25 ، خر5: 8 مبدعة تصور السمویات (عب
: 10 ن الكاروبین (عدي. وكان موسى وجمیع الشعب یسجدون أمام التابوت، والرب یتكلم معهم من ب..العهد
اروب مصوًرا على حجاب خیمة االجتماع بین قدس األقداس والقدس. ش). هذا وكان ال22: 25 ، خر35-36

: 6 مل 1 وعلى مصراعّي الباب (،كما صارت صورة الكاروب وحدة فنیة متكررة منقوشة على حوائط الهیكل
 ) داللة على حلول اهللا في بیته المقدس.7: 3ي أ 2؛ 32، 27-29

1 In Exod, hom 8: 5. 
Ð ،179-171، صفحة 1979 المؤلف: الكنیسة بیت اهللا. 

3 John Damascene: On Icons. 
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أمر اهللا موسى أن یعمل تمثاًال من النحاس لحّیة محرقة (ناریة) یضعها على عمود في البریة لتكون 
 ).9-8: 21 سّر شفاء لكل من ینظر إلیها (عد

حرافات الوثنیة. لكن نإذن اهللا لم یمنع األیقونات والتماثیل إالَّ من حیث الخوف علیهم من السقوط في اال
ة جامعة یفهمها كل إنسان أًیا كان جنسه، ودور غإذ زال هذا الخوف صارت األیقونات تقوم بدور تعلیمي بكونها ل

إن سألك وثني أن تعرفه عن إیمانك فخذه إلى الكنیسة وأقمه أمام [ :األب یوحنا الدمشقيروحي... في ذلك یقول 
 رسالة إلى سیرینوس أسقف مرسیلیا الذي أمر بتحطیم األیقونات البابا غریغوریوس الكبیر. كما كتب ]األیقونات

 إلى علمنا إنكم حطمتم صور قدیسین في غیرة ال یمكن تصورها، ىلكي یمنع ما رآه عمًال شریًرا، جاء فیها: [نم
 وقد بررتم هذا على أساس أنه ال یجوز عبادة الصور. 

 منعكم عبادتها أمر یستحق المدیح. 
 أما تحطیمكم لها فهذا ُتالمون علیه.

التعبد للصورة شيء واستخدامها الستذكار موضوعها شيء آخر. فإن الرسم بالنسبة لُألمِّي كالكتابة 
 تستخدم الرسومات في الكنائس حتى یقدر على األقل اُألمِّیون أن یقرءوا خالل تطلعهم إلى الحوائط ما ال .للمتعلم

. یستطیعون قراءته في الكتب]
: [األیقونات في البیوت والكنائس لیست قطًعا فنیة للعرض أو الزینة، األب یوحنا من كرونستادتیقول 

 .وٕانما هي معین لنا في تحقیق حیاة الصالة خالل المنظورات]

: [كما أنك في تكریمك لكتاب الشریعة ال تنحني لمادة الجلد أو الحبر بل ألقوال األب لیونتیوسویقول 
 ...Ï اهللا الواردة فیه، هكذا إذ أكرِّم أیقونة المسیح ال أقدم الكرامة للخشب والرسم، حاشا!

 :فتقد ذنب اآلباء في األبناءأ

، قائلین: وما ذنب األبناء ]5[فتقد ذنوب اآلباء في األبناء" أیرتعب البعض إذ یسمعون الرب یقول: "
 لیحملوا أجرة ما فمله آباؤهم؟

 نجیب على ذلك باآلتي:

: نحن ال ننكر أن األبناء یحملون ثمار أخطاء آبائهم، فالجنین الذي یتغذى طوال فترة الحمل على أوالً 
دم أم غضوب وثائرة یحمل ثمرة هذا الغضب في صحته الجسدیة والنفسیة، فغالًبا ما یخرج حامًال بعض 

. لكن اهللا أكد لنا أنه ال یجازي اإلنسان على أخطاء والدیه، فكثیرون ممن لهم ..األمراض الجسدیة والطبائع الفظة
الطبائع الحارة بالتوبة صاروا قدیسین فنالوا بركة أعظم مما لغیرهم. 

أكد اهللا هذا األمر على لسان إرمیا النبي القائل: "في تلك األیام ال یقولون بعد اآلباء أكلوا حصرًما، 
 ).30-29: 31 وأسنان األبناء ضرست؛ بل كل واحد یموت بذنبه؛ كل إنسان یأكل الحصرم تضرس أسنانه" (إر
ربون هذا ضوشرح حزقیال هذا األمر بأكثر وضوح، قائالً : "وكان إليَّ كالم الرب قائالً : ما بالكم ت

 أنا یقول السیِّد الرب، ال یكون لكم من بعد يّ  قائلین: اآلباء أكلوا الحصرم، وأسنان األبناء ضرست. ح...المثل
. النفس التي يّ . نفس األب كنفس االبن، كالهما ليّ ل س هيوا هذا المثل في إسرائیل. ها كل النفوأن تضرب

علیه یكون، وشر ار  البرّ مل من إثم األب، واألب ال یحمل من إثم االبن. بیح. االبن ال . تموت.هيتخطئ 
 .)25-1: 18 (حز "الشریر علیه یكون

Ï 300-167 لدراسة األیقونات راجع كتابنا: الكنیسة بیت اهللا صفحة. 
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أن یؤكد طول  ا فعله آباؤهم... لكنه یریدم ینتقم لنفسه في األبناء عهللا: كلمات الرب ال تعني أن اثانًیا
م اإلنسان على عمل الشر یؤدب في الجیل م للتوبة سنة فأخرى، وجیًال فآخر، وٕاذ یصاررشأناته، فإنه یترك األ

 بمنهج آبائهم. ریرشاألبناء على السلوك الر صرا إ من أجل خطایا آبائهم لكن من أجلسالرابع لي أو الثالث

لیس معنى هذا أن إنساًنا یتحمل عقوبة جرائم ارتكبها غیره، [ القدِّیس یوحنا الذهبي الفم:في هذا یقول 
قاب ع الحقه، فبعدل یستؤاآب إنما یرتكب ما فعله ،ولكن مادام هذا اإلنسان یرتكب خطایا كثیرة ولم ینصلح حاله

 .]Ïأیًضا

: [من تغیر حاله في المسیح كّف عن أن یكون ابًنا لألب الشریر، إذ لم یعد القدِّیس أغسطینوسویقول 
 ].Ðهيفیمتثل بشره، بهذا ال تفتقد شرور آبائه 

 آباؤهم فكها، إذ یتحمل أبناؤهم هذا الدم الذي سوا" صدقنهود: "دمه علینا وعلى أوالديهذا إذ قال الب
  هللا.ا فإنهم ال یعودوا أوالًدا لسافكي دم المسیح بل أوالدً مخلصلوا القبداموا ُمصرِّین على جحد هذا الدم، أما إن ما

 :Ð الوصیة الثالثة: ال تنطق باسم الرب إلهك باطالً .6
تان بعبادة اهللا الح  بعیًدا عن كل انحراف وثني، أما الوصیة الثالثة يّ الوصیتان األولى والثانیة خاصَّ

 ."اسم اهللا"فتخص 

السم  ا باسمه، إعالًناولفیح أن ُیقسموا بأسماء آلهة أخرى أعطاهم الرب أن هإذ خشى اهللا على شعب
لوا إلى هؤالء خد ت كما أمرهم: "ال؛)1: 63 مز ؛1: 48 إش ؛20: 10 ،13: 6 لهم (تث اإلههم وتمییزً 

 .)7: 23یش ( "الشعوب... وال تذكروا اسم آلهتهم، وال تحلفوا بها، وال تعبدوها وال تسجدوا لها

 باسم الرب. ا بهو)، وأن یوفرا ما قد حلف12: 19الَّ یحلفوا باسم الرب كذًبا (ال أوقد اشترط علیهم 

هذا بالنسبة للقَسم، أما بالنسبة لتردید اسم اهللا، فقد طلب منهم أن ال یرددونه باطًال، أي بال سبب 
)، عجیب في 11: 1)، عظیم بین األمم (مال 9: 111)، مهوب (مز 49: 1جوهري، فإن اسمه قدوس (لو 

ع وبكل إجالل، فقد أمرنا موسى شوقِّره، ال ننطق به إالَّ في خو)... علینا أن نهابه ون9: 8األرض كلها (مز 
، موضوع حبنا وشبعنا وصلواتنا: )58: 28تث ( الرب إلهك" ،هاب هذا االسم الجلیل المرهوبتالنبي قائالً : "ل

رب، فهو طول النهار  ، "محبوب هو اسمك یا)4: 63 "باسمك أرفع یدي، فتشبع نفسي كما من لحم ودسم" (مز
 ... )97: 119تالوتي" (مز 

الَّ یحلف البتة كقول السیِّد: "لیكن أأما في العهد الجدید فقد بلغ المؤمن إلى النضوج الروحي فیلیق 
. وعرفنا اسم السیِّد المسیح المخلص، )37: 5كالمكم نعم نعم ال ال، وما زاد على ذلك فهو من الشریر" (مت 

)، ومن 3: 2 ؤمه نحتمل بصبر وال نكل (رس اجلن أوم، )13: 10"فكل من یدعو باسم الرب یخلص" (رو 
: 4 وتجرى آیات وعجائبها (أع ،)17: 16)، وباسمه تخرج الشیاطین (مر 14: 5(أع  أجله نهان فنفرح وُنسرّ 

29-0 3.( 

  :. الوصیة الرابعة: تقدیس یوم السبت7
 .Òشيء من التوسع، لذا أرجو الرجوع إلى هذا البحث منًعا من التكراربسبق أن تحدثنا عن هذه الوصیة 

1 In Mat, hom 74: 2. 
2 On Ps. 109. 

Ñ البابا شنوده الثالث: الوصایا العشر في المفهوم المسیحي، الوصیة الثالثة. 
Ò  136-115 ، صفحةم1973المسیح في سفر االفخارستیا. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

قلنا إنها وصیة أبدیة تلتزم الكنیسة بتنفیذها، بالدخول إلى "السبت" الحقیقي، أي "الراحة"، التي صارت 
لنا خالل قیامة السیِّد المسیح، فإن كان اهللا قد استراح في الیوم السابع بعد نهایة عمل الخلیقة، صارت راحتنا 

 باء في هذا الشأن:آلببدایة الخلیقة الجدیدة التي صارت لنا بقیامتنا مع السیِّد المسیح. وفیما یلي بعض أقوال ا

 م الثامن بفرح، الیوم الذي فیه قام الرب من األموات، لیعلن عن نفسه أنه یصعد إلى السموات.ونحن نحفظ الي 

 Î)ني برنابا (القرن الثالةرسا

 یتعب وال یمسه ألم وال ، أما اهللا فالةأعطانا الیوم السابع راحة بسبب تعب الحیاة، إذ لنا جسد یحتاج إلى راح 
 عوز.

 مجيء المخلص، إذ استرحنا من الخطیة. تى، ح) الروحي (األحدبالسبت سكإننا نتم 
 Ï القدِّیس  إكلیمنضس السكندري

 ن السبت بل یحفظون یوم الرب، الیوم وظیحفبلة ال قن یعیشون حسب التدبیر القدیم الخاص باألمور المستيذال
 ته.و بمسیحالذي فیه قامت حیاتنا بواسطة الم

 Ðالقدِّیس أغناطیوس

ن أموًرا كثیرة تسلمناها من التقلید الذي وضعه الرسل بجانب التعالیم إ [القدِّیس باسیلیوس الكبیر:یقول 
 بتالمیذه - بعد يد) من األسبوع. فقد اعتاد السیِّد المسیح أن یلتقحالمكتوبة من بینها تقدیس الیوم األول (األ
). وكان هذا الیوم هو یوم العبادة 26: 20، یو 24 و، ل19: 20قیامته - في الیوم األول من األسبوع (یو 

 ).7: 20، أع 2: 16 كو 1الجماعیة للكنیسة في عصر الرسل (

  :. الوصیة الخامسة: إكرام الوالدین8
ل أن قبا موضع الرب إكرام الوالدین في مقدمة الوصایا الخاصة بعالقتنا باآلخرین، فیأمرنا بإكرامنا له

. وكانت الشریعة )2: 6وعد (أف  یوصینا "ال تقتل" أو "ال تزن" الخ... وهي الوصیة الوحیدة والمقترنة بمكافأة أو
 ومن شتم أباه أو أمه یقتل قتالً " (خر ..صارمة على من یكسر هذه الوصیة: "من ضرب أباه أو أمه ُیقتل قتالً .

  یموت (تثحتىمه جمیع رجال مدینته بحجارة ج. من یعاند وال یسمع لقول أبیه وال لقول أمه یر)15-17: 21
 ).16: 27). ومن یستخف بأبیه أو أمه یصیر تحت اللعنة (تث 18-21: 21

 لقةالطاعة المط ، إذ أرادواهالدوساء البعض التصرف في معاملة أأا هذه الوصایا فولغستإیبدو أن الیهود 
بال اعتبار لنفسیة األوالد وشخصیاتهم. فجاء السیِّد المسیح لیكشف المفاهیم العمیقة لهذه الوصیة، ففي الوقت 

 هذا الذي تخضع له كل القوات السماویة ،)51: 2الذي فیه كان السیِّد خاضًعا للقدیسة مریم والقدِّیس یوسف (لو 
)، واهتم بأمه وهو على الصلیب مشغوًال بخالص العالم كله وساقًطا تحت اآلالم، مسلًما إیَّاها لتلمیذه 10: 2(في 

)... إذ به یضع مفهوًما جدیًدا لهذه الطاعة وذلك عندما عاتبته أمه قائلة: "یا بنّي 27: 19القدِّیس یوحنا (یو 
، أجابها: "لماذا كنتما تطلبانني؟! ألم )49-48: 2لماذا فعلت بنا هكذا؟! هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبین" (لو 

 على هذه اإلجابة قائالً : "فلم یفهما الكالم ي ویعلق اإلنجیل)...49 :2ا أنه ینبغي أن أكون فیما ألبي!" (لو متعل
 .)50: 2الذي قاله لهما" (لو 

1 Epis. Of Barnabas. 15. 
2 Strom 6: 16; hib. Of Frs. Of the Church, vol. 43. 
3 Magnes 5: 1. 
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 التفاهم مع الوالدین، قإجابة السیِّد المسیح كانت أشبه بثورة في عالم الطفولة، إذ أعطى لألبناء ح
 وكما كانت البشریة في ذلك الحین د،ویهمها الفه)، ولیس الطاعة المطلقة كما 1: 6والطاعة في الرب (أف 

 تفهمها.

هذا المفهوم اإلنجیلي امتد للطاعة لألب الروحي، إذ یقول الرسول بولس: "إن بشرناكم نحن أو مالك 
ق عدم الطاعة إن كانت لیست حیین ح الروهطًیا ألوالدع، م)8: 1من السما بغیر ما بشرناكم فلیكن أناثیما" (غال 

 في الرب.

فقط إن كان ال   لكن" عن الطاعة في الرب، قائالً : [تقول الوصیة "إكرم أباكالقدِّیس  جیرومیتحدث 
ذا لم یفعل ذلك فسیرنم لك داود  إام، أخالقهدام والدك یعرف  . تذكر رباط الدم، مايقيصلك عن أبیك الحقفي

 قائالً : "اسمعي یا ابنتي وانظري وأمیلي سمعك. انسي شعبك وبیت أبیك، فإن الملك اشتهى حسنك فهو ربك" (مز
 .]Ï الملك حسنك"تهى تكون المكافأة عظیمة لنسیانك الوالد إذ "اشلة الحاههذففي . )10-11: 44

أبیه إبراهیم  ًیا لطاعةحمل الطاعة والخضوع وقد ضرب اسحق مثًال شع، يستمأما مفهوم إكرام الوالدین ف
بة واالحترام ونرى في سلیمان الحكیم مثًال حًیا، إذ المح وأیًضا ؛للرب كأمر اهللا له الذي أراد أن یقدمه ذبیحة

مل  1سجد لها وجلس على كرسیه ووضع كرسی�ا ألم الملك فجلست عن یمینه" (وجاءته والدته "قام الملك للقائها 
، والنجاح أیًضا نوع من إكرام الوالدین، إذ یقول الكتاب: "االبن الحكیم ُیسر أباه، واالبن الجاهل حزن )19: 2

 كلمات فيم ي: [ال تفسر التكرالقدِّیس جیرومم عملي للوالدین، وكما یقول ي هي تكرلة اإلعا).1: 10أم (أمه" 
مجردة... بل مدهم باحتیاجاتهم الضروریة للحیاة. لقد أمر الرب بإعالة الوالدین المحتاجین بواسطة أوالدهم، وفاًء 

 ف وقد وّبخ السیِّد المسیح الفریسیین الذین وضعوا تقلیًدا یخال.]Ðألعمالهم الحسنة التي قدمت لألوالد في طفولتهم
حتاج إلیه الوالدان إلى الخزینة في الهیكل لحساب الفقراء، فإن سألهم يكلمة اهللا، فقد سمحوا لألبناء أن یقدموا ما 

 .Ñ)! فأبطلوا وصیة الرب بتقلیدهم الشریر4: 15الوالدان شیًئا یقولون: "قربان" (مت 

أخیًرا إن كانت هذه الوصیة حملت إكرام الوالدین حسب الجسد، واآلباء الروحیین فباألولى جًدا تنفیذها 
 أن األبوین هنا القدِّیس إكلیمنضس السكندرينا. ویرى أمعلى األبوین الروحیین یكون اهللا أبونا والكنیسة هي 

 .Ò تلد األبرارتيلارفة الحقة والحكمة عهما اهللا بكونه أب ورب لنا، واألم هي الم

. الوصیة السادسة: عدم القتل : 9
ت دم أخیك صارخ من وص" مسفوًكا بال ذنب، إذ یقول لقایین: يءال یطیق اهللا أن یرى الدم البر

 قایین فسبعة أضعاف ینتقم منه، لتقریر، إذ یقول: " كل من لش، وال یحتمل حتى سفك دم ا)11: 4 تك(األرض" 
. تظهر كراهیته لسفك الدم قوله لداود )15-14: 4تك ( "وجعل الرب لقایین عالمة لكي ال یقتله كل من وجده

 .)8: 22 أي( " بیًتا السميي حروًبا عظیمة، فال تبنتي المحبوب لدیه: "قد سفكت دًما كثیًرا وعملبالن

 ،)14: 21 )، وللقاتل نفسه (خر16-10: 20ل صرح به بالنسبة للزناة (ال ت بعدم القىاهللا الذي أوص
)، والمجدف على اسم 15: 31 )، ولكاسر یوم السبت (خر17، 15: 21ولضارب أبیه أو أمه أو شاتمهما (خر 

)... وأمر به في بعض الحروب مع الوثنیین. كان هذا كله یناسب العهد القدیم، إذ لم یكن 16 :24الرب (ال 
یستطیع اإلنسان أن یمیز بین الخاطئ والخطیة، وعابد األوثان وعبادة األوثان، فبالقتل أراد أن یؤكد رفضه التام 

1 Ep. 54: 3. 
2 Ep. 123: 6. 
3 Origen: Comm. Matt 9: 9. 
4 Strom 6: 16. 
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للخطیة وعبادة األوثان التي لألمم. أما في العهد الجدید، إذ دخل المؤمنون إلى النضوج الروحي لم یعد القتل 
 عقوبة للخاطئ، إنما یلزم خالصه من الخطیة علة موته.

، )8: 9 (إر "والقتل ال یعني مجرد سفك الدم، فهناك من یقتل بلسانه كقول الكتاب: "لسانهم سیف قّتال
كل من یبغض أخاه فهو قاتل ". وهناك قتل بالنیَّة: )21: 55مز ("ألین من الزیت كلماته وهي سیف مسلول" 

-28: 21خر فیقتله (خر آره النطَّاح ینطح ولیة كمن یترك إنسان ثو. وهناك قتل بالمسئ)15: 3 وي 1( "نفس
 القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندري. وقد اعتبر )6: 3 كو 2(). وهناك قتل للروح كقول الكتاب "الحرف یقتل" 29

 الخاص باهللا یقيب في استبعاد التعلیم الحقغن یرمید، فأكر من القتلة، إذ یقول: [القتل هو هالك شالمبتدعین أ
]. Ïود... أكثر ضرًرا من القاتلخلوال

 :Ï الوصیة السابعة: عدم الزنا.10
یقول الرسول: "اهربوا من الزنا؟ كل خطیة یفعلها اإلنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي یزني 

 ).18: 6 كو 1یخطئ إلى جسده" (

 1)، والتي هي هیكل الروح القدس (15: 6 كو 1 هي أعضاء المسیح (تيبالزنا نسيء إلى أجسادنا ال
 ).19: 6 وك

)، بها تتنجس 10: 2 بط 2 ( دعیت في الكتاب "نجاسة"تىلیست خطیة بشعة یكرهها اهللا مثل الزنا، ح
)، وینجسون األرض 4: 3 ؤوتتنجس ثیابه (ر). 10: 2 بط 2)، وینجس الرجل جسده (11: 18النساء (خر 

 ).9-6: 3إر (
ب الرب األرض بالطوفان (تك قا عاهبسببو)، 9-6: 3إر  (امن فرط بشاعتها دعیت عبادة األوثان زنً 

)، وقدم الرسول 20  سبط بنیامین كله (قضى وكاد یفن،)25-24: 19ك ت)، وحرق سدوم وعمورة (1-2: 6
بب الوحید س)، واعتبرها الرب ال5، 3: 5و ك 1بولس تأدیًبا قاسًیا حتى كاد الزاني أن ُیبتلع من الحزن المفرط (

 ).5 لحل رباط الزوجیة المقدس (مت

لنشتهیها، وكأنه أراد أن یغلق  الَّ نتطلع إلى امرأةأفظنا منها تماًما فأوصانا یحأراد السیِّد المسیح أن و
 الباب من بدایة الطریق.

وجاءت القوانین الكنسیة صارمة في هذا األمر فعاقب الكاهن الذي یسقط فیها بالحرمان من عمله 
 الكهنوتي كل أیام حیاته.

رك تم أوسع من المعنى الدارج إذ یقول: [من يو أن للزنا مفهالقدِّیس إكلیمنضس اإلسكندريویرى 
 .Ñي...)ن فهو یزه باطلاء وريجريَ المعرفة الكنسیة الحقیقیة واإلیمان باهللا و

. Òوقد كتب اآلباء كثیًرا عن حیاة العفة والطهارة سواء بالنسبة للمتزوجین أو البتولیین

1 Strom 6: 16. 
Ð البابا شنودة الثالث: الوصایا العشر في المفهوم المسیحي، الوصیة السابعة. 

3 Strom 6: 16. 
Ò ابش الأخيك یا يفي كتاب "إل اة الشابيلعفة" للقدِّیس أغسطینوس، كما تحدثت عن العفة والطهارة في حاة كتاب "جمسبق لي تر" ،

 .وأیًضا في كتاب "الحب، مفهومه ودرجاته"
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  :دم السرقةعالوصیة الثامنة: . 11
والشریعة  ر بل سلبه، فالتالمیذ لما جاعوا قطفوا السنابل من الحقل،غيلیست السرقة هي أخذ مال ال

ائك ال تجعل. إذا دخلت زرع عن في وك ول شبعتك،سك،فة نو حسب شهاتقول: "إذا دخلت كرم صاحبك فكْل عنبً 
 ).25-24: 23تث ( "احبك، فاقطف سنابل بیدك، ولكن منجًال ال ترفع على زرع صاحبكص

خوة یوسف بسرقة إ)، وأیًضا اتهام 32، 30: 31ام یعقوب بسرقة آلهة البان أمًرا بشًعا (تك إتهعتبر أُ 
 ).9-7: 44الكأس (تك 

)، أو اإلقراض بربا 40: 12 المسروق منه محتاًجا مثل األرملة (مر كانتزداد بشاعة هذه الخطیة إن 
 من المقدسات. )، أو كان الشيء المسروق27-25: 22ائه (خر ط أو رهن ثیاب أحد أو غجلمحتا

 )!10-7: 3ة (غال قسر  عن دفع العشورنعاهللا من یمتتبر عا

رق یس، كمن Ïیسرق  أن كل من ینسب شیًئا لغیر صاحبه فهويدرنس اإلسكضكلیمنإالقدِّیس تبر اعو
  اآلخرین وینسبها لنفسه.رأفكا

  : الوصیة التاسعة: عدم الشهادة بالزور.12
ن یكذب یعمل أعمال م، ف)44: 8یو ( "الشهادة بالزور تعني الكذب، ویعتبر الشیطان "كذاًبا أبو الكذاب

 أبیه الشیطان.

 "على فم شاهدین أو ثالثة تقدم ، الجماعة وضعت الشریعةعلىلما كانت الشهادة الزور لها خطورتها 
 ).15: 19 (تث "كل كلمة

 من معصیة، والتسرع في الحدیث ووقد اهتم الكتاب المقدس بالصمت المقدس، ألن كثرة الكالم ال تخل
 یر عمد.غقد یدفع اإلنسان للكذب ب

  : الوصیة العاشرة: ال تشته.13
 .ال تشته امرأة قریبك"

تث  ،17: 20  (خر"َمته، وال حماره، وال شیًئا مما لقریبكأوال تشته بیت قریبك، وال حقله، وال عبده، وال 
5 :21.( 

 د لم یفهموا.هوالي ، لكنÐهذه الوصیة كشفت عن عمق الناموس، إنه أراد أن یقتل الخطیة من جذرها

ا الفارق؟ مبذات الوصیة، ف  "ال تشته"، وأوصى العهد الجدیديصى الناموس الموسوویتساءل البعض أ
اإلنسان عن تنفیذ الوصیة لكي یطلب العالج، أما العهد   الناموس لكنه لم یعط العالج، كشف عن عجزىأوص

یقول الناموس: [: سطینوسغالقدِّیس أقول يالجدید فأعطانا إمكانیات التنفیذ بالروح القدس العامل فینا. في هذا 
الج. بهذه الوصیة نعرف في أي ع المرضیة نطلب اللة في هذه الحاینقطساه، حتى أننا إذ نجد أنفسنا تال تش

 بناموس نصنعوا ما آمركم به (ال تشته)، ولكإعمال یقول لنا اهللا ألبناموس ا[. كما یقول: ]Ñجهادنا! باتجاه نهدف
 ].Òعطنا ما أوصیت بهإاإلیمان نقول لهح 

1 Strom 6: 16. 
Ð  ا "ال تشتهًض ل أيیقو، ]14[ زن"ال ت" یقول ذة، فإبة عجيقا بطريياطلخاطع جذور یقیقول القدِّیس إكلیمنضس اإلسكندري: [اهللا دائًما" 

 .جذرها الشریر  هيتية الوهشرة المثو ، ألن الزنا ه]17[
3 On Marriage & Concupscence. 
4 On the Spirit & the Letter 22. 
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فیقول  ة االمتالك أیًضا ومحبة المال،ونما شهإ الخاصة بشهوات الجسد، وألمورهوة عند الشال تقف ا
  إذ جاء الناموسس،ومنالا في إعالن حتىها تهرت ذاأظقة، عتي: [محبة المال رذیلة قدیمة والقدِّیس أمبروسیوس

 ].Ï یقمعهايلك

  :. خوف الشعب ورعدته14
تكلمنا في األصحاح السابق عن البروق والرعود والجبل الذي كان یدخن، كما تحدثنا عن الضباب الذي 

 ، بتقدیم مقارنة بین رعدة الشعب وخوفه أثناء استالم موسى للشریعةيكتفأ حیث كان اهللا. هنا ى موسهيلرب إقتا
في العهد [: القدِّیس أغسطینوس على لسان ،ومنظر العلیة في العهد الجدید حیث حل الروح القدس على الكنیسة

ة فحّل ي الثانلةع من االقتراب من المكان الذي فیه الناموس، أما في الحايالقدیم منع الشعب خالل الرعب الفظ
عطیة اهللا التي وعد بها. هناك عمل إصبع اهللا على ألواح ار الروح القدس على الذین اجتمعوا مًعا في انتظ

ب األشرار، أما هنا فأعطى سًرا ع حتى یرتًیاحجریة، أما هنا فعمل في قلوب البشر. هناك أعطى الناموس ظاهر
روا (  وٕان كانت وصیة ،). ألن هذا: "ال تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تشته47-1: 2 أعلكي یتبرَّ

ل مكتُ ك، المحبة ال تصنع شًرا للقریب، فالمحبة هي سأخرى هي مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قریبك كنف
انسكب في قلوبنا بالروح القدس ". واآلن هذا لیس مكتوًبا على ألواح حجریة، بل )109: 13رو " (الناموس

. لذلك فإن المحبة هي ناموس اهللا... وٕاذ تنسكب المحبة نفسها في قلوب المؤمنین حینئذ )5: 5 رو( "المعطى لنا
 . ]Ðیكون لدینا ناموس اإلیمان والروح الذي یهب حیاة لكي نحب

  :كید ضد عبادة األوثانتأ .15
نه اهللا الواحد الذي ال یعبدون معه آخر غیره، هكذا بعد أن إكما افتتح اهللا حدیثه في الوصایا بتأكیده 

 ...ختم الوصایا حذر الرب موسى لئالَّ ینحرف بنو إسرائیل في عبادة األوثان

 
 

 

1 Duties of the Clergy 2: 26. 
2 On the Spirit & the Letter 29. 
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 ریعة:شمحتویات ال
 تحدثت هذه األصحاحات عن:

 

 ].11-1: 21   [ العبد العبراني.1

]. 36-12  [ القتل والضرب .2
 ].15-1: 22   [السرقة. 3

 ].20-16    [الزنا. 4

 ].27-21    [الظلم. 5

 ].28    [السب. 6

 ].31-29   [ اهللاق حب سل.7

 ].3-1: 23   [ النفاق.8

]. 6-4  [اعدة اآلخرین س م.9
]. 9-7  [ وعدم الرشوة ة العدال.10
]. 13-10  [یر غ الق السبت وحقو.11
]. 19-14   [ األعیاد .12
 ].23-20  [لهیةإل الحضرة ا.13

 ].33-24م  [ عدم مخالطة األم.14
 

 23-21األصحاحات 

 الشریعة
 بتحریرهم من صةخرج الشعب من مصر كأمة بال خبرة، لهذا التزم اهللا بكل احتیاجاتهم لیس فقط الخا

، وینیر لهم لیًال، ایظلل علیهم نهارً و، يوتهم الیومقإنما برعایتهم مادًیا أیًضا إذ كان یهتم ِب وبیت العبودیة فحسب، 
ر الطبیة والهندسیة وبادة والحیاة المدنیة واألمور الجنائیة بل حتى في األمع الركما اهتم بالتشریع لهم في أمو

 بالنسبة لهم األب والقاضي والطبیب والمهندس المدني والمهندس صار اهللاوالزراعیة. إذ أنه كشعب بدائي 
الزراعي یتكفل بكل التزاماتهم. هذا ما سبق أن أوضحناه في الكتیب الذي سبق أن صدر عن سفر الالویین، 

 والذي أرجو أن أعود إلیه فیما بعد بشيء من التفصیل.

 للوصایا العشر يبه بتطبیق عملش) أ23-21جاءت التشریعات في األصحاحات الثالثة (خر . 1
 ، ذلك الوقت، وهي تقدم لنا فهًما إیمانًیا حًیا عن عالقتنا باهللافيلتناسب الظروف التي كان یعیشها الیهود 

خوتنا بل وبالحیوان واألرض!! لهذا فنحن ال ندرس هذه األصحاحات بطریقة تفصیلیة كقوانین وشرائع، إوعالقتنا ب
إنما ُنرید أن نتعرف على النظرة اإللهیة للحیاة البشریة. كمثال نجد بعض القواعد التي تحكم العالقة المتبادلة بین 
العبید وسادتهم، أما اآلن إذ ال یوجد عبید ال نتجاهل هذه القواعد، ألنها تحمل روح العالقات المتبادلة بین البشر 

 وبعضهم البعض.

 واضحة، فال محاباة لغني أو شریف، بالرغم مما كان علیه اإلنسان له في هذه القوانین ظهرت العدا.2
 ).20: 22) أو یذبح لوثن (19: 22هیمة (بع مبوجه عام في ذلك الحین، حیث انحط البعض لیضطجع 
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 لم یهتم اهللا فقط بعالقة اإلنسان بأخیه اإلنسان خاصة إن كان عبًدا أو یتیًما أو أرملة أو فقیًرا، لكنه .3
)، كما ألزمه أن یهتم 12: 23ع للراحة (وانات الحقل إذ أمره أن یعطیها یوًما كل أسبوكان یهتم حتى بعالقته بحي

ا الفقیر ووحوش نه)، ویعطى األرض راحة لمدة سنة كل سبعة سنین لتستریح ویأكل م5: 23مارعدّوه المتعثِّر (بح
 ).11: 23البریة (

 بالحیوانات حتىنما وإ م لیس فقط بالعبد والفقیر والیتیم واألرملة والغریب، تإلى هذه الدرجة اهللا یه
 ! بأوالده؟هللاواألرض؟! فكم باألحرى یكون اهتمام ا

اتنا الداخلیة، إذ يیرى القدِّیس بولس الرسول أن هذه القوانین حملت معاٍن خفیة تخص شعب اهللا وح
)، ألعل اهللا تهمه الثیران؟! أم یقول مطلًقا من 4: 25 ثوًرا دارًسا" (تث مّ  "مكتوب في ناموس موسى ال ُتك:یقول

وللدارس على الرجاء أن یكون شریًكا في  أجلنا. إنه من أجلنا مكتوب. ألنه ینبغي للحّراث أن یحرث على رجاء،
ي نا عن المعاون أن یبحثیي الرمزء. لهذا اهتم العالمة أوریجینوس وغیره من اآلبا)10-9: 9كو  1(رجائه..." 

 ذ ال یتسع المجال هنا سُأعطي بعض األمثلة.وإ راء هذه القوانین... والخفیة 

 ثم تالها بالوصایا الخاصة بعالقة ، في الوصایا العشر بدأ بالوصایا التي تخص عالقة اإلنسان باهللا.4
اإلنسان بأخیه، حتى لخص السیِّد المسیح الوصایا في عبارة واحدة "تحب اهللا والقریب"، أما هنا فبدأ بالوصایا أو 

 تالها .تامى... الخينین والغرباء واألرامل والوة بالقریب مثل العبید والمقتولین والمظلومین والمديصالقوانین الخا
ن اهللا أراد أبعد ذلك بالوصایا الخاصة باألعیاد ثم عالقتنا باهللا. فإن كانت هذه القوانین تفسیًرا للوصایا العشر، ك

تمثل  خوتنا في البشریة، فهيإأن یوضح عدم الفصل بین وصایا خاصة بعالقتنا باهللا وأخرى خاصة بعالقتنا ب
 على حساب عالقتنا باآلخرین، كما ال ءطاعبادة والع اهللا باليوحدة واحدة، أو حیاة واحدة، فال نظن أننا نسترض

 خوتنا تكفر عن إهمالنا في العالقة مع اهللا!إنظن أن معاملتنا الحسنة مع 
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 األصحاح الحادي والعشرون

الشریعة (یتبع) 
 .]11-1[   العبد العبراني .1

 .]36-12 [ القتل والضرب .2

 : . العبد العبراني1
 الغریبیتحدث هذا األصحاح عن حقوق العبد العبراني، إذ ُتمیز الشریعة بین العبد العبراني والعبد 

نظام الرق، وما هو موقف الشریعة ل(األممي). ولكي نتفهم ما ورد في الشریعة یلزمنا أن نتفهم نظرة الوثنیة 
 الیهودیة؟ وما هو دور المسیحیة في ذلك الشأن؟

: الوثنیة ونظام الرق
 في ذلك الشعوب المتخلفة مع المتحضرة كاإلغریق يعرفت الشعوب الوثنیة نظام الرق، یستو

. وقد أیَّد بعض فالسفة العالم الوثني هذا النظام، كنظام طبیعي وضروري، وأعلن أرسطو أن جمیع ..والرومان
البرابرة (غیر المتحضرین) عبید بالمولد، وال یصلحون إالَّ لهذا العمل. ولم یعِط القانون الروماني للعبید أي حق 

 أو صنع معه الفحشاء أو ، إذ ال ُیعاقب السیِّد أو ُیحاسب إن عذب عبًدا (أو أَمة) أو قتله...مدني أو إنساني
  Ï أو لتصیر عاهرة!محظیتهاغتصب منه زوجته لتكون 

: الیهودیة ونظام الرق
لم یكن ممكًنا للشریعة الیهودیة أن تمنع هذا النظام دفعة واحدة، لهذا التزمت بتقدیم قواعد ونظم تحفظ 

، لیعیش كإنسان وأخ تحت ظروفه القاسیة. وقد يللعبد حقه اإلنساني، وتنزع عنه -إلى حد كبیر- جانب اإلذالل
 عرف الیهود نوعین من العبودیة: عبودیة العبرانیین، وعبودیة األممیین.

 :أوالً : عبودیة العبرانیین

 كانت تتم في أحد الظروف التالیة:

 ).1: 4 مل 2)، أو أوالده (29: 25 . بسبب الفقر قد یبیع اإلنسان نفسه (الأ

 ).3: 22 ب. بسبب السرقة، إن لم یكن له ما یوفي فیباع بسرقته (خر

 ).5: 15 ، نح17، 7: 21  (خرةج. قد یبیع اإلنسان ابنه عبًدا أو ابنته أمَ 

 د. قد یصیر اإلنسان عبًدا بالمیالد إذا كان والده عبًدا.

 أما الحقوق التي قدمتها الشریعة للعبد العبراني واألَمة العبرانیة فهي:

. ُیعامل العبد العبراني كأٍخ، لیس في مذلة "ال ُتستعبده استعباد عبد، كأجیر كنزیل یكون عندك... أ
 خَش إلهك" (الإألنهم عبیدي الذین أخرجتهم من أرض مصر ال یباعون بیع العبید. ال تتسلط علیه بعنف، بل 

 نه أْخ، شریك في العبودیة هللا الواحد.أ). بذلك قدمت الشریعة نظرة جدیدة للعبد، 39-43: 25

ب. یتمتع العبد بالعتق من العبودیة في السنة السابعة من عبودیته (أي بعد ست سنوات)، أي إن صح 

 ).41، صفحة 1971 القمص شنودة السریاني (نیافة األنبا یؤنس): الكیسة المسیحیة في عصر الرسل، ˺
       Schaff: History of the Christian Church, vol. 1, p. 445-6. 
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التعبیر، في السنة السبتیة، سنة الراحة. هذه إشارة إلى الحریة التي صارت لنا جمیًعا بمجيء الرب في السنة 
السبتیة، أي في ملء الزمان وقدم لنا ذاته "سّر الراحة الحقیقیة"، واضًعا حًدا لعبودیة الخطیة. في هذا یقول "إن 

 ).36: 8 حرركم االبن فبالحقیقة تكونون أحراًرا" (یو

 معه كل أیام حیاته، فإن كان العبد ُیحب سیِّده ىللعبد حق الخیار أن یترك بیت سیِّده أو یطلب أن یبق
وزوجته وأوالده علیه أن یستعبد نفسه لسیِّده بمحض إرادته إلى النهایة، فیقدمه سیِّده إلى الباب ویثقب أذنه، 

). هذا ما صنعه السیِّد المسیح الذي 6: 40 عالمة الطاعة الكاملة، كقول داود المرتل "أذني فتحت (ثقبت)" (مز
 فحمل في جسده جراحات ،)27-25: 5 وهو االبن صار من أجلنا عبًدا، أحب أباه وعروسه وأوالده (أف

 الصلیب ألجل خالصنا. صار عبًدا لكي یرفعنا من العبودیة إلى البنوة هللا.

) یتحرر جمیع هؤالء العبید حتى الذین لم یكملوا السنوات الست 40-39: 25 ج. في سنة الیوبیل (ال
في خدمتهم لسادتهم، ألن الیوبیل یتم في السنة الخمسین، رمًزا لعمل الروح القدس الذي یهب الكنیسة كمال 

الحریة في استحقاقات دم المسیح. وبالروح القدس ننال غفران الخطایا، ونتمتع بالشركة مع اهللا في ابنه، ونحمل 
 روح التبني الذي به ُننادي اهللا كأب لنا.

: 25 د. ال یخرج العبد فارًغا بعد تحرره، بل یأخذ معه من الغالت والقطیع ومن الَبْیدر والمعصرة (ال
 )، هكذا لم یحررنا السیِّد المسیح فحسب لكنه وهبنا غنى روحه القدوس، فننطلق حاملین بره وقداسته فینا.43

)، كما یمكن للسیِّد أن یتزوج األَمة أو یعطیها زوجة 35: 2 أي 1هـ. یمكن للعبد أن یتزوج ابنة سیِّده (
. بهذا تصیر اَألَمة من أهل ..)11-7: 21 البنه، وال یحق له أن یبیع العبد العبراني أو األَمة لسیِّد أجنبي (خر

البیت لها كل الحقوق كأحد أفراد األسرة. هذه صورة حّیة لعمل اهللا معنا الذي قدمنا نحن عبیده كعروس البنه، 
 فصار لنا شركة أمجاده السماویة.

ابنه في حق األمة التي تزوجها، من جهة الطعام أو المالبس أو حقوقها الزوجیة  و. إن أهمل السیِّد أو
 تصیر األَمة حرة!

 أخیًرا، فقد ُألغیت عادة العبید العبرانیین وُحرمت بعد العودة من السبي.

: ثانًیا: عبودیة األممي
، 28: 37، 27: 17 )، أو مشترین (تك2: 5 مل 2، 9: 31 غالًبا ما یكونون من أسرى الحرب (عد

). لكننا ال نشتم من الكتاب المقدس وال من التاریخ 12: 17 )، أو بالمیالد (تك8، 6: 3 ؛ یؤ13: 27 ؛ خر36
 .Ïأنه ُوجد سوق للرق عند الیهود

قبل الشریعة الموسویة قدم لنا إبراهیم أب اآلباء مثًال حًیا في التعامل مع العبید، فقد وضع في قلبه إن 
)، الذي جعله وكیًال على كل أمواله. وفي 20: 15 لم ینجب یترك میراثه ألحد عبیده "الیعازر الدمشقي" (تك

ه یكشف عن استحقاقه أن یكون ت) ظهرت ثقة إبراهیم في عبده، وكان العبد في تصرفا24 زواج اسحق برفقة (تك
 موضع هذه الثقة.

 وٕاذ جاءت الشریعة الموسویة قدمت للعبید حقوًقا تحفظ لهم آدمیتهم، منها:

 ).16: 21 . من یسرق إنساًنا ویبیعه أو یوجد في یده یقتل (خرأ

 ).22، 17: 24 ب. جریمة قتل العبد تتساوي مع قتل الحّر (ال

 ).27-26: 21 ج. إذا فقد عبد عینه أو یده ُیعتق (خر

1 The New Westminster Dictionary of the Bible, p. 889. 
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د. ُأعطت الشریعة للعبید أن یعبدوا آلهتهم الخاصة، أي حریة العقیدة حتى وٕان كانوا مخطئین، لكن من 
 حق السیِّد العبراني أن یختن عبیده.

).  12: 23، 10: 20 . أعطتهم حق االشتراك مع سادتهم في األعیاد (خرهـ

: نظام الرقوالمسیحیة 
 بطریقة موضوعیة، إذ لم تشأ إثارة العبید ضد سادتهم، الذین كانوا "نظام الرق"عالجت المسیحیة مشكلة 

سیدورس في إیمثلون في المملكة الرومانیة نصف تعدادها، ویذكر بلیني أن أحد األثریاء الرومان یدعى كلودیوس 
 1، 25-22: 3 ، كو8-5: 6 . إنما طالبت العبید بالطاعة (أفÏ عبًدا4116أیام أغسطس ترك بین ممتلكاته 

)، كما أنها آمنت حتى بإمكانیة تأثیر العبد على سیِّده خالل الحیاة المقدسة في 21-18: 2  بط1؛ 2-1: 6 تي
ن كل واحد منهم ُیعلِّم الذین [إ : اجتماعاتهلحاضري یقول القدیس یوحنا الذهبي الفمالرب. فال نعجب إن رأینا 

 .]في الخارج أنه كان في صحبة السیرافیم، فاألب ُیعلم ابنه واألم ابنتها، وأیًضا العبد سیِّده
عملت الكنیسة على إعادة العبد الهارب إلى سیده فلیمون، لكي یحرره بإرادته ویعفو عنه دون  ضغط 

 أو إلزام.

، وكان ذلك أحد األسباب الرئیسیة لهیاج الدولة الرومانیة على هلقد بدأ نظام الرق ینهار من جذور
 ، أما سّر انهیاره فیكمن في األسباب التالیة:Ðالكنیسة المسیحیة

). 11: 3 ؛ كو28: 3 لغ، 22-21: 7 كو 1خوة لهم (إ. ألزمت الكنیسة أوالدها أن یعاملوا العبید أ
 ولم یأنف ،وال ننسى أن السیِّد المسیح قد ُأسلم مقابل ثالثین من الفضة كأنه بیع كعبد، فدخل إلى زمرة العبید

 منهم بل قّدس حیاة المؤمنین منهم.

ب. إن كان الرسول بولس قد رّد العبد الهارب أنسیموس إلى سیِّده فلیمون، فقد بعث معه برسالة ُتعتبر 
أنسیموس، الذي ولْدته في قیودي، هو  أروع ما یمكن أن ُیكتب من رسول بخصوص عبد هارب، إذ یلقِّبه "ابني

 كما جاء في الرسالة "ألنه ربما ألجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي یكون لك إلى األبد، .أحشائي، اقبله نظیري"
 ال كعبد فیما بعد بل أفضل من عبد أًخا محبوًبا وال سیما إليَّ ".

 داخلي، دون وجود أمر صریح عزج. إذ عاش بعض السادة بروح اإلنجیل التزموا بتحریر عبیدهم بوا
 بذلك.

د. كثیرون ممن كانوا عبیًدا نالوا رتًبا عالیة أو كرامة كنسیة سامیة، من هؤالء من هم شهداء مثل 
 أسقف مثل صار. ومن العبید أیًضا Ñ تذكرهم الكنیسة كأبطال إیمان كانتبالندینا وبابلیس وفلیكتاس، الذین

 ؛ وكالستوس أسقف روما في القرن الثالث.Ò بمكدونیةBoreaأنسیموس تلمیذ القدیس بولس، إذ صار أسقًفا على 

هـ. شجعت الكتابات الكنسیة األولى على انهیار هذا النظام، نذكر على سبیل المثال ما جاء في 
الدیداكیة: [ال تنتهر (بمرارة) عبدك أو أمتك اللذین یترجیان اهللا إلهك، لئال یفقدا مخافة اهللا، الذي هو فوق الكل، 

 .]Óولیس عنده محاباة الوجوه

 .]Ï [العبید هم أناس مثلناإكلیمنضس اإلسكندري: القدیسیقول 

1 J. Hastings: Dictionary of the Apostolic Church, 1954, vol. 2, p. 509. 
2 Fr. Tadros Y. Malaty: The Coptic Church “Church of Alexandria,” Melbourne, 1975, p. 77. 
3 Frend: Martyrdom and Persecution in the Early Church, 1965, p. 297. 

. 46 ،4 ،7  قوانین الرسل القدیسین ˽
). 36، (راجع للمؤلف: قانون اإلیمان للرسل والدیداكیة ص 4  فصل ˾
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خوة في الروح، وهم عبید شركاء معنا إ: [العبید لیسوا عبیًدا لنا، لكننا نحسبهم سواألب الكتانتيویقول 
 .]Ðفي الدین

: [ال تحتقر العبید، وال تدعهم ینتفخون في كبریاء، القدیس أغناطیوس األنطاكيكما جاء في كتابات 
 .]Ñبل بالحرى یتضعون ألجل مجد اهللا

 أن ظهور العبودیة إنما هو ثمرة الخطیة، فإن المقاصد اإللهیة ال تقبل أن القدیس أغسطینوسواعتبر 
ن [إ :، حیث قالÓ بذات الفكرةالقدیس یوحنا ذهبي الفم. ونادى Òیملك إنسان على زمیله اإلنسان ویسیطر علیه

  ].)25: 9 العبودیة ظهرت فقط حینما سقط كنعان تحت اللعنة (تك

 : . القتل والضرب2
فت عن ش أما الشریعة فك.أعلنت الوصایا العشر كراهیة اهللا للقتل، فجاءت الوصیة صریحة "ال تقتل"

 إلى إصابات مستدیمة في الجسم، تتلخص في ي، وربطت بین القتل والضرب المؤدةصيوتفاصیل أكثر لهذه ال
 اآلتي:

، ]14[ عقوبته قتل القاتل، وال یمكن أن یحمیه شيء، حتى إن احتمى بمذبح الرب . القتل عمًدا:أ
 نوًعا من القتل ]17[ أو سّبه ]15[. كما جعلت الشریعة ضرب أحد الوالدین ]16[ویستوى قتل الحّر كقتل العبد 

 عقوبته أیًضا القتل.

-31: 35 وقد حرمت الشریعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال، ألن دم القتیل ُیدنس األرض (عد
 )، بهذا ساوى بین الغني والفقیر، وصاحب السلطان والمحتقر.34

)، إنما بعد ثبوت الجریمة على فم 30: 35 وال یحكم بالموت على قاتل على شهادة شاهد واحد (عد
 شاهدین أو ثالثة.

 إن أهمل إنسان في ضبط ثوره النطاح مثًال، ثم قتل الثور إنساًنا ُیقتل الثور مع ب. القتل بالمسئولیة:
. أما إذا لم یثبت إهمال صاحبه كأن یكون ]36[صاحبه، إذا قتل ذلك الثور حیواًنا یدفع صاحبه تعویًضا لذلك 

 ویقتسم االثنان الحيّ  ُیباع الثور ا ویكون صاحبه بریًئا، وٕاذا قتل ثور إنساًنا آخرً ،الثور غیر نطاح فیقتل الثور
ثمنه. 

 أهمل في بناء سوٍر ن. كذلك إ]33[یخضع اإلنسان لذات المسئولیة إن حفر بئًرا وأهمل في تغطیتها 
)... هكذا جعل الرب اإلهمال 8: 22  فیعتبر صاحب البیت كقاتل (تث،لسطح بیته وسقط إنسان عن السطح

 خطیة یتحمل صاحبها المسئولیة.

 كان للقاتل في هذه الحالة الحق في الهروب من أمام وجه ولّي الدم :]13[ج. القتل مع غیر العمد 
إلى إحدى مدن الملجأ، فال یجوز قتله مادام داخل المدینة إلى أن یموت الكاهن العظیم، حینئذ یستطیع أن یخرج 

 للسیِّد المسیح، الملجأ ا). وكانت هذه المدن رمزً 3: 2 ، یش3: 19 ، تث11: 35 من المدینة وال یجوز قتله (عد
الذي تلجأ إلیه النفس التائبة فتحتمي فیه فال تسقط تحت حكم الموت، أما إن خرجت عن اإلیمان به وتركته 

1 Paed. 3: 12. 
2 Lactantus: Instit. 5: 16. 
3 Epl. ad Polycar. 4. 
4 De Civ. Dei. 19: 15. 
5 In Cor., hom. 40. 
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فتهلك بخطیتها. وقد حدد اهللا مدن الملجأ وأمر بوضع عالمات ُتشیر إلیها حتى یمكن للهارب أن یهتدي بها... 
 األمور التي أرجو العودة إلیها في دراستنا لسفر العدد.

 وال ، تقدیس النظرة للحیاة اإلنسانیة ضد القتل والضرب، فأمرت الشریعة بقتل القاتل عمًدایظهرهنا 
هو الذي سمح اهللا  نفس الوقت حمت القاتل عن غیر عمد ألنه بال ذنب، إنما وفيهروب ألجل ردع القتلة، 

 .]13[بموته، إذ یقول: "أوقع اهللا في یده" 

 وٕانما أیًضا في عدم ،ظهر نظرة اهللا المقدسة للحیاة اإلنسانیة لیس فقط في عدم القتلت د. الضرب:
، وٕان حدثت أذیة إلنسان ]26[احتماله أذیة إنسان، أی�ا كان. فإن ُأصیب عبد أو أَمة إصابة مستدیمة یتحرر فوًرا 

هذا بحّر فعین بعین وسن بسن وید بید ورجل برجل... حتى یتأدب الضارب ویتعظ الشعب كله. على أن الشریعة 
منعت المضروب أن ینتقم لنفسه بأكثر مما أصابه. فنحن نعلم أن اإلنسان في طبعه البدائي ال یسكت غضبه إالَّ 

بانتقام أشد، ألن الضارب هو الذي ابتدأ، لكن الشریعة أرادت أن تضع له حًدا، حتى متى نضج اإلنسان روحًیا 
 :Ï عن خمس درجات للحب والغضب هيالقدیس أغسطینوسیعرف كیف یقابل الشر بالخیر. وقد تحدث 

 هي رغبة اإلنسان في االعتداء على أخیه بال سبب، كما یحدث في القبائل البدائیة التي الدرجة األولى:
  بعضها البعض في أنانیة.ىلرعتثو

 عتدى علیه یرد االعتداء مضاعًفا.أُ  وٕانما إن ،الَّ یبتدئ اإلنسان باالعتداءأ هي الدرجة الثانیة:

عتدى على اإلنسان یرد االعتداء بذات االعتداء، وال یتجاوزه، أي عین بعین أُ  هي إذا الدرجة الثالثة:
المرحلتین السابقتین ودخلت به إلى  وسن بسن وید بید ورجل برجل... وقد رفعت الشریعة الموسویة اإلنسان عن

هذه المرحلة، وهي لیست بقلیلة في ذلك الوقت. إنها ال ُتلزم المضروب أن یرد العین بالعین لكن تمنعه من أن 
 یرد العین بعینین! لیست تصریًحا برد الضرر بضرر مساٍو له لكنها منعت من رده بضرر أكبر.

  رد الضرر بضرر أقل ألجل التأدیب فقط.الدرجة الرابعة:

 كمریض... وهذا ما يلجة المعتدومعا رد الضرر بالحب، ومقاومة الشر بالخیر، الدرجة الخامسة:
)، فنمتثل باهللا أبینا الذي یشرق شمسه على 48-43: 5 رفعنا إلیه السیِّد المسیح في عظته على الجبل (مت

 یمطر على األبرار والظالمین.واألشرار والصالحین 

 فیدفع له الضارب ثمن ، عما أصابهضيونعود للشریعة الموسویة لنجدها تعطي المضروب حق نوال تع
 .]19-18[ لته وأیًضا تعویًضا عن بطا،العالج

 :إجهاض امرأة بسبب رجال متخاصمین

 ،"إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذیة ُیغرَّم كما یضع علیه زوج المرأة
-22[إن حصلت أذیة نفًسا بنفس، وعیًنا بعین، وسًنا بسن، ویًدا بید، ورجًال برجل..." وویدفع على ید قضاة. 

25[  .
 على هذا التشریع قائالً : [المتخاصمون هم الذین یتناقشون في بعض النقط العالمة أوریجینوسُیعلق 

). نحن نعلم أن هذه 4: 6 تي 1الخاصة بالناموس، مستخدمین ما تحدث عنه الرسول "مماحكات الكالم" (
خوة، لهذا یوصي الرسول قائالً : "مناشًدا قدام الرب أن ال یتماحكوا بالكالم، إلالخصومات كثیرة الحدوث بین ا

)، "المباحثات الغبیة والسخیفة اجتنبها، عالًما أنها تَولِّد 14: 2 تي 2األمر غیر النافع لشيء، لهدم السامعین" (
). فإن الذین یتخاصمون في هذه األمور یعملون ذلك 23: 2 تي 2خصومات، وعبد الرب ال یجب أن یخاصم" (

. القدیس أغسطینوس: الموعظة على الجبل  ˺
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لهدم السامعین، أي یضربون المرأة الحبلى فیسقط الجنین. هذه المرأة الحبلى هي النفس التي تحبل بكلمة اهللا. نقرأ 
). الذین یحبلون ویلدون ال ُیشبَّهون بالنساء بل بالرجال 18: 26  (إش"عن هذا الحبل في موضع "حبلنا تلدینا

). هذا هو 8: 66 الكاملین. اسمعوا النبي یقول: "هل تمخض بالد في یوم واحد؟ أو تولد أمَّة دفعة واحدة؟!" (إش
 جیل الكاملین الذین یولدون في ذات الیوم الذي یحبلون فیه.

ال تظنوا إني أتحدث بشيء غریب حین أعلن أن الرجال یلدون فقد سبق أن قلت لكم بأي معنى ینبغي 
 أن تؤخذ هذه الكلمات، متجنبین التفسیر الجسدي، طالبین تفسیر اإلنسان الداخل...

: 4 اسمعوا أیًضا ما یقوله الرسول: "یا أوالدي الذین أتمخض بهم إلى أن یتصوَّر المسیح فیهم" (غال
رون بالعمل بكلمة اإلیمان ثم). إذن الذین یلدون بعد الحبل مباشرة. إنهم رجال أقویاء وكاملون، هؤالء الذین ي9

التي أخذوها. أما النفس التي تحبل وتحتفظ بالثمر في داخلها وال تلده فُتدعى امرأة، كقول النبي: "األجنَّة دنت إلى 
). هذه هي النفس التي ُتدعى امرأة بسبب ضعفها، تتعذب وتتعّثر عندما 3: 37 المولد وال قوة على الوالدة" (إش

 تدفع عنها كلمة اإلیمان التي حبلت بها ،یتخاصم الرجال ویتضاربون. هذه هي النتیجة الحتمیة للخصام
وترفضها. هذا هو الخصام الذي یؤدي إلى هدم السامعین. 

إن كانت النفس التي تعثرت قد ألقت عنها الكلمة التي لم تكتمل بعد فیها، فعلى من أعثرها أن یتحمل 
العقاب. 

أُترید أن تعرف إن كانت هناك بعض النفوس قد تكونت فیها الكلمة أم ال؟!... یعلمنا الرسول: "حتى 
 أنه في وقت كتابته لم تكن الرسول بولس). المسیح هو كلمة اهللا. بهذا ُیشیر 19: 4 یتصور المسیح فیهم" (غال

كلمة اهللا قد تكونت فیهم، فإن رفضت الكلمة قبل أن تكتمل داخلها تستوجب الدینونة. 
 یقول: "إن احترق عمل أحد فسیخسر، أما هو ذ أیًضا عن عقاب المعلمین، إالرسول بولسُیحدثنا 

). والرب نفسه یقول في اإلنجیل: "ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كله 15: 3 كو 1فسیخلص لكن كما بنار" (
. ˺)16 :16 وخسر نفسه؟!" (مت

 على العبارة "ُیغّرَم كما یضع علیه زوج المرأة" قائالً : [إن زوج النفس التي العالمة أوریجینوس ویعلق 
]. هذا السیِّد یقطع المعلمین المعثرین عن جسد الكنیسة. ˻تتعلم هو سیِّدها... المسیح الذي یرأس الكنیسة

العالمة ماذا یعني أنه أصاب عینها أو أسنانها أو یدها أو رجلها أو أصابها بالكّي؟... یرى 
 أما األسنان فُتشیر إلى . أن العین التي ُتصاب لدى صغار النفوس هو إدراكها هللا وبصیرتها الداخلیةأوریجینوس

قدرتها على هضم كلمة اهللا وٕادراك أسرارها والشبع بها. ُتشیر الید إلى قدرة النفس على التمسك بالروحیات والتثبت 
 أما الكّي فتعني ما ُتعانیه النفس التي تحترق بسبب . أما الرجل فُتشیر إلى القدرة على السیر متجًها نحو اهللا.فیها

. حرمانها من اهللا. هذه هي العثرات التي یسقط فیها الصغار روحًیا بسبب المماحكات الغبیة
 

1 In Exod, hom 10: 3. 
2 Ibid 10: 4. 
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  والعشرونالثانياألصحاح 

الشریعة (یتبع) 
 .]15-1[   السرقة .1

 .]20-16 [ الزنا   .2
]. 27-21. الظلم   [3
]. 28. السب   [4
 ].31-29. سلب اهللا حقوقه [5

السرقة : . 1
إعتبر اهللا نفسه مسئوًال لیس فقط عن حیاة اإلنسان وجسده وٕانما أیًضا على ممتلكاته، فكل أنانیة في 

حیاة إنسان خاللها ُیرید أن یقتني لنفسه شیًئا على حساب أخیه یعتبر خطیة یرتكبها اإلنسان في حق اهللا نفسه، 
وقد جاءت الشریعة فیما یخص السرقة والسارق والمعتدي علیه بالسرقة غایة في المرونة بالنسبة لذلك العصر، 

فعلى سبیل المثال: 
أ. بالنسبة للص أو السارق نفسه الذي یعرض حیاته وحریته وممتلكاته للضیاع إن قتل أثناء سرقته لیًال 

ال یعوض عنه بدم، وٕاذا سرق یلزم بتعویض المعتدي علیه بالضعف إن كانت السرقة في یده، أما إن كان قد 
تصرف فیها بالبیع أو الذبح فیرد الثور بخمسة ثیران والشاة بأربعة من البقر، ولو باع كل ممتلكاته، أو باع نفسه 

عبًدا!! 
مع كل هذه الصرامة كانت "حیاة اللص" موضع إهتمام اهللا، فإن ضبط اللص یسرق وضرب في النهار 

حتى مات یطلب دمه من القاتل. فإن اهللا ال ُیرید روح اإلنتقام بل التأدیب! أما باللیل فیفترض أن صاحب 
الممتلكات كان یضربه في الظالم فإن مات اللص یكون اللص هو المسئول عن نفسه! 

ب. ال تقف السرقة عند السطو، ولكنها تتم أیًضا خالل اإلهمال، كأن یترك إنسان ماشیته في حقله بال 
أسوار فترعى في حقل غیره، أو یوقد ناًرا في شوك أرضه فتلتهم محاصیل جاره، أو یأتمنه إنسان على ذهب أو 

فضة أو حیوان فیهمل في الحفاظ على األمانة، وهنا یقوم القضاء بالحكم. 
ج. في حالة ضیاع األمانة أو موت ماشیة مودعة كأمانة أو مستعارة یكون الحكم مرًنا، حسبما یقضي 

القضاة، وأیًضا حسب إمكانیة صاحب الودیعة، فإن كان في عوز یلتزم المودع لدیه بالتعویض. 
د. إعتبر اهللا اإلنسان ملتزًما بالمحافظة على ممتلكات جاره خاصة في غیابه، فإذ لم توجد مخازن في 
بنوك وتأمینات، تعاون الجماعة یسند الكل، فال یترك إنسان حیواًنا یرعى في حقل جاره وال یهمل في إشعال نار 

تلحق الضرر بمحاصیل جاره. 

. الزنا : 2
سبق الحدیث عن جریمة الزنا في األصحاح العشرین "الوصیة السادسة". هنا یتسع مفهوم الزنا لیشمل 

السحر والذبح آللهة غریبة. فمن یستخدم السحر كمعین له یكون كالزوجة التي تترك زوجها لتبحث عن آخر 
یعولها. والذبح لألوثان یكون كالعروس التي عوض أن تقدم حیاتها ذبیحة حب لعریسها األوحد، تسلم قلبها ذبیحة 

شهوة ونجاسة آلخرین. 
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یظن البعض خطأ أن الزنا قد حرمه اهللا ألجل اإلساءة إلى أحد الطرفین جسدًیا أو إجتماعًیا أو معنوًیا 
أو لطرف ثالث كزوج المعتدى علیها. لكن الشریعة تكشف خطورة الزنا بكونه دنس ونجاسة ال یحتملها اهللا، فیأمر 

بقتل من یصنع شًرا مع الحیوان، ألنه یدنس نفسه وجسده بل ویدنس األرض. 

. الظلم : 3
ال یحتمل اهللا ظلم اإلنسان ألخیه، خاصة إن كان المعتدي علیه غریًبا أو أرملة أو یتیًما أو فقیًرا. وقد 

]، ألنه لم تكن تستخدم القروض في أعمال تجاریة لزیادة الدخل وٕانما بسبب العوز حتى اضطر 25منع الربا [
البعض أن یرهن ثوبه الذي یتغطى به... اهللا یرید رحمة، فال یسمح إلنسان أن یترك ثوب أخیه رهینة لدیه بعد 

غروب الشمس. 
لقد حذرهم من الظلم وذكرهم بجانبین: أنهم ذاقوا الغربة وذلها، فكیف ال یشعرون بألم الغرباء؟! ثانًیا أنه 

ال یحتمل أن یسمع صرخات المتألمین والمحتاجین فیحمى غضبه على الظالمین. 

. عدم السب : 4
]. 28یقول: "ال تسب اهللا، وال تلعن رئیًسا في شعبك" [

تقوم الكنیسة على اإلحترام المتبادل وطاعة الصغیر للكبیر، فالمؤمن یشعر برعایة اهللا وعنایته فال 
یخطئ إلى اهللا، وأیًضا یطیع الرؤساء في الرب. 

. سلب حقوق اهللا : 5
إذ یتحدث في هذا األصحاح عن عدم إغتصاب ممتلكات اآلخرین (السرقة) وعدم ظلم الغرباء 
والضعفاء والمحتاجین یتحدث عن عدم سلب حقه في البكور، لیس ألن اهللا في عوز، لكن ألجل الفقراء 

والمحتاجین. 
) كعالمة تقدیس كل الشعب اهللا. 13تكلمنا قبًال عن تقدیم بكور البنین (راجع أصحاح 

والعجیب أنه لیس فقط بالبكور حتى یجد المحتاجین كفایتهم في بیت الرب، وٕانما یهتم حتى بالكالب، 
]. 31فیقول: "لحم فریسة في الصحراء ال تأكلوا، للكالب تطرحونه" [

هذا من جانب ومن جانب آخر طالبنا بالتقدیس له، إیجابًیا بتقدیم بكورة البنین وبكورة الحیوانات 
والمحاصیل، وسلبًیا باإلمتناع عن المحرمات واألمور الدنسة: "لحم فریسة في الصحراء ال تأكلوا". وكأن المؤمن 

 في شركته مع اهللا ُیجاهد في عمل الفضیلة وأیًضا في الكف عن الرذیلة، یصنع الخیر ویمتنع عن الشر.
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  والعشرونالثالثاألصحاح 

الشریعة (یتبع) 
 .]3-1[   النفاق والعدالة .1

 .]6-4مساعدة اآلخرین والعدالة [ .2
]. 9-7. الرشوة والعدالة  [3
]. 13-10. السبت وحقوق الغیر  [4
]. 19-14. األعیاد   [5
]. 23-20. الحضرة اإللهیة  [6
 ].33-24. عدم مخالطة األمم  [7

النفاق وعدالة القضاء : . 1
إهتمت الشریعة بتقدیس الجماعة كما بتقدیس كل عضو فیها، فإن كان من أجل الجماعة یلزم أالَّ یتقبل 
العضو خبًرا كاذًبا وال یشترك مع المنافق في ظلمة، فإنه أیًضا من أجل تقدیس نفسه ال یجري وراء الجماعة إن 

]. 7] وال یتحدث بالكذب حتى ال یقتل باًرا [2انحرفت [
]، أیًضا یطالبنا في 6كما یهتم اهللا بالفقیر لئال یظلمه الناس لحساب الغني: "ال تحرف حق فقیرك في دعواه" [

]. 3شفقتنا على الفقیر ال نظلم الغني: "ال تحاب مع المسكین في دعواه" [

. مساعدة اآلخرین والعدالة : 2
مساعدة اآلخرین لیست أمًرا إختیارًیا لكنها وصیة إلهیة إلزامیة، ال تقف عند حد اإلنسان، وٕانما مساندة 

حتى حمار العدو إن وقع تحت حمله. 
 یلتزم أالَّ یستهین بحمار عدوه إن سقط فماذا تكون بالحري – تحت شریعة الناموس –إن كان اإلنسان 

: القدیس یوحنا الذهبي الفممسئولیته إن أهمل في مساندة نفس عدوه أو أخیه وهو في عهد النعمة؟ وكما یقول 
[إن كان األمر هكذا بالنسبة لمن یستهین بحمار عدوه، فماذا یكون بالنسبة لمن یحتقر الحیوان المستخدم لألحمال 

]. Ïوال یحتقر نفس عدوه وهي تهلك إنما یستخف بنفس صدیقه؟! كیف ینال غفراًنا؟!

. الرشوة والعدالة : 3
]. 8تحذر الشریعة من الرشوة، فإنها ُتعمى بصیرة الحكماء (المبصرین) وتعوج كالم األبرار [

. السبت وحقوق الغیر : 4
)، لكنه هنا في 20)، وفي الوصایا العشر (أصحاح 16سمعنا عن السبت في جمع المن (أصحاح 

الشریعة إذ یتحدث عن حقوق اآلخرین یتكلم عن السبت من وجهة نظر جدیدة، فلیس السبت هنا تقدیًسا لحیاة 
اإلنسان الذي فیه یذكر اهللا الذي استراح في الیوم السابع، وال تذكاًرا لخروجه من أرض مصر وأعمال اهللا معه 

ألجل دخوله إلى الراخة، وٕانما یذكر السبت ألجل حق اآلخرین علیك. فُیعطي لألرض سبًتا للراحة (السنة 

1 Chrys: In 1 Cor, hom 44: 5. 
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السابعة) فتستریح األرض ویجد الفقراء طعاًما، وأیًضا وحوش البریة، كذلك ُیعطي راحة في الیوم السابع لیس 
لنفسه وعائلته فحسب وٕانما إلبن أمته والغریب ولثوره وحماره. 

. األعیاد : 5
، ولكنه هنا یركز على جانب معین، Ïیتحدث سفر الالوین على األعیاد الیودیة وطقوسها بأكثر تفصیل

هو أهمیتها في الحیاة اإلجتماعیة، فقد تحدث عن ثالثة أعیاد وتحدث عن ثالثة أمور: 
أ. یأكلون الفطیر لیس فقط في عید الفطیر وٕانما أیًضا في العیدین اآلخرین، وكما سبق أن تحدثنا 

) أن الفطیر ُیشیر إلى "الحیاة الجدیدة"، وكأن العید هو فرصة لمراجعة اإلنسان حساباته الداخلیة 12(أصحاح 
وعالقاته باآلخرین لئال یكون قد ظلم أحًدا، أو تجاهل حق الفقیر أو الغریب. 

]، فهو لیس عید اإلنسان، ولكنه عید الرب 18ب. ال یبیت شحم عید الرب إلى الغد. هنا یقول "عیدي" [
فیه یفرح اهللا باإلنسان. ولعله قصد بهذه الوصیة أن یوزع كل ما یملكه بخصوص العید في ذلك الیوم وال یترك 

شیًئا لنفسه أو لعائلته بل یعطیه للمحتاجین.  
ج. تقدیم البكور وقد تحدثنا عنها قبالً . 

)، 5: 23؛ ال 13: 12األعیاد الكبرى عند الیهود هي عید الفطیر الذي ال ینفصل عن الفصح (خر 
، تث 31-26: 28؛ عدد 22-15: 23وعید الحصاد في بدء موسم الحصاد حیث یقدمون أبكار غالتهم (ال 

). 43، 13: 16؛ تث 43-34: 23 إلخ؛ ال 12: 29). وعید الجمع في نهایة الموسم (عد 9-12: 16
] قائالً : [إنها 15 على وصیة الشریعة: "ال یظهروا أمامي فارغین" [القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

تعني أالَّ تدخل الهیكل بال ذبائح. فإنه ال یلیق بك أن تدخل بیت اهللا بدون ذبائح؛ فال تذهب اإلجتماع غیر 
. ]Ðمصطحب إخوتك، فإن هذه الذبیحة والتقدمة أفضل من تلك، متى قدمت هللا نفًسا معك فى الكنیسة

. الحضرة اإللهیة : 6
وتعتبر هذه هي الوصیة الوداعیة، إنه یرسل مالكه أمامهم لیحفظهم في الطریق ویدخل بهم إلى 

]. هنا یتحدث عن حضور اهللا الذي یتنازل لیكون في وسطهم فیصیر كمالك مرسل 20الموضع الذي أعده لهم [
لحمایتهم وقیادتهم والدخول بهم إلى الوعود اإللهیة. كلمة مالك تعني "رسول"، أي یحمل رسالة، حینما ینزل اهللا 

). 16-15: 33إلینا إنما یحمل إلینا رسالة هي من قبله؛ وقد دعى "وجه یهوه" في (خر 
في هذا إشارة إلى تجسد كلمة اهللا ونزوله إلینا لیقودنا إلى أورشلیم العلیا. وكما ختمت الشریعة ووصایاها 

القدیس بهذا الوعد، هكذا ختم السید حیاته على األرض بذات الوعد أنه یكون معنا إلى إنقضاء الدهر. وقد دلل 
 على أنه یقصد بمالكه، الرب نفسه، إذ یقول موسى بعد قلیل "فلیسر السید في Ðغریغوریوس أسقف نیصص

). 17: 33) وكانت إجابة الرب "هذا األمر الذي تكلمت عنه أفعله" (16: 33) (راجع 9: 3وسطنا" (

Ï نتحدث عنها بأكثر تفصیل إن شاء الرب في تفسیر سفر الالویین .
2 Chrys: To those who had not attended the assembly, 4. 
3 Against Eunomius, 11: 3. 
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. عدم مخالطة األمم : 7
هي لیست وصیة مستقلة لكنها إمتداد للوصیة السابقة، فإن كان من الجانب اإلجابي یقبلون حضرة اهللا 
في وسطهم وتسلمه قیادة حیاتهم، فمن الجاني السلبي یرفضون مخالطة األمم عالمة رفضهم آللهتم، إذ لم یكن 

یستطیع الیهود أن یمیزوا بین الخاطئ والخطیة، وبین الشعوب األممیة والحیاة الوثنیة. 
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الرابع والعشرون اأصحاح 

والتحرك الكنسي العهد اإلهي 

فرعون، وهو الذي عبر بهم حرك قلب  تحرك اه المستمر نحو شعبه، هو الذي هيأ لهم موسى منقًذا، وهو الذي  نرى  في اأصحاحات السابقة 

وشرائعه سنًدا لهم، وأخيًرا قدم لهم وصاياه  مرارة المياه إلى عذوبة إلخ...  السماوي وحوّل  عدوهم )إبليس وجنوده( وعالهم بالمن   البحر اأحمر وأهلك 

بالتحرك نحو اه وبمساندته، فقد جاء هذا اأصحاح يكشف عن العمل الكنسي في اه، والذي يمكن تلخيصه فى النقاط التالية: تلتزم الكنيسة   واآن 

الروح الجماعية:  .1
هرون وناداب وأبيهو وسبعون من الرب" ]2[، والشعب ا يصعد معه، لكن اه أمر موسى أن يصعد ومعه  يقترب وحده إلى  إن كان موسى "

بروح واحدة يلتقي موسى مستلم بمواهبها المتعددة وأعمالها المتباينة  الروحية  يلزم أن تلقى القيادات  اإنفرادية، إنما  تعرف  الشيوخ ]1[. فالكنيسة ا   

الرسول: "فإنه كما أراخنة الشعب. في هذا يقول  بنيه ناداب وأبيهو ممثلين للكهنة والاويين ومع السبعين شيًخا يمثلون  هرون رئيس الكهنة واإ الشريعة مع   

الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعًضا لبعض كل واحد كثيرة ولكن ليس جميع اأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن   في جسد واحد لنا أعضاء 

الوعظ. الواعظ ففي  أنبوة فبالنسبة لإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم  مواهب مختلفة بحسب النقمة المعطاة لنا.   لآخر. ولكن لنا 

فبسرور" )رو 12: 8-4(. الراحم   المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، 

وزنات! الرب من  يزدري أيًضا بما وهبه  اآخرين، وا  بموهبته على  المواهب، ليس أحد يفتخر  بروح واحد مع اختاف  هكذا يعمل الكل مًعا 

اعتبارنا فا نحسد وا نحقد على الذين لهم يوحنا الذهبي الفم: ]ليتنا نأخذ هذه اأمور في  الكبرياء وا بصغر نفس! وكما يقولالقديس  بروح   ليعمل ا 

.]
[326]

مواهب أقل مواهب أعظم، وفي نفس الوقت ا نحتقر الذين لديهم   

2. رباط روحي ا جسدي:
هرون وابنيه ناداب وأبيهو ]1[. هنا تظهر القيادة مسئواية معينة، إنما أخذ معه  لم يأخذ واحًدا من ابنيه، بل وا سمعنا عن ابنيه أنهما تسلما 

هرون معه أخوه  أمره اه أن يعمل  قادرين عليها، لكنه إذ  الروحية الحية التي تعمل من أجل اه وحده، فا يسلم ابنيه حسب الجسد أي مسئولية هم غير   

 لم يمتنع.

للرب، وأبيهو تعني "أب هو". ولأسف مات اإثنان عندما قدما كرسوا كهنة  كريم"، وكان أحد الذين  هرون البكر، واسمه يعني " ناداب هو ابن 

الرب، فإنهما مرعبين لكهنة  الرجان مثلين  اأحوال صار هذان  الرب )ا 10: 1، عد 26: 61(، ربما أنهما في حالة سكر، على أي  غريبة أمام  ناًرا   

حرما واشتركا في العمل الكهنوتي منذ بدء قيامه لكنهما  الرب ]9[ وتحت رجليه أمجاد سماوية،  ورأوا  وهرون مع السبعين شيًخا  ن صحبا موسى   واإ

يحذرنا: "من يظن أنه قائم فلينظر أن ا يسقط" )1 كو 10: 12(، كما الرسول  غريبة. لهذا ا نعجب إن كان  ناًرا   نفسيهما من التمتع باه خال تقديمهما 

مرفوًضا" )1 كو 9: 27(. لآخرين ا أصير أنا نفسي  كرزت   يقول: "أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما 

3. دور الشعب:
أراخنة الشعب، لكن ا يمكن أن تقوم الحياة الكنسية على سلبية بناه، والسبعون شيًخا  وهرون كاهنه واإ إن كان قد صعد موسى قائد الشعب 

الرب" اأقوال التي تكلم بها  يرش الدم على المذبح والشعب تحدث معهم عن "كل  للرب وقبل أن  المحرقات وذبائح السامة   الشعب، فقبل أن يقدم موسى 

والمباشرة في عاقتهم مع اه. واأراخنة... لذلك فلهم الكلمة اأولى  وقبلوها بكل رضى ]3[. من أجل الشعب جاء موسى، ومن أجلهم أقيم الكهنوت   
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إشتراك الشعب عانية مع الكهنة في الخدمة. وكما يصلي يلزم  نما  السرية، واإ تعرف الكنيسة القداسات  في الكنيسة يقوم الشعب بدور إيجابي، فا 

الكرازة باإنجيل ويلتزم الشعب بالشهادة أو  البطريرك وكل طغمات الكهنوت.  يصلوا عن اأب   الكاهن من أجل الشعب، يطلب الشماس من الشعب أن 

.
[327]

المقرؤة من جميع الناس  بكونهم رسالة المسيح 

4. دور الفتيان:
الثيران" ]5[. للرب من  وذبحوا ذبائح سامة  محرقات  فأصعدوا  إسرائيل  وأرسل فتيان بني  "

للرب. محرقات وذبائح سامة  أرسلوا إصعاد  نما أعطى موسى إهتماًما بالفتيان الذين  ليس فقط يقوم الشعب بدور إيجابي في الحياة الكنسية، واإ

 فدور الفتيان ا يقف عند اإستماع والطاعة لكنهم يحملون عمًا أساسًيا في حياة الكنيسة.

محرقات الحب وذبائح السامة منك في أيام شبابك، لذا يقول الكتاب: "أذكر خالقك في أيام شبابك" )جا 12: 1(. اه يطلب 

روح التلمذة:  .5
ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل اه" ]13[. "قام موسى 

ويعرف نجاحه للرب،  صورة حية للتلمذة، فإن القائد الناجح هو الذي ُيقدم للكنيسة تاميذ  يشوع بموسى  أمبروسيوس في التصاق  رأى القديس 

برحيله. الرسالة اإلهية أم انتهى عمله  ترك من يكمل   بعد رحيله إن كان قد 

الرهيبة... ما واأسرار  الطوباوي في كل موضع، وسط كل اأعمال العجيبة  يشوع: ]كان ماصًقا لموسى  أمبروسيوس عن  يقول القديس 

الواحد قيادة واآخر سعادة... أحدهما الموعد(. قدم  أرض  الشريعة( وقدم اآخر راحة ) لوحي  الوحدة بين الشيخ والشاب. أعطى اأول شهادة )  أجمل 

.]
[328]

يشوع 10: 12(  تحكم في البحر واآخر في السماء )

بروح الصاة مع الحكمة: 6. العمل 

يشوع ضد عماليق )17: 12(، وها هما يعمان اآن حرب  ، فكانا يعمان مًعا حين كانا يسندان يدّي موسى أثناء 
[329]

هرون بحور التصق 

لدعاوي الشعب أثناء غياب موسى.  في القضاء 

روح أوري بن حور... ومأه من  الرب بصلئيل بن  هرون يمثل الكهنوت، أما حور فهو من سبط يهوذا جد بصلئيل الذي قال عنه موسى: "دعا 

والمعرفة" )خر 35: 30-31(. فكأن حور يمثل الحكمة اإلهية. فإن كان موسى يبسط يديه كان يمثل الصليب، فإن هذا الصليب قام  اه بالحكمة والفهم 

يلزمها في دعاوي الشعب، وكأن الكنيسة  هرون وحور للقضاء في  يترك   على عمل المسيح الكهنوتي وحكمة اه لخاصنا. هنا أيًضا في غياب موسى 

وترفًقا مع الحكمة في التدبير. حنًوا  المملوء   رعايتها للشعب أن يجتمع العمل الكهنوتي 

7. التقديس بالدم:
ا يمكن أن يقدم العمل الكنسي إَا خال المذبح والذبيحة، لهذا بكر موسى في الصباح وبنى مذبًحا في أسفل الجبل واثنى عشر عموًدا أسباط

برش نصف الدم على المذبح والنصف اآخر على الشعب. خال دم إسرائيل ااثنى عشر، فا وجود لهذه اأسباط إَا خال المذبح... وا تقديس لهم إَا   

يسوع، اأخوة ثقة بالدخول إلى اأقداس بدم  الرسول: "فإذ لنا أيها   الذبيحة الحقيقية، دم السيد المسيح يدخل الشعب إلى اأقداس، وكما يقول معلمنا بولس 

شرير مرشوشه قلوبنا من ضمير  كرسه لنا حديثًا حًيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت اه. لنتقدم بقلب صادق في يقين اإيمان  طريًقا   

 ومغتسلة أجسادنا بماء نقي..." )عب 10: 19، 21(.
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الزمني: بالواقع  8. ربط الحياة السماوية 
أراد من العاملين في الكنيسة النقاوة ]10[، كأن اه  اأزرق الشفاف وكذات السماء في  الرب وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق  ظهر لهم 

وأكلوا فرأوا اه  الزمني واحتياجات أجسادهم، إذ يكمل الكتاب قائًا: " لواقعهم  السماوي، لكن دون تجاهل  يحملوا الطبيعة السماوية والفكر   جميًعا أن 

وشربوا" ]11[.  

حضرة ومشرب في  الضرورية من مأكل  أفكاره فينا، دون أن نتجاهل أحتياجات جسدنا  نراه ونتشبه له ونحمل  هكذا يليق بنا كخدام اه أن 

الرب!!!  

أربعين يوًما: 9. موسى على الجبل 
وأربعين ليلة" ]18[. نهاًرا  أربعين  تحدثنا قبًا عن السحاب وظهور مجد اه كنار آكلة، لكننا لننظر اآن إلى موسى وهو على الجبل "

الزمنية، وكأنه يليق بالمؤمن أن يقضي كل أيام حياته على جبل اه، اأرضية أو  يرى القديس أغسطينوس أن رقم 40 ُيشير إلى كمال حياتنا 

الزهد اأربعين يوًما هكذا يعيش المؤمن الحقيقي في حياة  لوجه. وكما صام موسى  الرب وينعم باللقاء معه وجًها  شريعة اه ووصاياه، يتأمل مجد   أي في 

ترتليان: الشركة مع اه والتطلع المستمر له. أو بمعنى أدق نقول مع العامة  ارتفاع قلبه لحياة  الزهد في ذاته إنما أجل  غربته، ليس من أجل   كل أيام 

[، أي صار طعامهما المشبع!
[330]

أربعين يوًما وعاشا على اه وحده يليا   ]صام موسى واإ
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اأصحاح الخامس والعشرون

والمنارة التابوت والمائدة 

1. بين الخيمة والكنيسة والسماء.

2. تقدمات المسكن                   ]9-1[.

3. التابوت                           ]22-10[.

الوجوه                 ]30-23[. 4. مائدة خبز 

وسرجها                  ]39-31[. المنارة   .5

1. بين الخيمة والكنيسة والسماء:

عبورنا إلى المدينة السماوية اأوان حتى  أبوانا  الفردوس حيث ُوجد  وتطوره من   ،
[331]

بدراسة مبنى الكنيسة أصدرنا مجلًدا خاًصا  سبق أن 

الليتروجية وحياة المؤمن الداخلية، كما تحدثنا عن  والدخول إلى قدس اأقداس اأبدي. تحدثنا فيه عن عاقة المبنى الكنسي بالجماعة الكنيسة والعبادة 

ملتزًما ضوء الفكر اإنجيلي وكتابات اآباء اأولين. لهذا أجد نفسي   تفاصيل محتويات المبنى وعاقتها بما أحتوته خيمة اإجتماع والهيكل القديم على 

التكرار. تعرضنا للخيمة ومحتوياتها، منًعا من  الرجوع لهذا البحث لتكملة ما سأشير إليه أثناء  ضرورة  باإشارة إلى   

إرتفع على جبل الرؤيا اإلهية  نرى موسى النبي وقد انفصل عن معوقات  الخروج  والعشرين من سفر  اآن، إذ نعود إلى اأصحاح الخامس 

السماوي" الذي ليس من صنع إنسان، فيه يسكن اه الرب رؤيا جديدة هي "المقدس  والشريعة، واآن يقدم له  المعرفة المقدسة، فقدمت له الوصايا اإلهية   

لصورة هذا المقدس. مثاًا له للذين هم عند سفح الجبل، لكي يسكن اه فى وسطهم ويهيئهم  مع خليقته المحبوبة لديه، وقد طلب منه أن يصنع ظًا 

صورة السماء لصورة السماء عينها حتى يجتاز الشعب إلى العهد الجديد فيدخلون  السماوي. بمعنى آخر جاءت خيمة اإجتماع ظًا   للدخول إلى المقدس 

السماوي. وأخيًرا ينطلقون في الحياة اأبدية إلى كمال المسكن  عربونها،   أو 

ميثوديوس إذ قال: ]تنبأ اليهود عن حالنا، أما نحن فنتنبأ عن السمويات؛ حيث أن الخيمة هي رمز للكنيسة، وأما الكنيسة هذا ما عبر عنه اأب 

.]
[332]

 فهي رمز السمويات

صورة اأمور اإلهية. فإن يعلنوا مقدًما  يستطيعوا خال المحسوسات أن  يزينوا الخيمة كمثال للكنيسة، حتى  العبرانيون أن  كما يقول: ]أمر 

وضوح مما كان نراه اآن بأكثر  السماوي الذي  نوًعا من التمثيل الحقيقي للمسكن  التزم به عندما أقامها كان   المثال الذي ظهر لموسى في الجبل، والذي 

الحاضرة، أنها ا تقدر للبشرية كما هي في الحياة  نرى الحقيقة كما هي. أنه حتى اآن ا تسلم الحقيقة  الرموز، لكنه يحسب قاتًما عندما   قبًا خال 

 على رؤية اأمور الخالدة النقية، كمن ا يستطيع التطلع إلى أشعة الشمس.

فنالوا ثلث الحقيقة؛ صورة السمويات،  ُأعلن لليهود ظال 

السماوي، صورة النظام  أما نحن فعاينا 

لوجه نراها وجًها  وباركها اه )عب 11: 10(،  السماوي، المدينة التي صانعها  نرى المسكن  ولكن بعد القيامة فتتمثل الحقيقة واضحة عندما 

.]
[333]

جزيئيات )1 كو 13: 12(  وليس في الظلمة وا خال 

ليراها "شبه السمويات وظلها" )عب 8: جال  خشوع واإ بالروح إلى الخيمة في  إقترب  العبرانيين عندما  الرسول بولس في سفر  هذا ما كشفه لنا 

يصوغ له أن يتكلم عنها بالتفصيل )عب 9: 5(. أسرار عمل اه وسط شعبه، أمور ا   5(، تعلن 
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2. تقدمات المسكن:
قدرما تسمح محبته يساهم في التقدمة التي تستخدم طلب اه من موسى أن يسأل الشعب لكي يقدم كل إنسان حسبما يسمح قلبه )خر 35: 5(، أي 

الرب وسط شعبه: "من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس  في صنع "المقدس" الذي يسكن فيه 

للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور وزيت  محمرة وجلود تخس وخشب سنط  معزى وجلود كباش  وقرمز وبوص وشعر  وأرجوان   واسمانجوني 

والصدرة" ]7-3[. للرداء  ترصيع  وحجارة  جزع  وحجارة   العطر 

المواد التي ُنساهم بها في المبنى الذي يصير في ملكية اه وفيه يجتمع اه معنا؟ ما هي هذه 

الروحية: المواد ونتفهم معانيها  لنأخذ أمثلة من هذه 

أوريجانوس أن الذهب هو اإيمان الذي يجعل من القلب سماًء، لذا ُيشير الذهب إلى السمويات، كما ُيشير إلى القديسين يرى العامة  أ. الذهب: 

 بكونهم سماء يسكن اه في قلبهم.

خذوا من عندكم" )35: 5(. إن كنتم الروحي يعلن " يقول: ]إن آمنت تقدم قلبك وعقلك ذهًبا!... أجل ذلك فإن موسى وهو يمثل الناموس 

.]
[334]

مشاعرك، ومن كلماتك... الخ للرب شيًئا من  تأخذوا هذه اأشياء من عنكم، فهي إذن في داخلكم. تستطيع أن تقدم   تستطيعون أن 

أوًا أنه أدوات داخل قدس اأقداس( لسببين:  ميئوديوس أن الذهب ُيشير إلى حياة البتولية، إذ يقول: ]لقد أمر بالذهب )أن تصنع منه  ويرى اأب 

ُيقارب من لون الشمس. بهذا فهو يناسب البتولية التي ا تحمل شيًئا دنًسا أو غضًنا إنما تشع دائًما بنور الكلمة. خالها  ا يصدأ، وثانًيا أن لونه إلى حدما 

وعشرين اأربعة  للرب رائحة ذكية مقبولة، في مجامر  الصلوات  قريبين من اه، داخل قدس اأقداس وأمام الحجاب بأيد غير دنسة كالبخور، نقدم   نقف 

.]
[335]

صلوات القديسين  قسيًسا )الذهبية( التي هي 

مرات. الكرازة، أن كلمة اه كالفضة مصفاة سبع  ب. الفضة: إن كان الذهب هو اإيمان القلبي، فإن الفضة هي كلمة 

الزواج. إشارة إلى عفة  يرون في الفضة  ن كان الذهب ُيشير إلى البتولية فاآباء  واإ

ظهرت يداه حلقتان من ذهب )نش 5: 14(، أن أعماله سماوية، أما رجاه فشبه القوة. فالسيد المسيح،  ج. النحاس: ُيشير إلى الصبر أو 

أشواك هذه الحياة وضيقات با خوف!  النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون )رؤ 1: 15(، بهما نُدّك كل 

 وا تفسد.
[336]

د. الخشب الذي ا يسوس: ُيتشير إلى العلم أو العفة التي ا تشيخ

الرسول "ُأقمع جسدي وأستعبده" ، كقول 
[337]

مبروًما أي تحت الضبط والقمع المبروم: إذ ُيشير البوص إلى الجسد، فكونه  هـ . البوص )الكتان( 

الرب. يسوع هو تقدمة لبيت   )1 كو 9: 27(. فكل جهاد لضبط الجسد والتحكم فيه في المسيح 

القرمز الذي نقدمه القرمزي الذي أنقذ حياة راحاب وكل بيتها )يش 2: 18( ُيشير إلى دم السيد المسيح المخلص، فإن  القرمز: أن كان الحبل  و. 

سواء بسفك دم المؤمنين في عصور اإستشهاد القرمز ُيشير إلى اإستشهاد  الرسول "من أجلك نمات كل النهار"؛ كان   هو شهادتنا له حتى الدم، إذ يقول 

الرب.  أو حياة اإماتة اليومية من أجل 

اأرجوان، أرجواًنا، فإننا نلبس نحن  ألبسوه  اإستهزاء بالسيد المسيح كملك  أرادوا  اأرجوان هو لباس الملوك، لذا عندما  اأرجوان: إن كان  ز. 

 ثوب الملك، الذي هو "المحبة".

ناًرا، هي نار . فالمسيحي الحقيقي يحمل في قلبه 
[339]

، كما ُيشير أيًضا إلى النار
[338]

أوريجانوس أنه ُيشير إلى ضياء المحبة يرى العامة 

اأشواك الخانقة للنفس. يحرق  الطريق، والذي  الروح القدس الذي ُينير   

أرميا اضرمت؟!" )لو 12: 39(. وفي سفر  أُريد لو  اأرض، فماذا  ناًرا على  أكد السيد المسيح وجود هذه النار في قلوبنا إذ قال: "جئت ألقي 
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ناًرا إلهية عند سماعها عمواس  الناري. لقد تقبل تلميذا  بالروح القدس  ناًرا" )5: 14(، أنه منقوش في القلب  الرب: "هأنذا جاعل كامي في فمك   يقول 

النارية في يوم الخمسين )أع 2(. يشرح لنا الكتب؟!" )لو 24: 32(. وقبلت الكنيسة األسنة   كلمات المخلص، إذ قاا: "ألم يكن ملتهًبا فينا إذ كان 

أوريجانوس: ]تقديمه ُيشير إلى تحطيم الخطية، المعزى: ُيشير إلى الموت عن الخطية )خر 35: 6، ا 4: 23(. يقول العامة  س. شعر 

.]
[340]

 وموتها فيه، فا تملك بعد في أعضائه

المعزى ُتشير إلى الخطية، فالكباش ُتشير إلى الغضب، فمن يقدم جلودها إنما يعلن أنه قد مات الغضب فيه. ش. جلود الكباش: إن كانت 

اشتراك الكل فى التقدمة:

الرب للكرامة التي تأخذها!... وعلى العكس يا للعار إن اكتشف  الرب. يا  إشتراك كل أحد في التقدمة أمر ا يهمله  أوريجانوس: ] يقول العامة 

الرب. ذكرى في مسكن  تترك لك  تقوى وبغير أمانة ا   أنك لم تقدم شيًئا في بناء المسكن! فإنك إن عشت في عدم 

الرب فإن وجد في قلبك تقدمة له فإنه يدافع عنك ويقيمك ملًكا. عندما يأتي رئيس العالم يبحث في قلوبنا لعله يجد شيًئا ملًكا له فيطالب به، أما 

ذكرى في مسكنك. فإنني أشتاق أن يكون لّي نصيب في هذا الذهب الذي يصنع منه المذبح أو أترك لنفسي  يسوع، هبني اإستحقاق أن  ربي 

ن لم يكن لّي شيء في هذا فهب لّي اإستطاعة على اأقل أن يكون لّي نصيب في الفضة التي السرج، واإ المنارة أو   ُيغطى به التابوت أو الذي تصنع منه 

اأخرى الدوائر واأشياء  قواعدها، أو حتى أستحق أن يكون أستحق أن يكون لّي نصيب في تقديم نحاس المسكن الذي يصنع منه   تقدم لأعمدة أو 

المذكورة في الكتاب المقدس.  

المعزى، حتى وصدرة رئيس الكهنة. إن كان ذلك فوق طاقتي أقدم شيًئا آخر لمسكن اه كشعر  الكريمة لأفود  الحجارة  أميًرا فأقدم  ليتني أكون 

.]!
[341]

أوجد عقيًما با ثمر  ا 

الرب وعشنا. جاءوا إلى موسى بتقدماتهم... اأمر الذي نتحدث عنه في حينه إن شاء  الرجال والنساء  في اأصحاح الخامس والثاثين يشهد أن 

جاءوا بالتقدمات؟ من أين 

أخذوها من بيت العبودية في صنع خيمة اإجتماع الكريمة والثياب التي  والحجارة  أوريجانوس أن الشعب استخدم الذهب والفضة  يرى العامة 

أغراض دينية أن حكمة اه كانت فاستخدموها في  العبرانيون  المصريون هذه اأمور إستخداًما حسًنا، اما   بمحتوياتها، إذ يقول: ]لم يستخدم 

.]
[342]

 معهم

يصنعون لّي مقدًسا:

أريك من مثال المسكن ومثال يصنعوا له مقدًسا يسكن فيه اه معهم، يكون ظًا للسمويات، إذ يقول: "بحسب جميع ما  الرب من موسى أن  طلب 

 جميع آنية هكذا تصنعون" ]9[.

صورة السمويات. في هذا يقول العامة للرب يحمل  صورة للسمويات، هكذا يقام في القلب أيًضا مسكًنا  كما يحمل المبنى الكنسي اأصيل 

برؤيته كمقابل [. كما يقول: ]يشتهي اه أن يصنع له مسكًنا، واعًدا إيانا 
[343]

للرب داخل نفسه أوريجانوس: ]يستطيع كل واحد منا أن يبني مسكًنا   

الرب" )عب 12: 14(. هذا هو المسكن الذي يأمر يرى أحد  إتبعوا السام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن  للعبرانيين: " الرسول   لذلك[، إذ يقول 

طهارة القلب الرب إنما يكون خال  يدرك تماًما أن بناء مسكن  وروًحا، إذ كان  ليكونوا مقدسين جسًدا  يراه في اأبكار،  الرسول أن   ببنائه، والذي يود 

للرب مسكًنا؛ لنبنه جميًعا مًعا، وليبنه كل واحد منا في داخله. أما المسكن الذي نبنيه فهو الكنيسة المقدسة "التي ا دنس فيها فيرى اه. إذن فلنبِن   والجسد 

.
[344]

 وا غضن" )أف 5: 27(
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3. التابوت:
وأخيًرا اأثاث ومواد بنائها وأقسامها  لإشتراك في تقدمات بناء الخيمة أن يحدد أبعاد الخيمة  الدعوة  الخروج أن يحدثنا بعد  كنا نتوقع في سفر 

الوجوه  الذي فيها، لكننا هنا نجده يبدأ بالحديث عن بعض أثاثها قبل حديثه عن الخيمة نفسها. فيحدثنا في هذا اأصحاح عن تابوت العهد ومائدة خبز 

أراد أن يبدأ بالحديث عن أقدس اأمور في أقدس موضع في ذلك الحين؛ هذه اأشياء الثاثة إنما تمثل سّر حلول اه وسط شعبه والمنارة، ولعله بهذا   

المنارة الذهبية(. استنارتهم به ) الوجوه( وسّر   )التابوت( وسّر شبعهم باه )مائدة خبز 

أراد بهذا أن يقدم لشعبه والشريعة، وكأن اه  المنارة نفسها وبعد استام الوصايا العشر  جاء الحديث عن هذه اأمور الثاثة قبل الحديث عن 

الحرة وحدها ا يقدر أن ينفذ الوصايا اإلهية، لكنه في حاجة إلى التابوت بإرادته   اإمكانيات التي تسندهم في تنفيذ هذه الوصايا اإلهية، أن اإنسان 

بالروح القدس. بهذا ليس فقط اإستنارة  وبالمنارة التى هي  الوجوه التي هي الشبع بخبز المائكة،   الذي هو حلول اه نفسه داخل القلب، ومائدة خبز 

ومفرحة لنفوسهم. أواد اه   تصير الوصايا ممكنة التنفيذ، لكنها تصبح طبيعية في حياة 

واآن نتحدث عن تابوت العهد:

شكل التابوت ومادته:

ذراع وارتفاعه  ذراع ونصف  وعرضه  ذراعان ونصف  صندوق". فقد كان أشبه بصندوق طوله  عارون"، وتعني الكلمة " بالعبرية " يسمى 

برأسه إكليل من ذهب. فوقه غطاء من الذهب الخارج ]11[. يحيط  مصنوع من خشب السنط ومغشى بصفائح ذهبية خالصة، من الداخل ومن   ونصف، 

عرش اه الرحمة حيث كان يمثل  كرسي  كابورت"؛ هذا ااسم مشتق من "كافار" التي تعني "يغطي"، وكما تعني "يكِفر". ويسمى أيًضا   الخالص يسمى "

ووجهاهما كل طرف، وهما من الذهب الخالص، يظلان الغطاء، باسطين أجنحتهما إلى فوق،  كروبان، واحد من كل  أواده. وفوقه  حنًوا نحو  المملوء   

 واحد نحو اآخر. وعلى كل من الجانبين حلقتان ذهبيتنان لكي يدخل في كل حلقتين عصا من خشب السنط المغشاه بالذهب، ُتستخدم لحمل التابوت.

بحراسته وحمله بنوقهات من الأويين )عد 3: 31-29(.  وكان المنوط 

تاريخ التابوت وعمله:

الكروبين اللذين على تابوت الرب: "وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك على الغطاء من بين  الحضرة اإلهية، إذ يقول  كان تابوت العهد يمثل 

إسرائيل" ]22[.  الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني 

ويهرب نهاًرا وعمود النار ليًا، وكان متى حمل ُيقال: "قم يا رب فلتتبدد أعداؤك  بهذا كان التابوت يسير أمام الشعب يتقدمه عمود السحاب 

إسرائيل" )عد 10: 36-33(. ربوات ألوف  إرجع يا رب إلى  ذا حّل في موضع ُيقال: "  مبغضوك من أمامك"، واإ

شيلوه حيث اأردن حمل التابوت أمامهم فانشق النهر )يش 3: 14-17(، ثم بقى مدة في الخيمة في الجلجال، نقل بعده إلى  عندما عبر الشعب 

وجاؤا به إلى وأربعة )إر 7: 12-15(. وبسبب شر إبني عالي الكاهن وقع التابوت في يدّي الفلسطنيين في أفيق )1 صم 4(  قرون   بقى ما بين ثاثة 

يعاريم )1 صم 6: 7(، ثم نقله داود النبي قرية  إرجاعه، فوضع في  واضطروا إلى  بجوار صنم داجون )1 صم 5: 2( فحلت بهم البايا  ووضعوه   أشدود 

أورشليم، حتى بنى الهيكل )2 صم 6: 1-15، أي 15: 29-25(.  إلى 

التابوت والمذبح المسيحي[345]:

نما ُيشير إلى عمل اه الخاصي خال ذبيحة العهد، لذا جاء المذبح يكمل ما هدف إليه الحضرة اإلهية فحسب، واإ ا ُيشير تابوت العهد إلى 

 التابوت في كل تفاصيله ومحتوياته، نذكر على سبيل المثال:

إشارة إلى الصليب الخشبي، سّر اتحادنا مع اه وعلة دخولنا إلى مقدساته اإلهية. مصنوًعا من خشب السنط،  أ. كان التابوت 
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والخارج، مع أن الداخل غير ظاهر للعيان، لكي يعمل عمل الذبيحة في أعماقنا الداخلية كما في ب. مغشى بالذهب الخالص من الداخل 

سماوي )ذهبي(. بروح  الخارجية، فنحيا  تصرفاتنا   

برأسه إكليل من الذهب، عامة دخولنا إلى اأمجاد السماوية خال المذبح اإلهي. ج. يحيط 

وليتروجياتهم. والكاروبيم في تسابيحهم  السيرافيم  وشركتنا مع  كروبان، عامة إنفتاحنا على الخليقة السماوية  د. يظلل الغطاء 

اسخاتولوجية الكروبين... هذا جميعه عن  سماوي( عند  أزرق ) وتراءي اه هناك وسماع صوته، وظهور لون  الكروبين  و. ظهور السحاب بين 

السماوي. ليتروجيتنا في المذبح الجديد، واتسامها بالطابع  أخروية(  ( 

ووعاء المن الذي ُيشير إلى جسد يشيران إلى كلمة اه الخاصية التي نتقبلها خال العمل الذبيحي،  لوحا العهد اللذان  يوجد في داخل التابوت  ز. 

الرعوي الكنسي واإرتباطه بالذبيحة. هرون التي ُتشير إلى العمل  الرب المقدس، وعصا   

التابوت والكنيسة:

حينما أتكلم عن الكنيسة ا أستطيع أن أفصل الكنيسة الجامعة عن كنيسة القلب إذ أن اأخير عضو في الجماعة المقدسة الكلية... وقد جاء

الواحدة، كنيسة الجماعة المقدسة، وكنيسة القلب. رمًزا لهذه الكنيسة   التابوت يحمل 

للوحي لشريعة اه ) حارسة  والخارج، وأن تكون  بعروس المسيح أن تكون كتابوت العهد مغشى بالذهب من الداخل  جيروم: ]يليق  يقول القديس 

الشريعة إذ ُيسر اه أن خارج   مل 8: 9( هكذا يليق بك أَا يكون في ذهنك شيء 
[346]

الشريعة1(  لوحي  سوى  يحوي  الشريعة(، وكما أن التابوت ا   

.]
[347]

والكاروبين]22[" الرحمة  كرسي   يجلس في ذهنك كما جلس على 

العذراء بكونها حاملة للسيد المسيح، والعضو اأمثل في الكنيسة المقدسة. مريم  ن كان التابوت يمثل الكنيسة، فهو يمثل أيًضا القديسة   واإ

الروحية والجسدية، من الداخل مريم، إنها مغشاه بالبتولية )الذهب(  لقد سبق فتحدثنا بأكثر تفصيل عن مدى التشابه بين تابوت العهد والقديسة 

مريم الحاملة للسيد في أحشائها أبهجت زيارة القديسة  فرًحا حتى رقص داود أمامه )2 صم 6(، هكذا  والخارج. وكما كان التابوت يبعث في الشعب   

.!
[348]

سكيرتان( بابتهاج فرقص ) يوحنا المعمدان في أحشاء أمه   الجنين 

الوجوه: 4. مائدة خبز 
ذراًعا ونصف؛ وكانت مغشاه بالذهب، وارتفاعها  ذراًعا واحًدا  وعرضها  ذراعين  مصنوعة من خشب السنط، طولها  الوجوه  كانت مائدة خبز 

عصوان لحملها. أطرافها ليوضع فيها  أربعة حلقات ذهبية عند   وعلى حافتها العليا إكليل ذهبي. وبها 

فتحوي البخور )ا 24: 7(، ويوضع في الكاسات الخمر ورفعها عنها، أما الصحون  وكانت الصحاف تستخدم في إحضار الخبز إلى المائدة 

 للتقدمة، وتستخدم الجامات في صب الخمر وسكبه.

بجوار الحائط الشمالي، أي عن يمين الداخل في الخيمة )خر 40: 22(. وقد ُوجد في هيكل سليمان عشر الوجوه في القدس  توضع مائدة خبز 

منارة واحدة في وقت وجوه، كما وجد به عشر منائر ذهبية، لكنه يبدو أنه لم يكن يستخدم إَا مائدة واحدة في وقت واحد، كما ا تستخدم إَا  موائد حبز   

 واحد )2 أي 4: 8، 19؛ 3: 11(.

أخرى عوًضا عنها ) 1مك 22؛ 4: 51-49(. أما الهيكل الثاني فمائدته أخذها أنطيخوس أبيفانيوس، وقام يهوذا المكابي بعمل مائدة 

الوجوه: مصطلحات خبز 

الوجوه Showbread, Shewbread أو روحية تخص عاقتنا باه، فهو يسمى خبز  ، حملت معاٍن 
[349]

كثيرة لهذا الخبز هناك مصطلحات 

الوجه Bread of (the) face ُيشير إلى العبري هو خبز  الحرفية للتعبير  والترجمة  الخضرة Bread of Presence ) خر 25: 30؛ 35: 13(،   خبز 
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ملتزم شخصًيا باشباع احتياجات شعبه، لذلك كان عدد الخبز اثنى عشر عامة تعهده باشباع كل شعبه حضرته. وكأن اه   وجود هذا الخبز أمام اه وفي 

طوال العام، لهذا يسمى "الخبز الدائم" )عد 4: 7(، كما يدعى  )جميع اأسباط(. كما أن رقم 12 ُيشير أيًضا إلى أشهر السنة، كأن اه يتعهد بإشباع شعبه 

الوجوه الدائم التقدمة" )2 أي 2: 4(... وكأن الديمومة هنا أيًضا ُتشير إلى تقديمه بغير انقطاع، عامة وجود عهد دائم بين اه وكل الجماعة ا  "خبز 

الراحة( بعد أن يوضع خبز  يتوقف. كما يسمى "الخبز المقدس" )1 صم 2: 14(، فا يأكله إَا الكهنة المقدسين للعمل، يأكلونه في الخيمة يوم السبت )

الراحة، كأنه يخص الروحي الائق بحياة القداسة، يؤكل يوم السبت، أي يوم   جديد ساخن، وكأنه ا ُيشير إلى شبع مادي جسداني، لكنه ُيشير إلى الشبع 

الراحة اأبدية!  

طقس الخبز:

السماوي الذي ليس من لهذا الخبز طقس دقيق جاء في الاويين )24: 5-9(، فكان يصنع كل سبت حيث ا يجوز العمل، أنه ُيشير إلى الخبز 

السماوي(، يقدم على المائدة الذهبية ساخًنا، تأكيًدا لسمته السماوية وقلبه الملتهب حًبا إشباعنا. يوضع الخبز على صفين أو  هذا العالم )أي المسيح نفسه 

.]
[351]

يحرق يوم السبت  ،
[350]

المؤرخ: ]إنه كان ُيقدم بخور على كاسات ذهبية يوسيفوس   جهين، ويوضع بخور فوق كل صف. وكما يقول 

عشرى إيفة من الدقيق الفاخر، الذي كان يستخدم لتقديمه عبارة عن  خبزة  . كل 
[352]

فطيًرا با خمير يوسيفوس أن هذا الخبز كان  يرى 

الكرامة، وعلى مائدة الملك )تك 18: 6، 1 مل 4: 22(، كما كان يستخدم في بعض التقدمات.  للضيوف أصحاب 

وسرجها: المنارة   .5
وأزهار تزينت كاسات وعجر  ارتفاعها ستة أقدام، وتتكون من قاعدة وساق وست ُشعب،  الرب تصميمها وحدد مادتها ومقاييسها. بلغ  وضع 

بزيت نقي جًدا، طول المساء )خر 25: 31؛ 37: 17، ا 24: 4، عدد 8: 2(. كانت أسرج، تضاء   وماقط ومنافض، كلها من الذهب تحمل سبعة 

المحترقة. اأشرطة  اأسرجة، أما المنافض فتوضع فيها   الماقط الذهبية تستخدم في إصاح 

يذكرنا باه الذي الروحية. فالنور  يتجزأ من الطقس التعبدي، لها مفاهيمها الاهوتية  جزًءا ا  نما كانت  لمجرد اإضاءة فحسب، واإ المنارة  لم تكن 

أوجده كأول أعمال خلقته )تك 1: 3( في النور يسكن اه )تك 24: 10(، وبه يلتحف )مو 10: 42(. هو نور شعبه )إش 10: 27(، يضيئ عليه  

 بمجيئه لخاصه )إش 9: 2(، كما يضيئ على اأمم والشعوب )إش 42: 6، 49: 6(، ليحولهم من أبناء الظلمة إلى أبناء النور. لهذا ففي طقس العماد

إشارة إلى الشرق،  يعترف بعمل اه الخاصي ينظر إلى  ذ  إشارة إلى مملكة الظلمة التي إبليس، واإ الغرب،   إذ يجحد طالب العماد الشيطان ينظر إلى 

 مملكة النور التي ه.

نرى الكنائس في نوًرا للعالم )مت 5: 14، 16(، بهذا  فبإشراقه على تاميذه جعلهم  وكما أن السيد المسيح هو نور العالم )يو 1: 41، 8: 12( 

الرؤيا في شكل منابر سبع )رؤ 1(.  سفر 

السرائرية الناري، الذي يضيئ في الكنيسة ويلهبها بنار الحب اإلهي، يعمل في حياتها  الروح القدس  أسرجة ُتشير إلى عمل  وجود السبعة 

استنارة دائمة. المؤمنون في  روحي تمتد إليه يد الكنيسة لكي يعيش  اأسرار السبعة( بل وفي كل عمل   )خال 

النور في كنيسة العهد الجديد:

اأنوار أثناء العبادة، الرسل  روحية للنور، واستخدمت كنيسة  التوراة والكتابات وطقوس العبادة – مفاهيم  تسلمت الكنيسة عن التقليد اليهودي – 

لمجرد اإضاءة، ترواس با معنى، فلو إنها  اإفخارستيا في  كثيرة )20: 8( أثناء إقامة  يروي لنا عن وجود مصابيح  الرسل أن   فا يمكن لسفر أعمال 

روحًيا يمس حياة العابدين. وقد سلكت الكنيسة لذكره، لكن الكنيسة المسيحية منذ بدء انطاقها رأت في اإضاءة طقًسا   لكان هذا اامر طبيعًيا ا حاجة 

أضواؤها على زجاج الكنيسة المنيرة داخل الكنيسة وقد انعكست  السرج  الرابع يتحدث عن  القرن  الروح، فنجد الشاعر اأسباني Prudentius فى   بهذا 
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اأنوار أثناء العبادة. نوا شهادة مشابهة عن استخدام  بولينوس أسقف  القرن قدم اأب  السموات قد تأأت بالنور. وفي نفس   النقي وكأنها 

، وعن
[353]

المشرق الذي ظهر للمجوس ليدخل بهم إلى المسيا المخلص الشرقية ليل نهار وكأنه نجم  السراج المنير في  سبق أن تحدثنا عن 

والسراج التي تضيئ أمام أيقونات  ،
[354]

الرأس واآخر عند القدمين المرافقان لجسد السيد في القبر واحد عند   الشمعدانين حول المذبح وكأنهما الماكان 

الفردوس. وكواكب مضيئة في  نوًرا في العالم  يسوع ربنا   القديسين إذ صار القديسون بالمسيح 

trikri، أما في الطقس
[355]

فروع  فرعين dikri أو ثاثة  يبارك اأسقف الشعب بشمعة ذات  البيزنطي  في القداس اإلهي حسب الطقس 

أنوار الكنيسة قراءة اإنجيل تضاء كل  الرحمة من اه. أثناء  يرافقه ثاث شمعات أثناء رفع البخور وطلب  فيبارك الكاهن الخادم الشعب بالصليب   القبطي 

.
[356]

إنارة العالم شارة لعمل اإنجيل في  سراج رجلي ونور لسبيلي" واإ المرتل "كامك  يساره، كقول   كما يحمل شماسان شمعتين عن يمين اإنجيل وعن 

جنازة ، ووصف 
[357]

كبريانوس الجنازات، كما جاء في أعمال إستشهاد القديس  كجزء من طقس صاة  اأنوار – المصابيح والمشاعل-   وتستخدم 

الراحلة إلى النور إشارة إلى عبور النفس   ،
[359]

اإمبراطور قسطنطين وجنازة   ،
[358]

غريغوريوس أسقف نيصص ماكرينا أخت القديس   القديسة 

والفرح اإبدي. السماوي   
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  والعشرونالسادساألصحاح 

خیمة االجتماع 
)، أي أظهر له الحقیقة 9: 25یروي لنا سفر الخروج أن اهللا أظهر لموسى مسكًنا لیقیم مثاًال له (خر 

) 23: 9، 5: 8) والرسالة إلى العبرانیین (44: 7لكي یصنع لها رمًزا على شبه الحقیقة. وقد أكد سفر األعمال (
أنه رأى نموذًجا حقیقًیا. هذا یعني شیًئا واحًدا هو ان اهللا قد أراد أن تكون جمیع تفاصیل المبنى ودقائقة لیست 

. ˺أموّرا للزینة بل رمًزا یعلن حقیقة واقعیة وٕاشارة تتنبأ بحقیقة روحیة مقبلة

ولما كان موضوع خیمة اإلجتماع قد شغل أكثر األصحاحات الباقیة من السفر لهذا رأیت تقدیم فكرة 
مبسطة عنها من جهة أسمائها وأبعادها وأقسامها وموادها وأثاثاتها، تسند القارئ في فهم هذه األصحاحات. 

أسماء الخیمة: 
). 9-8: 25]، ألن اهللا أمر موسى أن یقیمها لكي یسكن في وسطهم (خر 1. المسكن [1
) إذ یودع فیها كأمر أساسي تابوت العهد 44: 7)، أو خیمة الشهادة (أع 21: 38. مسكن الشهادة (2

الذي یحوي لوحي الشهادة، وكأن الخیمة في جوهرها جاءت كشهادة عملیة للعهد الذي أقامه اهللا مع شعبه، نقشه 
بإصبعه على لوحي الشهادة. 

. خیمة االجتماع: دعیت هكذا لیس ألن الشعب یجتمع مًعا فیها، وٕانما ألن اهللا نفسه یجتمع مع شعبه 3
)، لیؤكد رعایته للشعب وحفظه لعهده معهم. 7: 33خاللها (

)، إنه لیس مجرد موضع لقاء، لكنه المكان الذي یقدمه الشعب هللا 24: 6، یش 34. بیت الرب (خر 4
كتقدمة، فیتقبله اهللا مالئ السماء واألرض لیجعله في ملكیته بیًتا خاًصا له، هذا الذي ال یسكن في بیت، حتى 

 مسكن اهللا! تیدخل إلیه رجاله وأوالده كمن یدخلون السماوا

أبعاد المسكن: 
  10 ذراًعا وعرضه 30كانت الخیمة على شكل متوازي مستطیالت، طوله 

 لوًحا، عشرون لوًحا من 48 أذرع، والمدخل في الشرق. یقوم الجانبان والمؤخرة على 10أذرع، وارتفاعه 
كل جانب وثمانیة ألواح في المؤخرة. طول اللوح عشرة أذرع وعرضه ذراًعا ونصف، مغشي بالذهب. لكل لوح 

طرفان من الفضة یدخالن في قاعدتین من الفضة. وكانت األلواح موصلة بعوارض من خشب السنط مصفحة 
]. 30-15بذهب تنفذ بحلقات  ذهبیة [

المدخل في الشرق مفتوح لكنه مغطى بشقة (حجاب) من الكتان المبروم واألسمانجوني واألرجوان 
والقرمز، معلقة على خمسة أعمدة مغطاة بالذهب ومستقرة على قواعد من نحاس. 

أقسام المسكن: 
ینقسم المسكن من الداخل إلى قسمین بأربع أعمدة متشابهة تثبت على أساسات من فضة ومعلق علیها 

] عبارة عن شقة مطرزة من أعلى المسكن إلى أسفله، من الكتان المبروم واألسمانجوني 37، 32-31حجاب [
واألرجوان والقرمز، وعلیها الكاروبیم برسم حاذق. 

1 Edersheim: Bible History, Old Testament. 1977, vol 2, p 122-123. 
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یسمى القسم الغربي قدس األقداس، وهو أشبه بمكعب كل ضلع فیه طوله عشرة أذرع، یحوي في داخله 
تابوت العهد. 

أما القسم الشرقي فیسمى القدس، أبعاده عشرون ذراًعا في الطول، وعشرة أذرع عرًضا، وعشرة أذرع 
)، یحوي مائدة خبز الوجوه على یمین الداخل للقدس، ویقابلها على الیسار 24-22، 18، 16: 26إرتفاًعا (خر 

المنارة الذهبیة، وبینهما مذبح البخور الذهبي قبالة تابوت العهد (في قدس األقداس). 

مادة الخیمة وأغطیتها: 
. الخیمة في حقیقتها عبارة عن ستارة ضخمة تغطي السقف والجانبین والمؤخرة، لكنها ال تصل إلى 1

األرض بل ترتفع على األرض ذراًعا واحًدا من الجانبین. هذه الستارة تتكون من عشر قطع من الكتان المبروم 
 وعرضها أربعة أذرع، موصلة في Ï ذراًعا28واألسمانجوني واألرجوان والقرمز مطرزة بالكاروبیم، طول الشقة 

شكل شقتین، كل خمس شقق موصولة مًعا. شقة منهما تمثل السقف وثالثة جوانب قدس األقداس، واألخرى تمثل 
سقف القدس وجانبیه. وتوصل الشقتین مًعا خالل خمسین عروة من األسمانجوني في كل منهما، ُتربط العرى مًعا 

خالل شظاٍظ من الذهب، فتصیر كأن الخیمة كلها قطعة واحدة. 
 ذراًعا 30 ستارة ضیقة كل منها 11. یصنع الغطاء الرئیسي للخیمة من شعر المعزى، ویتكون من 2

 أذرع، بهذا یزید طول الغطاء عن الستارة الداخلیة ذراعین، أي ذراع من كل جانب لیغطي الخیمة حتى 4× 
األرض. هذه الستارة أیًضا موصولة مًعا في شكل ستارتین، الصغیرة تتكون من خمس ستائر مًعا تغطي السقف 

: 7 ستائر) تغطي السقف وجوانب القدس مع جزء صغیر من المدخل (6مع جوانب قدس األقداس، والكبرى (
13 .(

. غطاءان آخران من جلود الكباش المحمرة وجلود التیوس لوقایة المسكن من الشمس والمطر. 3

الدار الخارجیة: 
 ذراًعا، والمسكن في موقعه یمیل 50 ذراع وعرضه 100یحیط بالمسكن فناء على شكل مستطیل طوله 

إلى الجانب الغربي من الفناء. 
یحدد الفناء بعشرین عموًدا من كل جانب، وعشرة أعمدة في العرض، وارتفاعه خمسة أذرع، نصف 
ارتفاع المسكن. على األعمدة تعلق شقق من الكتان المبروم. األعمدة مغطاة بفضة وتستقر على قواعد من 

نحاس. 
المدخل من جهة الشرق، اتساعه عشرون ذراًعا، مغلًقا بستارة من األسمانجوني واألرجوان والقرمز 

). 18-9: 27والكتان المبروم، ومعلقة على أربعة أعمدة (خر 
في الفناء، خارج المسكن توجد المرحضة وأیًضا مذبح المحرقة. 

إقامتها وموقعها: 
)، وقد اشتغل الصناع تسعة 17: 40أقیمت الخیمة في الیوم األول من السنة الثانیة من خروجهم (

أشهر في إقامتها، دشنت بعدها بشعائر دینیة. 

Ï) فیكون هناك ذراع من 9+9 أذرع) وتسعة أذرع من كل جانب (10 ألن هذا الطول سیمثل عرض الستارة الكلیة، فیغطي السقف (
. كل جانب غیر مغطى بالستارة الداخلیة
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وكانت تنصب مدة السفر في البریة وسط المحلة، تحیط بها خیام الكهنة والالویین، ثم خیام بقیة 
). 34-2: 2األسباط حوالیهم في أربعة أقسام (عدد 

في الیوم الذي أكملت فیه الخیمة أظهر اهللا ذاته في سحابة غطتها ومألتها، بعد ذلك تحولت السحابة 
إلى عمود كان یسیر أمام الشعب في رحالتهم. إذا وقف العمود فوق الخیمة ینزل الشعب، وٕاذا انتقل نقلت الخیمة 

-15: 9، عد 38-35: 40وتبع الجمهور السحابة. باللیل كانت السحابة تتحول إلى عمود نار یسیر أمامهم (
23 .(

) 1: 18) ثم نقلت إلى شیلوه (یش 19: 4ولما انتهوا من البریة، إستقرت الخیمة في الجلجال (یش 
)، وفي أیام الملك داود نقلت إلى جبعون 9-1: 21 صم 1وبقیت ما بین ثالثة وأربعة قرون، ثم نقلت إلى نوب (

) حتى بنى الهیكل على نمطها وان یكون 13: 3 أي 2)، وكانت هناك في بدء حكم سلیمان (29: 21 أي 1(
في أبعاده ضعفها طوًال وعرًضا وارتفاًعا. 

الخیمة كرمز للسید المسیح: 
. المواد التي تصنع منها الشقق هي التي یصنع منها الحجاب الذي یفصل قدس األقداس عن القدس، 1

وأیًضا ذات المواد التي تصنع منها الستارة التي في مدخل المسكن، وأیًضا ثیاب هرون رئیس الكهنة، هي تمثل 
شخص السید المسیح من جوانب أربع، وكأن السید المسیح هو غایة كل هذه الرموز. 

أ. الكتان المبروم ُیشیر إلى الطهارة والنقاوة الكاملة. 
). 13: 3ب. األسمانجوني، لونه سماوي، ُیشیر إلى كونه من السماء (یو 

). 2ج. األرجوان، لباس الملوك، عالمة ملكه (مز 
د. القرمز إشارة إلى عمله الخالصي، بسفك دمه ألجل خالصنا. 

هذا هو األساس الذي تقوم علیه الخیمة من كل جوانبها، إنها شخص السید المسیح نفسه الذي فیه 
یلتقي األب مع البشریة... إذ فیه تمت مصالحتنا معه! 

. تغطى هذه الشقق الرائعة الجمال بثالث أغطیة: 2
]، غطاء بال جمال، إذ بقدر ما حمل السید في أعماقه جماله 7أ. الغطاء األول من شعر معزى [

اإللهي، كان خارجه یحمل أتعاًبا وآالًما. رآه إشعیاء النبي بال جمال وظهر له كأنه مضروب من اهللا والناس (إش 
)، لكنه هو حمل اهللا الذي علیه وضعت آثامنا وخطایانا. 53

ما نقوله عن شخص السید نقوله أیًضا عن وصایاه وتعالیمه، فوصیته صعبة، طریقها كرب وبابها 
ضیق، لكن من یدخل إلى الوصیة ویمارسها یجد السید المسیح داخلها یفرح النفس ویهبها لذة فائقة! 

وما نقوله عن السید ووصیته ینطبق أیًضا على تابعیه، فمن یسلك مع المسیح ال یحمل حجاًال خارجًیا، 
)! من الخارج یحمل المسیحي أتعاًبا وآالًما وفي الداخل أمجاًدا وأفراًحا! 45إنما "مجد ابنة الملك من داخل" (مز 

] ترمز لطاعة السید المسیح لآلب حتى الموت. 14ب. جلود كباش محمرة [
] وهي فوق كل األغطیة، إذ ترمز للسمة البارزة في شخص السید المسیح: ثباته 14ج. جلود تخس [
في الشهادة حتى الموت! 

األعمدة والعرائض: 
ما هي األعمدة التي توضع علیها الشقق الموصولة، وما هي العرائض التي تربط األعمدة مًعا؟ 
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: [یلزم أن یكون في الخیمة أعمدة، أي المعلمون الذین هو سفراؤها، هؤالء العالمة أوریجینوسیقول 
). 9: 2یقول عنهم الرسول: "... یعقوب وصفا ویوحنا المعتبرین أعمدة أعطوني وبرنابا یمین الشركة" (غل 

]، وذلك كما یتحد المعلمون مًعا في 19في المسكن تجتمع األعمدة مًعا خالل العرائض المساعدة [
الكنیسة. 

قواعد األعمدة من الفضة، لكل عمود قاعدتان... أما الفضة فتعلن عن كلمة اهللا ونوال موهبة الروح، إذ 
. Ïكالم اهللا نقي كفضة مصفاة في بوتقة

)، 20: 2أساس تبشیر الرسل هو األنبیاء (القاعدة)، ألن الكنیسة تقوم على الرسل واألنبیاء (أف 
وبشهادتهم (األنبیاء) یتقوى اإلیمان بالمسیح الذي هو تاج األعمدة، الذي كما أظن عّبر عنه الرسول قائًال أن 

 هي األیدي المتشابكة –). أما العوارض التي تربط األعمدة فكما رأینا 3: 11 كو 1رأس الرجل هو المسیح (
. Ðخالل الشركة الرسولیة]

باختصار نقول أن الخیمة وهي ترمز للسید المسیح، ترمز أیًضا للكنیسة كجسد المسیح الذي على 
الرسل (األعمدة) المتحدین بروح الحب والشركة (العوارض) الكارزین بما تنبأ عنه األنبیاء (القواعد الفضة) فهي 

كنیسة رسولیة تسلك بالفكر الرسولي، وال تتجاهل الناموس واألنبیاء، بل تعتمد علیهما بروح إنجیلي. 

أعمدة الحجاب وأعمدة المدخل: 
یقوم الحجاب الذي یفصل قدس األقداس عن القدس على أربعة أعمدة، فإن كان هذا الحجاب یمثل 

عزل اإلنسان وحرمانه من الدخول إلى حضرة اهللا والتمتع برؤیته، فإنه في الحقیقة یمثل حبنا للعالم، أو شهوات 
الجسد الذي أخذ من التراب (العالم)، لذلك فإن األربعة أعمدة هنا ُتشیر للعالم (أربعة جهات المسكونة) أو شهوات 

الجسد، األمور التي أنهارت بارتفاع السید المسیح على الصلیب، حیث انشق حجاب الهیكل. 
أما ستارة المدخل (السجف) فتقوم على خمسة أعمدة؛ ورقم خمسة ُیشیر غالًبا إلى الحواس الخمس، فال 

دخول إلى المسكن إالَّ بتقدیس الحواس الخمس. لهذا ُشبه ملكوت السموات بالخمس عذارى الحكیمات اللواتي 
حملن مصابیحهن المتقدة، أي لهن الحواس المقدسة والمستنیرة بالروح القدس، أما ملكوت إبلیس فشبه بالخمس 

عذارى الجاهالت اللواتي لهن مصابیح غیر موقدة، ألن حواسهن قد انطمست في الظلمة ولم تقدر على الدخول 
). 25إلى العرس السماوي (مت 

الشقق: 
الخیمة في جوهرها ستارة ضخمة تتكون من ستارتین متحدتین مًعا، كل ستارة تتكون من. خمس شقق، 

 أذرع؛ هذه الشقق مصنوعة من الكتان المبروم واالسمانجوني واألرجوان 4 ذراًعا وعرضها 28كل شقة طولها 
والقرمز. 

 40 ذراًعا وطولها 28فالستارة الكلیة التي تمثل الكنیسة الجامعة، بكونها خیمة المسیح وثوبه، عرضها 
 ُیشیر إلى كنیسة العهد الجدید 28 عرض الشقة). هذه األبعاد لیست بغیر معنى، فأن رقم 4 شقق × 10ذراًعا (

 جهات المسكونة) یكون كنیسة 4، فإن اإلنجیل إذ ُیكرز به في العالم (Ñ یمثل الكمال كما رأینا قبالً 7حیث رقم 

Ï یبدو لّي أن كل عمو یتكء على قاعدتین من الفضة، هما كلمة اهللا (العهد القدیم والعهد الجدید)، إذ ربما قصد بهما الناموس والنبوات 
. بكونهما قاعدة العمل الكنسي الرسولي

2 Origin: In Exod, hom 9: 3. 
Ñ ،21، 20، صفحة 1979 للمؤلف: رؤیا یوحنا الالهوتي .
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 فتشیر لعهد الناموس، حیث ُیشیر الرقم إلى الوصایا العشر منفذه في هذا 40. أما رقم 28العهد الجدید رمزها 
 یوًما إیلیا عالمة ضرورة النسك كل أیام غربتنا، وأیًضا صام السید 40)، لذلك صام موسى 4 × 10العالم (

المسیح أربعین یوًما. إذن فالستارة ُتشیر إلى كمال الكنیسة المتحدة خالل العهدین، القدیم والجدید. 
ویالحظ أن الستارة الكلیة التي تتكون منها الخیمة في حقیقتها ستارتان متحدتان مًعا، كل منهما تتكون 

من خمس شقق، وكأن الخیمة في حقیقتها هي ثمرة إتحاد شعبین، الشعب الیهودي الذي قّدس حواسه الخمس 
لیتشبه بالعذارى الحكیمات الخمس، والشعب األممي الذي قّدس كذلك حواسه الخمس متشبًها بالعذارى الحكیمات. 

الشعبان یمثالن خیمة واحدة، هي جسد السید المسیح المقدس. 
]، ترتبط العرى كلها 5-4تتحد الستارتان مًعا خالل خمیسن عروة في إحدى الجانبین من كل ستارة [

، أي حلول الروح القدس في یوم 50بواسطة خمسین أشظة ذهبیة. إذن فسّر اتحاد الشعبین مًعا هو رقم 
الخمسین، حیث وحّد الشعب الیهودي مع الشعوب، معطًیا للتالمیذ موهبة التكلم بألسنة كل شعوب ذلك الزمان 

لیجتمع الكل مًعا بلسان الوحدة والحب وشركة الروح القدس. أما كون األشظة من الذهب. فذلك ألن سّر الوحدة 
الذي یقدمه الروح القدس إنما یتم خالل تمتعنا بالفكر السماوي، إذ ال یوجد في السماء إنشقاق وال إنقسام إنما 

وحدة وحب! 
أما كون الشقق من الكتان واألسمانجوني واألرجوان والقرمز، فهذا ُیشیر إلى أن الكنیسة تتمثل بالمسیح 

یسوع رأسها الذي یرمز له بهذه المواد األربعة مًعا. 
الحلقات الذهبیة التي تربط الشقق مًعا لتكون مشدودة على األعمدة والعوارض ُتشیر إلى اإلیمان الذي 

. Ïیسند الكنیسة

األغطیة: 
 وصایا) وكأن سكنى اهللا 10الخیمة في جوهرها تتكون من عشر شقق، إشارة إلى الوصیة أو الناموس (

في وسطنا حفظنا لناموسه أو وصایاه. بطاعتنا له ندخل فردوسه ونعیش معه كأوالد له. 
القدیس ]. وفي رأي 7أما الغطاء الذي من شعر معزى فیتكون من إحدى عشر شقة ولیس عشر شقق [

 ُیشیر للناموس، فإن هناك وصیة حادیة عشر تعرف ضمًنا هي "حفظ الناموس 10 أنه إن كان رقم أغسطینوس
 ُیشیر إلى عدم حفظنا للناموس نفسه أو كسرنا له، فإن اعترفنا بهذه الوصیة إننا كاسرون للوصایا 11ذاته"، فرقم 

 غفران الخطایا. بمعنى آخر یظهر من الخارج اإلحدى عشر شقة إعالًنا عن – في استحقاقات الدم –ننال 
ضرورة االعتراف بخطایانا كشرط للدخول إلى هذا المسكن اإللهي. 

 في إجابة السید المسیح على الرسول عن عدد المرات التي فیها یغفر ألخیه القدیس أغسطینوسویرى 
. فال نستطیع أن 7. ورقم الكمال 11إنها سبعة وسبعون إشارة إلى كمال الغفران، فالخطایا (كسر الناموس) هو 

ننعم بكمال مراحم اهللا الالنهائیة ما لم نغفر إلخوتنا كل أخطائهم. 
ویالحظ أن الغطاء أیًضا ینقسم إلى جزئین، إحداهما یتكون من خمس شقق واآلخر من ست شقق، في 

كل جزء من طرف واحد وخمسون عرى، ویرتبط الجزءان مًعا خالل العرى بخمسین شظاًظا نحاسًیا. 
لعل الغطاءان هنا یشیران إلى العبادة الظاهرة للشعبین الیهودي واألممي، أحدهما له الذبائح الخمس 

، ألنها عبادة أرضیة بشریة ناقصة. ففي 6مركز العبادة الیهودیة، والشعب اآلخر یرمز له في العبادة بالرقم 

Ï 27 سنتحدث عنها بمشیئة اهللا عند الحدیث عن المذبح النحاسي (ص( .
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 یعني الحیاة األخرویة أو السماویة 8 ُیشیر للكمال ورقم 7 في سفر الرؤیا قلنا أن رقم 666تفسیرنا للوحش ورقم 
 فُیشیر إلى عدم 6بكونها تعدت سبعة أیام األسبوع ودخلت إلى األسبوع الجدید أو الحیاة األخرى الجدیدة، أما رقم 

 أي كله نقص، لیس فیه صالح. فالعبادة األممیة دخلتها الخزعبالت الشیطانیة 666الكمال، لذا رقم الوحش 
واألعمال الناقصة. لكن خالل العرى الخمسین، أي خالل عمل الروح القدس الذي حّل على الكنیسة یوم 

الخمسین انتهت الذبائح الموسویة القدیمة (الخمس) وانتهت العبادات الوثنیة الناقصة، وأعطى الروح القدس شركة 
إتحاد الشعوب في المسیح یسوع. 

هنا الشظاظ من النحاس ألنه على الغطاء ولیس من الذهب كما في شقق الخیمة ذاتها، فإن الذهب 
 ُیشیر للمجد السماوي، یكون في الداخل، عمیًقا في النفس، أما النحاس فُیشیر إلى الجهاد.
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  والعشرونالسابعاألصحاح 

المذبح النحاسي 
]. 8-1. المذبح النحاسي [1
]. 19-9. دار المسكن  [2
]. 21-20. إضاءة المنارة  [3

. المذبح النحاسي: 1
إن كنا قد تحدثنا عن المقدسات الداخلیة في المسكن، سواء الخاصة بقدس األقداس (تابوت العهد) أو 

القدس (مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور)، فإنه ال عبور إلى المقدسات إالَّ خالل المذبح النحاسي 
والمرحضة. المذبح النحاسي إنما یعني سفك دم الحیوانات وتقدیمها ذبائح للرب. 

یقارن سفر العبرانیین بین المذبح النحاسي الدائم االتقاد بالنار لیلتهم ذبائح یومیة بال انقطاع وبین 
صلیب السید المسیح الذي حمل ذبیحة واحدة في آخر األزمنة. 

بالنسبة للمذبح النحاسي یقول الرسول أن رئیس الكهنة یدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة، لكن 
). دخوله كل عام مرة عالمة عجز العمل، وتقدیم 7: 9"لیس بال دم یقدمه عن نفسه وعن جهاالت شعبه" (عب 

الذبائح، أو دم الحیوانات، عن خطایاه وجهاالت شعبه عالمة ضعفه المستمر. أما السید المسیح، رئیس الكهنة 
األعظم، فقد دخل ال إلى رموز المقدسات السماویة أو ظاللها بل إلى السماء عینها، لكن "لیس بدم تیوس 

). قدم دم نفسه على الصلیب 12: 9وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى األقداس فوجد فداًءا أبدًیا" (عب 
فقدم إمكانیة على مستوى أبدي، دون تكرار العملیة الصلیب! فرئیس الكهنة األول كان یتألم مراًرا بتقدیم دم 

حیوانات كل عام، عالمة العجز عن إبطال الخطیة أما رئیس الكهنة الجدید فبدم نفسه أبطل الخطیة ودخل بنا 
إلى المقدسات عینها. وكما یقول الرسول "لم یدخل إلى أقداس مصنوعة بید أشباه الحقیقة بل إلى السماء عینها 
لیظهر اآلن أمام وجه اهللا ألجلنا، وال لیقدم نفسه مراًرا كثیرة كما یدخل رئیس الكهنة إلى األقداس كل سنة بدم 
آخر، فإن ذاك كان یجب أن یتألم مرارًا كثیرة منذ تأسیس العالم، ولكنه اآلن قد أظهر مرة عند إنقضاء الدهور 

). 27-24: 9لیبطل الخطیة بذبیحة نفسه" (عب 
هذا عن رئیس الكهنة، أما الكهنة فكان عملهم الیومي "كل كاهن یقوم كل یوم یخدم ویقدم مراًرا كثیرة 

)، ویرى الرسول في تكرار العمل یومًیا عالمة عن عجز دم التیوس والعجول 11: 10تلك الذبائح عینها" (عب 
)، أي حملت عمًال رمزًیا، 13: 9) إنما تقدس إلى طهارة الجسد (11: 10عن تطهیر النفس بنزع الخطیة (عب 

). 14: 9حتى تقوم الذبیحة الواحدة القادرة على تطهیر الضمائر (

مادة المذبح وأبعاده: 
] ال الذهب، إذ 2] بكونه رمًزا للصلیب شجرة الحیاة. ُیغشى بالنحاس [1یصنع المذبح من خشب السنط [

على الصلیب یتقبل االبن ثمن الخطیة التي ارتكبناها في ثبات كامل، كالنحاس الذي هو عالمة الصبر والمثابرة. 
ال نجد للذهب أثًرا خارج المسكن، فإن األمجاد السماویة تبقى في الداخل، لكننا نجد النحاس والفضة، 

...] لكي نشارك السید المسیح صبره وآالمه ومثابرته، إذ یظهر في سفر الرؤیا هكذا: "رجاله 6، 4-1النحاس [
). إذ نلبس السید المسیح یكون لنا النحاس الذي به 15: 1شبه النحاس النقي كأنهما محمیتان في أتون" (رؤ 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


] فعالمة حاجتنا إلى 11-10ندك كل األتعاب والضیقات ونسیر نحو السماء بمثابرة دون تراخٍ . أما وجود الفضة [
كلمة اهللا كسند لنا في جهادنا ومثابرتنا. 

المذبح مغشى بالنحس، وجمیع آنیته من النحاس، وشباكه من النحاس وحلقاته من النحاس والعصوان 
لحمله مغشیتان بالنحاس. 

طول النحاس خمسة أذرع وعرضه كذلك، وكأن الذبیحة مقدمة ألجل تقدیس حواسنا الخمس، لكي نتهیآ 
للدخول إلى المقدسات الخفیة. 

رقم خمسة أیًضا یذكرنا بالذبائح والتقدمات التي وردت في سفر الالویین، عددها خمس، ألن جمیعها 
إنما ترمز لذبیحة الصلیب، األمر الذي سبق لنا شرحه في مقدمة سفر الالویین. 

ارتفاع المذبح النحاسي ثالثة أذرع، وكأن المذبح ال ُیشیر إلى الصلیب فحسب وٕانما یحمل رمز القیامة 
)، فقوة الذبیحة أنها تدخل بنا إلى الصلیب لكي تعبر بنا إلى القیامة، فتقوم أفكارنا وكلماتنا وأعمالنا (رقم 3(رقم 

 بالدخول إلى األلم والدفن والقیامة، بهذا یرفعنا المذبح إلى ثالثة أذرع. 3)، أي نمارس سّر رقم 3

. دار المسكن: 2
 ذراًعا، تقوم ستائره 50 ذراع وعرضه 100سبق لنا وصفه فى األصحاح السابق حیث عرفنا أن طوله 

 أعمدة في المؤخرة، أما من جهة 10الكتانیة على ألواح أو أعمدة. عشرون عموًدا من كل جانب من الجانبین، 
الشرق فیوجد ثالثة أعمدة على الیمین وثالثة أعمدة على الیسار وتقوم ستارة المدخل على أربعة أعمدة. 

یالحظ في دار المسكن أنه ال وجود أیًضا للذهب، إنما تقوم األعمدة على قواعد نحاسیة، اما رززها 
وقضبانها فمن الفضة، لینطبق علیها ما قلناه عن المذبح النحاسي. 

الستائر جمیعها (فیما عدا ستارة الباب) من الكتان المبروم فقط، تقوم على أعمدة طول كل منها خمس 
أذرع، وكأن الدار الخارجیة أرادت أن تركز على الطهارة (الكتان) والنقاوة القائمة على أعمدة المثابرة الدائمة 

والمتكئة على كلمة اهللا (الفضة). أما طول العمود فُیشیر إلى ضرورة النقاوة في كل الحواس الخمس. 
لم یكن ممكنا أن تكون ستارة الباب من الكتان وحده، بل من األسمانجوني واألرجوان والقرمز مع 

الكتان، ألنه ال دخول إلى حیاة الطهارة (الكتان) وال قدرة على المثابرة (النحاس) وال فهم لكلمة اهللا (الفضة) إالَّ 
من خالل السید المسیح الذي هو باب الحظیرة. 

هذه الستارة التي ترمز لحیاتنا في المسیح، أو دخولنا الدار خالل المسیح تقوم على أربعة أعمدة، إذ تتم 
خالل جهادنا على األرض في المسكونة (أربعة أركان المسكونة)، لكننا إن تطلعنا یمیًنا أو یساًرا نرى ثالثة 

أعمدة، كأننا ونحن ندخل بالمسیح هنا على األرض إلى المسكن اإللهي الروحي یلزمنا أن ندخل بقوة قیامته. 

. المنارة الذهبیة: 3
یؤكد مرة أخرى أن المنارة لیست لمجرد اإلضاءة لكنها عالمة عهد فیه نتقبل اإلستنارة اإللهیة، إذ یأمر 

 ].21باستخدام "زیت زیتون مرضوض نقي"، وأن یكون ذلك "فریضة دهریة" [
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  والعشرونالثامناألصحاح 

المالبس الكهنوتیة 
]. 1. تقریب هرون وبنیه كهنة [1
]. 5-2. صنع ثیاب كهنوتیة  [2
]. 14-6. الرداء   [3
]. 29-15. الصدرة   [4
]. 30. األوریم والتمیم   [5
]. 35-31. الجبة    [6
]. 38-36. العمامة   [7
]. 39. قمیص مخّرم (منسوج)  [8
]. 43-40. المنطقة والقلنسوة والسروال  [9

. تقریب هرون وبنیه كهنة : 1
بعد أن أعلن اهللا لموسى النبي المسكن السماوي لیقیم له مثاًال هو خیمة اإلجتماع، أمره ان یقرب هرون 

وبنیه كهنة له، فإن العبادة التي ترتبط ببیت اهللا هي عبادة مصالحة خاللها یظهر عمل السید المسیح الكهنوتي 
في مصالحتنا مع اآلب، وكما جاءت الخیمة في مجملها وتفاصیلها تشهد للسید المسیح وعمله الرعوي معنا، فإن 

الكهنوت بكل تفاصیل مالبسه وطقس عبادته قد حمل صورة رائعة لذات األمر. 
 1هذا هو مفهومنا للكهنوت الیهودي، إنه رمز لكهنوت السید المسیح، الكاهن األعظم وأسقف نفوسنا (

)، أما الكهنوت المسیحي فهو إختفاء العاملین في بیته الروحي في هذا الكاهن األعظم، الذي وحده 25: 2بط 
في حضن اآلب قادر بدمه الطاهر أن یشفع فینا لیدخل بنا إلى هذا الحضن اإللهي. 

یوحنا  القدیس. في هذا یقول Ïالكاهن المسیحي یعمل لحساب المسیح وباسمه ولیس لحساب نفسه
: [یقوم الوكیل بإدارة أمور موكله حسًنا، دون أن ینسب لنفسه ما لموكله، بل على العكس ینسب ما الذهبي الفم

لدیه لسیده... أُترید أن ترى مثاًال لوكالء أمناء؟ إسمع ما یقوله القدیس بطرس الرسول: "لماذا تشخصون إلینا 
). وعند كرنیلیوس أیًضا قال: "قم أنا أیًضا إنسان"... 12: 3كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا یمشي؟!" (أع 

والقدیس بولس الرسول ال یقل عنه أمانة في قوله: "أنا تعبت أكثر من جمیعهم، ولكن ال أنا بل نعمة اهللا التي 
). وعندما قاوم الرسول أولئك األشخاص غیر األمناء، قال: "وأي شيء لك لم تأخذه؟!" 10: 15 كو 1معي" (

]. Ð )7: 4 كو 1(

. صنع ثیاب كهنوتیة : 2
ال یمكن أن تفهم هذه الثیاب الكهنوتیة المقدسة إالَّ من خالل ربنا یسوع المسیح، فإنها صنعت "للمجد 

]، لیس لمجد الكاهن وبهائه الشخصي، وٕانما لمجد السید المسیح الذي یتمثل الكاهن به، یحمل سماته، 2والبهاء" [
ویختفي داخله. 

Ï 31-23راجع أقوال اآلباء في هذا الشأن في كتابنا الحب الرعوي صفحة .
Ð ،17، صفحة 1965للمؤلف: الحب الرعوي .
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سمع أحد اآلباء عن نسك القدیس باسیلیوس أسقف قیصریة وتقشفه فذهب لزیارته، لكنه فوجئ به یلبس 
 أن یكشف له حقیقة – بإرشاد إلهي –ثیاًبا فاخرة أثناء التقدیس. وٕاذ ظهر علیه عالمات الدهشة إضطر القدیس 

األمر، أنه یلبس تحتها مسوًحا لكنه یرتدي الثیاب الفاخرة من أجل بهاء كهنوت السید المسیح نفسه! 
 بین بهاء الكهنة في العهد القدیم خالل مالبسهم المقدسة وبهاء كهنة القدیس یوحنا الذهبي الفمیقارن 

العهد الجدید، فیقول: [األمور الخاصة بعد ما قبل النعمة مرعبة ومخیفة للغایة... مثل الرمان والحجارة التي على 
الصدریة واألفود والمنطقة والقالنس (وصفیحة) قدس األقداس... أما من یرغب في اختبار األمور الخاصة بعهد 

النعمة فسیجدها قلیلة لكنها مخیفة ومملؤة رهبة. أنك ترى (في عهد النعمة) الرب كفدیة ملقى على المذبح 
 أنك – أیها الكاهن –والكاهن یقف مصلًیا للذبیحة وكل المتعبدین یتلمسون ذاك الدم الثمین. إذن هل تتصور 

الزلت بین البشر، وأنك مازلت على األرض واقًفا؟! أنا إجتزت إلى السماء باستقامة، قاطًعا كل فكر جسداني 
بعیًدا عن الروح؟! ألست أنت اآلن بروح مجردة عن الجسد وفي عقل نقي متأمًال األمور السمائیة؟! آه!! یا لها 

من أعجوبة!! یا لعظم حب اهللا لإلنسان!! إن الجالس في األعالي مع اآلب ُیحمل في تلك الساعة في أیدي 
]. Ïالكل، ویعطي ذاته للراغبین في احتضانه ونواله!!... هل یمكنك أن تزدري بهذه األمور أو تفتخر علیها؟!

 أن هرون لبس ثیاًبا كهنوتیة لیعمل ككاهن، وكان هذا رمًزا البن اهللا Ïالقدیس أثناسیوس الرسوليویرى 
الذي لبس جسًدا حتى یخدم لحسابنا ككاهن یشفع فینا بدمه. 

. الرداء (األفود) : 3
هو الثوب الخارجي، یبدو انه كان قمیًصا قصیًرا موصوال عند الكتفین فقط ومفتوًحا من الجانبین، 

]. 8مشدوًدا بزنار مطرز متصل بالرداء نفسه [
والعجیب أن الراداء كما الزنار مصنوعان من نفس مواد الخیمة، أي من الكتان المبروم واألسمانجوني 
واألرجوان والقرمز مضاًفا إلیه مادة الذهب التي وجدت بكثرة في الخیمة. وكأن العمل الكهنوتي مرتبط بالكنیسة، 
یقدم صورة حیة لسمات السید المسیح نفسه، أي النقاوة (الكتان) والحیاة السماویة (األسمانجوني والذهب) والفكر 

الملكوكي (األرجوان) والتقدیس بدم الكریم (القرمز). 
كلما أدرك اآلباء هذه الحقیقة إرتعبوا وشعروا بخطورة سقوط كاهن ما في خطیة، أقتبس هنا بعض 

كلماتهم:  

 !إنه بالحقیقة ال یوجد في العالم وحش كهذا وقاٍس نظیر ذلك الكاهن القبیح السیرة الذي ال یشاء اإلصالح 

 .ان شرف الكهنوت عظیم، لكن إن أخطأ الكهنة فهالكهم فظیع 

  .ال یخلص الكاهن ألجل شرفه، إنما إن سلك بما یلیق بشرفه
 Ñالقدیس إیرونیموس

  اهللا ال ُیهان من أحد بقدر ما ُیهان من أولئك المتأللئین بشرف الكهنوت إذ أخطأوا، ألن خطیة الكاهن تزداد
 رداءة وثقًال بسبب نكران الجمیل الذي یبدیه ضد اهللا المنعم علیه برفعة هذا مقدار سموها.

Ï 47، 46المرجع السابق صفحة .
2 Disc. Against the Arians 2: 7, 8. 

Ñ 147 الحب الرعوي، صفحة .
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  كیف ال یلزم أن تلمع بأشعة القداسة أكثر من الشمس، ید الكاهن التي تلمس جسد الرب، وذلك الفم الذي
 یمتلئ ناًرا سمائیة، وذاك اللسان الذي یصطبغ بدم المسیح؟!

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  .الكاهن الذي یخدم المذبح اإللهي یلزمه قبل كل شيء أن یكون مزیًنا بالطهارة
 Ðالعالمة أوریجینوس
نعود إلى رداء رئیس الكهنة لنجد حجري الجزع موضوعین على كتفي الرداء، وقد نقش علیهما أسماء 

 وقد وضع على كتفیه كل احتیاجات شعبه؛ كل – كرمز للسید المسیح –أسباط بني إسرائیل، وكأن رئیس الكهنة 
 أحادیث ممتعة وعملیة عن هذه للقدیس یوحنا الذهبي الفمنفس تطلب منه! إنه أب یلتزم بالمسئولیة عن أوالده. 

. Ñاألبوة الملزمة، جاءت ثمرة خبرة رعایة أمینة لسنوات طویلة
 ال یقدر أن یحمل أثقال شعبه على كتفیه، لهذا إذ – مهما كانت شخصیته ومهما بلغت قدراته –الكاهن 

یضع أسماءهم على كتفیه كجزء من الطقس التعبدي، إنما یدخل بها الثقل لیلقیه على كتفي المسیح شخصًیا. 
لهذا في كل قداس إلهي یصرخ الكاهن في قلبه أكثر من مرة، قائالً : "أقبل هذه الذبیحة عن خطایاى وجهالت 

شعبك"، وكأنه یلقي بأثقال نفسه وأثقال شعبه على السید الذي وحده یقدر أن یحتمل ویعین! 

. الصدرة : 4
]، مثنیة إلى الخلف عند الطرف األسفل لیكون سمكها 15قطعة مربعة من القماش عینه كالرداء [

]. ترصع بأثنى عشر جدًرا كریًما، ثالثة حجارة في كل صف، وینقش على كل حجر إسم من 16مضاعًفا [
أسباط بني إسرائیل، وكانت زاویتاها العلویتان مرتبطتین بالرداء بسالسل ذهبیة، ولم تكن الصدرة تنزع عن الرداء 

]، أما زاویتاها السفلیتان فتربط به خالل الزنار. وكانت الحلقات وبقیة أدوادت ربطها مصنوعة من ذهب أو 28[
]، ألنها بهذا الوضع تكون الحجارة على صدر رئیس الكهنة أي في قلبه ال 29، 12تطریز وسمیت "تذكاًرا" [

یقدر أن ینسى أحًدا منهم. إن كان حجًرا الجزع یشیران إلى المسئولیة والتزامه باحتیاجاتهم فالصدرة ُتشیر إلى 
). 12حمله لهم في أحشائه الداخلیة كقول الرسول بولس عن أنسیموس: "الذي هو أحشائي" (في 

وسمیت أیًضا تذكاًرا، ألنه كما ارتدى الكاهن هذه المالبس تذكر التزامه بالصالة عن كل شعبه. إن 
) لدى اآلب خالل دمه، فإن الكاهن وقد 25: 7كان السید المسیح هو رئیس الكهنة والشفیع الدائم لشعبه (عب 

اختفى في السید المسیح یدعى "برسفیتیروس" أي "شفیع" عمله الرئیسي الصالة الدائمة عن أخوته وأوالده 
: [الكاهن بما أنه نائب اهللا، فیلزمه أن یهتم بسائر البشر، القدیس یوحنا الذهبي الفمالروحیین. في هذا یقول 

: [المخلص بكى على أورشلیم ألن سكانها لم یتوبوا (لو القدیس ایروینموس ]. كما یقول Òلكونه أب للعالم كله
)... وٕارمیا أیًضا ندب شعبه غیر التائب قائالً : "یالیت رأسي ماًء وعینّي ینبوع دموع فأبكي نهاًرا ولیًال 41: 19

)، معلًال سبب حزنه، قائالً : "ال تبكوا میًتا وال تندبوه. إبكوا إبكوا من یمضي ألنه ال 1: 9قتلى بنت شعبي" (إر 
)... إذن فحرى بنا أن نبكي من أجل هؤالء الذین بسبب جرائمهم وخطایاهم عزلوا أنفسهم 10: 22یرجع بعد" (إر 

Ï 145 الحب الرعوي، صفحة .
Ð 145 الحب الرعوي، صفحة. 
Ñ.راجع أقواله في هذا الشأن في كتابنا: القدیس یوحنا ذهبي الفم، الفصل الخاص بمنهجة الرعوي  
Ò 546 الحب الرعوي، صفحة .
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عن الكنیسة... وفي هذا المعنى یدعو النبي خدام الكنیسة ملقًبا إیاهم "اسواًرا وأبراًجا"، قائًال لكل منهم: "یا 
]. Ï)... فبدموعك تلین قلوب الخطاة حتى یبكوهم أیًضا18: 2سور... إبكي الدمع كالنهر" (مرا 

وفي العهد الجدید یلبس رئیس الكهنة صدرة، یرسم علیها االثنا عشر تلمیًذا في صفین عمودین، حتى 
یتشبه بالرسل والتالمیذ متذكًرا ضرورة ذكر شعبه بدموع، حامًال إیاهم في أحشائه. 

. األوریم والتمیم : 5
المعنى الحرفي للكلمتین هو "األنوار والكماالت"، وقد رأى البعض أنهما شیئان صغیران (ربما حجران 

] لكي یعرف رئیس الكهنة إرادة اهللا في األمور الهامة الكهنوتیة والقومیة. 30كریمان) یوضعان في الصدرة [
ویرجح البعض أن الكلمتین تشیران إلى أن نور اإلرشاد وكماله یأتي من قبل اهللا، وأن هذا یتم خالل االثنى عشر 
حجًرا المرصعة في الصدرة، ألنه حیث تذكر الحجارة ال یذكر األوریم والتمیم وأیًضا حیث یذكر األوریم والتمیم ال 

). 8: 8، ال 10: 29تذكر الحجارة (خر 
یقول علماء الیهود أن اهللا كان یحدث الشعب بواسطة األوریم والتمیم في الخیمة، أما بعد بناء هیكل 

سلیمان فصار یحدثهم بواسطة األنبیاء. 
على أي األحوال فإن "األوریم والتمیم" یؤكدان في حیاة الكاهن أالَّ یعتمد في خدمته على األذرع البشریة 
والمشورات البشریة، لكنه یلجأ أوًال إلى المذبح، حیث ینسكب امام اهللا طالًبا نوره اإللهي یشرق في قلبه ویكمل كل 

 خالص –ضعف فیه. فالتزامات الكاهن الكثیرة والخطیرة والمتشابكة، إذ یقوم بإرشاد الناس في أثمن ما لدیهم 
 وتعامله مع أنواع مختلفة من الناس، تحت ظروف متباینة، هذا األمر الذي یجعله محتاًجا أن یكون –نفوسهم 

القدیس على صلة مستمرة باهللا مرشده حتى ال تهلك نفس بسبب جهله أو عجزه عن القیام بالعمل. وقد تحدث 
 عن مسئولیة الكاهن أو الراعي عن كل فشل یلحق بالخدمة أو خسارة تلحق بنفس ما بسبب یوحنا الذهبي الفم

عدم حكمته، وال یقدر أن یقدم عذًرا، فشاول الملك لم ُیقبل على الكرسي من ذاته وٕاذ تصرف في المملكة بغیر 
حكمة ال یقدر أن یعتذر بأن صموئیل النبي رسمه دون وجود رغبة داخلیة فیه لهذا؛ ولم یستطع عالي الكاهن أن 

یعتذر عن خطأ ابنیه بأنه ورث الكهنوت بغیر إرادته، وموسى الطوباوي نفسه بالرغم من كل محاوالته لإلفالت 
من العمل القیادي عندما أخطأ عند ماء مریبة لم تكن لمحاوالته هذه أن تشفع له، ولم یقدر یهوذا أن یخلص 

بالرغم من أن الرب هو الذي اختاره للرسولیة... لهذا یلیق بالكاهن أن یكون حكیًما یطلب المشورة اإللهیة على 
. Ðالدوام حتى ال یسقط تحت الدینونة

. الجبة : 6
مصنوعة كلها من األسمانجوني، یلبسها تحت الرداء مباشرة، وكأنها ُتشیر إلى طبیعة الكاهن، الداخلیة، 

التي هي الفكر السماوي. یحمل السماء لیس مادة للوعظ أو الحدیثت لكنها تمأل قلبه في الداخل وتشغل كل 
 : [یلیق بمن یقوم بدور قیادي أن یكون أكثر بهاّءا من أي كوكب منیر، القدیس یوحنا الذهبي الفمأفكاره. یقول 

]. Ñفتكون حیاته بال عیب، یتطلع إلیه الكل، ویقتدون بسلوكه

Ï 560 الحب الرعوي، صفحة .
Ð 650-643 الحب الرعوي، صفحة .
Ñ 654 الحب الرعوي، صفحة .
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ربما كانت الجبة تصل تحت الركبتین بقلیل، وكانت بدون أكمام ومفتوحة فقط من أعلى، ولعلها كانت 
]. 32منسوجة بدون خیاطة [

]. ُتشیر الرمانات 34-33كان بهدب الرداء رمانات من نسیج ذات ألوان بدیعة یتخللها اجراس ذهبیة [
إلى ضرورة وجود الثمر في حیاة الكاهن. فیظهر الكاهن مثمًرا في كلمات الوعظ العمیقة، وفي صمته، وفي 
مناقشاته، وفي إرشاداته، وفي سلوكه مع كل أحد! وُتشیر األجراس إلى إعالن صوت الكرازة باإلنجیل أینما 

تحرك، منذًرا الكل بالتوبة من أجل ملكوت السموات. 
 أن عدد األجراس اثنا عشر، إشارة إلى االثنى عشر تلمیًذا الذین اعتمدوا على قوة القدیس یوستینیرى 

العالمة السید المسیح الكاهن األبدي، فبلغت أصواتهم إلى أقاصي األرض بمجد اهللا ونشر كلمته ویرى 
 أن [هذه األجراس یلزم أن تدق على الدوام رمًزا لعدم سكوت الكاهن عن التحدث عن األزمنة األخیرة أوریجینوس
]. Ïونهایة العالم

. الصفیحة الذهبیة : 7
ینقش على هذه الصفیحة "قدس للرب"، توضع على العمامة. ما هذه الصفیحة الذهیة إالَّ اإلعالن عن 
السید المسیح، الذي هو البكر الذي تقبله اآلب نیابة عنا. لقد قدس السید حیاته لآلب بإسمنا، لكي نصیر أیًضا 

مقدسین فیه، إذ یقول "من أجلهم أقدس ذاتي لكي یكونوا هم أیًضا مقدیسن في الحق". 
یدخل الكاهن إلى الهیكل، العرش اإللهي، لیس عن بّر فیه وال من أجل جهاده الذاتي، وٕانما مختفًیا في 

: [حین تنظر الكاهن القدیس یوحنا الذهبي الفمذاك الذي هو موضع سرور اآلب. المسیا سّر تقدیسه. لهذا یقول 
: [آمن إذن أن القدیس ألمبروسیوس]. كما یقول Ðمقدم الذبیحة، تأمل یّد السید المسیح ممتدة بنوع غیر ملحوظ

الرب یسوع هو الحاضر أثناء صلوت الكاهن... ألنه إن كان قد قال "إن اجتمع اثنان أو ثالثة بإسمي فهناك 
؟!]. Ñ) فكم باألكثر یهبنا حضوره عندما تجتمع الكنیسة وتتم األسرار20: 18أكون في وسطهم" (مت 

. العمامة : 8
غایتها أن توضع علیها الصفیحة الذهبیة السابقة، وكأن التاج الذي ینعم به الكاهن ویكلل به هو حمله 

للسید المسیح نفسه، قدس الرب. 
یقابل هذه العمامة التاج الذي یلبسه األسقف، وهو غیر معروف أصًال في الكنیسة القبطیة، لكنه أخذ 

عن الطقس البیزنطي. 

. القمیص المخّرم (المنسوج) : 9
یصنع من الكتان األبیض، یلبسه تحت الجبة الزرقاء فال یظهر إالَّ على الذراعین وما بعد الجبة تحت 

القدمین. إم كانت الجبة الزرقاء ُتشیر إلى القلب السماوي الداخلي، فإن القمیص الكتاني المنسوج ُیشیر إلى الحیاة 
الطاهرة النقیة المالئكیة، التي تعمل في الداخل لكنها تظهر على الذراعین، أي تنعكس على التصرفات الخارجیة، 

كما تظهر من تحت الحقوین حتى القدمین، وكأن الطهارة أیًضا تغطي كل مسلك اإلنسان (القدمین)، أینما سار 
یسلك بنقاوة! 

1 In Exod. Hom 9: 4. 
Ð 27 الحب الرعوي، صفحة .
Ñ 27 الحب الرعوي، صفحة .
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. المنطقة والقلنسوة والسروال : 10
عند تقدیم الذبیحة یلبس رئیس الكهنة المنطقة، وهي حزام من القماش للتمنطق وشّد الوسط أثناء 

)، وقد سبق الحدیث عن 13: 1 بط 1، 14: 6، أف 25: 22الخدمة، إشارة إلى ضرورة تیقظ الراعي (لو 
"التمنطق" أثناء أكل خروف الفصح. 

التمنطق هو عمل العبید الذین یخدمون سادتهم، وكأن الكاهن في خدمته یشعر أنه خادم ألوالد سیده 
ولیس رئیًسا أو متسلًطا. 

والتمنطق ُیشیر إلى عمل الجندیة فالكاهن كجندي صالح ُیجاهد روحًیا في جیش الخالص. 
التمنطق هو عمل المسافرین، إستعداًدا للرحیل. فیشعر الكاهن أنه غریب على األرض، ال یطلب ما 

لألرضیات بل ما للسمویات. 
) لكي 13: 1وفي سفر الرؤیا رأینا الشعب یمثل المنطقة الذهبیة المحیطة بصدر السید المسیح (رؤ 

یقتات على ثدییه أي العهدین الجدید والقدیم. وهكذا یحمل الكاهن شعبه حول صدره ویقدم كل حیاته في المسیح 
یسوع لشعبه. 

: [ال یزال بعضنا القدیس أمبروسیوسأما السراویل فیعلن اهللا نفسه أنها لسترة الكاهن... لهذا یقول 
ُیالحظ هذا، لكن الغالبیة یفسرونه بطریقة روحیة، ویفترضون أنها قلیت لكي یراعي الكهنة اإلحتشام ویحتفظون 

]. Ïبالطهارة
) في كل 3 تي 1فالسروال ُیشیر إلى احتشام الكاهن من جهة ملبسه فقط، لكنه یلزم أن یكون محتشًما (

تصرفاته وكلماته. وفیما یلي مقتطفین من أقوال اآلباء عن هذا األمر: 

  .ینبغي أالَّ یكون صوت الكاهن مترهًال خافًتا أو "سیداتي" في نغمته، كما اعتاد الكثیرون
 Ðالقدیس أمبروسیوس

  .إن ساعة واحدة من الخالعة جعلت نوًحا یتعرى بعد ما إستتر ستین عاًما بوقار
 Ñالقدیس ایروینموس

 
 

1 Ambrose: Duties of the Clergy 1: 18. 
Ð 666 الحب الرعوي، صفحة .
Ñ 668 الحب الرعوي، صفحة .
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اأصحاح التاسع والعشرون

تقديس الكهنة

1. الحاجة إلى التقديس                                  ]3-1[.

2. غسل الكهنة                                         ]4[.

إرتداء المابس الكهنوتية ومسحهم بالدهن           ]9-5[.  .3

4. تقديم ذبيحة خطية                                    ]14-10[.

للرب                             ]19-15[. محرقة  5. تقديم ذبيحة 

6. تقديم كبش ملء                                      ]22-20[.

والترديد                            ]28-23[. 7. ملء أيدي الكهنة 

8. مسح الثياب المقدسة                                ]30-29[.

9. الكهنة يأكلون عند باب الخيمة                       ]35-31[.

10. تقديس المذبح                                      ]37-36[.

11. التقدمة اليومية                                     ]46-38[.

1. الحاجة إلى التقديس:
وسترهم القوة ليس فيهم بل في اه الذي دعاهم  يدركوا أن سّر  يرتدونها حتى  هرون وبنيه للعمل الكهنوتي، وحدد لهم الثياب التي  دعى اه 

الرب طقًسا طويًا خاًصا بتقديسهم وتقديس ثيابهم الكهنوتية وتقديس المذبح الذي يخدمونه، يمارسوا أي عمل كهنوتي يقدم لهم   بنفسه. واآن قبل أن 

ويخدموا المذبح المقدس يلبسوا السيد المسيح نفسه )الثياب المقدسة( ويحملون سماتهم فيهم،   وكأن الثاثة يمثلون وحدة واحدة، فا تقديس للكهنة مالم 

 )الصليب(.

ن كان القدوس الذي الوحيد القدوس الذي قّدس ذاته لهذا العمل الخاصي، فهو واإ إشارة إلى اختيار اابن  إختيار الكهنة ودعوتهم وتقديسهم كان 

يكونوا هو أيًضا مقدسين في الحق"، ليس بمعنى أن يحمل قداسة جديدة، إنما قد قدم حياته المقدسة لهذا  با عيب لكنه يقول "من أجلهم أقدس ذاتي لكي 

يقتربوا إلى يرتدوا الثياب الكهنوتية المقدسة لكي  التزم الكهنة أن   العمل، كاهًنا على طقس ملكي صادق )مز 110: 4، عب 5: 6، 7: 11(. وكما 

يقترب إلى الصليب نيابة عنا ويتمم الفداء، أما تقديس المذبح إنما ُيشير إلى كواحد منا حتى  الفارق لبس ابن اه القدوس جسدنا وصار   المذبح، هكذا مع 

 الصليب الذي صار مقدًسا بالدم الثمين.

2. غسل الكهنة:
أوًا يلزمهم التطهير  وبنوه إلى باب خيمة اإجتماع ويغسلهم )موسى( بماء ]4[. وكأن اختيار اه لهم ودعوتهم لهذا العمل المقدس  هرون  يتقدم 

كبرياًء فا يظن أنه قد شرف الصاة عن شعبه لكن هذا ا يخلق فيه  ممارسة أي عمل كهنوتي. فالكاهن وأن كان قد نال   قبل الدخول إلى الخيمة أو 

بًرا، بل بالعكس يحمله بالمسئولية أن يجاهد من أجل نفسه أيًضا حتى ا يهلك الشعب بسببه.  صار أفضل منهم أو أكثر منهم 

يشرك نفسه في طلباته عن الشعب، قائًا "إعط يا رب أن تكون مقبولة ذبيحتنا عن خطاياي وجهاات ففي القداس اإلهي يتعلم الكاهن أن 
[384]
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أوًا ليغفر اه خطاياه وعن شعب اه ليغفر لهم جهاتهم، وكأنه يشعر إذ يخطئ إنما السرية يطلب عن نفسه  الصلوات  ... يبقى في كل   شعبك"

معرفة. بمعرفة أما شعب اه فيفعل ذلك بغير   يفعل ذلك 

المستمرة والتعليم الدائم مع شعب اه فيقول القديس أغسطينوس: ]إننا كما لو كنا رعاة بالنسبة لكم، لكننا أدرك اآباء حاجتهم إلى رعاية اه  لقد 

.]
[385]

مدرسته الواحد، ونحن زماء لكم في  خراف زماء لكم. إننا معلمون بالنسبة لكم، لكننا بالنسبة ه فهو السيد   نحن أيًضا في رعاية اه، إذ نحن 

الدوام طالًبا التطهير في إستحقاقات الدم والتعليم المستمر على يدّي اه. لهذا دعوته للكهنوت تؤكد عضويته في جماعة اه المقدسة يبقى على 

يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا" تيموثاوس يقول: "صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح  الرسول بولس إلى تلميذه   كتب 

أوًا وقبل كل شيء أنه أول الخطاة يحتاج أن يبقى دوًما في أحضان مخلصة! نما  كرأس ومعلم ومدبر واإ الرسول إلى نفسه   )1 تي 1: 15(. فا ينظر 

يترفقوا بالضعفاء إخوتهم! يوحنا الذهبي الفم أن اه يسمح للكهنة بالشعور بالضعف حتى  ويرى القديس 

إرتداء المابس الكهنوتية ومسحهم بالدهن:  .3
جزًءا من طقس تقديس الكهنة كما رأينا سابًقا. إرتداء المابس الكهنوتية يعتبر 

للرب "حتى صار ممثًا للسيد المسيح، لذلك سكب عليه ما أن لبس رئيس الكهنة الصفيحة الذهبية أو اإكليل المقدس ]6[ الذي نقش عليه قدس 

اأزلي، وليس نعمة روحه  اأزل بكونه  حلوًا أقنومًيا منذ  الروح القدس في السيد المسيح  إشارة إلى حلول   الدهن المقدس ]7[ قبل تقديم أي ذبيحة، 

ممنوحة له.  

هرون وكهنة اه أنهم ا يمسحون كهنة إَا بعد تقديم يعرف  ليتقدموا للمسحة المقدسة ]21[ حتى  لبسوا أقمصتهم  هرون وبنيه الكهنة الذين  عاد 

الوحي اإلهي أنهم في حاجة إلى التقديس، فإنه ليس أحد من البشر با خطية ولو كانت حياته  ذبائح عنهم ونضح دم السيد المسيح لتقديسهم. لقد أكد لهم 

الرب. وسنترك الحديث عن المسحة المقدسة لأصحاح القادم إن شاء  اأرض.   يوًما واحًدا على 

4. تقديم ذبيحة خطية:
كثيرة رائعة ا يتسع المجال كثيرة في سفر الاويين )4، 5: 1-13( وقد حملت معاِن  جاءت تفاصيل هذه الذبيحة "ذبيحة الخطية" في تفاصيل 

الجوانب التالية:  هنا للحديث عنها. إنما نستطيع أن نبرز هنا 

وبنوه أيديهم هرون  أ. هذه الذبيحة تعبر عن السيد المسيح الذي وضعنا عليه أيدينا لحمل خطايانا وسيق إلى الموت )1 بط 2: 24(، لهذا يضع 

المحرقة، فهي ُتشير والمسرة كما في ذبيحة  للرضى  الرب عند باب خيمة اإجتماع ]10-11[... فا نسمع عنها إنها   على رأس الثور ويذبح الثور أمام 

حزينة جًدا حتى الموت"! ويصرخ: "نفسي  ومرارة ما يحمل السيد عنا، كهنة وشعًبا! لهذا كان السيد يكتئب   إلى ثقل 

وزيادة الكبد قرون المذبح بأصبعه، وسائر الدم يصبه إلى أسفل المذبح، ويأخذ كل الشحم الذي يغشي الجوف  ب. يأخذ من دم الثور ويجعله على 

أراد أن يؤكد للكهنة أنه قد جاء بكل خطاياهم حتى الخفية في الجوف وكفّر  والكليتين والشحم الذي عليهما ويوقدها على المذبح ]12-13[... وكأن اه 

بالطهارة الداخلية. ليعيشوا   عنها بدمه على المذبح 

عاره )عب 3: 13( يخرج الكهنة معه حاملين  خارج المحلة، حتى  خارج المحلة ]14[ ُيشير إلى تألم المسيح  وفرائه  حرق لحم الثور وجلده  ج. 

 في خدمتهم لشعبه.

محرقة: 5. تقديم ذبيحة 
للرب" ]18[. هذه الذبيحة تقدم جانًبا آخر للصليب، فإن كانت سرور، وقود هي  للرب "رائحة  محرقة  بعد تقديم ذبيحة الخطية يقدم كبش كذبيحة 

الرضا، إذ تكشف عن "الطاعة الكاملة ورائحة  السرور  وصراخ، فإن هذه الذبيحة تعلن في الصليب جانب   اأولى تحمل ثقل خطايانا لذلك قدمت بآنات 
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اأضطرارية )يو 10: 18(. اإرادية غير   للسيد المسيح نحو اآب" )عب 5: 5، 10: 7، يو 6: 38، في 2: 8(، الطاعة 

روح الطاعة الكاملة التي للسيد المسيح فيهم، فيشتم اه في فيحملوا  ليصيروا والذبيحة واحًدا،  وبنوه أيديهم على رأس الكبش  هرون  يضع 

روحه )1 كو 6: 17(. ليكونوا حاملين  بالرب  والرضا )ا 1: 9، 13، 17(. هكذا يلتصقون  السرور   كهنوتهم رائحة 

والرأس، وكأنه بهذا تظهر كل أعماقه، فقد وأكارعه وتوضع على القطع  ويرش دمه على المذبح من كل ناحية ويقطع ويغسل جوفه  يذبح الكبش 

سروره. هكذا يليق بالكاهن أن يتقدس في أعماقه فوجد با عيب )لو 23: 22، إش 53: 9، يو 8: 46(، فقبله كموضع   جاز السيد المسيح أمام اآب 

يسوع. ورضاه في المسيح  سروره   الداخلية، ليجتاز أمام اه با عيب ويكون موضع 

6. تقديم كبش الملء:
وبنوه أياديهم على رأس الكبش، أي يعلنون إتحادهم معه، تقدم حياته فدية عنهم في هرون  صورة حية للتقديس، فبعدما يضع  يحمل هذا العمل 

للرب. لتطهيرهم وتقديسهم بالكلية، فتكون حياتهم وأعمالهم كلها  يرش على أجسادهم وثيابهم   دمه، الذي 

وأرجلهم قد تقدست أرجلهم اليمنى ]20[، وكأن آذانهم وأياديهم  باهم  باهم أيديهم اليمنى واإ يأخذ موسى من الدم ويجعله على شحم آذانهم اليمنى واإ

حركة وكل عمل إنما يكون لحساب موكله. لقد تقدس له بالكامل، لذلك فإن هذه الذبيحة التي وتكرست لخدمة اه تماًما. كل كلمة يسمعها الكاهن وكل   

للرب" ]25[. الرب، وقود هي  سرور أمام   للتقديس هي "رائحة 

والترديد: 7. ملء أيدي الكهنة 
للرب، وكأنها أول ذبيحة تمتد يدهم بالترديد أي تقديمها  ويقومون  اأجزاء المقدسة من كبش الملء  إذ تقدست أيدي الكهنة يضع موسى فيها 

الرب.  المقدسة لتقديمها أما 

8. مسح الثياب المقدسة:
الرب "ولدى باب يخرج من باب خيمة اإجتماع )ا 8: 33(، إذ يقول  تقدس الثياب بالدم والمسحة )ا 8: 30(، ليلبسها الكاهن سبعة أيام، وا 

أمرت" )ا 8: 35(. تموتون أني هكذا  الرب فا  نهاًرا وليًا سبعة أيام وتحفظون شعائر   خيمة اإجتماع تقيمون 

وتصرفاته هذا إنذار خطير للكاهن الذي قدم حياته ذبيحة حب ه ولخدمته، فبعدما لبس الثياب الكهنوتية المقدسة، وتقدست كل حياته الداخلية 

يرتبك في أعمل زمني. الرب وا  الظاهرة، يليق به أن يبقى كل أيام حياته )سبعة أيام( يحفظ شعائر   

9. الكهنة يأكلون عند باب الخيمة:
بتكريس كل إشارة إلى الدخول في عهد مًعا، اه يتعهدهم كخدام له، وهم يتعهدون  يأكلوا عند باب الخيمة ]3[. لعلها  هرون وبنيه أن  يأمر اه 

حضرته، أنهم نصيبه وهو نصيبهم. تصرفاتهم فلتكن في  وشربهم وكل  أراد أن يعلن لهم أنه حتى أكلهم   حياتهم له. ولعله أيًضا 

أنواع: وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة، وهو ثاث  هرون  يأكل 

مخمًرا سبعة أيام، أي يبقى كل أيام خبًزا  . فالكاهن ا يأكل 
[386]

كرمز للحياة الجديدة أ. خبز فطير من دقيق حنطة، وقد تحدثنا عن الفطير 

المستمرة با وأفكاره تتجدد كل يوم بالتوبة  الدوام حسب أعمال اإنسان الجديد. حياته   حياته ا يحب الشر، ينسى اإنسان القديم وأعماله ليحيا على 

 انقطاع.

الدوام. ثمرة على  الروح القدس، فتحمل  بمواهب  امتزجت داخلًيا  بالزيت، ُتشير إلى حياته التي  أقراص فطير ملتوتة  ب. 

الخارجية أيًضا. الروح القدس في حياتهم  بزيت، أي تظهر ثمار  ج. رقاق فطير مدهونة 
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ضرورة شهادة الذين في بالزيت ُيشير إلى  الرقاق المدهون  بالزيت ُتشير إلى شهادة الذين في الداخل عنهم فإن  اأقراص الملتوتة  إن كانت 

يوقرون اإنسان الذي با عيب... لذلك ليتنا نحن أيًضا نعيش يوحنا الذهبي الفم: ]إنه حتى الوثنيين  الخارج عنهم )1 تي 3: 7(، وكما يقول القديس   

أفواه حتى هؤاء، إذ بالحق يغلق  يحترمه حتى   هكذا حتى ا يقدر عدو أو غير مؤمن أن يتكلم عنا بشر. أن من كانت حياته صالحة، 

يكابروا معه في يقدرون أن  يكابرون معه في العقيدة ا  يلزم أن يكون هكذا، ان الذين  إيرينيؤس: ]اأسقف المسيحي  ...[. ويقول القديس 
[387]

 اأعداء

.]
[388]

 حياته

10. تقديس المذبح:
"سبعة أيام تكفّر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقدس. كل ما مس المذبح يكون مقدًسا" ]27[.

هكذا يتقبل اه من شعبه هذا المذبح الذي يقدسه ويجعله قدس أقداس، خاله تقبل الذبائح لتقديس شعبه والتكفير عنهم.

11. التقدمة اليومية:
إسرائيل فيتقدس بمجدي" ]43[... إذ يتمجد أمر اه بتقدمة يومية بطقس خاص في الصباح والمساء، أما علة هذا الطقس فهو "وأجتمع هناك ببني 

يريد أن يسكن في وسطنا ليقدسنا له! وتصرفاتهم يتقدسون هم بإجتماعه في وسطهم. إنه   اه في حياتهم 
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اأصحاح الثاثون

والمرحضة مذبح البخور 

1. مذبح البخور            ]10-1[.

الكفارة            ]16-11[. 2. فضة 

المرحضة               ]21-17[.  .3

4. دهن المسحة            ]33-22[.

5. البخور المقدس          ]38-34[.

1. مذبح البخور:
ليرى خطيته قد المحرقة النحاسي، فالخاطئ يلتقي في الدار بالمذبح النحاسي  جاء الحديث عن مذبح البخور الذهبي بعد الحديث عن مذبح 

 تحولت إلى رماد تحت المذبح، عندئذ يقدر خال الكاهن اأعظم – السيد المسيح المخلص – أن يدخل إلى المقدسات اإلهية، يدخل إلى صدر القدس

يساره، مقدًما حياته على المذبح الذهبي رائحة بخور طيبة، والمنارة عن  الوجوه عن يمينه،  ليرى أمامه تابوت العهد في قدس اأقداس، ومائدة خبز   

شركة معه نأكل خبز المائكة يسوع. خال المذبح النحاسي دفع الدين لكي ندخل إلى بّر المسيح في  ورضى في المسيح  سرور   يشتمها اآب رائحة 

الكاروبيم... ونرى اأمجاد اإلهية فوق  بالروح القدس،   ونستنير 

أوريجانوس فقال: لقد هّز المنظر أعماق نفس العامة 

]ليبحث كل منا كيف يمكن أن يبني في داخله مسكًنا ه!

ليكن للنفس في أعماق القلب مذبًحا للبخور حتى تستطيع أن تقول: نحن رائحة المسيح الذكية" )2 كو 2: 15(. ليحمل فيه أيًضا تابوت العهد

فكرها ذاته وتابوًتا ومكتبة تحفظ الكتب اإلهية، إذ يقول النبي: طوبى لمن نهاًرا وليًا )مز 1: 2(. ليكن  الشريعة، فيلهج في ناموس اه  لوحي   حيث 

هرون أي التعليم الكهنوتي اإدراك الصحيح العذب لكلمة اه. وليكن لها عصا  الرب ليعمل به. ولتحمل في قلبها قسط المن، أي   يحفظ في قلبه ناموس 

يربطنا باه، يسميه البعض القلب يوجد في داخلها من يقوم بدور الكاهن... الذي  الزينة الكهنوتية، إذ  للتقوى. وفوق كل مجد لتحمل   والتدقيق المستمر 

وآخرون يدعونه الفكر.  والبعض يسميه حاسة العقل 

مشيًرا بذلك إلى الرجلين وتغطي كل الجسد،  الكريمة ونلبس أفوًدا من الكتان؛ تنسدل حتى  والحجارة  ليكن في داخلنا زينة المابس كالكاهن 

يروا الناس أعمالكم بالحجارة التي ُتشير إلى ضياء اأعمال: "حتى  المرصعة  الصدرة   الفضيلة اأولى التي ينبغي أن نتحلى بها وهي العفة. لنأخذ 

.]...
[389]

السموات" )مت 5: 16( فيمجدوا أباكم الذي في   

للرب إله يعقوب )مز 81: 4( تقتني لها لنتحدث أيًضا عن مذبح البخور الداخلي، قائًا: "النفس التي ا تعطي لعينها نوًما حتى تجد موضًعا 

.
[390]

تقرب ه  مذبًحا ثابًتا في وسط قلبها حتى تقدر أن 

رمًزا لجماعة البتوليين اأطهار في صدر الكنيسة يحملون رائحة المسيح البتول الذكية، إذ يقول: ميثوديوس في المذبح الذهبي  ويرى اأب 

الدموي ُيشير إلى جماعة اأطهار، فتطهر البتولية كأمر عظيم وجيد، إذ يجب أن تحفظ با دنس نقية تماًما، ليس لها نصيب مع  ]تسلمنا أن مذبح اه غير 

.]
[391]

حضرة الشهادة، مذّهبة بالحكمة، في القدس، تبعث رائحة الحب اإلهي الذكي  دنس الجسد، بل تقوم في 
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الكفارة: 2. فضة 
التزم بتقديم مساهمة حب في نفقات إن كان البخور هو ذبيحة الحب التي كان الكهنة يقدمونها داخل القدس باسم الجماعة كلها، لكن الشعب 

روًحا جماعية لكنها أيًضا تحمل ن كانت تحمل  الرجال )20 عاًما فما فوق(، دون تمييز بين غني وفقير ]15[. ُتشير إلى أن التقدمة واإ  الخيمة من كل 

مباشرة مع اه، وفي لهه. خدمة الخيمة هي خدمة الجماعة كلها، دون أن تفقد المؤمن شخصيته كعضو حّي له عاقة   عاقة شخصية بين كل مؤمن واإ

 نفس الوقت خال اتحاده بالجماعة.

الفقراء عليهم، رمزية يقدر الجميع أم يقدمها )نصف شاقل( حتى ا يظن اأغنياء أن لهم دال على خدام اه على حساب دالة  وياحظ أن التقدمة 

 فالخاص مجاني للجميع، وكل نفس متساوية لدى اه وخدامه.

المرحضة:  .3
الخارجية، فيه يغسل الكهنة أيديهم وأقدامهم قبل الخدمة، أو قبل الدخول إلى القدس، أما موقعها فهو بين يوجد في الدار  إناء نحاسي مستدير، 

 المذبح وباب خيمة اإجتماع، وكأنها ُتشير إلى المعمودية حيث ا يقدر أحد أن يتمتع بالقدسات اإلهية، أي يدخل خيمة اإجتماع، ويجتمع مع اه مالم

الكفارية. أوًا في مياه المعمودية. أما كونها بين المذبح وباب الخيمة فأنه ا تطهير بمياه المعمودية إَا خال ذبيحة المسيح   يتطهر 

المرحضة فليفهم هذه التي نغتسل خالها من الخطايا المشينة بالمياه غريغوريوس أسقف نيصص: ]عندما يسمع أحد عن  يقول القديس 

.]
[392]

السرية  

4. دهم المسحة:
جوانًبا من الروح القدس أداء أعمال قيادية تحمل  يحتل دهن المسحة مكاًنا خاًصا في وصايا اه لشعبه في العهد القديم، إذ ُيشير إلى مسحة 

ممسوح  عمل السيد المسيح نفسه. فكان اأنبياء والكهنة والملوك يمسحون، اأمور التي اجتمعت مًعا في شخص السيد المسيح، والذي دعى "المسيح" أنه 

المرتل بقوله: "أحببت الحق وأبغضت اإثم، من أجل ذلك مسحك اه إلهك بدهن اإبتهاج أكثر من رفقائك" اأزل لهذا العمل الخاصي. وقد شهد له   منذ 

.
[393]

تفسيرنا لنشيد اأناشيد  )مز 44، عب 1: 9(... وقد سبق لنا الحديث عن هذه المسحة أثناء 

أمبروسيوس: ]كل الميرون"، إذ يقول القديس  هذه المسحة أيًضا تشير إلى المسحة العامة التي تعطى للمسيحيين بعد العماد، والتي تدعى "مسحة 

روحية وتقدمات الشكر يقرب اه ذبائح  روحًيا،  روحًيا وكاهًنا   مؤمن يمسح كاهًنا وملًكا، غير أنه ا يصير ملًكا حقيقًيا وا كاهًنا حقيقًيا بل ملًكا 

ما أنبياء أو ملوك. أما نحن المسيحيون أصحاب كانوا يمسحون في العهد القديم إما كهنة واإ يوحنا الذهبي الفم: ]الذين  [. ويقول القديس 
[394]

 والتسبيح

مرضية عبادتنا العقلية، شهواتنا، وكهنة ذابحين أجسادنا ومقدسين إياها ذبيحة حية مقدسة   العهد الجديد، فيجب أن نمسح لكي نصير ملوًكا متسلطين على 

. ويقول القديس أغسطينوس: ]إن اسم "المسيح" جاء من المسحة، فكل
أسرار عظيمة جًدا وهامة للغاية )خاصة باأبدية( [395]  وأنبياء إطاعنا على 

.]
[396]

المحاربين للشيطان نما صار من  شريًكا في الملكوت، واإ  مسيحي يقبل المسحة، يكون ذلك دالة ليس فقط على أنه صار 

5. البخور المقدسة:
مجرد وسيلة إضاءة الخيمة بل طقًسا تعبدًيا يحمل مفهوًما اهوتًيا يخص عاقتنا باه، هكذا المنارة الذهبية( أنه لم يكن  كما تحدثنا عن النور )

نوع البخور وكمياته، مجرد إيجاد رائحة طيبة في الخيمة، لكنه حمل مفهوًما اهوتًيا يمس حياتنا في اه. لذلك حدد اه   أيًضا البخور، لم يكن القصد منه 

غريبة! خارج الخيمة، أو إيقاده بيٍد  فحرم استخدامه )بذات النسب(  يقومون بهذا العمل.  وموعد إيقاده، ومن الذين   

أذرة التاجر" )نش 3: 6(. وكأن معطرة بالمّر وبكل  البرية، كأعمدة من دخان،  لعروسه قال لها: "من هذه الصاعدة من  في مناجاة السيد المسيح 
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 دخان المذبح النحاسي )الذبائح اليومية( قد التحم مع البخور اليومي الصاعد من المذبح الذهبي، هكذا يلتحم عمل المسيح الذبيحي في حياتنا بصلوتنا

 فيشتمها اه رائحة رضا.

ورأينا كيف التحم الطقس اليهودي )خر  ،
[397]

تعرضنا للبخور والتبخير في الكنيسة اأولى الروحي  دراستنا لبيت اه من الجانب الطقسي  في 

عرفته في خيمة أورشليم البخور بسهولة إذ  السماوي )رؤ 8: 3-4(. لقد قبلت كنيسة   30: 34-38( بالطقس المسيحي )ما 1: 10-11( وبالطقس 

نبوة ماخي )1: 10-11( عن كنيسة العهد الجديد أنها تقدم تقدمة ورأت في  الشبورة،  عرفته كطقس هام في وجبة   اإجتماع وفي خدمة الهيكل كما 

مغاربها، كما رأت في العبادة السماوية البخور يقدمه السمائيون ه )رؤ 5: 8، 8: 4(، لكن كنائس اأمم تخوفت في بدء مشارق الشمس إلى   البخور من 

مستمرة سرعان ما رأينا في القداسات اأولى تأكيدات  المؤمنون الذين من أصل أممي بين البخور ه والبخور للوثن. لكننا  يمزج   انطاقها منه، لئا 

 لتقديم تقدمة البخور ه.
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 والثالثون   الحادياألصحاح

الحدیث الختامي 
ختم الرب حدیثه مع موسى النبي بتحدید اسمي العاملین للخیمة وكل أدواتها، وأخیًرا أكد له وصیة 

تقدیس یوم الرب، وسلمه اللوحین قبل أن ینزل للشعب. 

]. 11-1. العاملون في الخیمة  [1
]. 17-12. تقدیس یوم الرب  [2
]. 18. تسلیمه اللوحین  [3

. العاملون في الخیمة : 1
بعدما أوصى اهللا موسى بعمل الخیمة وأدواتها وحدد له تفاصیلها وآراه نموذًجا حًیا لُیقیم الخیمة على 
مثاله، لم یترك له الحریة في اختیار من یقوم بالعمل وٕانما حدد له بصلئیل بن أوري بن حور من سبط یهوذا 

ومأله من روح اهللا بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة، وجعل معه أهولیاب بن أخیساماك من سبط دان یسنده 
في العمل، كما طلب تشغیل كل إنسان حكیم القلب في الشعب. ویالحظ في هذه الوصیة اآلتي: 

أ. اختار اهللا أناًسا سبق فأعطاهم حكمة في العمل، وها هو قد مألهم من روحه بالحكمة والفهم 
: [تلتحم حكمة العبد التي وهبه اهللا له طبیعًیا بالحكمة القدیس یوحنا الذهبي الفموالمعرفة، وهكذا كما یقول 

. Ïالسماویة التي تسنده في بناء بیت الرب
 لم یتجاهل اهللا الحكمة الطبیعیة ألنها هي أیًضا من عنده، بل قدسها بروحه القدوس الذي یسند ویعین. 

] تأكیًدا بضرورة تدخل اهللا نفسه في اختیار 3ب. إن كان اهللا قد اختار بصلئیل ومأله من روحه... [
الراعي، فقد اختار معه أیًضا أهولیاب لكي یسنده. وكأن العمل الرعوي یقوم على روح الشركة والحب والمشورة، 

ولیس بروح فردي. فالكاهن أو الخادم، أًیا كانت رتبته، سّر نجاحه لیس في عمله الفردي وٕانما في عمله مع 
أخوته بالروح الواحد. 

]. وكأن اهللا یعلن 6ج. یقول الرب: "وفي قلب كل حكیم القلب جعلت حكمة لیصنعوا كل ما أمرتك" [
لموسى النبي أن یلتزم بتشغیل كل الطاقات، فقد وهب اهللا وسط الشعب حكماء القلب یسندون الرعاة في العمل 

الكرازي الرعوي. 
د. یالحظ في كل العاملین أن یّد اهللا هي التي تتدخل في اختیار العاملین في كرمه إما بتحدید األسماء 
عالنیة أو بطریقة غیر مباشرة بتحدید سمات العاملین. هذا ما أكده السید المسیح إذ سألنا أن نصلي لكي یرسل 
لون  رب الحصاد فعلة لحصاده. ولهذا یصرخ الكاهن في كل قداس إلهي (القداس الباسیلي)، قائالً : "الذین ُیفصِّ

معه (أي مع األب البطریرك) كلمة الحق باستقامة أنعم بهم یارب على بیعتك یرعون قطیعك بسالم". 

. تقدیس یوم الرب : 2
من بین كل الوصایا والشرائع التي سلمها اهللا لموسى، اختار الرب هذه الوصیة "تقدیس یوم الرب" 

لتكون الوصیة الختامیة، وقد سبق لنا الحدیث عنها في شرحنا األصحاح العشرین. 

1 St. Chrys.: Conc. The Statues 17: 11. 
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]. لم یقل "السبوت" وال قال "سبوتكم" بل نسبها 13هنا نالحظ قول الرب لموسى: "سبوتي تحفظونها" [
لنفسه، قائالً : "سبوتي". فإن كان السبت یعني "الراحة". فإننا بحفظ یوم الرب نستریح نحن فیه، إذ نلتقي باهللا سّر 
راحتنا الحقیقة، وفي نفس الوقت یستریح اهللا فینا، إذ یجد له موضًعا في قلبنا، نحن موضوع سروره ولذته. لهذا 

یدعوها هكذا: "سبوتي"، أي "راحتي". 
ترى ماذا تكون هذه السبوت التي نحفظها إالَّ السید المسیح نفسه، الذي فیه وحده نجد راحتنا، وفیه یجد 

اآلب راحته. فیه نستریح نحن إذ نجده الصدیق والفادي والمخلص الذي یدخل بنا إلى حضن أبیه، وفیه یجد اآلب 
راحته حیث صالحه معنا. 

عن السبوت أیًضا یقول: "ألنه عالمة بیني وبینكم في أجیالكم لتعلموا أني أنا الرب الذي یقدسكم" 
]. فالسید المسیح هو عالمة العهد والمصالحة بیننا وبین اآلب، فیه ننعم بالتقدیس، إذ هو ربنا وقدستنا. ولهذا 13[

السبب كانت العقوبة قاسیة للغایة: "من دنسه یقتل قتًال، إن كان من صنع فیه عمًال تقطع تلك النفس من بین 
]. من یزدري بالسید المسیح یحرم من أبدیته ویموت إلى األبد، ویفقد عضویته في الملكوت األبدي. 14شعبها" [

]، ألنه یخص حیاتنا األبدیة.  17-16ركز الرّب في هذا األصحاح على السبت كعهد أبدي [

. تسلیمه اللوحین : 3
، الذي Ïسلم الرب موسى لوحي الشریعة اللذین من الحجر والمكتوبین بأصبع اهللا، أي بالروح القدس

أوحى بالكتاب المقدس كله. 
هذان اللوحان ینكسران خالل غضب اإلنسان وضعفه لیحل محلهما لوحان جدیدان یشیران إلى حلول 

النعمة عوض حرف الناموس، كقول اإلنجیلي یوحنا: "ألن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبیسوع 
). 1المسیح صار" (یو 

1 St. Augustine: On the Spirit & the Letter, 28. 
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 والثالثون   الثانياألصحاح

العجل الذهبي 
]. 6-1. إقامة العجل الذهبي   [1
]. 14-7. غضب اهللا على شعب موسى  [2
]. 19-15. غضب موسى وكسر اللوحین  [3
]. 20. سحق العجل الذهبي   [4
]. 29-21. تأدیب موسى للشعب   [5
]. 35-30. شفاعة موسى    [6

. إقامة العجل الذهبي 1
)، فاعتادوا 8: 20، خر 14: 24، یش 7: 17كان الشعب في مصر یعبد التیوس ویزني وراءها (ال 

أن یعبدوا إلًها منظوًرا مجسًما أمامهم. وكان وجود موسى النبي قدامهم یقدم لهم على الدوام أعمال اهللا العجیبة 
الملموسة قد غطى إلى حین على حاجاتهم إله مجسم قدام أعینهم. لهذا إذ غاب موسى عنهم سألوا هرون، 

 یسیر أمامنا، ألن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر ال نعلم ماذا Ïقائلین: "قم إصنع لنا إلًها
 Ð]. إنهم لم یقصدوا تجاهل اهللا الذي أخرجهم من أرض مصر، لكنهم أرادوا أن یعبدوا خالل العجل1أصابه" [

]. 5الذي في قلبهم، یظهر ذلك من قول هرون: "غًدا عید للرب (یهوه)" [
ومع ذلك فإننا ال نتجاهل أن ما صنعوه هو أثر عبادتهم القدیمة للعجل، والتي كانت ال تزال في 

: [أستُبعد موسى عنهم إلى حین حتى یظهر العجل الذي كان قدامهم، القدیس مارافرام السریانيداخلهم، إذ یقول 
]. كما قال: [ُأخذ موسى عنهم لكي تظر عبادة األوثان Ñفیعبدوه عالنیة، هذا الذي كانوا یعبدونه خفیة في قلوبهم!

]. Òالتي كانت داخلهم
والحق إنهم كانوا بال عذر، فإن كان موسى قد تأخر، لكن أعمال اهللا خالل موسى لم تتوقف، كان المن 

ینزل علیهم كل صباح، والصخرة كانت تتبعهم، وعمود النور في اللیل یرشدهم وعمود السحاب یظلل علیهم 
نهاًرا... إنهم بال عذر. 

یعطي سفر التثنیة تعلیًال آخًرا لهذا اإلنحراف، وهو اهتمام باللذة الجسدیة خالل األكل والشرب واللهو، 
إذ یقول: "سمنت وغلظت واكتسبت شحًما... ذبحوا ألوثان لیست هللا... الصخرة الذي ولدك تركته ونسیت اهللا 

). 18-15: 32الذي أبدأك" (تث 
. وكما أن Ó أن الترف والسكر هما جذبا الشعب إلى عبادة األوثانیوحنا الذهبي الفمویرى القدیس 

 على قول الكتاب "جلس الشعب القدیس جیروم. ویستشهد Ô"عیسو خالل النهم فقد بكوریته وصار قاتًال ألخیه"
] على أثر النهم في إثارة الخطایا قائالً : [إذ تحدث في البطن تخمة تثور عندئذ 6لألكل والشرب ثم قاموا للعب" [

Ïالترجمة الدقیقة "إلًها" ولیس آلهة . 
2 Edersheim: Bible History, vol 2, P. 126. 
3 Hom 2 on Our Lord 1: 17. 
4 Ibid 1: 42. 
5 St. Chrys. In Matt, hom 57: 5. 
6 In Acts, hom 27. 
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]، Ð]، كما یعلق على هذا الحدث قائالً : [لقد ضاع تعب أیام كثیرة كهذه خالل الشبع لمدة ساعةÏبقیة األعضاء
]. Ñوأیًضا قال: [بجسارة كسر موسى اللوحین إذ عرف أن السكارى ال یقدرون أن یسمعوا كلمة اهللا

أخیًرا، فإن هذا الشعب یمثل الطبیعة البشریة الفاسدة التي ُترید أن تقیم لنفسها إلًها حسب أهوائها. ُترید 
إلًها یرضي ضمائرها الشریرة ویترك لشهوات جسدها العنان، وال ترید صلیًبا وآالًما! 

. غضب اهللا على شعب موسى 2
إذ اختار الشعب لنفسه إلًها آخًرا حسب أهوائه الشریرة لم یحتمل الرب أن ینسب هذا الشعب لنفسه، فلم 

یعد بعد یدعوه "شعبي" بل نراه یقول لموسى النبي: "إذهب إنزل، ألنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض 
 على ذلك قائالً : [كما أن الشعب عندما ال یخطئ یحسب شعب اهللا، العالمة أوریجینوس]. ویعلق 7مصر" [

ولكنه إذ یخطئ ال یعود یتحدث عنه كشعب له، هكذا أیًضا األعیاد، عندما تكرهها نفس اهللا یدعوها أعیاد 
]. Òالخطاة، مع أنه عندما قدم الشریعة الخاصة بها دعاها أعیاد الرب

لقد غضب اهللا على ما بلغ إلیه اإلنسان، ومع ذلك یفتح الباب أمام موسى لیشفع فیه، إذ یقول له: 
"رأیت هذا الشعب، وٕاذ هو شعب صلب الرقبة، فاآلن أتركني (وحدي) لیحمي غضبي علیهم وأفنیهم، فأصیرك 

]. ففي قوله: "أتركني" یترك له مجاًال للتشفع وٕاعالن حبه لشعبه، أي ممارسته لعمله 10-9شعًبا عظیًما" [
األبوي. 

وبالفعل تشفع موسى عن شعبه لدى اهللا مقدًما له ثالث حجج، األولى یذكر أنه شعبه الذي اهتم به 
]، والثانیة أن العدو یشمت بهزیمة أوالده فیقول: "أخرجهم بخبث لیقتلهم 11قدیًما فأخرجه بقوة عظیمة وید شدیدة [
]، والثالثة یذكره بمواعیده آلبائهم إبراهیم وٕاسحق ویعقوب عبید الرب، 12في الجبال ویفنیهم عن وجه األرض" [

]. 3الذین أقسم اهللا لهم بنفسه أن یبارك نسلهم ویهبهم أرض الموعد [
أمام دالة موسى النبي یقول الكتاب "ندم الرب على الشر الذي قال إنه یفعله بشعبه" سنترك اآلن 

الحدیث عن قلب موسى المحب األبوي، لكنني أود أن أوضح أن اهللا لیس كسائر البشر یخطئ فیندم، إنما یحدثنا 
هنا بلغة بشریة، باألسلوب الذي نفهمه، حین نقدم توبة نسقط تحت مراحم اهللا ورأفاته فال نسقط تحت العقوبة 

(الشر). 

. غضب موسى وكسر اللوحین 3
موسى النبي الذي لم یحتمل كلمات الرب على شعبه فتشفع فیهم حتى ندم الرب عما كان سیفعله بهم 
إذ نزل إلى سفح الجبل لم یحتمل رؤیة الشعب وهو یرقص حول العجل، فحمى غضبه وطرح اللوحین من یدیه 

]. على جبل المعرفة دخل موسى في األمجاد وتسلم الوصیة اإللهیة، لكنه إذ نزل إلى سفح الجبل 19وكسرهما [
كسر اللوحین، هكذا یلیق بنا أن نبقى دائًما مرتفعین وصاعدین من مجد إلى مجد، أما النزول عند السفح فیجعلنا 

نكسر الوصیة فنسقط تحت الغضب! 
لقد تنبأ بموسى حتى في غضبه، فبكسره للوحین أعلن حال البشریة الساقطة تحت لعنة الناموس بسبب 
كسرها للوصیة، وها هي تنتظر عمل النعمة اإللهیة عوض الناموس، كقول القدیس یوحنا: "ألن الناموس بموسى 

1 Ep. 22: 8. 
2 Against Jovan. 2: 15. 
3 Ibid.  
4 On John 10: 11. 
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). وقد جاء في رسالة برناباس: [طرح موسى اللوحین عن 1أعطى أما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا" (یو 
]. Ïیدیه، وانكسر عهدهما لكي یقوم عهد یسوع المحبوب مختوًما في قلبنا على الرجاء الذي ینبع من إیماننا به

بكسر اللوحین الحجریین ظهر ثقل الناموس ولعنته على البشریة العاجزة عن تنفیذه، لهذا كان البد من 
رفع هذا الحجر أي حرف الناموس القاتل، لتحل محله نعمة السید المسیح. 

 في تفسیره الرمزي لكلمات السید المسیح: "إرفعوا الحجر" عند القدیس أغسطینوسهذا ما أوضحه 
اقامة لعازر من القبر، إذ یقول: [ماذا تعني الكلمات "ارفعوا الحجر"؟ إنها تعني: إكرزوا بالنعمة. ألن الرسول 

: 3 كو 2بولس یدعو خدمة العهد الجدید خدمة الروح ال الحرف، إذ یقول "ألن الحرف یقتل ولكن الروح یحیي" (
). الحرف الذي یقتل كالحجر الذي یحطم. لهذا یقول: ارفعوا الحجر. ارفعوا ثقل الناموس، واكرزوا بالنعمة. 6

ألنه لو أعطى ناموس قادر أن یحیي لكان بالحقیقة یتحقق البر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
]. Ðالخطیة لیعطي الموعد بإیمان یسوع المسیح للذین یؤمنون

. سحق العجل الذهبي 4
یقول الكتاب: "ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعًما وذراه على وجه الماء 

]. 20وسقى بني إسرائیل" [
لماذا تصرف موسى هكذا؟ 

لقد أحرق العجل بالنار وسحقه وذراه على الماء لكي یشرب الشعب من هذا الماء الممتزج بالمسحوق 
عالمة على أن كل إنسان یلتزم بأن یشرب ثمار خطایاه، وذلك كما أمرت الشریعة أن تشرب المرأة المشتبه في 
أمرها أنها حملت من رجل غیر رجلها ولیس من شاهد علیها أن تشرب ماء اللعنة المّر، فإن كانت برئیة تلد وال 

). 28-11: 5یصیبها ضرر، وٕان كانت قد تنجست یورم بطنها ویسقط فخذها وتصیر لعنة وسط شعبها (عد 
 على تصرف موسى النبي في العجل قائالً : [رأس العجل هو سر عظیم، إذ القدیس أغسطینوسویعلق 

هو رأس لجسد أناس أشرار یتشبهون بالعجل في أكلهم العشب، إذ یطلبون األمور األرضیة كل یوم، ألن كل 
]. Ñ )6: 40جسد كالعشب (إش 

ألقاه (موسى) في النار حتى یزول شكله، ثم سحقه جزًءا جزًءا حتى یباد قلیًال قلیًال، وألقاه في الماء 
وقدمه للشعب لكي یشرب. ماذا یعني هذا إالَّ أن المتعبدین للشیطان قد صاروا جسًدا متمثًال به؟! وذلك كما أن 

. Ò )27: 2 كو 1الذین یعترفون بالمسیح یصیرون جسد المسیح، فیقال لهم: أنتم جسد المسیح وأعضاؤه" (
 أن الشعب شرب هذا التمثال بسحقه وتذریته على الماء فاستهلكه، إشارة إلى القدیس أغسطینوسیرى 

إبادة جسد الشیطان بواسطة اإلسرائلیین، إذ یخرج منهم الرسل الذي یكرزون بین األمم فیفقدون الشیطان 
. Óأعضاءه

. تأدیب موسى للشعب 5
]. لقد تشفع عن الشعب قبل أن 25رأى موسى الشعب وقد تعرى بسبب شره، وصار هزًءا بین مقاومیه [

 أن – بني الوي –]، لكنه في نفس الوقت أمر بحزم كل الذین للرب 14یرى بعینیه الشر وقبل الرب شفاعته [

1 Apis. Of Barnabas 4. 
2 Augustine: On the Gospel of St. John, yr 49: 22. 
3 On Ps 62. 
4 On Ps.74. 
5 On Ps.74. 
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]. لقد أخطأ الشعب، 28یقتلوا أخوتهم الذین خارج أبواب خیامهم، فقتلوا في ذلك الیوم نحو ثالثة آالف رجل [
وكان البد من التأدیب. فالذین دخلوا خیامهم في خجل من خطیتهم نادمین نجوا من السیف، والدلیل على ذلك 
أنهم إذ اجتمعوا بموسى في الیوم التالي قال لهم: "أنتم قد أخطأتم خطیة عظیمة، فأصعد اآلن إلى الرب لعلى 

]، أما الذین لم یبالوا بما فعلوا وكانوا خارج خیامهم فقتلوا. 20أكفر خطیتكم" [

. شفاعة موسى 6
] ویصیره شعًبا عظیًما، ولكن القلب 10طلب اهللا من موسى أن یتركه لیحمي غضبه علیهم فیقتلهم [

، إذ قال: "اآلن إن غفرت خطیتهم Ï بل تشفع فیهم بقوة– مهما بلغت قسوة قلوبهم –األبوي رفض أن یترك شعبه 
]... وبقیت هذه الشفاعة ینبوًعا حًیا یستقي منه الرعاة والخدام الحب 32وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي كتبت" [

األبوي إلى یومنا هذا. وفیما یلي بعض تعلیقات اآلباء على هذه الشفاعة: 
)، لكنه لم یقبل، بل إلتصق بالخطاة وصلى من 10: 32[قال (اهللا لموسى) "أصیرك شعًبا عظیًما" (خر 

أجلهم. كیف أصلي؟ إنها عالمة الحب یا إخوتي! كیف صلى؟ الحظوا أن تصرفه كان كمن یحمل حنان األم، 
األمر الذي أتحدث عنه كثیًرا. لقد هدد اهللا الشعب الذي دنس المقدسات، لكن قلب موسى اللطیف ارتعب، 

معرًضا نفسه لغضب اهللا بسببهم، إذ قال: "یا رب، واآلن إن غفرت خطیتهم وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي كتبت" 
]. بهذا نظر إلى عدل اهللا ورحمته في نفس الوقت. فبكونه عادًال ال یهلك اإلنسان البار (أي موسى)، وبكونه 32[

]. Ðرحیًما یغفر للخطاة
[یا لقوة الحب! یا لكماله الذي یفوق كل  كمال! 

]. Ñالعبد یكلم سیده بكل حریة، طالًبا العفو عن الشعب أو یهلك مع الجموع
]. Ò[یا لعظم كماله، فإنه یود أن یموت مع الشعب وال یخلص بمفرده!

[یقول: سهل علّي أن أهلك معهم عن أن أخلص بدونهم! 
حًقا إنه حب حتى الجنون، إنه حب بال حدود! 

ماذا تقول یا موسى؟ 
أما تبالي بالسماوات؟... نعم، فإني أحب الذین أخطأوا في حقي! 
؟!]. Óأتصلي أن ُیمحي إسمك؟ نعم، فإنه ماذا أقدر أن أفعل أمام الحب

!]. Ô [لقد نطق بهذا لكونه صدیًقا هللا، یحمل طابعه (الحب)
[هكذا كان االهتمام األول للرجال العظماء النبالء إنهم ال یطلبون ما ألنفسهم بل كل واحد ما لقریبه. 

بهذا ازدادوا ضیاًءا وبهاًءا! 
لقد صنع موسى عجائب وآیات كثیرة عظیمة، لكن أمر واحد جعله عظیًما هكذا هو حدیثه الطوباوي 

]. Ïمع اهللا قائالً : "إن غفرت خطیتهم وٕاالَّ فامحني..."

Ï یرى القدیس یوحنا الذهبي الفم ان الفرصة قد سنحت لموسى لیتخلص من هذا الشعب القاسي العنید بأمر إلهي، لكنه كراٍع قدیس 
 .On Stوأب محب لم یحتمل وال قبل أن یتخلى عن أوالده الضعفاء لیبحث عن أوالد آخرین. هذا ما یلیق براعي النفوس       

Johm, hom 13: 1.. 
2 St. Augustine: Sermons on N.T. Lessons, 38: 24. 
3 St. Clement of Rome: Ep. 1: 53. 
4 St. Clem. Alex.: Strom 4: 19. 
5 Chrys,: In Eph, hom 7. 
6 Chrys.: In Rom. Hom 27. 
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[ماذا فعل موسى؟ 
ألیس هذا هو الذي هرب بسبب خوفه من مصري واحد (فرعون) وذهب إلى منفى؟ ومع هذا فإن هذا 
الهارب الذي لم یحتمل تهدیدات إنسان واحد، إذ ذاق عسل الحب بكل نبل ودون التزام من أحد تقدم لیموت مع 

]. Ð ]32محبوبیه قائالً : "إن غفرت خطیتهم وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي كتبت" [
]. Ñ[هكذا هي أحشاء القدیسین، أنهم یحسبون الموت مع أوالدهم أعذب من الحیاة بدونهم

یرى اآلباء أیًضا أن موسى النبي كان متأكًدا من حب اهللا الذي یقبل شفاعته وال یعرض حیاته للموت، 
: [إذ عرف أنه یفعل ذلك أمام الرحیم الذي لن یمِح إسمه قط إنما یغفر لهم من القدیس أغسطینوسفیقول 

]. Ó: [لم یمِح اهللا اسمه، بل فاضت علیه النعمة، إذ لم یوجد فیه شرالقدیس أمبروسیوس]. ویقول Òأجله
یرى القدیس یوحنا ذهبي الفم خالل هذا العمل صار موسى مثًال حًیا للحب والوداعة والحلم حتى أن 

في ظهوره مع إیلیا عند تجلي السید المسیح أمام تالمیذه، كان إعالًنا عما یجب أن یكون علیه التالمیذ من 
وحزم إیلیا وغیرته الذي طلب أن تحّل  سمات فیحملون وداعة موسى وحّلمه الذي صرف غضب اهللا عن شعبه،

المجاعة ثالثة سنین ونصف للتأدیب. 
قائالً : [حًقا إن صلوات القدیس یوحنا الذهبي الفم أما عن فاعلیة شفاعة موسى في شعبه فیعلق علیها 

القدیسین لها قوتها العظیمة بشرط توبتنا وٕاصالحنا لنفوسنا. فإنه حتى موسى الذي أنقذ أخاه وستمائة ألف رجل 
]. Ôمن غضب اهللا لم یستطیع أن یخلص أخته

 عن شفاعة القدیسین یقول: [إن كان رجل واحد أي موسى كسب صفًحا من القدیس جیروموفي حدیث 
اهللا عن ستمائة ألف رجل حرب، واستفانوس الشهید المسیحي توسل طالًبا المغفرة عن مضطهدیه، فهل عندما 

]. Õیدخل هؤالء بحیاتهم إلى المسیح تكون قوتهم أقل من هذا؟!
أخیًرا، مع قبول شفاعة موسى للشعب یقول اهللا لموسى: "واآلن إذهب إهِد الشعب إلى حیث كّلمتك. 

]، فضرب الرب الشعب، ألنهم صنعوا 34هوذا مالكي یسیر أمامك، ولكن في یوم افتقادي أفتقد منهم خطیتهم" [
]. 35العجل [

لقد قبل شفاعة موسى النبي فال یفنیهم، بل یعطي العون حتى تتم وعوده مع الشعب، لكنه لیس بدون 
شرط، فإنهم إذ قبلوا الخطیة حین یفتقدهم بالخالص أیًضا یفتقد فیهم الخطیة أي یؤدبهم، لذلك ضربهم بالتأدیب 

حتى یعود ویعلن عمله الخالصي في حیاتهم. 
حب اهللا أو رحمته ال تتعارض مع عدله، إن كان یغفر لكنه ال یقبل اإلستهتار وال یتحد مع اإلنسان 

وهو بعد في خطیته. ولعله قصد بقوله "أفتقد فیهم خطیتهم" إشارة إلى دفعه ثمن الخطیة وقبوله الموت عنهم في 
یوم افتقاده لهم على الصلیب، حتى یعبر بهم أرض الموعد الحقیقیة. 

1 Chrys.: In 1 Cor, hom 25.  
2 Chrys.: In 1 Cor, hom 34. 
3 Chrys.: Conc. The Statues hom 3: 2. 
4 St. Augustine: On Ps. 78. 
5 St. Ambrose: On the Holy Spirit 3: 10. 
6 St. Chry.: In Matt, hom 5: 7. 
7 St. Jweome: Against Vigilantius, 6. 
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 والثالثون   الثالثاألصحاح

تجدید العهد 
سقوط الشعب وعبادته للعجل الذهبي لم یكن باألمر الهیِّن، لذا رأینا اهللا یسرع بإنزال موسى إلیهم 

مصرًحا له أن یتركه لیفنیهم، فتشفع موسى لدیه، وٕاذ عاد موسى إلى أسفل الجبل رأى الشعب ساقًطا في الخطیة 
كسر اللوحین وقام بتأدیب الشعب بمرارة، ثم عاد یشفع فیهم من جدید طالًبا إما أن یخلص مع شعبه أو یهلك هو 

معه، وقبل الرب الشفاعة... وكان البد من الدخول في مناقشات جدیدة تنتهي بتجدید العهد الذي كسّر الشعب 
بخطیته، وتجسم في كسر اللوحین. هذا ما نراه في األصحاحین الثالث والثالثین والرابع والثالثین. 

وقد شمل األصحاح الثالث والثالثون اآلتي: 

]. 6-1. عتاب إلهي مع الشعب   [1
]. 11-7. مسكن موسى كخیمة اجتماع  [2
]. 17-12. استعطاف اهللا    [3
]. 23-18. الصدقة اإللهیة    [4

. عتاب إلهي مع الشعب : 1
لقد قبل اهللا شفاعة خادمه موسى، وأكد له أنه یبقى أمیًنا بالرغم من عدم أمانة الناس، إذ یقول له: 
"إذهب إصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى األرض التي حلفت إلبراهیم وٕاسحق 

]. إنه یحقق وعوده حسبما تعهد مع آبائهم، لكنه یغیِّر طریقة تحقیقها، إذ نالحظ 1ویعقوب قائًال لنسلك أعطیها" [
في حدیثه: 

أ. ال زال یحمل ألًما من جهة هذا الشعب، فال یدعوه "شعبي" وال یتحدث بلغة الصداقة األولى... ربما 
لكي ال یستسهل الشعب الخطیة، ویستغل محبة اهللا ومراحمه. 

ب. ال یعود یحّل في وسطهم بنفسه، إذ یقول: "وأنا أرسل أمامك مالًكا... فإني ال أصعد في وسطك 
]. أنه یرسل "مالًكا" للدفاع عنهم ومساندتهم مع إرشادهم، 3ألنك شعب صلب الرقبة، لئال أفنیك في الطریق" [

وهذا غیر المالك الذي تحدث عنه في األصحاح الثالث والعشرون الذي هو األقنوم الثاني إذ یقول "ألن اسمي 
). 5: 3). فإن اهللا قد انسحب من وسط الشعب، ألنه أي شركة بین اهللا واإلنسان صلب الرقبة (21: 23فیه" (

اهللا ال یقبل وال یمكن أن تتحق الشركة هكذا، واإلنسان أیًضا ال یحتمل، إذ یقول: "قل لبني إسرائل أنتم شعب 
]؛ وكأنه من رحمة اهللا علیهم أالَّ یصعد في وسطهم 5صلب الرقبة؛ إن صعدت لحظة واحد في وسطكم أفنیكم" [

وهم بعد في خطیتهم! 
ج. فتح الرب باب الرجاء أمام موسى والشعب بحدیثه عن التوبة قائالً : "ولكن اآلن أخلع زینتك عنك 

]، وكأنه یقول لهم: إخلعوا اتكالكم على ذواتكم، واتركوا شهوات جسدكم واعطوني فرصة 5فأعلم ماذا أصنع بك" [
للعمل في وسطكم! 
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. مسكن موسى كخیمة إجتماع : 2
] كعالمة لحزنهم المقدس وتوبتهم، لكن اهللا لم یعد یجتمع مع 6-4ناح الشعب ونزعوا زینتهم عنهم [

موسى داخل المحلة التي تنجست بهذه الخطیة البشعة والتزم موسى أن یأخذ خیمة وینصبها إلى خارج المحلة 
]. 7بعیًدا، ودعها خیمة اإلجتماع [

هذه لیست خیمة اإلجتماع التي أمر اهللا موسى بصنعها فإنها لم تكن بعد قد صنعت لكنها خیمة موسى 
الخاصة بعبادته، أي مخدع صالته، خرج بها بعیًدا عن الشر حتى یلتقي باهللا داخلها ویكلمه "وجًها لوجه كما 

]. 11یكلم الرجل صاحبه" [
هذا ال یعني أن موسى رأى وجه اهللا، لكن العبارة هنا تعني أن اهللا كان یحدث موسى مباشرة وبصوت 

مسموع واضح ولیس كما كان مع الشعب إذ یقفون بعیًدا جًدا كٌل في باب خیمته ویرون عمود السحاب نازًال عند 
القدیس یوحنا باب خیمة اإلجتماع. لقد دخل موسى خالل حبه هللا ولشعبه في صداقة خاصة مع اهللا. یقول 

: [إذ كان موسى ودیًعا وحلیًما جًدا كما قیل عنه "وكان حلیًما جًدا أكثر من جمیع الناس الذین على الذهبي الفم
)، لهذا كان مقبوًال لدى اهللا وموضع حبه حتى قیل أنه كان یتحدث مع اهللا وجًها لوجه 13: 12وجه األرض" (

]. Ïوفًما لفم كمن یحدث صدیقه
بهذه الخیمة هیأ اهللا الشعب لخیمة اإلجتماع التي یقیمها موسى حسب األمر اإللهي، إذ كانوا یرون 
مجد اهللا عند باب الخیمة، فكانوا یسجدون كل واحد في باب خیمته، بل إنهم صاروا یهابون موسى، فإذا خرج 

]. لقد أدركوا قدسیة اللقاء 8إلى الخیمة یقف كل واحد في باب خیمته وینظرون وراء موسى حتى یدخل الخیمة [
مع اهللا وقدسیة خدام اهللا! 

وكما تتلمذ یشوع الشاب على یدي موسى خاصة على جبل المعرفة المقدس، إذ رافقه هناك لكنه لم 
) هنا صار یتلمذه على روح العبادة، إذ یقول "وٕاذا رجع موسى إلى المحلة 13: 24یرتفع معه على قمته (خر 

]. فالتلمذة ال تقف عن المعرفة ولكن یلزم أن تمتزج بالحیاة 11كان خادمه یشوع بن نون ال یبرح داخل الخیمة" [
التعبدیة التقویة. 

لعل ترك یشوع في الخیمة كان لمساندة موسى أیًضا، فإذا ما خرج موسى من الخیمة للخدمة بقى یشوع 
في الخیمة یصلي من أجله، وكأن الكرازة والعبادة متكامالن، ال نجاح للخدمة إالَّ بروح الصالة والعبادة. 

 أن عدم مفارقة یشوع بن نون للخیمة تعني التزامه بحیاة البتولیة، فالخیمة في ذلك Ðاألب أفراهاتویرى 
لم یكن یخدم بها نساء أو تقترب إلیها امرأة، فإذا أرادت النساء الصالة یصلون عند الباب وال یدخلونها، أما یشوع 

فبقى في الخیمة یكرس حیاته كلها للعبادة غیر منشغل حتى بالحیاة العائلیة. 

. استعطاف اهللا : 3
عرف موسى النبي كیف یتعامل مع اهللا بروح االتضاع مع دالة الحب والجرأة... كان نهاًزا للفرص، ال 
یترك فرصة إالَّ لیدخل باألكثر إلى األحضان اإللهیة یغتصب لنفسه ولشعبه رحمة وحًبا! لهذا یقول الرب نفسه: 

). 12: 11"ملكوت السموات یغصب والغاصبون یختطفونه" (مت 
بعد أن غفر اهللا خطیة هذا الشعب الشنیعة، وعاد اهللا یتحدث مع موسى وجًها لوجه في خیمة اإلجتماع 
المؤقته خارج المحلة، بدأ موسى یعاتب الرب في جرأة مع اتضاع: "أنظر، أنت قائل لّي أصعد هذا الشعب وأنت 

1 St. Chrys.: In Matt, 78: 4. 
2 Aphraat: Dom. 6: 5 on the Monks. 
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]. كأن موسى 12لم تعرفنّي من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك. ووجدت أیًضا نعمة في عینیك..." [
یقول للرب، هل تحتاج أن أستعطفك على شعبك؟ من الذي أرسل اآلخر؟! أنت الذي أمرتني باصعاد هذا 

الشعب، فهل تتركني؟! لقد قلت لّي أنك عرفتني باسمي وٕانني وجدت نعمة في عینیك، إذن فلتسمع لّي وال تتركني 
في القیادة بمفردي. 

]، وفي دالة یقول له "أنت قلت عرفتك باسمك" وفي الترجمة السبعینیة 12في دالة یقول هللا "أنظر" [
"عرفتك فوق الكل". اهللا یعرف الجمیع، ألنه عالم بكل شيء، لكن المعرفة هنا لیست الفهم واإلدراك إنما معرفة 

)، أما الذین یفعلون الشر فیقول 19: 2 تي 2القبول والصداقة، كما یقول الرسول أن الرب یعرف الذین هم له (
. Ï )23: 7لهم الرب: ال أعرفكم (مت 

]، فإن كنت أنت كإله قد 13مرة أخرى في دالة الحب الحقیقي یقول له "علمني طریقك لكي أعرفك" [
عرفتني باسمي وأنعمت علّي بهذا، فاسمح لّي أن أعرف طریق معامالت حبك مع شعبك لكي أعرفك أنا أیًضا! 

كما تعرفني باسمي، أرید أن أعرفك باسمك لیست معرفة الفهم واإلدراك بل معرفة الحب والصداقة! 
]، ثالث مرات، كأنه یقول له إن 16، 13مرة أخرى في دالة یكرر في حدیثه مع اهللا كلمت "شعبك" [

كنت تدعوه "الشعب" فهو منسوب لك، وأنت أیها الرب قد خصصته لك، وكل الشعوب تعرف ذلك. 
]. لن 15أخیًرا بعد دخوله إلى هذه الدالة العظیمة یقول الرب: "إن لم یسر وجهك فال تصعدنا من هنا" [

نقبل عنك بدیًال، ولن نسترح بدونك! أمام هذا الحب وهذه الدالة یقول الرب لموسى: "وجهي یسیر فأربحك... هذا 
]. من یقدر أن یغتصب قلب اهللا هكذا حتى یشتاق اهللا أن یریحه، 17، 14األمر أیًضا الذي تكلمت عنه أفعله!" [

وما یتكلم به العبد یفعله الخالق؟! 
لیتنا في كل عمل وقبل كل تصرف نصرخ مع موسى، قائلین: "إن لم یسر وجهك فال تصعدنا من هنا". 

وجه اهللا هنا إشارة إلى األقنوم الثاني الذي تأنس فصار بیننا یقود حیاتنا ویصعد بنا إلى أحضان اآلب. 

. الصداقة اإللهیة : 4
لم تتقف طلبات موسى من إلهه؛ حًقا قد عادت األمور إلى ما كانت علیه قبل أن یخطئ الشعب بعبادته 
العجل، ووعد اهللا أن یفعل ما طلبه موسى، ویسیر وجهه في وسطهم، لكن موسى یطمع في عطایا اهللا الالنهائیة، 

]. 18فقد سأل في جرأة "أرني وجهك" [
تشجع موسى فسأل اهللا، طالًبا منه ما لم یتجاسر أحد من قبل على طلبه إذ التهب قلبه بنار الحب 

اإللهي أراد أن یرى اهللا كما هو... ماذ یكون؟! أراد أن یتعرف على ذاك الذي ال یدرك ویرى غیر المنظور... 
فكانت إجابة الرب له هكذا: "أجیز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم 

]. 20-19... ال تقدر أن ترى وجهي، ألن اإلنسان ال یراني ویعیش" [Ðمن أرحم
كأن اهللا ُیجیب موسى: لقد سألت أمًرا أنت ال تحتمله، فأنا ال أبخل على خلیقتي، أني أقدم لك كل 

إحساناتي وخیراتي وأعلن اسمي لك وأتراءف وأرحم، أقدم كل شيء لإلنسان، أما وجهي فال یقدر اإلنسان أن یراه 
ویعیش! إن هذه الرؤیا المجردة الكاملة لالهوت هي فوق كل طاقة بشریة! 

في قول موسى "أرني وجهك" إعالن واضح أن معرفتنا هللا ال تأتي بحكمة بشریة، إنما بقوة اهللا، إذ یقول 
: [إقتنع موسى أن اهللا ال ُیعرف بالحكمة البشریة... والتزم أن یدخل في الظالم القدیس اكلیمندس اإلسكندري

1 St. Greg. Nyssa: On the Making of Man 20: 1. 
Ð 2راجع تفسیر هذا القول في األصحاح التالي (بند( .
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الكثیف (السحاب) حیث كان صوت اهللا، لیبلغ إلى األفكار الخاصة بوجود اهللا غیر المدرك وال منظور. اهللا لیس 
. كما یقول: [بقوله هذا أشارة بكل وضوح Ïفي ظالم وال في مكان، إنما هو فوق المكان والزمان وفوق كل السمات

]. Ðأن اهللا ال یمكن أن نتعلم عنه بواسطة إنسان، وال أن نعبر عنه بكلمات، لكننا نعرفه خالل قوته
اهللا الذي ال یرى یعلن ذاته داخل النفس قدر ما تستطیع أن ترى، لكن جوهر الهوته ال یقدر أحد أن 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم)، ویرى 46: 6، یو 27: 11یعاینه، إذ ال یعرف أحد اآلب كما هو إالَّ االبن (مت 
أن جمیع الرؤیا التي تمتع بها اآلباء واألنبیاء هي من قبیل تنازل اهللا، معلًنا ذاته قدرما یحتملون، حتى الخلیقة 
السمایة بجمیع طغماتها ترى اهللا هكذا. االبن وحده هو الذي یعرف جوهر اآلب، وقد تجسد ال لیعلن الجوهر 

. Ñاإللهي إنما لیعلن عن ذاته خالل الناسوت
). 8: 14عندما سأل فیلبس السید المسیح: أرنا اآلب وكفانا، أجابه السید: "من رآني فقد رأى اآلب" (یو 

: [أشبه بهذا: یستحیل علیك أن تراه أو ترأني. ألن فیلبس القدیس یوحنا الذهبي الفمكانت إجابة السید كما یقول 
ظن أنه یعرف اهللا خالل النظر، وحسب نفسه أنه قد عرف المسیح برؤیته له، فأراد أن یعرف اآلب هكذا. لكن 

]. Òیسوع أوضح له أنه لم َیَر بعد حتى المسیح نفسه
إننا نراه هنا خالل عمله فینا، نتمثل به فنصیر خاصته وأصدقاء له، بهذا نعاینه ال في جوهر الهوته 

: [من الواضح أنه ال یقدر أحد في هذه القدیس اكلیمنس اإلسكندريلكن خالل عالقة الحب والشركة معه. یقول 
]. Ó)، إذ یبلغونه خالل الكمال النهائي8: 5الحیاة أن یدرك اهللا بوضوح، لكن أنقیاء القلب یعانون اهللا (مت 

أخیًرا أجاب الرب موسى سؤاله بقوله: "هوذا عندي مكان، فتقف على الصخرة، ویكون متى اجتاز 
مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بیدي حتى أجتاز، ثم أرفع یدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فال 

]. 23-21یرى" [
 إلى التجسد اإللهي، فقوله "هوذا عندي مكان، كأنما یعني، لقد حققت طلبك بالقدر Ôهذا الحدیث ُیشیر

الذي تحتمله، فإني أحملك إلى سّر التجسد فتقف على الصخرة، أي ترتكز على السید المسیح (الصخرة 
الحقیقیة). أما قوله تنظر ورائي فُیشیر إلى نهایة األزمنة حیث یجتاز اهللا على العالم معلًنا حبه فنرى اهللا خالل 

التجسد اإللهي، كمن هو في سترة ید اهللا (المسیح) یرى مجد الالهوت (في نقرة من الصخرة)، فیقول مع الرسول 
). 14: 1یوحنا: "ورأینا مجد مجًدا كما لوحید من اآلب" (یو 

تفسیر روحي إلجابة الرب، إذ یقول: [ماذا یعني بقوله عندي مكان سوى الرؤیا في وللقدیس باسیلیوس 
الروح؟ التي لما صار موسى فیها استطاع أن یرى اهللا ظاهًرا له بطریقة تمكنه من التعرف علیه. هذا هو المكان 
الخاص بالعبادة الحقیقیة، فقد قال: "إحترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي یختاره 

). إذن ما هي المحرقة الروحیة؟ ذبیحة التسبیح. في أي مكان نقدمها إالَّ في الروح القدس؟! ممن 13: 12الرب" (تث 
). ولما رأى 23: 4تعلمنا هذا؟ من المسیح نفسه القائل: "الساجدون الحقیقیون یسجدون لآلب بالروح والحق" (یو 

). الروح هو مكان القدیسین، والقدیسون هم مكان 16: 28یعقوب هذا المكان قال: "حًقا إن الرب في هذا المكان" (تك 

1 Strom 2: 2. 
2 Strom 5: 11. 
3 In Joan, hom 15: 1.  
4 In Joan, hom 74: 1. 
5 Strom 5: 1. 

، الفصل الخاص بأفكاره وال 1968سبق أن تعرضنا لموضوع رؤیة اهللا بأكثر توسع في كتابنا "القدیس یوحنا الذهبي الفم" طبعة 
 هوتیاته.

6 St. Ambrose: On the Holy Spirit 3: 5. 
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خاص بالروح، إذ یقدمون أنفسهم لسكن اهللا ویسمون هیكل اهللا. وذلك كما یتحدث بولس عن السید المسیح قائًال انه 
]. Ïیتكلم في حضرة اهللا، كذلك یتكلم في الروح باألسرار والروح یتكلم أیًضا فیه

1 St. Basil: On the Holy Speirit, 62. 
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 والثالثون   الرابعاألصحاح

تجدید العهد (یتبع) 
]. 4-1. لوحان آخران للعهد   [1
]. 10-5. نزول الرب وحدیثه مع موسى  [2
]. 26-11. شرطا التجدید    [3
]. 28-27. صوم موسى    [4
] 35-29. لمعان وجه موسى   [5

. لوحان آخران للعهد 1
في المرة األولى قدم اهللا اللوحین منحوتین ومنقوشة الوصایا علیها، لكن في هذه المرة طلب اهللا من 

موسى أن ینحت اللوحین مثل األولین، ویكتب اهللا علیهما. لقد جدد اهللا العهد مع شعبه الساقط، لكن الشعب فقد 
اللوحین اللذین من عمل اهللا. 

. نزول الرب وحدیثه مع موسى 2
)، إذ نراه هنا قد "إجتاز الرب 22: 33لقد حقق اهللا وعده لموسى: "ویكون متى اجناز مجدي..." (

]، وأعلن الرب عن طبیعته أنه "إله رحیم ورؤوف بطئ الغضب وكثیر اإلحسان والوفاء، حافظ اإلحسان 6قدامه" [
إلى ألوف، غافر اإلثم والمعصیة والخطیة، ولكنه لن یبرئ إبراًء، مفتقد إثم اآلباء في األبناء وفي أبناء األبناء في 

). 7: 6الجیل الثالث والرابع" (
]. لقد 19إنه یحقق أیًضا وعده: "أنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم" [

أوضح ماذا یعني أنه یتراءف على من یتراءف ویرحم من یرحم، إنها لیس كما تبدو ألول وهلة إن اهللا لدیه محاباه 
یرحم من یشاء حتى وٕان كان غیر تائب، ویقسو على من یشاء حتى وٕان كان تائًبا! إنما أحكامه فوق الفكر 

البشري، هو یرحم متى رأى اإلنسان قدم توبة، أو مشتاًقا إلى التوبة. هوذا اآلن یعلن رحمته بتجدید العهد، لكن 
). 4: 33) وناحوا (6: 33لیس بغیر عدل إنما بعد أن قدموا توبة صادقة، ونزعوا عنهم زینتهم (

: 3 كو 1قوله "أرحم من أرحم" تشبه قول الرسول بولس: "أنا غرست وأبولس سقى لكن اهللا كان ینمي" (
). حًقا اهللا هو الذي یهب النمو لكرمه أي الكنیسة، لكن هل یعمل اهللا من غیر أن یغرس الرعاة ویسقوا 6

الكرمو؟! أو هل یتوقف الرعاة عن العمل ألن اهللا هو الذي ینمي؟! هم یبذلون ما في استطاعتهم لكن ال حیاة 
بدونه! هكذا نحن نقدم التوبة لكن ال رحمة من أجل بّر فینا إنما من أجل اهللا الذي یرحم من یرحم. وكما یقول 

: [من یظن أن في اهللا ظلًما لكونه یؤدب تأدیًبا عادًال على من یستحق ذلك أو یطیل أناته القدیس أغسطینوس
]. Ïورحمته... فهو غبي

استخدم الرسول بولس هذه العبارة في رسالته إلى أهل رومیة، إذ یقول: "فماذا نقول؟! ألعل عند اهللا 
ظلًما؟! حاشا. ألنه یقول لموسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف، فإًذا لیس من یشاء وال لمن یسعى 

). ماذا یعني هذا، هل أننا ال نشاء وال نسعى ألنه هو الذي یرحم أو یقسو 16-14: 9بل هللا الذي یرحم" (رو 
كما یشاء؟! یستحیل. لكن ُیرید الرسول أن یؤكد أن رحمة اهللا مجانیة وحبه من أجل طبیعته، أنه یهب الذین 

1 Enchiridion 98. 
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یشاءون التوبة ویسعون إلیه لكنه لیس من أجل حبه ورحمته وخالصه المجاني. وقد أراد الرسول في هذا 
األصحاح أن یوضح إن كان الرب قد قبل شعب إسرائیل ورحمه قدیًما فلیس له فضل في ذلك، وٕان كان األمم قد 

اشتهوا الخالص وآمنوا أیًضا لیس لهم فضل، اهللا الذي یرحم إسرائیل قبًال یرحم كل األمم حالًیا، فلیس إلسرائیل 
أن یعترض!! فقد سبق وتنبأ هوشع النبي بلسان الرب قائالً : "سأدعو الذي لیس شعبي شعبي والتي لیست محبوبة 

. Ï)، لیس على حساب الشعب القدیم وٕانما ألن الشعب القدیم قد رفض واألمم قبلوا!25: 9محبوبة" (رو 
أما قوله انه یفتقد إثم اآلباء في األبناء، فقد شرحناه قبًال أثناء الحدیث عن الوصیة األولى (أصحاح 

20 .(
]، مقدًما الخضوع والتوبة نیابة عن 8إذ سمع موسى صوت الرب "أسرع وخّر إلى األرض وسجد" [

]. 10الشعب كله فجدد الرب العهد قائالً : "ها أنا أقطع عهًدا..." [

. شرطا التجدید 3
إذا یقطع الرب عهًدا مع الشعب بعد سقوطه في عبادة األوثان قدم لهما شرطین أساسیین: 

أ. شرط سلبي: هو تحطیم الخطیة بكل صورها، إذ یقول "إحترز من أن تقطع عهًدا مع سكان األرض 
التي أنت آت إلیها لئال یصیروا فًخا في وسطك، بل تهدمون مذبحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواریهم، فإنك 

ال تسجد إلله آخر، ألن الرب إسمه غیور. إله غیور هو...". وكما قلنا قبًال لم یكن ممكًنا للشعب أن یمیز بین 
الخطیة والخطاة، فإبادة كل ما یتعلق بالخطاة كان رمًزا إلبادة الخطیة في حیاتنا. 

ب. شرط إیجابي: ال یكفي الهروب من الشر، ولكن الجانب اإلیجابي ضروري في العهد، كحفظ 
األعیاد وتقدیم األبكار وتقدیس یوم الرب... األمور التي تلهب قلب اإلنسان بنار محبة اهللا، تعطیه فرًحا وراحة! 

وقد سبق الحدیث عن هذه األمور. 

. صوم موسى 4
امتزج العهد بالصوم، إذ "كان هناك عند الرب أربعین نهاًرا وأربعین لیلة لم یأكل خبًزا ولم یشرب ماءً " 

]28 .[
إذ كان عند الرب لم یحتاج إلى خبز أو ماء، إذ كان الرب هو شعبه وسّر ارتوائه. وقد رأینا قبًال أن رقم 

 ُیشیر إلى الحیاة الزمنیة، وكان اإلنسان في تمتعه بلذة الوصیة والشركة مع كلمة اهللا یلزم أن یقضي حیاته 40
بعیًدا عن حیاة الترف. 

. لمعان وجه موسى 5
]، األمر الذي لم یحدث طوال 28إذ وقف موسى أمام اهللا صار "جلد وجهه یلمع في كالمه معه" [

السنوات السابقة، أثناء لقائه معه خالل العلیقة الملتهبة أو عند تسلم الوصایا العشر في المرة األولي أو 
الشریعة... وكأن اهللا أراد أن یكافئه في هذه المرة لقاء حبه الشدید لشعبه، فإن كان بالحب قبل أن یمحى إسمه 

من الكتاب األبدي، فإنه بالحب صار وجهه یضئ وهو بعد على األرض! هذا هو بهاء حیاة الحب الحقیقیة 
ومجدها! 

Ïسأعود لشرح هذا األمر بأكثر تفصیل في شرحنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة إن شاء الرب  .
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في لمعان وجه موسى رمًزا لإلنسان الغنوسي أي صاحب المعرفة القدیس اكلیمندس اإلسكندري یرى 
. یرى Ïالحقیقیة العملیة، فإنه یتمجد هنا على األرض كما حدث لموسى، فیحمل جسده سمات النفس البارة

في هذا الحدث إعالًنا لعمل اهللا في القیامة، فإن كان موسى هو بعینیه قد تمجد حتى لم یستطع العالمة ترتلیان 
 .Ðالشعب أن ینظر إلى وجهه المضیئ، هكذا یكون حالنا في القیامة

أما البرقع الذي وضعه موسى حین كان یتحدث مع الشعب حتى یقدر أن یقف بینهم ویحدثهم، فهو 
)، وكما یقول القدیس بولس أن البرقع ال یزال 14-13: 3 كو 2ذاك الذي أزاله السید المسیح بنوالنا نعمته (

)، لهذا ال یستطیعوا إدراك أسرار الناموس وروحه 7: 3 كو 2موجوًدا لدى الیهود على قلوبهم غیر المؤمنة (
الخفي! 

 عن هذا البرقع قائالً :  العالمة أوریجینوسیتحدث 
]. Ñ[إن قرأنا بإهمال بال غیرة للفهم أو اإلدراك یكون الكتاب كله ُمغطى بالبرقع حتى األناجیل والرسائل

[یأتي بعضكم بعد القراءة مباشرة، والبعض ال یناقش ما یسمعه، وال ینطق به، هؤالء ال یتذكرون وصایا 
). والبعض ال ینتظر حتى نهایة 7: 32الناموس اإللهي القائلة: "إسأل أباك فیخبرك وشیوخك فیقولوا لك" (تث 

القراءة في الكنیسة، وآخرون ال یهتمون إن كانت القراءات قد تلیت أم ال... أقول عن هؤالء أنه عند قراءة موسى 
]. Òلیس فقط ال یوضع برقع بل یوضع حائط وسور في قلبهم

[ال تكفي الدراسة لمعرفة الكتب المقدسة إنما یلیق بنا أن نتضرع إلى الرب ونتوسل إلیه نهاًرا ولیًال حتى 
). هذا الذي لما شرح الكتب 5: 5یأتي الحمل الذي من سبط یهوذا ویمسك الكتاب المختوم ویفك ختومه (رؤ 

). لیتحنن الرب علینا 32: 24لتلمیذیه إلتهب قلباهما فقاال: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یشرح لنا الكتب" (لو 
) حتى تثبت حریة المعرفة ونخلص 17: 3 كو 2اآلن، إذ قیل: الرب هو روح، وحیث روح الرب هناك الحریة (

من عبودیة البرقع، لهذا أضاف الرسول قائالً : "ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف"... ولكن كیف 
]. Óیمكن أن نجد هذه الحریة إن كنا ال نزال عبیًدا للعالم والمال وشهوات الجسد؟!

1 Strom 6: 12. 
2 In Exod, hom 12: 4. 
3On the Resurr. Of the Flesh, 55. 
4Ibid 12: 2. 
5Ibid 12: 4. 
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 40: 35ات األصحاح

صنع الخیمة واقامتها وتكریسها 
) صورة تفصیلة لعمل الخیمة وٕاقامتها وتكریسها حیث أعلن اهللا 40: 35قدمت لنا هذه األصحاحات (

)، لذا سأكتفي هنا 31، 30، 27، 26، 25مجده فیها، وقد سبق لنا الحدیث عن الخیمة وأدواتها (ص 
بالمالحظات البسیطة التالیة: 

. لماذا ذكرت تفصیالت الخیمة بإسهاب مرة أخرى؟ 1
أ. أراد الكتاب المقدس أن یؤكد أن الصناع قد اتزموا بالدقة الشدیدة في عمل الخیمة وكل أدواتها حسب 

المثال الذي أمر به اهللا موسى. فإن اهللا الذي یهتم بإقامة مسكن روحي في داخلنا ُیرید فینا الدقة في تنفیذ 
الوصیة. 

 –ب. تسجیل أعمال الطاعة التي قام بها هذا الشعب لتصیر جزًءا حًیا من كلمة اهللا، إنما یعلن لنا أننا 
 تصیر حیاتنا مسجلة في سفر الحیاة وُیكتب لنا الخلود. –خالل أعمال الطاعة 

. التقدمات: 2
)، إنها قد حملت تقدمة داخلیة، فیقدم 5: 35رأینا قبًال قول الكتاب "خذوا من عندكم تقدمة للرب" (

اإلنسان حیاته وقلبه ومشاعره وفكره... لهذا تنوعت التقدمات لكننا ال نجد فیها "رصاًصا" ألنه ُیشیر للخطیة، إنما 
نجد الذهب والفضة والنحاس... حتى شعر الماعز وجلود الكباش والتخس التي ُتشیر إلى حیاة اإلماتة وضبط 

شهوات الجسد. 
یؤكد الكتاب: "جاء الرجال مع النساء كل سموح القلب..." هذه الشركة في العطاء ُتشیر إلى إشتراك 

: العالمة أوریجینوسالنفس مع الجسد، والفكر مع العاطفة، أي تقدیس اإلنسان كله كوحدة واحدة. وكما یقول 
[النساء هن صالحات َیطعن رجالهن، بمعنى أن الجسد صالح ال یتمرد على الروح بل یطیعها وینسق العمل 

]. Ïمعها
كما أن الجسد یمكن أن یحطم النفس بمقاومته لها خالل الشهوات الشریرة، فیحرم األثنان مًعا من 
األمجاد اإللهیة، هكذا بخضوعه یعمل مع النفس تحت قیادة السید المسیح بواسطة روحه القدوس لیناال مًعا 

 أنه إذ یتم التنسیق بین النفس والجسد والوحدة بینهما في العمل العالمة أوریجینوساإلكلیل السماوي. وكما یقول 
). 19: 18الروحي یسكن اهللا في اإلنسان كقول الرب: "إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي أكون في وسطهم" (مت 

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى نجد أیًضا في هذا العمل صورة حیة للكنیسة الحیة التي یعمل فیها 
الرجال مع النساء ویشترك الشیوخ أیًضا... الكل یقدم شیًئا، لیس من خامٍل وال من عقیم فى أعضاء جسد السید 

المسیح. 
تخصص الرؤساء في تقدیم حجارة الجزع وحجارة الترصیع للرداء والصدرة وتقدیم الطیب والزیت للضوء 

]، هؤالء الرؤساء یشیرون للعمل القیادي لذا قدموا الحجارة التي تحدثنا 28-27ولدهن المسحة وللبخور العطر [
عنها قبًال والتي ُتشیر إلى حمل الشعب على الكتفین والصدر للدخول بهما إلى هیكل الرب بروح أبوي، نحمل 
مسئولیتهم ونصلي عنهم! هؤالء یمألون أیًضا السراج بالزیت حتى تضیئ حیاتهم العملیة بنور اإلیمان العملي 

1In Exod hom 13: 5. Prudentius. 
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الحّي فیشهدوا هللا أمام الجمیع، ویقدموا دهن المسحة لتكون أعمالهم ممسوحة بالروح القدس، أما البخور والعطور 
فألن سّر نجاحهم هو "الصالة الدائمة" وتقدیم حیاتهم ذبیحة حب رائحة بخور زكیة لدى اهللا. 

. الحكمة في العمل والتبرع: 3
: [ماذا العالمة أوریجینوسیلزمنا إذ نملك مواد الخیمة أن تكون لنا الحكمة في بناء الخیمة، وكما یقول 

ینفعك لو أنك ملكت هذه المواد وال تستطیع أن تستعملها، وتجهل إبراز قیمتها في الوقت المناسب وبالطریقة 
الالئقة؟! لهذا یلیق بنا أن نجاهد لنصیر حكماء، لكي نقدر أن نستخدم األشیاء التي نتعلمها من الكتب المقدسة 

]. Ïفي حینها، ونضعها في مكانها المناسب، فنبني بها مسكن اهللا ونزینه

. التبكیر في العطاء: 4
)، والصناع یقدمون أعمالهم، لیس كحماس مؤقت ولكن 3: 36كان الشعب یقدم عطایاه كل صباح (

بروح مثابر دائم حتى صار هناك فیض فوق الحاجة. هذه صورة الحیاة العاملة التي تقدم للرب حیاتها الداخلیة 
وأعمالها كل صباح، أي في وقت مبكر، وال تنتظر لتقدم للرب ما یتبقى منها في آخر النهار. إنها تعطیه 

األولویة في كل حیاتها، اهللا أوًال وقبل كل إنسان وقبل كل عمل! لهذا تقول الحكمة (الرب): "أنا أحب الذین 
). ویقول المرتل: "یا اهللا إلهي أنت. إلیك أبكر. عطشت إلیك نفسي، 17: 8یحبونني والذین یبكرون إليّ " (أم 

: 63یشتاق إلیك جسدي في أرض ناشفة ویابسة بال ماء لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأیتك في قدسك" (مز 
1-2 .(

تقدیمهم عطایاهم في الصباح ال یعني فقط أنهم یقدمون من أعوازهم، لكنهم أیًضا یقدمون بفرح وابتهاج 
بغیر تردد وال تأجیل، وكأنهم یتمثلون بمریم المجدلیة التي خرجت في الصباح الباكر تحمل أطیاب الحب لتلتقي 

بالسید المسیح القائم من األموات. 

): 40. تدشین الخیمة (ص 5
إذ أطاع الشعب أوامر اهللا بكل دقة ُأقیمت الخیمة، وتقبلها اهللا الذي تسعه السموات واألرض لتكون 

مسكًنا له وسط شعبه! 
كان یوًما مفرًحا إذ سیم الكهنة ودشنت كل الخیمة وأدواتها "ثم غطت السحابة خیمة اإلجتماع ومأل بهاء 

الرب المسكن، فلم یقدر موسى أن یدخل خیمة اإلجتماع، ألن السحابة حلت علیها وبهاء الرب مأل المسكن" 
]. هنا موسى بكل ما بلغ إلیه من دالة لدى اهللا عجز عن الدخول إلى الخیمة ألن السحابة حلت علیها 34-35[

وبهاء الرب مأل المسكن، وكأنه أراد أن یعلن لشعبه أنه قدم الرمز كامًال وترك الطریق لالبن الوحید الذي في 
حضن اآلب، وهو وحده الذي یدخل قدس األقداس، یحملنا فیه لننعم بسحابة الروح القدس التي تمأل المسكن 

وندخل به إلى بهاء الرب وشركة أمجاده إلى األبد. 
 
 

Ï 7: 13 عظة. 
(كثیر من كلمات العالمة أوریجینوس في تفسیره لسفر الخروج قامت بترجمتها األخت المباركة عایدة خنا بسطا). 
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