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 مقدمة سفر الخروج
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 :كاتبه وتسميته   : أوال
 :هو موسى النبى بدليل كاتبه  -أ 

وهــذه "هــو نفــس أســلوب ســفر التكــوين وامتــداد لــه، إذ يبــدأ بــواو العطــف : أســلوبه  )١(
 ..."أسماء

إحتوائـه علــى وصــف دقيــق لشــاهد عيــان فهـو يصــف األحــداث بالتــدقيق ســواء فــى  )٢(
 ...عبوره البحر األحمر أو استالمه الوصايا والشريعةمقابالته مع فرعون أو عند 

ل أحــداث شخصــية تمــت مــع موســى النبــى مثــل قتلــه المصــرى ورؤيــة اهللا فــى  )٣( ســجَّ
 .إلخ... العليقة وختان ابنه 

وكــذلك ) ســكان المملكــة الشــمالية الــذين يعــادون اليهــود(إجمــاع اليهــود والســامريين  )٤(
 .المؤرخين على أن الكاتب هو موسى النبى

يسـمى سـفر الخـروج ألنـه يـتكلم عـن خـروج بنـى إسـرائيل مـن أرض مصـر : تسميته  -ب
 .إلى برية سيناء

 
 :زمن كتابته   : ثانيا

توجد أبحاث كثيرة حول زمن عبـور بنـى إسـرائيل البحـر األحمـر والمـرجح أنـه كـان حـوالى 
هـذا  يتحدثم و .ق ١٤٤٦م وبالتالى يكون زمن كتابة هذا السفر بعد عام .ق ١٤٤٧عام 

السفر عن فترة عبودية بنى إسرائيل فى مصـر مـن بعـد مـوت يوسـف حتـى خـروجهم منهـا 
ويشـمل أيًضـا حيـاة موسـى خـالل هـذه الفتـرة وذلـك أربعـين سـنة فـى  ،بعد الضربات العشر

التى تقع شرق خليج العقبة وتمتد إلـى وسـط  ،قصر فرعون ثم أربعين سنة فى برية مديان
 .سيناء لمدة عام انتهت باستالم الوصايا وٕاقامة خيمة اإلجتماع فى برية اثم أحداثً  ،سيناء

 :مكان كتابته   : ثالثا 
 .فى برية سيناء

 :ويشمل السفر أحداثًا تمت فى عدة أماكن 



γ١٠γ 

تانيس عاصمة مصر التى هى صوعن حيث تربى موسى وكذلك تمت مقابالته فيما  -١
 .بعد مع فرعون والضربات العشر

 .من وجه فرعون وظهر له اهللا فى العليقةفى برية مديان حيث هرب  -٢

 .شمال خليج السويس حيث عبر البحر األحمر -٣

 .فى برية سيناء حيث سار اهللا بالشعب وظهر لموسى على الجبل وأعطاه الوصايا -٤
 
 :أغراض السفر   : رابًعا 

يعرض السفر سيرة موسى رئيس األنبياء وحكمته فى قيادة الشعب وٕايمانـه وقوتـه فـى  -١
 .رعون واتضاعه العجيبمواجهة ف

 .إظهار الحاجة إلى مخلص ثم تدخل اهللا ليخلص شعبه ويخرجهم من مصر -٢

رة ومحـــاوالتهم الرجـــوع يـــأبـــوة اهللا ورعايتـــه لشـــعبه وســـكناه وســـطهم رغـــم تـــذمراتهم الكث -٣
 .لمصر

 .الحرية من عبودية الخطية بعبور البحر األحمر إلى برية سيناء -٤

 .وصايا اهللا والناموس لهداية شعبه -٥
 
  :الرموز التى يحويها السفر  : خامًسا

وهــى تشــير للتجســد ) ٣ص(العليقــة التــى رآهــا موســى مشــتعلة بالنــار دون أن تحتــرق  )١(

 .والعذراء

وف الفصـــح وٕاشـــارته إلـــى المســـيح الفـــادى ودمـــه الـــذى كـــان عالمـــة لعبـــور المـــالك خــر  )٢(

 ).١٢ص(المهلك وهو رمز لدم المسيح الفادى 

سـنة فـى البريـة كرمـز لسـر المعموديـة  ٤٠التـى ظلَّلـتهم  عبور البحر األحمـر والسـحابة )٣(

 ).١٤ص(

 ).١٥ص(الشجرة التى ألقيت فى الماء المر فجعلته عذًبا وترمز للصليب  )٤(

 ).١٦ص(المن كرمز لسر التناول من جسد المسيح  )٥(

 ).٣٣: ١٦ص(قسط المن كرمز للسيدة العذراء التى حملت المسيح طعامنا الروحى  )٦(



γ١١γ 

ا المــاء كرمــز للمســيح الــذى أعطانــا الخــالص بروحــه القــدوس الصــخرة التــى خــرج منهــ )٧(

 ).١٧ص(

وأجــرت الضــربات ) ٧ص(عصــا موســى التــى تحولــت إلــى حيــة أكلــت حيــات الســحرة  )٨(

وضــربت الصــخرة فأخرجــت مــاًء ) ١٤ص(وشــقت البحــر األحمــر ) ١٢-٦ص(العشــر 

 .كرمز لخشبة الصليب) ١٧ص(

 ).١٧ص(لمسيح المصلوب رفع موسى يديه للصالة فانتصر على عماليق يرمز ل )٩(

 ).٢٩، ٢٨ص(هرون رئيس الكهنة يرمز للمسيح رئيس كهنة العهد الجديد  )١٠(

 ).٤٠-٢٥ص(خيمة اإلجتماع بكل مشتمالتها كرمز للكنيسة والعذراء  )١١(

 .موسى النبى فى حياته ككل يرمز للمسيح )١٢(

 

  :أقسامه  : سادًسا
 .ضربات العشروتشمل تسخير اليهود وحياة موسى األولى وال) ١٢-١ص(فى مصر  -١

وتشمل عبور البحـر األحمـر وٕاعالـة اهللا لشـعبه فـى ) ١٨-١٣ص(من مصر إلى سيناء  -٢

 .سيناء بالماء والمن والسلوى وحمايته لهم

وتشــــمل أخــــذ موســــى للوصــــايا والنــــاموس وتفاصــــيل ) : ٤٠-١٩ص(الشــــريعة والخيمــــة  -٣

 .الخيمة وٕاقامتها باإلضافة إلى خطية الشعب بعبادة العجل الذهبى



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٢γ 

 

 ِسفُْر اْلُخُروجِ 
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 تسخير بنى إسرائيل فى مصر وقتل الذكور
Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(نمو بنى إسرائيل )  ۱(

ْيُن رَُأوبَـ ٢. َمَع يـَْعُقوَب َجاَء ُكلُّ ِإْنَساٍن َوبـَْيُتهُ . َوَهِذِه َأْسَماُء بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّذيَن َجاُءوا ِإَلى ِمْصرَ ١
َياِميُن ٣َوَشْمُعوُن َوَالِوي َويـَُهوَذا  وََكاَنْت َجِميُع ٥. َوَداُن َونـَْفَتاِلي َوَجاُد َوَأِشيرُ ٤َوَيسَّاَكُر َوزَبُوُلوُن َوبِنـْ

وَُكلُّ َوَماَت ُيوُسُف ٦). َوَلِكْن ُيوُسُف َكاَن ِفي ِمْصرَ . (نـُُفوِس اْلَخارِِجيَن ِمْن ُصْلِب يـَْعُقوَب َسْبِعيَن نـَْفساً 
َوَأمَّا بـَُنو ِإْسَرائِيَل فَأَْثَمُروا َوتـََواَلُدوا َوَنُموا وََكثـُُروا َكِثيراً ِجّداً َواْمَتَألِت اَألْرُض ٧. ِإْخَوتِِه َوَجِميُع َذِلَك اْلِجيلِ 

ُهمْ   .ِمنـْ
 

الذين دخلوا ) ٤٦ص(يذكر بداية سفر الخروج ما ذكره سفر التكوين فى نهايته : ٥-۱ع
ن بنى إسرائيل وعددهم سبعون نفًسا ويشملون يعقوب وأوالده وأحفاده اآلتين من أرض مصر م

 ).٢٦: ٤٦أنظر تفسير تك (كنعان باإلضافة إلى يوسف وابنيه أفرايم ومنسى 
 .ويالحظ أن عددهم قليل، فهم مجرد عائلة ولكن اهللا باركها فصارت أمة عظيمة

 
طة التى تحمى وتعول عائلتـه ولكـن وكان يوسف يمثل السل ،مات يوسف وٕاخوته :۷، ٦ع

الحقيقـــة أن اهللا هـــو الـــذى اســـتخدم يوســـف، فـــرغم موتـــه بـــارك اهللا فـــى هـــذه العائلـــة فتوالـــدوا بكثـــرة 
، فـى الوقــت الـذى كــان تعـداد ســكان مصــر نفــس مليـون ٢وصـاروا شــعًبا كبيـًرا وصــل إلـى حــوالى 

 .مليون، أى صاروا نحو ربع سكان مصر ٨كلها حوالى 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٣γ 

للمسيح، فبعد موت يوسف زاد عدد بنى إسرائيل وبموت المسـيح قـدَّم خالًصـا ويرمز يوسف 
 .للكثيرين فى العالم كله الذين آمنوا به

   إليك من حولك، فهـو يقويـك ثق فى بركة اهللا لحياتك مهما كانت ظروفك صعبة وأساء
 .وينميك حتى يخشاك من يعاديك ويعطيك نعمة ومهابة فى أعين من حولك

 
 ):۱٤-۸ع(ير وإذالل بنى إسرائيل تسخ)  ۲(

ُهَوَذا بـَُنو ِإْسَرائِيَل َشْعٌب «: فـََقاَل ِلَشْعِبهِ ٩. ثُمَّ قَاَم َمِلٌك َجِديٌد َعَلى ِمْصَر َلْم َيُكْن يـَْعِرُف يُوُسفَ ٨
َحْرٌب أَنـَُّهْم يـَْنَضمُّوَن ِإَلى َأْعَدائَِنا َهُلمَّ َنْحَتاُل َلُهْم لَِئالَّ يـَْنُموا فـََيُكوَن ِإَذا َحَدَثْت ١٠. َأْكثـَُر َوَأْعَظُم ِمنَّا

َقاِلِهْم فـَبَـُنوا ١١. »َوُيَحارِبُونـََنا َوَيْصَعُدوَن ِمَن اَألْرضِ  َفَجَعُلوا َعَلْيِهْم ُرَؤَساَء َتْسِخيٍر ِلَكْي يُِذلُّوُهْم بِأَثـْ
فَاْخَتُشوا ِمْن . ِبَحْسِبَما َأَذلُّوُهْم َهَكَذا َنُموا َواْمَتدُّوا َوَلِكنْ ١٢. ِفيُثوَم َوَرَعْمِسيسَ : ِلِفْرَعْوَن َمِديَنَتْي َمَخاِزنَ 

َوَمرَُّروا َحَياتـَُهْم بُِعُبوِديٍَّة قَاِسَيٍة ِفي الطِّيِن ١٤فَاْستَـْعَبَد اْلِمْصرِيُّوَن بَِني ِإْسَرائِيَل بُِعْنٍف ١٣. بَِني ِإْسَرائِيلَ 
 .ُكلِّ َعَمِلِهِم الَِّذي َعِمُلوُه ِبَواِسطَِتِهْم ُعْنفاً . ْقلِ َواللِّْبِن َوِفي ُكلِّ َعَمٍل ِفي اْلحَ 

 

ت سنوات كثيرة على موت يوسف نسى فيها المصريون خدماتـه أو تناسـوها ألجـل مرَّ  :۸ع
ر التـــى ال تحفـــظ شـــضـــيقهم مـــن الهكســـوس الـــذين حكمـــوهم أيـــام يوســـف باإلضـــافة إلـــى طبيعـــة الب

همـه يوسـف وبالتـالى ال يهـتم أن يكـرم جنسـه ك جديـد ال يُ وقام ملـ. الجميل لمن خدمهم مدة طويلة
 .أى بنى إسرائيل

 
 .نضطهدهم بمكر: نحتال لهم  :۱۰، ۹ع

يتركــون مصــر ويرجعــون إلــى كنعــان فيخســر المصــريون هــذه القــوة : يصــعدون مــن األرض 
 .العاملة فى خدمتهم

ــــادة الهائلــــة لبنــــى إســــرائيل، فكــــر مــــع مشــــيريه أ ــــك الزي ن يوقــــف نمــــوهم إذ الحــــظ هــــذا المل
 :ويضعفهم خوًفا من أمرين 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 
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إزدياد عددهم يجعلهـم قـوة تخيـف المصـريين إذا هجـم علـيهم أعـداء مـن الشـرق، فينضـم  -١
 .بنو إسرائيل إليهم ويحاربوا مصر ويحتلونها

إزديادهم يجعلهم قوة ال يمكن السـيطرة عليهـا فيخسـر المصـريون خبـرة بنـى إسـرائيل لهـم  -٢
 .ض كنعان التى كانوا يعيشون فيهاإذا تركوهم وصعدوا إلى أر 

 
نيس أى صـــوعن عاصـــمة مصـــر امـــدينتان تقعـــان بجـــوار تـــ: فيثـــوم ورعمســـيس  :۱۱ع

 .وقتذاك ومكانها اآلن فى محافظة الشرقية
 .رؤساء مصريين لقيادة بنى إسرائيل فى العمل: رؤساء تسخير 

قامة مدن لتخـزين كانت أول محاولة إلضعاف بنى إسرائيل وتقليل عددهم هى إرهاقهم فى إ
وكانوا يعملون بالسـخرة أى ال يأخـذون أجـرة بـل مجـرد . الغالل واألسلحة والذخيرة بجوار العاصمة

 .طعامهم وقد يكون طعاًما قليًال لعل بعضهم يموت من كثرة اإلرهاق
 
 .خافوا: اختشوا  :۱۲ع

العكــس تناســلوا  رغــم قســوة المعاملــة لبنــى إســرائيل أعطــاهم اهللا قــوة واحتملــوا التعــب بــل علــى
 .وأنجبوا كثيًرا فازدادت قوتهم

  لكــن ويسـتهزئ بهـم فيســمح لهـم أن يظهـروا كــل شـرهم نحـوك  كإن اهللا أقـوى مـن كـل مقاوميــ
فى نفس الوقت يباركك فى وقت الضيقة فتصير أقوى من ذى قبل ويمتلئ قلبك سـالًما يرعـب 

 .أعداءك منك
 

دادوا قسوة فـى معـاملتهم واسـتغلوهم فـى لخوف المصريين من بنى إسرائيل إز  :۱٤، ۱۳ع
 :أعمال مرهقة كثيرة أهمها 

 .بناء المدن -١
 .الزراعة -٢

 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٥γ 

 ):۲۲-۱٥ع(قتل الذكور )  ۳(

َرانِيَّاِت اللَّتَـْيِن اْسُم ِإْحَداُهَما ِشْفَرُة َواْسُم اُألْخَرى ُفوَعُة ١٥ : َوقَالَ ١٦وََكلََّم َمِلُك ِمْصَر قَابَِلَتِي اْلِعبـْ
َرانِيَّاِت َوتـَْنظَُراِنِهنَّ َعَلى اْلَكَراِسيِّ ِحيَنَما تُـ « ُتَالُه َوِإْن َكاَن بِْنتًا فـََتْحَيا -َولَِّداِن اْلِعبـْ . »ِإْن َكاَن اْبنًا َفاقـْ

َتا اَهللا َوَلْم تـَْفَعَال َكَما َكلََّمُهَما َمِلُك ِمْصَر َبِل اْسَتْحَيَتا اَألْوالَ ١٧ َفَدَعا َمِلُك ١٨. دَ َوَلِكنَّ اْلَقابَِلتَـْيِن َخافـَ
َعْلُتَما َهَذا اَألْمَر َواْسَتْحيَـْيُتَما اَألْوَالَد؟«: ِمْصَر اْلَقابَِلتَـْيِن َوقَاَل َلُهَما فـََقاَلِت اْلَقابَِلَتاِن ١٩» ِلَماَذا فـَ

َرانِيَّاِت َلْسَن َكاْلِمْصرِيَّاِت فَِإنـَُّهنَّ َقوِيَّ «: ِلِفْرَعْونَ  . »اٌت يَِلْدَن قـَْبَل َأْن تَْأتِيَـُهنَّ اْلَقابَِلةُ ِإنَّ النَِّساَء اْلِعبـْ
وََكاَن ِإْذ َخاَفِت اْلَقابَِلَتاِن اَهللا أَنَُّه َصَنَع َلُهَما ٢١. فََأْحَسَن اُهللا ِإَلى اْلَقابَِلتَـْيِن َوَنَما الشَّْعُب وََكثـَُر ِجّداً ٢٠
ُكلُّ اْبٍن ُيوَلُد َتْطَرُحونَُه ِفي النـَّْهِر َلِكنَّ ُكلَّ بِْنٍت «: الً ثُمَّ َأَمَر ِفْرَعْوُن َجِميَع َشْعِبِه قَائِ ٢٢. بـُُيوتاً 

 .»َتْسَتْحُيونـََها

 
كمـا أن إبـراهيم جـد ) ١٥: ١١تـك(نسل عـابر وهـو أحـد جـدود إبـراهيم : العبرانيات  :۱٥ع

 .بنى إسرائيل قد عبر نهر الفرات إلى كنعان فيسمى نسله بالعبرانيين
َقدَّر بعشرات بل مئات اآلالف، بعضهن يلـدن بـدون نيات الالتى تلدن يُ كان عدد نساء العبرا

وكانــت هنــاك قابلتــان مشــهورتان  .)الدايــة(مســاعدة أحــد والــبعض اآلخــر يحتــاج لمســاعدة القابلــة 
 .تعتبران رئيستين للقابالت الالتى يقمن بتوليد العبرانيات، هاتان دعاهما فرعون إليه

 
ء قـديًما تلـدن بـالجلوس علـى كراسـى خاصـة يسـاعد وضـعها كانت النسـا: الكراسى  :۱٦ع

 .على الوالدة
أمر الملك القابلتين مع كل مـن يتبعنهمـا مـن القـابالت أنـه عنـد توليـدهن للعبرانيـات إذا كـان 
المولـــود ذكـــًرا يقتلنـــه وٕان كانـــت أنثـــى يتركنهـــا تعـــيش، وبهـــذا يقـــل عـــدد الرجـــال فـــى بنـــى إســـرائيل 

 .فتضعف قوتهم تدريجًيا
 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٦γ 

يطلـــق جواســـيس للتأكـــد مـــن تنفيـــذ أنـــه رغـــم أن األمـــر كـــان مـــن الملـــك ومعرفتهمـــا  :۱۷ع
من أجل عشرتهما لبنى إسرائيل فتعلمتا منهم مخافـة اهللا، لكنهما خافتا اهللا أكثر من الناس  ،أوامره

 .فلم تقتال أى مولود ذكر
   خص فــى فتــذكر أنــه أهــم شــ ،لتكســر وصــايا اهللاعليــك إن كثــرت الضــغوط واإلغــراءات

حياتــك فــال تغضــبه وثــق أنــك عنــدما تخافــه ســينزع مــن قلبــك أى خــوف نحــو البشــر جميًعــا بــل 
 .يباركك ويحميك

 
غضب الملك جًدا عندما علم من جواسيسه أن األطفال الذكور المولودين حديثًا لم  :۱۸ع

 .يقتلوا واستدعى القابلتين ووبخهما على ما حدث ولعله كان ينوى قتلهما
 
القابلتــان علــى الملــك وقــدمتا لــه ســبًبا منطقًيــا لوجــود أطفــال عبــرانيين ذكــور  أجابــت :۱۹ع

حـديثى الـوالدة وهـو أن العبرانيـات قويـات فـى صــحتهن ويلـدن قبـل وصـول القابلـة، وهـذا سـليم فــى 
 .كثير من الحاالت ولكن بالطبع ليس فى كل الحاالت فيعتبر هذا كذًبا جزئًيا

 
طاهمــا بيوتًــا مآلنــة بــالخيرات وٕان لــم يكــن قــد تــزوجن أع: صــنع لهمــا بيوًتــا  :۲۱، ۲۰ع

 .وهبهما الزواج وبيوًتا سعيدة
. رغـم أن القــابلتين قــد كــذبتا جزئًيــا لكــن اهللا سـامحهما وباركهمــا ألنهمــا خافتــاه وبــارك بيتيهمــا

 .فى نفس الوقت استمر ازدياد ونمو شعب بنى إسرائيل
 
والدتهـم بواسـطة القـابلتين، ولعلـه شـك فـى إذ فشلت محاولة الملك بقتل الذكور عند  :۲۲ع

كالمهما ولكن ليس عنده دليل على ذلك، لجأ إلى حيلة أخرى إلضعاف بنى إسرائيل إذ أمر أمًرا 
 :وبهذا يحقق أمرين . فى غاية القسوة وهو إلقاء األطفال الذكور المولودين حديثًا فى نهر النيل

 .يضعف الشعبتقليل عدد الرجال من بنى إسرائيل تدريجًيا ف -١
 .إرضاء النيل الذى يعبدونه كإله بتقديم تقدمات بشرية له -٢



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٧γ 

ولكن اهللا القـادر علـى كـل شـئ يسـتطيع أن يحفـظ شـعبه فيجعـل الطفـل الـذى يريـده أن يحيـا 
وهــو موســى ُينَتَشــل مــن المــاء ويتربــى فــى بيــت فرعــون نفســه ليقــود شــعبه ويخــرجهم بقــوة اهللا رغًمــا 

 .عن أنف الملك
مة النيل قديًما كانت تعنى نهر النيل وكل فروعه الخارجة منـه والمنتشـرة بكـل أرض كل: مالحظة 

 .مصر



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٨γ 

 

 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 
 والدة موسى وتربيته وهربه إلى البرية

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ ع(والدة موسى )  ۱(

َوَلمَّا رَأَْتُه أَنَُّه َحَسٌن . َفَحِبَلِت اْلَمْرَأُة َوَوَلَدِت اْبناً ٢َوَذَهَب َرُجٌل ِمْن بـَْيِت َالِوي َوَأَخَذ بِْنَت َالِوي ١
َها َأْن ُتَخبَِّئُه بـَْعُد َأَخَذْت َلُه َسَفطًا ِمَن اْلبَـْرِديِّ َوطََلْتُه بِاْلُحَمِر َوالزِّ ٣. َخبَّأَْتُه َثالَثََة َأْشُهرٍ  ْفِت َوَلمَّا َلْم يُْمِكنـْ

َف َماَذا يـُْفَعُل َوَوقـََفْت ُأْخُتُه ِمْن بَِعيٍد ِلتَـْعرِ ٤. َوَوَضَعِت اْلَوَلَد ِفيِه َوَوَضَعْتُه بـَْيَن اْلَحْلَفاِء َعَلى َحاَفِة النـَّْهرِ 
 .بِهِ 

 
فيما كان بنو إسرائيل يعانون من أمر الملك القاسى بإلقاء الذكور المولودين فى : ۲، ۱ع

هو عمرام بعمته والتى تدعى يوكابد وكان ذلك مسموًحا به قبل و النيل، تزوج رجل من سبط الوى 
ق قلب أمه به وآمنت باهللا وتعل. طفًال ذكًرا جميل المنظرنزول الشريعة على يد موسى، وأنجبا 

، فخبأته فى بيتها ثالثة أشهر معرَّضة نفسها هى وأسرتها )٢٣: ١١عب(القادر أن يحافظ عليه 
للقتل بأيدى الجنود الذين يطوفون فى الشوارع ليسمعوا صوت األطفال ويعرفوا أخبار أى امرأة 

 .حبلى عندما تلد
 

 ).سبت(سل : سفًطا  :٤، ۳ع
 .قه عريضةنبات أورا: البردى 
 .يساعد على تماسك أوراق البردى وتالصقها) الزفت المعدنى(نوع من الزفت : الحمر 
 .نبات ذو أوراق عريضة ينمو على حواف األنهار: الحلفا 

كبــر الطفــل ذو الثالثــة شــهور وارتفــع صــوت بكائــه فخــاف والــداه واضــطرا إلعــداد ســفط مــن 
ًطا قوًيــا ووضــعا الطفــل فيــه، وحملتــه أختــه مــريم أوراق البــردى ودهنــاه بــالحمر والزفــت ليصــير ســف



 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ١٩γ 

عاًمـــا وذهبــت بـــه إلـــى نهـــر النيـــل ووضــعته علـــى ســـطحه بـــين نباتـــات  ١٣التــى تبلـــغ مـــن العمـــر 
الحلفا، ووقفت تراقب السفط إلى أين سيحركه الماء ولعـل صـلواتها امتزجـت بـدموعها مثـل والـديها 

 .ى النهر بل وضعاه فى سفطاللذين كان لهما رجاء أن ينقذه اهللا فلم يلقياه ف
  ،مهما كانت الضيقة صعبة، إرفع صلواتك واعمل ما بيدك عمله حتى ولو كان صغيًرا

مثل إعداد هذا السفط، وٕالهك القادر على كل شئ يمكنه أن ينقذك ألن صلواتك ثمينة جًدا 
 .عنده

 
 ):۱۰-٥ع(إنتشال موسى من النهر )  ۲(

َنُة ِفْرَعْوَن إِ ٥ فـََرَأِت . َلى النـَّْهِر ِلتَـْغَتِسَل وََكاَنْت َجَوارِيَها َماِشَياٍت َعَلى َجاِنِب النـَّْهرِ فـَنَـَزَلِت ابـْ
فـََرقَّْت َلُه . َوَلمَّا فـََتَحْتُه رََأِت اْلَوَلَد َوِإَذا ُهَو َصِبيٌّ يـَْبِكي٦. السََّفَط بـَْيَن اْلَحْلَفاِء فََأْرَسَلْت َأَمتَـَها َوَأَخَذْتهُ 

َرانِيِّينَ «: َوقَاَلتْ  َنِة ِفْرَعْونَ ٧. »َهَذا ِمْن َأْوَالِد اْلِعبـْ َهْل َأْذَهُب َوَأْدُعو َلِك اْمَرَأًة ُمْرِضَعًة «: فـََقاَلْت ُأْخُتُه ِالبـْ
َرانِيَّاِت لِتُـْرِضَع َلِك اْلَوَلَد؟ َنُة ِفْرَعْونَ ٨» ِمَن اْلِعبـْ . ُة َوَدَعْت ُأمَّ اْلَوَلدِ َفَذَهَبِت اْلَفَتا. »اْذَهِبي«: فـََقاَلْت َلَها ابـْ

َنُة ِفْرَعْونَ ٩ فََأَخَذِت اْلَمْرَأُة اْلَوَلَد . »اْذَهِبي ِبَهَذا اْلَوَلِد َوَأْرِضِعيِه ِلي َوأَنَا ُأْعِطي ُأْجَرَتكِ «: فـََقاَلْت َلَها ابـْ
َنِة ِفْرَعْوَن ١٠. َوَأْرَضَعْتهُ  : َوقَاَلتْ » ُموَسى«َفَصاَر َلَها اْبنًا َوَدَعِت اْسَمُه َوَلمَّا َكِبَر اْلَوَلُد َجاَءْت بِِه ِإَلى ابـْ

َتَشْلُتُه ِمَن اْلَماءِ «  .»ِإنِّي انـْ

 
كانت المصريات يعتقدن أن اإلستحمام فى ماء النيل له بركات، وكانت بعض : ٦، ٥ع

فنزلت إحدى األميرات أى بنت  ،ماتياألماكن فى النيل تخصص الستحمام السيدات العظ
وفيما هى تستحم رأت سفًطا سابًحا على وجه الماء  ،تحم فى النيل وبصحبتها جواريهافرعون لتس

ذى وضعته مريم وفيه أخوها الطفل، فأمرت إحدى جواريها أن تحضره وتعجبت لهو السفط او 
عندما رأت طفًال فيه فقالت أنه البد أن يكون أحد أبناء العبرانيين الذين يلقون أطفالهم الذكور 

 .بحسب أمر أبيهافى النيل 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٠γ 

لتسمع ماذا يحدث ألخيها، فسـمعت األميـرة وهـى تعلـن  ةاقتربت مريم من مكان األمير  :۷ع
وهنــا أرشــد اهللا مــريم أن تبــادر إلــى . كــابن لهــاوتربيــه رغبتهــا أن تأخــذه لنفســها و إعجابهــا بالطفــل 

 .األميرة وتسألها إن كانت تريد مرضعة للطفل
 

مرضــعة عبرانيــة أى أم قــد ولــدت طفــًال حــديثًا، فــذهبت وافقــت األميــرة علــى إحضــار  :۸ع
 .مريم بفرح كبير وأخبرت أمها بما حدث وأحضرتها بسرعة إلى األميرة

 
أن ترضـــع الطفـــل فـــى بيتهـــا وتهـــتم بـــه حتـــى يكبـــر أم موســـى  "يوكابـــد"أمـــرت األميـــرة  :۹ع

 .حفيًدا لفرعون وهذا إعالن تبنى األميرة لموسى فأصبح وتفطمه، ووعدتها باألجرة المناسبة،
   ال تخشــى مــن تهديــدات األشــرار فــاهللا ينقــذك مــن أيــديهم بــل يخضــعهم لــك كمــا أخضــع

فرعون عن طريق ابنته بإنقاذ ابنه موسى بل دفع مصاريف معيشـته أثنـاء وجـوده فـى بيتـه مـع 
 .أبيه وأمه

 
بعــد فطــام الطفــل أى بعـــد حــوالى ســنتين أو ثــالث علـــى األكثــر، أحضــرت يوكابـــد  :۱۰ع

. ومعنـاه المنتشـل مـن المـاء "موسى"بنها الطفل إلى األميرة فاتخذته ابًنا لها بالتبنى ودعت اسمه ا
متــه كــل مــا اســتطاعت مــن تعــاليم وقــد اســتغلت يوكابــد فرصــة وجــود الطفــل معهــا فــى البيــت فعلَّ 

روحيـــة ولعلهـــا كانـــت تـــزوره فـــى قصـــر فرعـــون وتنفـــرد بـــه باعتبارهـــا مرضـــعته لتســـتكمل تعاليمـــه 
 .حية وتشبعه بحبهاالرو 
  ث حــولهم اهــتم بتعلــيم أطفالــك حتــى فــى الســن الصــغير جــًدا فهــم يلتقطــون كــل مــا يحــد

حتـــى لـــو كـــان عمـــرهم بضـــعة شـــهور، فمنظـــرك وأنـــت تصـــلى فـــى البيـــت أو تقـــرأ فـــى الكتـــاب 
يؤثر فيهم جًدا وينطبع داخلهم فال يسـتطيع الـزمن ... المقدس أو منظر الصلوات فى الكنيسة 

 .هأن يزيل
 

 



 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٢١γ 

 
 ):۱٥-۱۱ع(موسى يحاول إنقاذ شعبه بقوته )  ۳(

َقاِلِهْم فـََرَأى رَجُ ١١ ًال َوَحَدَث ِفي تِْلَك األَيَّاِم َلمَّا َكِبَر ُموَسى أَنَُّه َخَرَج ِإَلى ِإْخَوتِِه لِيَـْنُظَر ِفي أَثـْ
َرانِّيًا ِمْن ِإْخَوتِِه  ى ُهَنا َوُهَناَك َورََأى َأْن َلْيَس َأَحٌد فـََقَتَل اْلِمْصِريَّ َفاْلتَـَفَت ِإلَ ١٢ِمْصرِيًّا َيْضِرُب رَُجًال ِعبـْ

َرانِيَّاِن يـََتَخاَصَماِن فـََقاَل لِْلُمْذِنبِ ١٣. َوَطَمَرُه ِفي الرَّْملِ  ِلَماَذا «: ثُمَّ َخَرَج ِفي اْليَـْوِم الثَّاِني َوِإَذا رَُجَالِن ِعبـْ
َنا؟ َأُمْفَتِكٌر أَْنَت بَِقْتِلي َكَما قـَتَـْلَت َمْن َجَعلَ «: فـََقالَ ١٤» َتْضِرُب َصاِحَبَك؟ َك رَئِيسًا َوقَاِضيًا َعَليـْ

َفَسِمَع ِفْرَعْوُن َهَذا اَألْمَر َفطََلَب َأْن يـَْقُتَل ١٥» !َحّقًا َقْد ُعِرَف اَألْمرُ «: َفَخاَف ُموَسى َوقَالَ » اْلِمْصِريَّ؟
 .َوَسَكَن ِفي َأْرِض ِمْديَاَن َوَجَلَس ِعْنَد اْلِبْئرِ  فـََهَرَب ُموَسى ِمْن َوْجِه ِفْرَعْونَ . ُموَسى

 
عاًما تعلم فيها أعظم العلوم  ٤٠تربى موسى كابن لفرعون فى القصر الملكى لمدة : ۱۱ع

وكان قلبه متعلًقا بإلهه وشعبه الُمذَّل بيد  ).٢٣-٢٢: ٧أع( العالمية واهتموا بصحته وقوته البدنية
وفيما هو يتمشى فى . المصريين وفكر فى إنقاذهم ولكن لألسف اعتمد على قوته وليس على اهللا

شوارع المدينة رأى مصرًيا يضرب عبرانًيا من إخوته ويذله، فاغتاظ جًدا وأشفق على أخيه 
 .الذل العبرانى المظلوم وفكر فى إنقاذه وتخليصه من هذا

 
فالتفت فى ... اعتمد موسى على قوته فقط وليس على اهللا، لذلك كان خائًفا : ۱۲ع

) طمره( ضجميع النواحى ليتأكد أن ال أحد يراه، ثم هجم على المصرى وقتله ودفنه فى األر 
 .وأنقذ أخاه العبرانى

   حكمـة ليس عالج العنف هو العنف أو مقاومة الشر بالشر، أطلب من اهللا أن يعطيـك
مت الشر بالشر سـتفقد سـالمك وتعثـر و لتساعد غيرك بطريقة سليمة واعلم أنك إن اغتظت وقا

اء إليــك عــن شــره بــل تثيــره ليســئ إليــك مــرة ثانيــة بشــكل جديــد، ســمــن حولــك ولــن توقــف مــن أ
 .والوحيد المستفيد من كل هذا هو الشيطان أما اهللا والمالئكة والقديسون فينظرون إليك بحزن

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٢γ 

فى شوارع  ، فعندما تمشىاليوم التالى واصل موسى محاوالته إلنقاذ شعبه فى: ۱۳ع
 .المدينة رأى عبرانًيا يظلم عبرانًيا من إخوته، فعاتب الظالم ووبخه حتى ال يظلم أخاه

 
بالعبرانى الظالم يرد عليه بعنف ويكشف له ما عمله سًرا باألمس  فوجئ موسى: ۱٤ع

ِضَح، أى أن العبرانى الذى أنقذه باألمس قد أخبر قد فُ  وهو قتل المصرى فعلم موسى أن سره
واستنكر الظالم تدخل موسى ألنه ليس مسئوًال  .أحباءه وانتشر ما حدث بين اليهود ثم المصريين

عن فض النزاعات كالقضاة ثم اتهمه بالشروع فى قتله، مع أن موسى لم يكن فى نيته ذلك بل 
 .العبرانيين كان يطلب السالم والتصالح بين إخوته

 
). ١خريطة ( منطقة تقع بين شرق خليج العقبة إلى وسط سيناء: ان ـأرض مدي: ۱٥ع

 .)٢٥تك(وقد دعيت هذا نسبة إلى مديان بن ابراهيم من قطورة 
وصل خبر قتل موسى للمصرى إلى فرعون فعلم أن انتمائه ليس له باعتباره أبيه ومربيه 

. ليه ليقتل ألنه يمثل زعيًما لثورة عبرانية ضد المصريينبل إلى جنسه العبرانى، فأمر بالقبض ع
ولما علم موسى ذلك هرب بعيًدا جًدا من شرق الدلتا إلى شرق سيناء وما بعدها التى هى أرض 

 .مديان ووصل عند إحدى اآلبار فشرب وجلس ليستريح
  ع واطلـب النجاح المبنى على الكبرياء معرض سريًعا للزوال مهما كانت أساليبه، فاتضـ

 .معونة اهللا قبل كل عمل



 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٢٣γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١٩ – ١٢خر(الرحلة فى سيناء ) ١(خريطة 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤γ 

 ):۲٥-۱٦ع(زواج موسى )  ٤(

فَأََتى ١٧. وََكاَن ِلَكاِهِن ِمْديَاَن َسْبُع بـََناٍت فَأَتـَْيَن َواْستَـَقْيَن َوَمَألَْن اَألْجَراَن ِلَيْسِقيَن َغَنَم أَبِيِهنَّ ١٦
َما «: فـََلمَّا أَتـَْيَن ِإَلى َرُعوئِيَل أَبِيِهنَّ قَالَ ١٨. فـَنَـَهَض ُموَسى َوأَْنَجَدُهنَّ َوَسَقى َغَنَمُهنَّ . اُة َوَطَرُدوُهنَّ الرُّعَ 

َقَذنَا ِمْن أَْيِدي الرَُّعاِة َوِإنَّ «: فـَُقْلنَ ١٩» بَاُلُكنَّ َأْسَرْعُتنَّ ِفي اْلَمِجيِء اْليَـْوَم؟ ُه اْستَـَقى َلَنا رَُجٌل ِمْصِريٌّ أَنـْ
 . »َوأَْيَن ُهَو؟ ِلَماَذا تـَرَْكُتنَّ الرَُّجَل؟ اْدُعونَُه ِلَيْأُكَل طََعاماً «: فـََقاَل ِلبَـَناتِهِ ٢٠. »أَْيضًا َوَسَقى اْلَغَنمَ 

َنَتهُ ٢١ نًا َفَدَعا اْسَمُه فَـَوَلَدِت ابْ ٢٢. فَاْرَتَضى ُموَسى َأْن َيْسُكَن َمَع الرَُّجِل فََأْعَطى ُموَسى َصفُّورََة ابـْ
َوَحَدَث ِفي تِْلَك األَيَّاِم اْلَكِثيَرِة َأنَّ َمِلَك ِمْصَر ٢٣. »ُكْنُت نَزِيًال ِفي َأْرٍض َغرِيَبةٍ «: َجْرُشوَم ألَنَُّه قَالَ 

َفَسِمَع ٢٤. ِمْن َأْجِل اْلُعُبوِديَّةِ َوتـَنَـهََّد بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِمَن اْلُعُبوِديَِّة َوَصَرُخوا َفَصِعَد ُصَراُخُهْم ِإَلى اِهللا . َماتَ 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ   .َوَنَظَر اهللاُ بَِني ِإْسَرائِيَل َوَعِلَم اهللاُ ٢٥. اهللاُ أَنِينَـُهْم فـََتذَكََّر اهللاُ ِميثَاَقُه َمَع ِإبـْ

 
  .أحواض بجوار البئر تمأل بالماء لتستقى منها الحيوانات:  األجران: ۱٦ع

ولقبه يثرون ) ٢٩: ١٠عد() اهللا صديق(فى مديان كاهن يسمى رعوئيل ومعناه كان 
تهن كل دوكانت له سبع بنات يرعين غنمه، فأتين كعا) ١: ٣خر) (و المفضلأالسامى (ومعناه 

 .يوم ليسقين الغنم من البئر فشربن ومألن األجران لتشرب أغنامهن
 

ألجران التى مألتها بنات رعوئيل جاء بعض الرعاة ليسقوا غنمهم ولما رأوا ا: ۱۷ع
استغلوا ضعفهن وطردوهن، فتضايق موسى من هذا الظلم وقاوم الرعاة وطردهم فسقت بنات 

ويظهر من اآلية أن هذا الظلم كان يقع عليهن كل يوم فيتأخرن فى سقى . يثرون غنمهن
 .ة بهغنمهن، فتتضح هنا شجاعة موسى وعدله وٕانصافه للمظلومين حتى من ليس له عالق

   إنصـف المظلـومين قـدر مـا تســتطيع وال تظلـم أحـًدا بـل فكــر فـى مصـلحة اآلخـرين قبــل
 .مصلحتك فالمحبة ال تطلب ما لنفسها

 
، أسرعن بسقى غنمهن فتعجب أبوهن رعوئيل من نظًرا لنجدة موسى للفتيات: ۱۹، ۱۸ع

قى الغنم وقد رجوعهن سريًعا إلى البيت، فأخبرن أباهن بمساعدة موسى لهن فى الشرب وس
 .عرفن أنه رجل مصرى ولعل ذلك من مالبسه ولغته



 الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٢٥γ 

دعا رعوئيل موسى ليأكل معه طعاًما ورحب به وشعر بشهامته وقوته ومحبته، : ۲۰ع
 .وكذلك ارتاح موسى لمجالسته وضيافته

 
 .أى عصفورة: صفورة : ۲۱ع

امة معه إلعجاب كاهن مديان بموسى، رحب به أن يسكن معه، ففرح موسى أيًضا باإلق
نظًرا التزانه ومحبته بل وبدأ يعاونه فى رعاية غنمه، ولما توطدت المحبة بينهما وأعجب موسى 

 .تزوجها ،وهى صفورة ،بإحدى بناته
 

ليعلن ليس فقط غربته فى أرض ومعناه غريب جرشوم ابًنا أسماه موسى أنجب : ۲۲ع
وفيما بعد ولد ابًنا . ى عن العالممديان بعيًدا عن شعبه العبرانى بل أيًضا غربته كإنسان سماو 

 ).٤-٢: ١٨ص(آخر أسماه أليعازر 
 

استمر المصريون فى إذالل بنى إسرائيل حتى مات الملك المصرى الذى يبدو أنه : ۲۳ع
كان يذل بنى إسرائيل بشدة أكثر من غيره، فصرخوا إلى اهللا لينقذهم من هذا الذّل سواء بملك 

 .جديد رحيم أو بأى طريقة أخرى
 

 .ليس ألن اهللا كان ناسًيا بل يعلن موعد تحقيق الوعود: فتذكر : ۲٥، ۲٤ع
فى مصر وتحرك ليحقق وعوده ألوالده إبراهيم وٕاسحق  سمع اهللا صراخ شعبه الُمَذلّ 

 .لى أرض كنعان ويعطيها ميراثًا لهمويعقوب أجداد هذا الشعب، فينقذهم بقوته اإللهية ويرجعهم إ
   لكــل مــا تعانيــه وهــو مســتعد أن ينقــذك ويســاندك إن صــرخت إليــه اهللا يالحــظ بــل ويتــألم

وألححـــت فـــى الطلـــب، فثـــق أنـــك ســـتنال رحمـــة ومعونـــة وتختبـــر عشـــرته وقوتـــه مهمـــا تـــأخرت 
 .اإلستجابة

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٦γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 العليـقـــة

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(ظهور هللا فى العليقة )  ۱(

اَء ِإَلى َوَأمَّا ُموَسى َفَكاَن يـَْرَعى َغَنَم يـَثْـُروَن َحِميِه َكاِهِن ِمْديَاَن َفَساَق اْلَغَنَم ِإَلى َورَاِء اْلبَـرِّيَِّة َوجَ ١
َقُة تـَتَـَوقَُّد بِالنَّاِر َوَظَهَر َلُه َمالَ ٢. َجَبِل اِهللا ُحورِيبَ  َقٍة فـََنَظَر َوِإَذا اْلُعلَّيـْ ُك الرَّبِّ بَِلِهيِب نَاٍر ِمْن َوَسِط ُعلَّيـْ

َقُة َلْم َتُكْن َتْحَتِرقُ  ِلَماَذا َال َتْحَتِرُق . َأِميُل اآلَن ألَْنُظَر َهَذا اْلَمْنَظَر اْلَعِظيمَ «: فـََقاَل ُموَسى٣! َواْلُعلَّيـْ
قَ  َقِة َوقَالَ ٤» ُة؟اْلُعلَّيـْ َقالَ . »ُموَسى ُموَسى«: فـََلمَّا رََأى الرَّبُّ أَنَُّه َماَل لِيَـْنظَُر نَاَداُه اُهللا ِمْن َوَسِط اْلُعلَّيـْ : فـَ

اِقٌف َعَلْيِه اْخَلْع ِحَذاَءَك ِمْن رِْجَلْيَك َألنَّ اْلَمْوِضَع الَِّذي أَْنَت وَ . َال تـَْقَتِرْب ِإَلى َهُهَنا«: فـََقالَ ٥. »َهئَـَنَذا«
 .»َأْرٌض ُمَقدََّسةٌ 

 
 .مساحات من المراعى تلى مساحات واسعة من الصحراء: وراء البرية : ۱ع

حوريب معناها صحراء أو جاف وجبل حوريب هو سلسلة جبال تقع : جبل اهللا حوريب 
 .سيناء، ويسمى جبل اهللا ألن موسى استلم الوصايا والشريعة من فوقهجنوب شبه جزيرة 

اد موسى أن يرعى غنم حميه يثرون، وكان قد بلغ من العمر ثمانين عاًما، يثرون وفى اعت
أحد األيام ساق الغنم إلى مساحات للرعى بعيدة فى أعماق الصحراء بالقرب من جبل حوريب 
وكان عمره وقتذاك قد بلغ الثمانين عاًما، قضى أربعين منها فى قصر فرعون بمصر واألربعين 

فى برية مديان، أما األربعين األخيرة من عمره فقضاها قائًدا للشعب فى برية التالية قضاها 
 .عام على األرض ١٢٠سيناء حتى وصل إلى مشارف أرض كنعان، أى أن موسى عاش 

 
 .نبات شوكى ينمو فى الصحراء: العليقة  :۲ع

دون أن  فيما كان موسى يرعى الغنم رأى منظًرا عجيًبـا وهـو لهيـب نـار يحـيط بنبـات العليـق
 .يحترق النبات، فتعجب من المنظر واتجه بحب استطالع ليعرف حقيقة األمر



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٧γ 

) ٤ع(أن العليقــة المتقـــدة بالنـــار هــى ظهـــور لمـــالك اهللا ثــم يعـــود فـــى ) ٢ع(ويقــول فـــى ويقو 
وكلمـة مـالك معناهـا رسـول أو ُمرَسـل والمقصـود بكلمـة مـالك، اهللا المرسـل إلينـا . فيقول أنـه الـرب
ويالحـظ تكـرار ظهـور اهللا بشـكل نـار كمـا ظهـر إلبـراهيم . ظهورات األقنوم الثـانىأى أن هذا أحد 

، وبعــد العليقــة ظهــر مــرات كثيــرة بشــكل نــار كمــا فــى عمــود )١٧: ١٥تــك(فــى شــكل مصــباح نــار 
، وكمــا ظهــرت النــار علــى الجبــل عنــد اســتالم )٢١: ١٣ص(النــار الــذى قــاد الشــعب فــى البريــة 

 ).١٨: ١٩ص(الوصايا والشريعة 
 :والعليقة المتقدة بالنار ترمز إلى 

شـعب اهللا واألشـواك ترمـز لشـرور العــالم التـى تحـيط بـه، أمــا النـار فترمـز هللا الـذى يحــّل  )١(
 .فى وسط شعبه وحوله ليحميهم وينقذهم

 .التجسد أى اتحاد الالهوت بالناسوت أى النار مع العليقة )٢(

ز إلـى بطنهـا والمسـيح ُيرَمـز لـه العذراء التى حملت فى بطنها نار الالهوت فالعليقة ترمـ )٣(
 .بالنار

 
سـمع موســى صــوًتا يناديــه باســمه، فتعجــب جـًدا وأجــاب علــى الصــوت وهــو ال يعــرف  :٤ع

 .من يكلمه
 
ـــال لـــ :٥ع ـــة أرض مقدســـةـق ـــع نعليـــك ألن األرض المحيطـــة بالعليق وخلـــع . ه الصـــوت إخل

 :لهيكل لما يأتى المكان كما نفعل اليوم عند اقترابنا من االنعلين يرمز إلى قداسة 
النعل مصنوع من جلود الحيوانات الميتة فمن يقترب إلى اهللا يترك عنه الماديات الزائلـة  -١

 .أى التجرد منها لينشغل باهللا
الجلــود المصــنوع منهــا النعلــين ترمــز إلــى الجلــود التــى تغطــى بهــا آدم وحــواء، فنخلعهــا  -٢

يـة كانـت رمـًزا للمسـيح الـذبيح عنـا لنلبس المسيح الفادى الـذى يبررنـا ألن الـذبائح الحيوان
 .على الصليب

جلــــد النعــــال هــــو مــــا تصــــنع منــــه الطبــــول، فخلــــع النعــــل يعنــــى تــــرك العبــــادة الســــطحية  -٣
 .المظهرية واإلهتمام بالعمق الروحى



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٨γ 

الولّى هو أقرب إنسـان إلـى الميـت الـذى يتـزوج أرملتـه ليقـيم نسـًال للميـت، وٕان لـم يـرَض  -٤

هــا الــولى الــذى يليــه فــى القرابــة، فخلــع النعلــين فــى هــذه أن يتزوجهــا يخلــع نعليــه ليتزوج

الحالــة معنــاه عــدم اســتحقاق هــذا الــولى للتــزوج بــالمرأة بــل الــولى الــذى يليــه، وبهــذا فمــن 

يخلع نعليه يعلن عدم استحقاقه أن يكون الراعى الصالح للنفوس بل المسيح وهو مجرد 

 .خادم له

  ر بحضــرة اهللا، فهــو موجــود فيهــا ويعلــن تقــدم بخشــوع عنــد دخولــك للكنيســة حتــى تشــع
هــو يريــد أن يعلــن ... نفســه للمــؤمنين بــه الــذين يخافونــه ويرفضــون شــرورهم بالتوبــة ليلتقــوا بــه 

 .رك بوجوده على قدر استعدادك واهتمامك بهعنفسه لك ويش
 

 ):۱۰-٦ع(دعوة موسى للخدمة )  ۲(

َراهِ «: ثُمَّ قَالَ ٦ فـََغطَّى ُموَسى َوْجَهُه ألَنَُّه َخاَف . »يَم َوِإَلُه ِإْسَحاَق َوِإَلُه يـَْعُقوبَ أَنَا ِإَلُه أَبِيَك ِإَلُه ِإبـْ
ِإنِّي َقْد رَأَْيُت َمَذلََّة َشْعِبي الَِّذي ِفي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخُهْم ِمْن َأْجِل «: فـََقاَل الرَّبُّ ٧. َأْن يـَْنُظَر ِإَلى اهللاِ 

فـَنَـَزْلُت ِألُْنِقَذُهْم ِمْن أَْيِدي اْلِمْصرِيِّيَن َوُأْصِعَدُهْم ِمْن تِْلَك اَألْرِض ِإَلى ٨َأْوَجاَعُهْم ِإنِّي َعِلْمُت . ُمَسخِّرِيِهمْ 
َعانِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن َواَألمُ  يِّيَن زِّ ورِيِّيَن َواْلِفرِ َأْرٍض َجيَِّدٍة َوَواِسَعٍة ِإَلى َأْرٍض تَِفيُض لََبنًا َوَعَسًال ِإَلى َمَكاِن اْلَكنـْ

َواآلَن ُهَوَذا ُصَراُخ بَِني ِإْسَرائِيَل َقْد أََتى ِإَليَّ َورَأَْيُت أَْيضًا الضِّيَقَة الَِّتي ُيَضايُِقُهْم ٩. يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّينَ َواْلِحوِّ 
 .»ي ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ فَاآلَن َهُلمَّ فَُأْرِسُلَك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُتْخِرُج َشْعِبي بَنِ ١٠ِبَها اْلِمْصرِيُّوَن 

 

أعلن صاحب الصوت نفسه أنه هو اهللا إله آباء الشعب العبرانى، فخاف موسى من : ٦ع
وهذا إعالن أن المؤمنين الذين انتقلوا أحياء عند اهللا بل يدعو  عظمة اهللا ورهبته وغطى وجهه،

واضح على الصدوقيين وكل نفسه أنه إلههم عندما قال أنه إله إبراهيم وٕاسحق ويعقوب، وهذا رد 
 .)٢٨، ٢٧: ٢٠لو(من ينكر قيامة األموات وحياتهم بعد الموت 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٩γ 

أظهر اهللا أبوته وٕاحساسه بمعاناة شعبه فى مصر من أجل الذل الذى يعانونه من : ۷ع
فهو يعلن أبوته ومسئوليته عنهم، ورغم  أى خاصتى،شعبى يل أنه يدعوهم موالج. المصريين

 .سمع لصلواتهم ويستجيب لهمخطاياهم الكثيرة فهو ي
 
وسماعه واستجابته  تعبير مجازى يظهر تنازل اهللا واهتمامه بإنقاذ شعبه: فنزلت : ۸ع

 .لصلواتهم
ألن أرض كنعان أعلى فى المستوى الجغرافى من أرض مصر، وتمثل أرض : أصعدهم 

أى أصعدهم من الذل  .كنعان الحرية والحياة المستقرة وعبادة اهللا أما مصر فتمثل العبودية والذل
 .والعبودية إلى الحياة األفضل

خصبة وكبيرة فهى تمتد من البحر األبيض غرًبا إلى نهر الفرات شرًقا : جيدة وواسعة 
 .ومن جبال طوروس شماًال إلى شبه جزيرة العرب جنوًبا

ل من أطعمة دسمة وحلوة وترمز للخير الكثير، فاللبن من كثرة المراعى والعس: لبًنا وعسًال 
 .كثرة النباتات

يعد اهللا بإنقاذ شعبه من أيدى المصريين الجبابرة وٕاخراجهم ليسكنوا أرض كنعان، وهى 
أرض خصبة يعبر عن خصبها بأنها أرض تفيض لبًنا وعسًال وسيطرد سكانها ألجل شرورهم 

 .ويوضح اهللا أسماء الشعوب الذين سيعطى أرضهم لليهود. وتركهم عبادته
تنازل اهللا لينقذ شعبه ويصعدهم كما تنازل المسيح بتجسده فأنقذنا من  ويظهر من هذا أن

 .خطايانا ليصعدنا إلى السموات
 
ر إرسال موسى لقيادة شعبه : ۱۰، ۹ع يكرر اهللا إحساسه بضيق شعبه وألجل هذا قرَّ

 .وٕاخراجهم من أرض مصر
  ن اهللا هــو ثــق فــى قــوة اهللا التــى معــك مهمــا كانــت ضــخامة المســئولية أو صــعوبتها أل

وهــو أقــوى مــن الكــل، فاطلــب معونتــه ثــم أشــكره علــى لمواجهــة ُقــَوى العــالم الــذى ســيعمل فيــك 
 .صنيعه



  ِسفُْر اْلُخُروِج 
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 ):۱٤-۱۱ع(إعتذار موسى )  ۳(

» َمْن أَنَا َحتَّى َأْذَهَب ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَحتَّى ُأْخِرَج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر؟«: فـََقاَل ُموَسى ِللَّهِ ١١
ْعَب ِمْن ِمْصَر : ِإنِّي َأُكوُن َمَعَك َوَهِذِه َتُكوُن َلَك اْلَعَالَمُة أَنِّي َأْرَسْلُتكَ «: فـََقالَ ١٢ ِحيَنَما ُتْخِرُج الشَّ

ِإَلُه : َها أَنَا آِتي ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأُقوُل َلُهمْ «: فـََقاَل ُموَسى ِللَّهِ ١٣. »تـَْعُبُدوَن اَهللا َعَلى َهَذا اْلَجَبلِ 
َأْهَيِه الَِّذي «: فـََقاَل اُهللا ِلُموَسى١٤» َما اْسُمُه؟ َفَماَذا َأُقوُل َلُهْم؟: فَِإَذا قَاُلوا ِلي. بَاِئُكْم َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ آ

 .»َأْهَيْه َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ : َهَكَذا تـَُقوُل ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ «: َوقَالَ . »َأْهَيهْ 

 
 ٤٠د على قوته فى إنقاذ شعبه، فهرب إلى البرية وعاش فشل موسى عندما اعتم: ۱۱ع

ولذا فعندما دعاه اهللا . سنة شعر فيها بضعفه أمام قوة اهللا إله السماء أما هو فمجرد راعى غنم
 .من العليقة ليقابل فرعون ويقود الشعب إعتذر ِلضعفه

  يع كـل شـئ جيد أن تعرف ضـعفك عنـد القيـام بخدمـة اهللا، حينئـذ يسـندك بنعمتـه فتسـتط
 .ألنك باتضاعك تجعل اهللا يعمل بحرية فيك وتمجده

 
ـــ :۱۲ع ـــون معـــك"ه ـعضـــد اهللا موســـى بقول ـــه وهـــى أنهـــم " أنـــا أك ـــم أعطـــاه عالمـــة ليقوي ث

ســيخرجون مــن أرض مصــر ويعبــدون اهللا فــى بريــة ســيناء أى فــى نفــس هــذا الجبــل الــذى بجــوار 
 .العليقة
 
مهمتـه وهـى أنـه ال يعـرف اسـم اهللا إلـه وضع موسى عقبة جديدة فـى طريـق القيـام ب :۱۳ع

اآلبــاء كمــا تعــرف الشــعوب أســماء آللهتهــا الوثنيــة خاصــة وهــم يعيشــون وســط أســماء آلهــة كثيــرة 
 .للمصريين، فسأل اهللا عن اسمه الذى يعلنه إلى شعبه

 
 .ومعنى أهية الذى أهية أى أكون الذى أكون أنا هو أو أنا أكون: أهيه  :۱٤ع

أهيــة أى أنــا هــو، ومعنــى االســم أنــى أنــا هــو اإللــه الوحيــد وأنــا الكــائن  أعلــن اهللا اســمه أنــه
 .وأمر موسى أن يعلن اسمه هذا لبنى إسرائيل. وغيرى عدم
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 ):۲۲-۱٥ع(كيفية خروج بنى إسرائيل من مصر )  ٤(

َراِهيَم َوِإَلُه ِإْسَحاَق يـَْهَوْه ِإَلُه آبَائِ : َهَكَذا تـَُقوُل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ «: َوقَاَل اُهللا أَْيضاً ِلُموَسى١٥ ُكْم ِإَلُه ِإبـْ
ِاْذَهْب َواْجَمْع ُشُيوَخ ١٦. َهَذا اْسِمي ِإَلى األََبِد َوَهَذا ِذْكِري ِإَلى َدْوٍر َفَدْورٍ . َوِإَلُه يـَْعُقوَب َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ 

َراِهي: ِإْسَرائِيَل َوُقْل َلُهمُ  تَـَقْدُتُكْم َوَما : َم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َظَهَر ِلي قَاِئالً الرَّبُّ ِإَلُه آبَاِئُكْم ِإَلُه ِإبـْ ِإنِّي َقِد افـْ
َعانِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن ١٧. ُصِنَع ِبُكْم ِفي ِمْصرَ  فـَُقْلُت ُأْصِعدُُكْم ِمْن َمَذلَِّة ِمْصَر ِإَلى َأْرِض اْلَكنـْ

فَِإَذا َسِمُعوا ِلَقْوِلَك َتْدُخُل أَْنَت «١٨. َواْلَيُبوِسيِّيَن ِإَلى َأْرٍض تَِفيُض لََبنًا َوَعَسالً  يِّينَ يِّيَن َواْلِحوِّ َواْلِفِرزِّ 
َرانِيِّيَن اْلتَـَقانَا َفاآلَن َنْمِضي َسَفَر َثالَثَِة أَ : َوُشُيوُخ بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى َمِلِك ِمْصَر َوتـَُقوُلوَن َلهُ  يَّاٍم الرَّبُّ ِإَلُه اْلِعبـْ

فََأُمدُّ ٢٠َوَلِكنِّي َأْعَلُم َأنَّ َمِلَك ِمْصَر َال َيَدُعُكْم َتْمُضوَن َوَال بَِيٍد َقوِيٍَّة ١٩. ِفي اْلبَـرِّيَِّة َوَنْذَبُح لِلرَّبِّ ِإَلِهَنا
َوُأْعِطي نِْعَمًة ِلَهَذا الشَّْعِب ٢١. َوبـَْعَد َذِلَك ُيْطِلُقُكمْ . َيِدي َوَأْضِرُب ِمْصَر ِبُكلِّ َعَجائِِبي الَِّتي َأْصَنُع ِفيَها

َبْل َتْطُلُب ُكلُّ اْمَرَأٍة ِمْن ٢٢. فـََيُكوُن ِحيَنَما َتْمُضوَن أَنَُّكْم َال َتْمُضوَن فَاِرِغينَ . ِفي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصرِيِّينَ 
فـََتْسِلُبوَن . ابًا َوَتَضُعونـََها َعَلى بَِنيُكْم َوبـََناِتُكمْ َجارَتَِها َوِمْن نَزِيَلِة بـَْيِتَها َأْمِتَعَة ِفضٍَّة َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوثِيَ 

 .»اْلِمْصرِيِّينَ 

 
 .أى الكائن الواجب الوجود: يهوة : ۱۷-۱٥ع

قال اهللا لموسى أن الخطوة األولى فى إخراج بنى إسرائيل هى مقابلة شيوخهم أى رؤساء 
 :أسباطهم وعشائرهم وٕاعالن أمرين لهم هما 

 .و يهوه أهية وتعنى كما قلنا أنا هوأن اسم اهللا ه -١
أنه إله آبائهم الذى وعدهم بالنسل الكثير وميراث أرض كنعان حتى يطمئنوا أنه هو اهللا  -٢

 .الذى يعرفونه والذى سمع صراخهم وسينقذهم
وأمره أن يخبرهم بإحساس اهللا بهم وسماعه صلواتهم وأنه سينقذهم من عبودية وذل مصر 

 .ى أرض كنعان مكان شعوبها األشرارفيخرجهم منها ويسكنهم ف
   اهللا يســمع صــالتك ويشــعر باحتياجــك مهمــا طــال الزمــان ويفتقــدك فــى الوقــت المناســب

وهو أقوى من كل الظروف المحيطة، فاطمئن وتشجع ألنه معك ومـادام معـك فأنـت أقـوى مـن 
 .الكل



  ِسفُْر اْلُخُروِج 
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يل لمقابلــة الخطــوة الثانيــة فــى إخــراج بنــى إســرائيل هــى دخــول موســى وشــيوخ إســرائ :۱۸ع
 :فرعون وٕاعالن ثالثة أمور له 

 .أن اهللا إله العبرانيين قد ظهر لهم )١(
طلـــب خـــروج بنـــى إســـرائيل مـــن مصـــر ومســـيرتهم ثالثـــة أيـــام فـــى البريـــة ليقـــدموا عبـــادة  )٢(

إللههم، وهذا طلب متواضع لـم يطلـب فيـه طلبـات ماديـة مـن فرعـون أو أن يمضـى مـن 
ه إســرائيل كمــا يعبــد المصــريون آلهــتهم ومــع مصـر وال يعــود إليهــا، فهــو مجــرد عبــادة إللـ

 .هذا رفض فرعون، فهذا يظهر قساوة قلبه فى رفضه هذا الطلب المتواضع
 .سيقدمون ذبائح حيوانية إلرضاء إلههم وهى التى ترمز إلى ذبيحة المسيح )٣(

وهــذه الــذبائح مقدســة عنــد المصــريين فــإن ذبحهــا بنــو إســرائيل أمــامهم ســيثيرون غضــبهم لــذا 
وهـذا طلــب منطقـى وفيـه مراعـاة لمشـاعر المصـريين ومــع . ن يمضـوا بعيـًدا ليـذبحوا إللههـمطلبـوا أ

 .هذا رفض فرعون لقساوته
 
ه ـأخبر اهللا موسى أن فرعون سـيرفض طلبـه حتـى ال ينـزعج موسـى وأعلـن لـ :۲۰، ۱۹ع

هـــى الضـــربات العشـــر التـــى و الخطـــوة الثالثـــة فـــى إخـــراجهم وهـــى أن اهللا سيصـــنع معجـــزات كثيـــرة 
 .خيف المصريين فيضطرون إلى طاعة اهللا وٕاطالق شعبهست

 
 .أى الضيقة التى تقيم عندها: نزيلة بيتها  :۲۲، ۲۱ع

أى يلبســـها بنـــيكم وبنـــاتكم وكـــان الـــذكور فـــى هـــذا العصـــر : تضـــعون علـــى بنـــيكم وبنـــاتكم 
 .يلبسون أحياًنا الذهب والفضة

ضــة وثياًبــا وســيعطيهم اهللا أمــره عنــد خــروجهم مــن مصــر أن يطلبــوا مــن المصــريين ذهًبــا وف
وبهـذا يـرد اهللا  .فيعطونهم كثيًرا لخوفهم من إلههم الذى ضربهم بالضربات العشر همنعمة فى أعين

 .لبنى إسرائيل شيًئا من حقوقهم التى سلبها المصريون باستعبادهم وتسخيرهم
مـؤمن بـاهللا وهـو يرمـز إلـى اإلنسـان الروحـى ال. وهذا األمر ليس سرقة ألن اهللا هو اآلمر بـه

فعنـــدما يقبـــل اهللا توبتـــه وينقـــذه مـــن خطايـــاه يعطيـــه غنـــائم كثيـــرة هـــى قدراتـــه ومواهبـــه التـــى كانـــت 
 .مستعبدة للخطية فيتحرر ويحيا بها مع اهللا



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 استكمال الحوار مع اهللا

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(معجزات هللا المعطاة لموسى )  ۱(

ُقونَِني َوَال َيْسَمُعوَن ِلَقْوِلي َبْل يـَُقوُلوَن َلْم َيْظَهْر َلَك «: فََأَجاَب ُموَسى١ َوَلِكْن َها ُهْم َال ُيَصدِّ

. »اْطَرْحَها ِإَلى اَألْرضِ «: فـََقالَ ٣. »َعصاً «: فـََقالَ » ِذِه ِفي َيِدَك؟َما هَ «: فـََقاَل َلُه الرَّبُّ ٢. »الرَّبُّ 

َها ُمدَّ َيَدَك َوَأْمِسْك «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٤. َفَطَرَحَها ِإَلى اَألْرِض َفَصاَرْت َحيًَّة فـََهَرَب ُموَسى ِمنـْ

ُقوا أَنَُّه َقْد َظَهَر َلَك الرَّبُّ ِإَلُه آبَائِِهْم «٥) َعصًا ِفي َيِدهِ  َفَمدَّ َيَدُه َوَأْمَسَك ِبِه َفَصاَرتْ (» ِبَذنَِبَها ِلَكْي ُيَصدِّ

َراِهيَم َوِإَلُه ِإْسَحاَق َوِإَلُه يـَْعُقوبَ  فََأْدَخَل َيَدُه » َأْدِخْل َيَدَك ِفي ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل َلُه الرَّبُّ أَْيضاً ٦. »ِإَلُه ِإبـْ

فـََردَّ َيَدُه ِإَلى ُعبِِّه ُثمَّ (» ُردَّ َيَدَك ِإَلى ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل َلهُ ٧. ْخَرَجَها َوِإَذا َيُدُه بـَْرَصاُء ِمْثَل الثـَّْلجِ ِفي ُعبِِّه ُثمَّ أَ 

وا ِلَصْوِت اآليَِة فـََيُكوُن ِإَذا َلْم ُيَصدُِّقوَك َوَلْم َيْسَمعُ «٨) َأْخَرَجَها ِمْن ُعبِِّه َوِإَذا ِهَي َقْد َعاَدْت ِمْثَل َجَسِدهِ 

ُقوَن َصْوَت اآليَِة اَألِخيَرةِ  َوَيُكوُن ِإَذا َلْم ُيَصدُِّقوا َهاتـَْيِن اآليـَتَـْيِن َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَقْوِلَك ٩. اُألوَلى أَنـَُّهْم ُيَصدِّ

 .»ِذي تَْأُخُذُه ِمَن النـَّْهِر َدماً َعَلى اْلَياِبَسةِ أَنََّك تَْأُخُذ ِمْن َماِء النـَّْهِر َوَتْسُكُب َعَلى اْلَياِبَسِة فـََيِصيُر اْلَماُء الَّ 
 

 .توقع موسى أال يصدقه شيوخ شعبه فسأل اهللا ماذا يفعل :۱ع
 

وهـــذا لـــيس ألن اهللا ال يعـــرف ولكـــن ليتأكـــد . اهللا عمـــا فـــى يـــده فقـــال أنهـــا عصـــا هســأل :۲ع
 .موسى أنها عصا فتظهر المعجزة بعد ذلك بتحولها إلى حية

 
هللا موسى بإلقاء العصا على األرض فتحولـت إلـى ثعبـان، فخـاف موسـى وجـرى أمر ا :۳ع

 .ليؤكد الكتاب المقدس أنه ثعبان حقيقى، فتحول العصا إلى حية معجزة واضحة ،بعيًدا عنه
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وتحويل الحية إلى عصا . أطاع موسى اهللا وأمسك بذيل الحية فصارت عصا فى يده :٤ع
 :يعلن 

 .الخالئق فيحول كل منها لآلخر سلطان اهللا على الطبيعة وكل -١
ســـلطان المـــؤمن علـــى الشـــيطان، الـــذى ترمـــز إليـــه الحيـــة، وعلـــى الحيوانـــات والخالئـــق  -٢

 .المختلفة بقوة اهللا

 
بهذه اآلية يصدق شيوخ إسرائيل أن اهللا إله اآلباء قد ظهر لموسى وبهـذا أجـاب علـى  :٥ع

 .لى، وهذه هى المعجزة األو )١ع(سؤاله وحيرته التى ذكرها فى 
 

المعجــزة الثانيــة هــى إدخــال موســى يــده داخــل ثيابــه ثــم إخراجهــا فصــارت برصــاء  :۷، ٦ع
ــثلج ثــم إعادتهــا إلــى داخــل ثيابــه، فعــادت كمــا كانــت مثــل بــاقى لــون  أى ناصــعة البيــاض مثــل ال

وهذه المعجزة تظهر قدرة اهللا على جلب المرض وعلى اإلبراء منه وخاصة مرض البـرص . جسده
 .نه إال اهللالذى ال يشفى م

 
م اهللا لــه معجــزة ثالثــة وهــى أخــذ بعــض الميــاه مــن النهــر وٕالقائهــا علــى األرض قــدَّ  :۹، ۸ع

فتصــير دًمــا، وهــذا يرمــز إلــى دم المســيح الفــادى الــذى يحــول قلوبنــا الضــعيفة كالمــاء إلــى الحيــاة 
ى أيًضا تثبيت وهذه المعجزات الثالث تثبت لبنى إسرائيل أن موسى قد قابل اهللا، وه .ورمزها الدم

 .إليمان موسى
 فال تهتم برأى الناس ألن اهللا . اهللا يعطيك نعمة فى أعين الناس فيعرفوا أنك مع اهللا

 .سيعطيك نعمة فى أعينهم ولكن أطعه فقط واعلن صوته
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 ):۱۷-۱۰ع(إعتذار موسى لضعفه )  ۲(

ِل ِمْن َأْمِس ْسُت أَنَا َصاِحَب َكَالٍم ُمْنُذ َأْمِس َوَال َأوَّ اْسَتِمْع أَيـَُّها السَّيُِّد لَ «: فـََقاَل ُموَسى لِلرَّبِّ ١٠
ْنَساِن َفمًا َأْو «: فـََقاَل َلُه الرَّبُّ ١١. »َوَال ِمْن ِحيِن َكلَّْمَت َعْبَدَك َبْل أَنَا ثَِقيُل اْلَفِم َواللَِّسانِ  َمْن َصَنَع ِلْإلِ

؟  َمْن َيْصَنُع َأْخَرَس َأْو َأَصمَّ َأْو َبِصيراً  َفاآلَن اْذَهْب َوأَنَا َأُكوُن َمَع َفِمَك ١٢َأْو َأْعَمى؟ َأَما ُهَو أَنَا الرَّبُّ
يُِّد َأْرِسْل بَِيِد َمْن تـُْرِسلْ «: فـََقالَ ١٣. »َوُأَعلُِّمَك َما تـََتَكلَُّم بِهِ  َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ ١٤. »اْسَتِمْع أَيـَُّها السَّ

. َس َهاُروُن الالَِّويُّ َأَخاَك؟ أَنَا َأْعَلُم أَنَُّه ُهَو يـََتَكلَُّم َوأَْيضًا َها ُهَو َخارٌِج ِالْسِتْقَباِلكَ أََليْ «: َعَلى ُموَسى َوقَالَ 
ُمُكَما فـَُتَكلُِّمُه َوَتَضُع اْلَكِلَماِت ِفي َفِمِه َوأَنَا َأُكوُن َمَع َفِمَك َوَمَع َفِمِه َوُأْعلِ ١٥َفِحيَنَما يـََراَك يـَْفَرُح ِبَقْلِبِه 

َوتَْأُخُذ ِفي ١٧. َوُهَو َيُكوُن َلَك َفمًا َوأَْنَت َتُكوُن َلُه ِإَلهاً . َوُهَو ُيَكلُِّم الشَّْعَب َعْنكَ ١٦. َماَذا َتْصنَـَعانِ 
 .»َيِدَك َهِذِه اْلَعَصا الَِّتي َتْصَنُع ِبَها اآليَاتِ 

 
 .أى طوال حياته الماضية: منذ أمس وال أول من أمس : ۱۰ع

 .منذ ظهر اهللا لموسى فى العليقة: حين كلمت عبدك  وال من

النطق طوال فى يظهر اتضاع موسى فى اعتذاره عن قيادة الشعب وحجته هى ضعفه 

وشعوره اآلن . فقد يكون عنده بعض المعاناة فى نطق بعض الحروف فيكون ألدغ مثالً  ،عمره

كان معتمًدا  ماقذ شعبه حينعاًما لين ٤٠يختلف تماًما عن شعوره عند خروجه من القصر منذ 

 .على قوته، أما اآلن فيشعر بضعفه ويعلنه أمام اهللا
  إعلن ضعفك أمام اهللا قبل أى عمل أو أى خدمة أو كالم فتنال نعمة وقوة منه لتنجح

 .فى كل شئ بل وتتميز عمَّن حولك ويتمجد اهللا فيك
 

يسمح بأى عجز فى طمأن اهللا موسى بأنه خالق اإلنسان واللسان وكذا : ۱۲، ۱۱ع

، لذا فهو قادر أن يكمل موسى ويسنده فى مهمته مهما كان هالبشر ويستطيع أيًضا أن يكمل

 .ضعفه أو عجزه

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٣٦γ 

ر إعتــذاره وطلــب مــن اهللا أن يرســل آخــر بــديًال لشــعور موســى بضــعفه الشــديد :۱۳ع ، كــرَّ
 .نهوهذه مغاالة خاطئة من موسى، فكان ينبغى أن يطيع اهللا مادام قد طمأ. عنه
  ال تعتذر عن أى خدمة يضعها اهللا أمامك وثق فى قوته التى تسندك بعد أن تكشف

 .ضعفك هللا
 

ـ :۱۷-۱٤ع ده بشـخص يكـون معـه ويـتكلم رغم خطأ موسى، وافق اهللا علـى اعتـذاره وعضَّ
كمتحدث رسمى باسمه، وهو هارون أخوه، الذى سيخرج بإرشاد اهللا السـتقبال موسـى عنـد رجوعـه 

ولكن سيكون مجرد متحدث باسم موسى أما موسى فيكون هو . مصر ويفرح بلقياه من مديان إلى
وقــد ســبَّب هــارون . ثــم ذكَّــره بأخــذ العصــا معــه التــى سيصــنع بهــا المعجــزات .القائــد والــرئيس لــه

مشــاكل لموســى فيمــا بعــد بصــنعه العجــل الــذهبى عنــدما صــعد موســى ليأخــذ لــوحى الشــريعة علــى 
 .الم اهللا وأطاع واتكل عليه ولم يصّر على اعتذارهالجبل، فياليته قد سمع لك

يالحــظ أن اهللا ذكَّــره بأخــذ العصــا وهــى أداة صــغيرة ولكــن سيصــنع بهــا اهللا معجــزات كبيــرة 
ليكــون المجــد هللا ولــيس لــألداة، كمــا يســتخدم اهللا أنــاس ضــعفاء ليتمجــد فــيهم وهــم أنبيــاؤه ورســله، 

لمـــاء والزيـــت ليحـــل الـــروح القـــدس فيهـــا ويعطـــى وكمـــا يســـتخدم أيًضـــا مـــواد طبيعيـــة بســـيطة مثـــل ا
 .األسرار المقدسة للمؤمنين به فى الكنيسة

 ال تعاند اهللا وأطعه سريًعا حتى ال تسبب مشاكل لنفسك. 
 

 ):۲۳-۱۸ع(ذهاب موسى إلى مصر )  ۳(

ُع ِإَلى ِإْخَوِتي الَِّذيَن ِفي ِمْصَر أَنَا َأْذَهُب َوَأْرجِ «: َفَمَضى ُموَسى َورََجَع ِإَلى يـَثْـُروَن َحِميِه َوقَاَل َلهُ ١٨
: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي ِمْديَانَ ١٩. »اْذَهْب ِبَسَالمٍ «: فـََقاَل يـَثْـُروُن ِلُموَسى. »َألَرى َهْل ُهْم بـَْعُد َأْحَياءٌ 

فََأَخَذ ُموَسى اْمَرأََتُه ٢٠. »اْذَهِب اْرِجْع ِإَلى ِمْصَر ألَنَُّه َقْد َماَت َجِميُع اْلَقْوِم الَِّذيَن َكانُوا َيْطُلُبوَن نـَْفَسكَ «
َوقَاَل الرَّبُّ ٢١. َخَذ ُموَسى َعَصا اِهللا ِفي َيِدهِ َوأَ . َوبَِنيِه َوَأرَْكبَـُهْم َعَلى اْلَحِميِر َورََجَع ِإَلى َأْرِض ِمْصرَ 

اَم «: ِلُموَسى ِعْنَدَما َتْذَهُب لِتَـْرِجَع ِإَلى ِمْصَر اْنظُْر َجِميَع اْلَعَجاِئِب الَِّتي َجَعْلتُـَها ِفي َيِدَك َواْصنَـْعَها ُقدَّ
ُد قـَْلَبُه َحتَّى َال ُيْطِلَق الشَّ . ِفْرَعْونَ  ِإْسَرائِيُل اْبِني : َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ : فـَتَـُقوُل ِلِفْرَعْونَ ٢٢. ْعبَ َوَلِكنِّي ُأَشدِّ
َنَك اْلِبْكرَ . َأْطِلِق اْبِني ِليَـْعُبَدِني فَأَبـَْيَت َأْن ُتْطِلَقهُ : فـَُقْلُت َلكَ ٢٣. اْلِبْكرُ  ُتُل ابـْ  .»َها أَنَا َأقـْ

وبالطبع . مصر، فأذن لهاستأذن موسى من حميه يثرون ليرجع وينقذ شعبه فى : ۱۸ع
 .هذا يعنى اصطحابه المرأته وبنيه معه



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٧γ 

 
يظهر هنا سبب قوة موسى فى قراره بالرجوع إلى مصر وهو أن اهللا قد سبق : ۱۹ع

وطمأنه أن فرعون ومشيريه الذين كانوا يريدون قتله قديًما قد ماتوا، وأمره بالذهاب إلى شيوخ 
 .يل ثم فرعون الجديدئإسرا

 
بنوه وركبوا حميًرا وأخذ معه عصاه التى أمره اهللا أن يأخذها و وسى وامرأته إرتحل م: ۲۰ع

 .معه ليصنع بها معجزات كثيرة ثم سافر إلى مصر، وهذه العصا ترمز لخشبة الصليب
 

أمر اهللا موسى أن يصنع المعجزات الثالث مع شيوخ إسرائيل ليصدقوا أن اهللا هو : ۲۱ع
ونبَّه اهللا موسى إلى أن . أمام فرعون ليقنعه بقوة اهللا التى معه الذى أرسله إليهم ثم يصنعها أيًضا

ويالحظ . فرعون سيقسى قلبه ويرفض اإليمان باهللا والخضوع لموسى، فال ينزعج من هذا الرفض
 .أن اهللا ال يشدِّد قلب أحد للشر لكنه يترك اإلنسان لشره إذا أصرَّ على ذلك

  ى طريــق الملكــوت، فهــو يريــد أال ننــزعج منهــا عنــدما ينبهنــا اهللا إلــى وجــود ضــيقات فــ
عنـــدما تقابلنـــا ونثـــق فـــى قوتـــه المســـاندة لنـــا بـــل مـــن محبتـــه يحولهـــا لخيرنـــا فتكـــون لنـــا درجـــات 

 .تصعدنا إلى السماء
 

أخبر اهللا موسى بنهاية الحوار الذى سيحدث بينه وبين فرعون بعد أن : ۲۳، ۲۲ع
إسرائيل ابنى البكر اهللا يأمرك أن تطلق شعب  له فى النهاية أن هيضربه بتسع ضربات وهو قول

باقى الشعوب إخوته سيؤمنون فيما بعد عند تجسد أما ألنه هو الشعب الوحيد المؤمن به وقتذاك 
يعاند فى إطالق الشعب اإلسرائيلى، ابن اهللا البكر، فسيقتل اهللا بكره مع سوألن فرعون  .المسيح

 .العاشرة فخضع فرعون وأطلق الشعب ةبأبكار كل المصريين، وهذا ما حدث فى الضر 
  لئال يعاقبك، وٕان عاقبك تب سريًعا فيسامحك وتجد مكانـك  هال تقاوم اهللا برفض وصايا

 .فى األبدية
 
 
 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٣٨γ 

 ):۲٦-۲٤ع(ختان ابن موسى )  ٤(

فََأَخَذْت َصفُّورَُة َصوَّانًَة ٢٥. َوَحَدَث ِفي الطَّرِيِق ِفي اْلَمْنِزِل َأنَّ الرَّبَّ اْلتَـَقاُه َوطََلَب َأْن يـَْقتُـَلهُ ٢٤
: ِحيَنِئٍذ قَاَلتْ . فَانـَْفكَّ َعْنهُ ٢٦. »ِإنََّك َعرِيُس َدٍم ِلي«: فـََقاَلتْ . َوَقطََعْت ُغْرَلَة اْبِنَها َوَمسَّْت رِْجَلْيهِ 

 .»َعرِيُس َدٍم ِمْن َأْجِل اْلِخَتانِ «

 
لإلقامة ُمَعّد فى الطريق  فيما كان موسى مسافًرا، استراح فى الطريق فى مكان: ۲٤ع

وهناك ظهر له اهللا ووبخه على إهماله لختان ابنه ولعله فى هذا قد . المنزلكفندق ويسمى 
ولكى ما يظهر اهللا له خطورة . انساق وراء عواطف امرأته صفورة فى خوفها وٕاشفاقها على الطفل

كان ليخيف صفورة  تهديدإهمال طاعة أوامره هجم عليه ليقتله ولعله كان بشكل مالك، وهذا ال
أيضًا أن إهمالها يمكن أن يؤدى إلى موت زوجها خاصة وأن اهللا قد أطال أناته على موسى إذ 
ظهر له فى العليقة وكلمه فى البرية وفى مديان وكلَّفه بقيادة الشعب، فكل هذه كانت فرًصا 

 .لينتبه إلى طاعة اهللا ويختن ابنه
 ستناًدا على محبته وطول أناته ألنه إن كان كامًال فـى ال تتهاون فى طاعة وصايا اهللا ا

لـتكن مخافـة اهللا أمـام . حنانه فهو كامـل أيًضـا فـى عدلـه وبعـدم طاعتـك تعـرِّض نفسـك للهـالك
 .عينيك دائًما، فتحيا مطمئًنا وتتأهل لمعرفة اهللا والتمتع بعشرته

 
 .قطعة مسننة من حجر الصوان تستخدم كسكين: صوانة : ۲٥ع

فورة خطيتها بمنع زوجها من ختان ابنه لخوفها عليه من هذه العملية الجراحية تذكرت ص
للموت أسرعت تصلح  اولكن عندما رأت زوجها معرضً  ،ولم تؤمن بأهمية طاعة وصية اهللا
ثم أخذت قطعة الجلد الملطخة بالدم ومست بها رجلى . خطأها بإجراء عملية الختان البنها

أى أؤمن أنى متزوجة بك وأختن أوالدى وأؤمن أن  "ريس دم لىأنك ع"موسى زوجها وقالت له 
فهى تعلن أنها بختان ابنها استعادت موسى، الذى  الدم يخلصنى من كل خطية كما علمتنى،

كان سيموت بيد المالك، كزوًجا وعريًسا لها واستعادته بالدم المسفوك عن طريق الختان الذى 
 .يرمز لدم المسيح



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٩γ 

ى بعد إتمام الختان، فأكدت صفورة كالمها بأن موسى عريس دم ترك المالك موس: ۲٦ع
الدم المسفوك فى الختان والذى يرمز لدم المسيح  لها أى أن زواجها وأسرتها معتمدة على

 .الفادى
 

 ):۳۱-۲۷ع(عودة موسى لمصر )  ٥(

َفَذَهَب َواْلتَـَقاُه ِفي َجَبِل اِهللا . »ىاْذَهْب ِإَلى اْلبَـرِّيَِّة ِالْسِتْقَباِل ُموسَ «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلَهاُرونَ ٢٧
ُثمَّ ٢٩. فََأْخبَـَر ُموَسى َهاُروَن ِبَجِميِع َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َأْرَسَلُه َوِبُكلِّ اآليَاِت الَِّتي َأْوَصاُه ِبَها٢٨. َوقـَبـََّلهُ 

َتَكلََّم َهاُروُن ِبَجِميِع اْلَكَالِم الَِّذي َكلََّم فَـ ٣٠. َمَضى ُموَسى َوَهاُروُن َوَجَمَعا َجِميَع ُشُيوِخ بَِني ِإْسَرائِيلَ 
تَـَقَد بَِني . َفآَمَن الشَّْعبُ ٣١. الرَّبُّ ُموَسى بِِه َوَصَنَع اآليَاِت َأَماَم ُعُيوِن الشَّْعبِ  َوَلمَّا َسِمُعوا َأنَّ الرَّبَّ افـْ

 .ِإْسَرائِيَل َوأَنَُّه َنَظَر َمَذلَّتَـُهْم َخرُّوا َوَسَجُدوا
 

رون بأن موسى راجع إلى مصر، وأمره أن يستقبله فخرج إليه وقبَّله اأعلم اهللا ه: ۲۷ع
 .سنة من اإلبتعاد ٤٠وفرح بلقائه بعد 

 
رون بالتقائه مع اهللا الذى ظهر له فى العليقة، وبكل الحديث الذى اأخبر موسى ه: ۲۸ع

 .صردار بينهما والمعجزات التى أعطاها له ليتممها ويخرج شعبه من م
 

رون، كمتحدث باسم موسى، اوأخبرهم ه رون شيوخ إسرائيلاجمع موسى وه: ۳۰، ۲۹ع
عن ظهور اهللا ألخيه والحديث الذى دار بينهما ثم صنع موسى المعجزات أمامهم لتأكيد ظهور 

 .اهللا له
 

وبالطبع . فرح شيوخ إسرائيل وسجدوا هللا معلنين إيمانهم به وخضوعهم لموسى: ۳۱ع
 .ين شعب إسرائيل ففرحوا باستجابة اهللا لصلواتهمانتشر الخبر ب

   ثــق أن اهللا يســمع صــلواتك باهتمــام وٕان تــأخر فــى اإلســتجابة فهــذا لكيمــا ينمــى إيمانــك
فثــابر فــى صــلواتك مهمــا . ويخلصـك مــن خطايــا كثيــرة ويظهــر رعايتــه لــك فـى الوقــت المناســب

 .ٕاتمام واجباتك فهو لن يتركك أبًداطال الزمن واثقًا من محبته وكن أميًنا فى جهادك الروحى و 



 لتَّْكِوينِ اِسفُْر  

γ٤٠γ 

 

 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 مقـابلة فرعون وتأديبه لبنى إسرائيل

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(طلب موسى إطالق الشعب )  ۱(

َأْطِلْق َشْعِبي : َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرائِيلَ «: َوبـَْعَد َذِلَك َدَخَل ُموَسى َوَهُروُن َوقَاَال ِلِفْرَعْونَ ١
َمْن ُهَو الرَّبُّ َحتَّى َأْسَمَع ِلَقْوِلِه فَُأْطِلَق ِإْسَرائِيَل؟ َال َأْعِرُف «: فـََقاَل ِفْرَعْونُ ٢. »يَّةِ لِيُـَعيُِّدوا ِلي ِفي اْلبَـرِّ 

َرانِيِّيَن َقِد اْلتَـَقانَا فـََنْذَهُب َسَفَر َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلبَـ «: فـََقاالَ ٣. »الرَّبَّ َوِإْسَرائِيَل َال ُأْطِلُقهُ  رِّيَِّة َوَنْذَبُح ِإَلُه اْلِعبـْ
ِلَماَذا يَا ُموَسى َوَهاُروُن تـَُبطَِّالِن «: فـََقاَل َلُهَما َمِلُك ِمْصرَ ٤. »لِلرَّبِّ ِإَلِهَنا ِلَئالَّ ُيِصيبَـَنا بِاْلَوبَِإ َأْو بِالسَّْيفِ 

ُتَما ُهَوذَ «: َوقَاَل ِفْرَعْونُ ٥. »الشَّْعَب ِمْن َأْعَماِلِه؟ اْذَهَبا ِإَلى أَثْـَقاِلُكَما ا اآلَن َشْعُب اَألْرِض َكِثيٌر َوأَنـْ
َقاِلِهمْ   .»تُرِيَحانِِهْم ِمْن أَثـْ

 
رون إلى فرعون وطلبا منه إطالق ا، فدخل مع هالم اهللاكبإيمان وشجاعة نّفذ موسى : ۱ع

وهناك آراء كثيرة فى زمن خروج  .شعب إسرائيل ليصنعوا عيًدا هللا فى البرية ويقدموا له عبادة
ئيل من أرض مصر وفرعون الذى كان يملك وقتذاك وغالًبا كان هو رمسيس الثانى أى بنى إسرا

 .م.أن خروجهم كان فى أواخر القرن الثالث عشر ق

 
 .اهللا الذى يتكلم عنه موسىبكبرياء رفض فرعون كالمهما محتقًرا : ۲ع
 
به ر موسى طلبه موضًحا أن اهللا قابله فى الصحراء وطلب منه أن يقود شعكرَّ : ۳ع

وأوضح قدرة هذا اإلله على معاقبة من يخالفه، . إسرائيل مسيرة ثالثة أيام فى البرية ليعبدوه هناك
 .فيمكنه أن يضرب الشعب بالوبأ أو يعرضهم لهجوم األعداء والموت بالسيف
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ارون بأنهما يشغالن بنى إسرائيل بهذه األفكار الغريبة مما اتهم فرعون موسى وه: ٤ع
العمل، ووبخهما على ذلك وأمرهما أن يذهبا للعمل وال ينشغالن بهذه األفكار يؤدى إلى تعطيل 

ولكن فى توبيخه لهما أمرهما بالذهاب إلى أثقالهما، وهذا اعتراف صريح منه بأنه مستبد . الغريبة
 .وقاسى القلب ويضع أعماًال ثقيلة على بنى إسرائيل

 
 .بنى إسرائيل: شعب األرض : ٥ع

موسى وهارون ألنه رغم العمل الشاق الذى يقوم به بنو إسرائيل  تعجب فرعون من طلب
فإن عددهم تزايد كثيًرا، فكم باألحرى لو استراحوا من العمل فستزداد أعدادهم ويتناسلوا أكثر 

 .وأكثر
  ال تتضايق إن اعترض الناس على اهتمامك بعبادة اهللا أو خدمته أو على تشجيعك

 .ثيًرا وتمسك باهللا الذى يكافئك ويبارك حياتكإحتملهم وال تجادلهم ك.. غيرك
 

 ):۱۱-٦ع(تثقيل العمل على بنى إسرائيل )  ۲(

ْعِب َوُمَدبِّرِيِه قَاِئالً ٦ َال تـَُعوُدوا تـُْعُطوَن الشَّْعَب تِْبنًا «٧: فََأَمَر ِفْرَعْوُن ِفي َذِلَك اْليَـْوِم ُمَسخِِّري الشَّ
ُفِسِهمْ . ِمْن َأْمسِ  لَ ِلُصْنِع اللِّْبِن َكَأْمِس َوَأوَّ  َوِمْقَداَر اللِّْبِن الَِّذي َكانُوا ٨. لَِيْذَهُبوا ُهْم َوَيْجَمُعوا تِْبنًا ألَنـْ

ُقُصوا ِمْنُه فَِإنـَُّهْم ُمَتَكاِسُلوَن ِلَذِلَك َيْصُرُخوَن قَائِِلينَ . َل ِمْن َأْمِس َتْجَعُلوَن َعَلْيِهمْ َيْصنَـُعونَُه َأْمِس َوَأوَّ  : َال تـَنـْ
 . »ِلُيثـَقَِّل اْلَعَمُل َعَلى اْلَقْوِم َحتَّى َيْشَتِغُلوا ِبِه َوَال يـَْلَتِفُتوا ِإَلى َكَالِم اْلَكِذبِ ٩. َنْذَهُب َوَنْذَبُح ِإلَلِهَنا

 . ْم تِْبناً َلْسُت ُأْعِطيكُ : َهَكَذا يـَُقوُل ِفْرَعْونُ «: َفَخَرَج ُمَسخُِّرو الشَّْعِب َوُمَدبـُِّروُه َوقَاُلوا ِللشَّْعبَ ١٠
ُفِسُكْم تِْبناً ِمْن َحْيُث َتِجُدونَ ١١ ُتْم َوُخُذوا ألَنـْ َقُص ِمْن َعَمِلُكْم َشْيءٌ . اْذَهُبوا أَنـْ  .»ِإنَُّه الَ يـُنـْ

 
الرؤساء المصريون المسئولون من قبل فرعون عن تسخير : مسخرى الشعب : ۷، ٦ع

 .بنى إسرائيل
 .يادة الشعب فى العمل أمام المسخرينالرؤساء اليهود المسئولون عن ق: مدبريه 

جمع فرعون المصريين المسئولين عن تشغيل بنى إسرائيل وطلب منهم أال يعطوا لهم تبًنا 
ليصنعوا منه الطوب اللبن أى الطوب النى الذى يبنون به المدن، بل يذهبوا بأنفسهم لجمع هذا 
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ئيل مجهوًدا أكبر ووقًتا أطول فى وهذا بالطبع يستلزم من بنى إسرا. التبن من أى مكان فى مصر
 .العمل

 
اشترط فرعون أيًضا على بنى إسرائيل أن يصنعوا نفس مقدار الطوب الذى : ۹، ۸ع

يعملونه كل يوم ليبنوا به المدن، فهذا عقاب لهم على محاولة الراحة من العمل بحجة الخروج 
 .ال فائدة منه وهو الخروج لعبادة اهللارون بأنهما يشيعان كالًما كاذًبا العبادة اهللا متهًما موسى وه

   ال تكن قاسًيا فى معاملتك لآلخـرين إن لـم يتفقـوا معـك فـى أفكـارك وال تسـرع فـى الحكـم
 .يراقبك وسيعاقبك إن تماديت فى قسوتك ،الذى هو أقوى من الكل ،عليهم وٕادانتهم ألن اهللا

 
سرائيل كالم فرعون نفذ الرؤساء المصريون المسئولون عن تشغيل بنى إ: ۱۱، ۱۰ع

 .وأمروهم بجمع التبن بأنفسهم وصنع نفس مقدار الطوب اللبن المطلوب منهم كل يوم
 
 ):۱۸-۱۲ع(توسل بنى إسرائيل لدى فرعون )  ۳(

وََكاَن اْلُمَسخُِّروَن ١٣. فـَتَـَفرََّق الشَّْعُب ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر لَِيْجَمُعوا َقّشًا ِعَوضًا َعِن التِّْبنِ ١٢
ُلوا َأْعَماَلُكْم َأْمَر ُكلِّ يـَْوٍم بِيَـْوِمِه َكَما َكاَن ِحيَنَما َكاَن التِّْبنُ «: َعجُِّلونـَُهْم قَائِِلينَ يُـ  َفُضِرَب ُمَدبـُِّرو ١٤. »َكمِّ

ُلوا َفرِيَضَتُكْم ِمْن ُصْنِع اللِّْبِن ِلَماَذا َلْم ُتَكمِّ «: بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّذيَن َأقَاَمُهْم َعَلْيِهْم ُمَسخُِّرو ِفْرَعْوَن َوِقيَل َلُهمْ 
ِلَماَذا «: فَأََتى ُمَدبـُِّرو بَِني ِإْسَرائِيَل َوَصَرُخوا ِإَلى ِفْرَعْوَن قَائِِلينَ ١٥» َل ِمْن َأْمِس؟َأْمِس َواْليَـْوَم َكاَألْمِس َوَأوَّ 

اللِّْبُن يـَُقوُلوَن َلَنا اْصنَـُعوُه َوُهَوَذا َعِبيُدَك َمْضُروبُوَن اَلتِّْبُن َلْيَس يـُْعَطى ِلَعِبيِدَك وَ ١٦تـَْفَعُل َهَكَذا ِبَعِبيِدَك؟ 
ُتْم ُمَتَكاِسُلونَ «: فـََقالَ ١٧. »َوَقْد َأْخطََأ َشْعُبكَ  . َنْذَهُب َوَنْذَبُح لِلرَّبِّ : ِلَذِلَك تـَُقوُلونَ . ُمَتَكاِسُلوَن أَنـْ

ُمونَهُ َوتِْبٌن َال يـُْعَطى لَ . فَاآلَن اْذَهُبوا اْعَمُلوا١٨  .»ُكْم َوِمْقَداَر اللِّْبِن تـَُقدِّ
 
خرج بنو إسرائيل للبحث عن القش فى كل مكان بمصر لجمعه حتى يعملوا : ۱۳، ۱۲ع

به الطوب اللبن، وكان رؤساؤهم المصريون يستعجلونهم للجمع بسرعة والعمل المتواصل حتى 
 .يصنعوا نفس الكمية المطلوبة كل يوم كعادتهم
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منهم سرائيل يبذلون جهًدا شديًدا فى صنع كميات الطوب اللبن المطلوبة كان بنو إ: ۱٤ع
. كل يوم، فعندما أضيف إليهم جمع التبن أيًضا أصبح من المستحيل إنجاز كل هذا العمل

وظهرت قسوة فرعون عندما جمع المسخرون المصريون رؤساء بنى إسرائيل ووبخوهم على عدم 
ًضا ضرًبا شديًدا ليخيفوهم ويذّلوهم حتى يقسوا على إخوتهم إتمام المطلوب منهم بل وضربوهم أي

لتكميل العمل الضخم المطلوب منهم، حتى ولو كان فوق الطاقة أو سقط بعضهم ميًتا من 
 .التعب، فبهذا يقلل فرعون أعدادهم المتزايدة

 
 .المسخرون المصريون: شعبك : ۱٦، ۱٥ع

ه ليرفع عنهم هذا الحكم القاسى بجمع ذهب رؤساء بنى إسرائيل إلى فرعون متوسلين إلي
التبن أو القش الالزم لصنع الطوب اللبن مع اإللتزام بصنع نفس الكمية المطلوبة منهم كل يوم، 
وتضرعوا إليه ألنهم عملوا كل ما عندهم ومع هذا لم يستطيعوا إتمام المطلوب، فضربهم 

 .المسخرون المصريون مع أنهم مظلومون
 
توسالت رؤساء بنى إسرائيل واتهمهم بالكسل لذلك طلبوا منه  رفض فرعون: ۱۸، ۱۷ع

وأكد قراره بجمع القش وصنع نفس المقدار من . الخروج لعبادة اهللا ليهربوا من إتمام أعمالهم
 .الطوب

   ال تتوسل إلى األشرار ألنهم لـن يشـفقوا عليـك ولكـن توسـل إلـى اهللا فيرحمـك ويسـامحك
 .قصيراتكتضعفاتك و  مهما كانت خطاياك أو

 
 ):۲۳-۱۹ع(تذمر بنى إسرائيل على موسى )  ٤(

ُفَسُهْم ِفي بَِليٍَّة ِإْذ ِقيَل َلُهْم َال تـُنَـقُِّصوا ِمْن لِْبِنُكْم َأْمَر ُكلِّ ١٩  يـَْوٍم فـََرَأى ُمَدبـُِّرو بَِني ِإْسَرائِيَل أَنـْ
: فـََقاُلوا َلُهَما٢١. ْم ِحيَن َخَرُجوا ِمْن َلُدْن ِفْرَعْونَ َوَصاَدُفوا ُموَسى َوَهاُروَن َواِقَفْيِن لِِلَقائِهِ ٢٠. بِيَـْوِمهِ 

َنْي ِفْرَعْوَن َوِفي ُعُيوِن َعِبيِدهِ « تَـْنُتَما رَاِئَحتَـَنا ِفي َعيـْ  َحتَّى تـُْعِطَيا َسْيفًا يـَْنظُُر الرَّبُّ ِإلَْيُكَما َويـَْقِضي ألَنَُّكَما أَنـْ
يَا َسيُِّد ِلَماَذا َأَسْأَت ِإَلى َهَذا الشَّْعِب؟ ِلَماَذا «: َع ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ َوقَالَ فـََرجَ ٢٢. »ِفي أَْيِديِهْم لِيَـْقتُـُلونَا
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َوأَْنَت َلْم ُتَخلِّْص . فَِإنَُّه ُمْنُذ َدَخْلُت ِإَلى ِفْرَعْوَن ألََتَكلََّم بِاْسِمَك َأَساَء ِإَلى َهَذا الشَّْعبِ ٢٣َأْرَسْلَتِني؟ 
 .»َشْعَبكَ 

 
خرج رؤساء بنى إسرائيل فى ضيق عظيم من عند فرعون بعد أن عاملهم : ۲۱-۱۹ع

بقسوة، فوجدوا موسى وهرون فى استقبالهم على الطريق فوبخوهما بشدة على إقتراحهما بالخروج 
األمر الذى طلباه من فرعون وبسببه أتى عليهم هذا الظلم بجمع القش،  ،لعبادة اهللا فى البرية

 .وت الكثيرين من التعب فيكون كسيف يموت بسببه الكثيرونفهذا القرار سيؤدى إلى م
 
يعاتبه ألنه لم و أسرع موسى إلى اهللا يعرض أمامه مشكلة شعبه بل : ۲۳، ۲۲ع

 .يخلصهم بل زاد الظلم عليهم
  ضع مشاكلك أمام اهللا مهما كانت صعبة واثًقا من محبته وقدرته على كل شئ. 
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 السَّاِدسُ  احُ حَ صْ األَ 
 حديث اهللا مع موسى

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(تشجيع هللا لموسى )  ۱( 

َعُل ِبِفْرَعْونَ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ فَِإنَُّه بَِيٍد َقوِيٍَّة ُيْطِلُقُهْم َوبَِيٍد َقوِيٍَّة َيْطُرُدُهْم . اآلَن تـَْنظُُر َما أَنَا َأفـْ
َلُه ٣. أَنَا الرَّبُّ «: َل اُهللا ِلُموَسىُثمَّ قَا٢. »ِمْن َأْرِضهِ  َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب بِأَنِّي اْإلِ َوأَنَا َظَهْرُت ِإلبـْ

َأْن : َوأَْيضًا َأَقْمُت َمَعُهْم َعْهِدي٤. فـََلْم ُأْعَرْف ِعْنَدُهمْ » يـَْهَوهْ «َوَأمَّا بِاْسِمي . اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 
َعاَن َأْرَض ُغْربَِتِهِم الَِّتي تـََغرَّبُوا ِفيَهاُأْعِطيَـُهْم أَ  َوأَنَا أَْيضًا َقْد َسِمْعُت أَنِيَن بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّذيَن ٥. ْرَض َكنـْ

ُكْم ِمْن َتْحِت َوأَنَا ُأْخرِجُ . أَنَا الرَّبُّ : ِلَذِلَك ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيلَ ٦. َيْستَـْعِبُدُهُم اْلِمْصرِيُّوَن َوَتذَكَّْرُت َعْهِدي
َقاِل اْلِمْصرِيِّيَن َوأُْنِقذُُكْم ِمْن ُعُبوِديَِّتِهْم َوُأَخلُِّصُكْم ِبِذرَاٍع َمْمُدوَدٍة َوبَِأْحَكاٍم َعِظيَمةٍ  َوأَتَِّخذُُكْم ِلي َشْعباً ٧ أَثـْ

قَ فـَتَـْعَلُموَن أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكُم الَِّذي ُيخْ . َوَأُكوُن َلُكْم ِإَلهاً  َوُأْدِخُلُكْم ٨. رِيِّينَ ـاِل اْلِمصْ ـرُِجُكْم ِمْن َتْحِت أَثـْ
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ  . »أَنَا الرَّبُّ . َوُأْعِطَيُكْم ِإيَّاَها ِميَراثاً . ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َرفـَْعُت َيِدي َأْن ُأْعِطيَـَها ِإلبـْ

 .ا َوَلِكْن َلْم َيْسَمُعوا ِلُموَسى ِمْن ِصَغِر النـَّْفِس َوِمَن اْلُعُبوِديَِّة اْلَقاِسَيةِ َفَكلََّم ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيَل َهَكذَ ٩
 

ع اهللا موسى بأن معارضة فرعون وقتية وستنتهى وسيطلق شعب اهللا بل شجَّ  :۱ع
وهذا ما فعله بعد ضربة األبكار إذ كان خائًفا ويريد أن يتخلص . سيطردهم أى يخرجهم بسرعة

 .بسبب خوفه من إلههممنهم 
   اهللا قـــادر أن يغيـــر قلـــوب األشـــرار فيخضـــعون لـــك ويصـــنعون مشـــيئة اهللا، فـــال تنـــزعج مـــن

 .تهديداتهم أو إساءاتهم فهى مؤقتة وصلى ألجلهم حتى يرجعوا إلى اهللا
 

ويضــيف . معــروف لآلبــاء بأنــه الســيد الــرب القــادر علــى كــل شــئاهللا الأعلــن أنــه  :۳، ۲ع
واسـم يهـوه قــد أشـير إليــه . أى الكـائن ولـيس غيــره كـائن منــذ األزليهــوه لجديـد هنـا لموسـى اســمه ا

 ).٣٣: ٢١تك(قبًال ولكن ليس بهذا الوضوح 
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: ٢٦، ٢: ١٢تك(كما ذكر فى  ان وتملكهاـذكر لموسى أنه وعدهم بميراث أرض كنع :٤ع
 .قسوة فرعون، كل هذه ليذكره بقوته ومواعيده فيطمئن قلبه أمام معارضة و ) ٤، ٣:  ٤٦، ٥-١

 
 .سأتمم عهدى أو جاء الوقت إلتمام العهد: تذكرت عهدى  :٥ع

يظهر حنانه فى سماع صلوات وتألم شعبه وكذا عدله إذ أنه يرى قسوة المصريين 
 .فيعاقبهم
   اهللا يطيل أناته على من يسيئون إليك، فال تتشكك فى حنانـه ألنـه قطًعـا سـينقذك فهـو يتـأثر

 .لى الظلم الذى يقع عليكبكل أوجاعك ولن يسكت ع
 

ــم المصــريين  :٦ع طلــب منــه أن يبشــر بنــى إســرائيل بــأن اهللا سيخلصــهم بيــد قويــة مــن ظل
وهذا هو أول ِذكْر لكلمة الخالص التى قيلت هنا للتخلص من عبودية مصـر وترمـز  .واستعبادهم

 .للتخلص من عبودية الخطية بفداء المسيح
 .ههم الخاص وهم أوالده المحبوبونيعلن أبوته الخاصة لشعبه، فهو إل :۷ع

وٕاعالنــه هــذا لبنــى إســرائيل أنهــم شــعبه ألجــل إيمــانهم بــه آنــذاك بينمــا بــاقى الشــعوب فكانــت 
وكـــان هـــذا تمهيـــًدا إلقامـــة شـــعب مـــؤمن بالمســـيح المخلـــص فـــى مـــلء الزمـــان وهـــم  ،تعبـــد األوثـــان

يح مـن اليهـود واألمـم فليسـوا المسيحيون المؤمنون به من جميع بالد العالم، أما الذين رفضوا المس
 .شعبه
   تمتــع بدالــة البنــوة وذّكــر اهللا بوعــوده عنــدما تحتــاج إليــه واحفــظ نفســك طــاهًرا لكــى تكــون ابًنــا

الئًقـــا هللا، فتحظـــى لـــيس فقـــط بإنقـــاذه لـــك مـــن الضـــيقات بـــل بعشـــرة محبتـــه وتصـــير كأنـــك فـــى 
 .السماء

 
 .أى أقسمت: التى رفعت يدى  :۸ع

 .ت إبراهيم ونسله بميراثهاوعد: أعطيكم إياها 
ــ ــا لشــعبه إســرائيل د لموســىأكَّ إن ثبتــوا فــى  وعــده الســابق لآلبــاء بإعطــاء أرض كنعــان ميراًث

 .اإليمان به وسلكوا حسب وصاياه
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كلم موسى بنى إسرائيل بكل كالم اهللا بعد أن تعزى قلبه وتشـدد بهـذه الوعـود اإللهيـة،  :۹ع
لـذى كـان عنـد موسـى فلـم يصـدقوه ألجـل الـذل الـذى يعانونـه ولكن لم يكن لبنـى إسـرائيل اإليمـان ا

 .وانكسار نفوسهم
   إحذر أن تعطلك هموم العالم عن سماع صوت اهللا فهى مؤقتة وٕالهك قادر أن يظهـر نفسـه

فـال تتـرك صــلواتك وقراءاتـك بـل اطلـب اهللا بلجاجـة فينقـذك ويرفــع . فـى حياتـك وسـط الضـيقات
 .عنك همومك

 
 ):۱۳-۱۰ع(ثانى لموسى كالم هللا ال)  ۲(

. »ُاْدُخْل ُقْل ِلِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر َأْن ُيْطِلَق بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِضهِ «١١: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٠
َمُعِني ِفْرَعْوُن َوأَنَا ُهَوَذا بـَُنو ِإْسَرائِيَل َلْم َيْسَمُعوا ِلي َفَكْيَف َيسْ «: فـََتَكلََّم ُموَسى َأَماَم الرَّبِّ قَاِئالً ١٢

َفتَـْيِن؟ َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُروَن َوَأْوَصى َمَعُهَما ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َوِإَلى ِفْرَعْوَن َمِلِك ١٣» َأْغَلُف الشَّ
 .ِمْصَر ِفي ِإْخَراِج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

 
ى فرعـون للمـرة الثانيـة ويطلـب منـه إخـراج شـعب أمر اهللا موسى أن يدخل إلـ :۱۱، ۱۰ع

 .وفى هذه المرة ال يستأذن فى سفر ثالثة أيام بل يخرجوا خارج حدود مصر. اهللا ليعبدوه
 

تعجب موسى من أمر اهللا، إذ لم يسـمعه رؤسـاء شـعبه ولـم يؤمنـوا بمـا يقولـه فكيـف  :۱۲ع
ــم يكــن هــذا لضــعف. ســيقبل فرعــون كالمــه ــ ول اع فرعــون بــل لشــعوره بضــعفه إيمانــه بــاهللا فــى إقن

الشخصــى أنــه نــاقص وضــعيف فــى التعبيــر والكــالم، فنســب عــدم قبــول بنــى إســرائيل لكالمــه أنــه 
لضعفه وكذا يتوقع أن يرفض فرعون هذا الكالم ألنه أغلف الشفتين أى ناقص فـى التعبيـر، وألن 

اء، فألجـل ضـعفه فـى المختون هو إنسان كامل ابن هللا أما األغلف فيرمـز لألمـم البعيـدين الضـعف
 .أغلف الشفتينالكالم سمى نفسه 

 
 .دهما بكلمات يقوالنها لبنى إسرائيل وفرعونعضَّ : أوصى معهما  :۱۳ع

ظل اهللا فى تشجيعه لموسى وأمره أن يذهب مرة أخرى لبنى إسرائيل ويؤكـد أن اهللا سـينقذهم 
 .يقولها ثم يدخل إلى فرعون ويطالبه بإخراج شعب اهللا وأعطاه الكلمات التى
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   اهللا مستعد أن يعطيك فًما وحكمـة يقنعـان مـن يسـمعك، فاطلـب إليـه مهمـا كـان ضـعفك
ن فـى ن كـل َمــكانت قسوة من سـتقابلهم أو قـوتهم ألن إلهـك أقـوى مـمهما فيعضدك، وال تخف 

 .العالم
 
 ):۲۷-۱٤ع(رون انسب موسى وه)  ۳(

َهِذِه . َحُنوُك َوفَـلُّو َوَحْصُروُن وََكْرِمي: وبـَْيَن ِبْكِر ِإْسَرائِيلَ بـَُنو رَأُ : َهُؤَالِء ُرَؤَساُء بـُُيوِت آبَائِِهمْ ١٤
َعانِيَّةِ : َوبـَُنو َشْمُعونَ ١٥. َعَشائُِر رَُأوبـَْينَ  َهِذِه . َيُموئِيُل َويَاِميُن َوُأوَهُد َويَاِكيُن َوُصوَحُر َوَشُأوُل اْبُن اْلَكنـْ
وََكاَنْت ِسُنو . َجْرُشوُن َوقـََهاُت َوَمَراِري: بَِني َالِوي ِبَحَسِب َمَوالِيِدِهمْ  َوَهِذِه َأْسَماءُ ١٦. َعَشاِئُر َشْمُعونَ 

َنا َجْرُشونَ ١٧. َحَياِة َالِوي ِمَئًة َوَسْبعاً َوَثالَثِيَن َسَنةً  : َوبـَُنو قـََهاتَ ١٨. لِْبِني َوَشْمِعي ِبَحَسِب َعَشاِئرِِهَما: ِابـْ
ُرونُ  َنا َمَراِري١٩. وََكاَنْت ِسُنو َحَياِة قـََهاَت ِمَئًة َوَثالَثًا َوَثالَثِيَن َسَنةً . يِئيلُ َوُعزِّ  َعْمَراُم َوِيْصَهاُر َوَحبـْ : َوابـْ

َتُه َزْوَجًة َلهُ ٢٠. َهِذِه َعَشاِئُر الالَِّويِّيَن ِبَحَسِب َمَوالِيِدِهمْ . َمْحِلي َوُموِشي فـََوَلَدْت . َوَأَخَذ َعْمَراُم يُوَكاَبَد َعمَّ
ُقورَُح َونَاَفُج : َوبـَُنو ِيْصَهارَ ٢١. وََكاَنْت ِسُنو َحَياِة َعْمَراَم ِمَئًة َوَسْبعًا َوَثالَثِيَن َسَنةً . َهاُروَن َوُموَسى َلهُ 

يَناَدابَ ٢٣. ِميَشائِيُل َوأَْلَصافَاُن َوِسْتِري: يِئيلَ َوبـَُنو ُعزِّ ٢٢. َوِذْكِري ُأْخَت  َوَأَخَذ َهاُروُن أَِليَشاَبَع بِْنَت َعمِّ
. َوبـَُنو ُقورََح َأسِّيُر َوأَْلَقانَُة َوأَبَِياَسافُ ٢٤. َنْحُشوَن َزْوَجًة َلُه فـََوَلَدْت َلُه نَاَداَب َوأَبِيُهَو َوأَِلَعازَاَر َوِإيثَاَمارَ 

. وِطيِئيَل َزْوَجًة فـََوَلَدْت َلُه ِفيَنَحاسَ َوأَِلَعازَاُر ْبُن َهاُروَن َأَخَذ لِنَـْفِسِه ِمْن بـََناِت فُ ٢٥. َهِذِه َعَشاِئُر اْلُقورَِحيِّينَ 
: َهَذاِن ُهَما َهاُروُن َوُموَسى اللََّذاِن قَاَل الرَّبُّ َلُهَما٢٦. َهُؤَالِء ُهْم ُرَؤَساُء آبَاِء الالَِّويِّيَن ِبَحَسِب َعَشاِئرِِهمْ 

ُهَما اللََّذاِن َكلََّما ِفْرَعْوَن َمِلَك ِمْصَر ِفي ٢٧. مْ ِبَحَسِب َأْجَناِدهِ » َأْخرَِجا بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِض ِمْصرَ «
 .َهَذاِن ُهَما ُموَسى َوَهاُرونُ . ِإْخَراِج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ 

 
وقد بدأ بالتسلسل . ذكر أوالد رأوبين وشمعون الذين صاروا رؤساء للعشائر: ۱٥، ۱٤ع

 .روناألنه الجد األكبر لموسى وه من البكر رأوبين ليصل إلى الوى وهو المقصود
وقد ذكر الثالثة أوالد األوائل الذين سقطوا فى خطايا صعبة، فرأوبين زنا مع امرأة أبيه 
أثناء حياته وشمعون والوى قتال قبيلة حمور وشكيم، وهنا يظهر اهللا محبته فى قبول الخطاة إن 

 .تابوا فكلهم أوالده ويحبهم رغم خطاياهم
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اء الوى وعشائرهم حتى وصل إلى ذكر عمرام أبى موسى وهو من ذكر أبن: ۱۹-۱٦ع
ويوضح أن الوى ثم ابنه قهات وبعده ابنه عمرام عاشوا عمًرا طويًال بالقياس بمن . أبناء قهات

 .حولهم ليعلن بركة اهللا لهم تمهيًدا لبركته العظيمة فى حفيدهم موسى
 

وًحا بذلك قبل شريعة موسى وكان مسم ،أعلن زواج عمرام من عمته يوكابد: ۲۲-۲۰ع
م بالشريعة بعد ذلك  وذكر أوالد عمرام وهما موسى وهارون، ولم يذكر  .)١٩: ٢٠ال(ولكنه ُحرِّ

 .رون اللذين سيقودان الشعباهنا أختهم مريم ألن الكالم عن موسى وه
 

من سبط رون ألنه سيكون رئيس الكهنة، وقد تزوج وهو اإهتم بذكر زواج ه: ۲٥-۲۳ع
 اعظيمً  اوذكر أيًضا شخصً . جة من سبط يهوذا وهو السبط الذى سيأتى منه المسيحالوى بزو 

أجنبية مخالًفا  عرون الذى امتأل غيرة وقتل الرجل الذى زنى ماوهو فينحاس ابن ألعازار حفيد ه
 ).٢٥عد(لشريعة اهللا 

 
رون اللذان اموسى وههو يوضح أن كل األنساب السابقة المقصود منها : ۲۷-۲٦ع

 .دان الشعبسيقو 
   نسـبك إلـى اهللا والكنيسـة التـى ولـدت فيهـا مـن المعموديـة فهـذا هـو مصـدر قوتـك، بإهتم

وتذكر دائًمـا أنـك ابـن اهللا وصـورة لـه فتسـلك بمـا يرضـيه وتـرفض الخطيـة التـى تغضـبه فتكـون 
 .ملًحا لألرضو نوًرا للعالم 

 
 ):۳۰-۲۸ع(تأكيد كالم هللا لموسى )  ٤(

َكلِّْم ِفْرَعْوَن َمِلَك . أَنَا الرَّبُّ «: َأنَّ الرَّبَّ قَاَلَ لهُ ٢٩َم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َأْرِض ِمْصَر وََكاَن يـَْوَم َكلَّ ٢٨
َفتَـْينِ «: فـََقاَل ُموَسى َأَماَم الرَّبِّ ٣٠. »ِمْصَر ِبُكلِّ َما أَنَا ُأَكلُِّمَك ِبهِ  َفَكْيَف َيْسَمُع ِلي . َها أَنَا َأْغَلُف الشَّ

 »؟ِفْرَعْونُ 
 

يكرر هنا كالم اهللا السابق و . النسب المذكور فى األعداد السابق كان كالًما إعتراضًيا
لموسى بالدخول إلى فرعون واعتذار موسى بأنه ضعيف فى الكالم وتعضيد اهللا له، وذلك تمهيًدا 

 .للدخول إلى فرعون



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٥٠γ 

 

 السَّابِعُ  احُ حَ صْ األَ 
 تمهيد للضربات العشر وضربة النهر

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(كالم هللا مع موسى )  ۱(

أَنْـَت تـَـَتَكلَُّم ٢. َوَهاُروُن َأُخوَك َيُكوُن نَِبيَّـكَ . أَنَا َجَعْلُتَك ِإَلهاً ِلِفْرَعْونَ ! ْنظُرْ ٱ«: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
َوَلِكنِّـي أَُقسِّـي قـَْلـَب ِفْرَعـْوَن ٣. وُن َأُخـوَك ُيَكلِّـُم ِفْرَعـْوَن لُِيْطِلـَق بَنِـي ِإْسـَرائِيَل ِمـْن َأْرِضـهِ ِبُكلِّ َما آُمُرَك َوَهارُ 

ــُر آيَــاِتي َوَعَجــائِِبي ِفــي َأْرِض ِمْصــرَ  َوالَ َيْســَمُع َلُكَمــا ِفْرَعــْوُن َحتَّــى َأْجَعــَل يَــِدي َعَلــى ِمْصــَر فَــُأْخِرَج ٤. َوُأَكثـِّ
فـَيَـْعــِرُف اْلِمْصــرِيُّوَن أَنِّــي أَنَــا الــرَّبُّ ِحيَنَمــا ٥. اِدي َشــْعِبي بَِنــي ِإْســَرائِيَل ِمــْن َأْرِض ِمْصــَر بَِأْحَكــاٍم َعِظيَمــةٍ َأْجَنــ

َهَكـَذا . لـرَّبُّ فـََفَعـَل ُموَسـى َوَهـاُروُن َكَمـا َأَمَرُهَمـا ا٦. »َأُمدُّ َيِدي َعَلى ِمْصَر َوُأْخِرُج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمـْن بـَْيـِنِهمْ 
 .وََكاَن ُموَسى اْبَن َثَمانِيَن َسَنًة َوَهاُروُن اْبَن َثَالٍث َوَثَمانِيَن َسَنًة ِحيَن َكلََّما ِفْرَعْونَ ٧. فـََعالَ 

 
 .سيًدا ومتسلًطا: إلًها  :۱ع

 .متحدثًا بما تأمره به: نبيك 
سيضـربه بهـا حتـى وهب اهللا موسى مهابة فى نظر فرعـون بقـوة الشخصـية والضـربات التـى 

أن فرعون كان يخافه ويخضع ويتوسل إليه أن ينقذه، ولكن لألسف لقسوة قلبه كان يعـود فيـرفض 
 .طاعة اهللا

  إن اهللا قادر أن يعطيك مهابة فى أعين من حولك حتى لو كانوا يعترضون عليك أو
هم فهى ناتجة هى قوة اهللا، فال تنزعج من إساءاتو يقاومونك ولكنهم يشعرون بقوة غريبة فيك 

د وتمسك بوصايا اهللا حتى تعلن صوته من خالل سلوكك تشدّ . عن قلقهم واضطرابهم
 .وكالمك

 
وهكـذا . رون بكالمه معه وهارون يعلن هذا الكـالم لفرعـوناموسى أن يكلم هاهللا أمر  :۲ع

رون ألنه مجرد متحدث بما يأمره بـه ايتضع موسى ألنه عاجز عن التحدث مع فرعون ويتضع ه
 .سىمو 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ٥١γ 

 حولكَمن ك باالتضاع أمام اهللا والتعاون مع صإقبل عجزك ألنه هو وسيلة خال. 
 

ـــ :۳ع ـــل  هأعلـــن اهللا لموســـى أن فرعـــون ســـيرفض ســـماع كالمـــه واهللا سيســـمح بقســـاوة قلب ب
ويســتخدمها ليظهــر عجائبــه عــن طريــق الضــربات العشــر، فيــرى المصــريون عجــز آلهــتهم لعلهــم 

 .اإليمان بأن إلههم هو إله اآللهة يؤمنون ويتقوى بنو إسرائيل فى
 

 .أعاقب وأضرب مصر بضربات كثيرةأن مما يدعونى : حتى أجعل يدى  :٤ع
 .كمهم وأحكم عليهم وأعاقبهم بضربات عظيمةاأح: أحكام عظيمة 

يعلــن اهللا رعايتــه إلســرائيل فيــدعوهم جنــوده وشــعبه وبالتــالى يضــمنون رعايتــه وتخليصــه لهــم 
 .يتهم فيضربهم ليخلص شعبه من بين أيديهمالمصريين وعبود من ذل
 

ولـــيس فقـــط دعـــوة المصـــريين إلـــى اإليمـــان غـــرض اهللا مـــن الضـــربات العشـــر هـــو  :۷-٥ع
وقــــد آمــــن موســـــى وهــــارون بكــــالم اهللا وأعلنـــــا . إيمــــان بنـــــى إســــرائيل أو موســــى وهـــــارونتثبيــــت 

 .من العمراستعدادهما لتنفيذ هذا الكالم وكان عمرهما كبيًرا فقد تجاوزا الثمانين 
 

 ):۱۳-۸ع(عصا موسى تأكل عصى السحرة )  ۲(

ِ ُموَسى َوَهاُرونَ  كلموَ ٨ ُخْذ : َهاتَِيا َعِجيَبًة تـَُقوُل ِلَهاُرونَ : ِإَذا َكلََّمُكَما ِفْرَعْوُن قَاِئالً «٩: قائالً  الرَّبُّ
َسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوفـََعَال َهَكَذا َكَما َأَمَر َفَدَخَل ُمو ١٠. »َعَصاَك َواْطَرْحَها َأَماَم ِفْرَعْوَن فـََتِصيَر ثـُْعَباناً 

َفَدَعا ِفْرَعْوُن أَْيضًا اْلُحَكَماَء ١١. َطَرَح َهاُروُن َعَصاُه َأَماَم ِفْرَعْوَن َوَأَماَم َعِبيِدِه َفَصاَرْت ثـُْعَباناً . الرَّبُّ 
. َطَرُحوا ُكلُّ َواِحٍد َعَصاُه َفَصاَرِت اْلِعِصيُّ ثـََعابِينَ ١٢. ِهْم َكَذِلكَ َوالسََّحَرَة فـََفَعَل َعرَّاُفو ِمْصَر أَْيضًا ِبِسْحرِ 

تَـَلَعْت ِعِصيـَُّهمْ   .فَاْشَتدَّ قـَْلُب ِفْرَعْوَن فـََلْم َيْسَمْع َلُهَما َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ ١٣. َوَلِكْن َعَصا َهاُروَن ابـْ
 

يطلق إسرائيل ليعبدوا اهللا فى البرية  ماه أنرون أمام فرعون وكلّ ادخل موسى وه: ۱۰-۸ع
وطلب منه فرعون معجزة ليتأكد أن . أعطى موسى مهابةو كما أمرهما اهللا، فلم يرفض كالمه بل 

وكان اهللا قد نبَّه موسى لعمل معجزة تحويل العصا إلى حية فألقى موسى . اهللا قد ظهر له



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٥٢γ 

رون ليفعل بها اعصاه له رون إذ كان موسى يعطىابالعصا، والتى يسميها أيًضا عصا ه
  .)٢٠: ٤ص" (عصا اهللا"وسميت أيًضا  ،المعجزات

رافقنا يفكما رافقت موسى طوال حياته هكذا أيًضا فالصليب  ،والعصا ترمز إلى الصليب

وتحول العصا إلى حية ألنها ترمز . طوال حياتنا وننال به الخالص من خالل أسرار الكنيسة

 .ريقنا إلى الملكوتللحكمة أم الفضائل وبها نعرف ط

 
" ينــــيس ويمبــــريس"ون ســــحرته وكــــانوا بقيــــادة ســــاحرين كبيــــرين وهمــــا ـر فرعـــــأحضــــ :۱۱ع

 .ففعلوا بسحرهم مثل موسى وألقوا عصيهم فصارت حيات) ٨: ٣تى٢(
وما فعله السحرة هو التشويش والخداع الذى يفعله إبلـيس لغيـر المتمسـكين بالكنيسـة فيظهـر 

 .هللا ولكن بحكمة اهللا يسهل كشفهمقوات وأعمال تشبه أعمال ا
 

الســحرة أى  رون عصــىّ اظهــر ســلطان اهللا علــى الشــيطان عنــدما ابتلعــت عصــا هــ :۱۲ع
 .رون حيات السحرةاالحية الناتجة من عصا هابتلعت 

  قوة اهللا تغلب الشيطان فى النهاية، فال تنزعج من قوى العالم واصبر حتى ترى قوة اهللا
 .ترك الخطية ثم يرفع الضيقة ويحولها إلى بركات بشكل يفوق العقلتغلب وتنتصر فيك أوًال ب

 
رفــض فرعــون اإليمــان بقــوة اهللا إلــه موســى ورفــض أيًضــا إطــالق بنــى إســرائيل مــن  :۱۳ع

 .مصر ألجل كبريائه

  عندما يعلن اهللا لك صوته، ال تعانده منساقًا وراء أفكار عقلك أو عواطفك بل اندم عما
هللا ولمن حولك فتصير بهذا قوًيا ألنك قادر على مواجهة نفسك والرجوع  فعلته واعلن اعتذارك

 .إلى الحق

 

 
 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
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 ):۱۸-۱٤ع(االستعداد لضربة النهر )  ۳(

ِاْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ١٥. َقْد أََبى َأْن ُيْطِلَق الشَّْعبَ . قـَْلُب ِفْرَعْوَن َغِليظٌ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٤
َلْت َحيًَّة تَْأُخُذَها ِفي َواْلَعَصا الَِّتي َتَحوَّ . ِإنَُّه َيْخُرُج ِإَلى اْلَماِء َوِقْف لِِلَقائِِه َعَلى َحاَفِة النـَّْهرِ  .ِفي الصََّباحِ 

َرانِيِّيَن َأْرَسَلِني ِإَلْيَك قَاِئالً : َوتـَُقوُل َلهُ ١٦. َيِدكَ  َوُهَوَذا . ِفي اْلبَـرِّيَّةِ َأْطِلْق َشْعِبي لِيَـْعُبُدوِني : الرَّبُّ ِإَلُه اْلِعبـْ
َها أَنَا َأْضِرُب بِاْلَعَصا الَِّتي ِفي : ِبَهَذا تـَْعِرُف أَنِّي أَنَا الرَّبُّ : َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ١٧. َحتَّى اآلَن َلْم َتْسَمعْ 

فـَيَـَعاُف . َوَيُموُت السََّمُك الَِّذي ِفي النـَّْهِر َويـَْنِتُن النـَّْهرُ ١٨. ُل َدماً َيِدي َعَلى اْلَماِء الَِّذي ِفي النـَّْهِر فـََيَتَحوَّ 
 .»اْلِمْصرِيُّوَن َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمَن النـَّْهرِ 

 
طلــب اهللا مــن موســى أن يــذهب فــى صــباح الغــد لمقابلــة فرعــون الخــارج إلــى  :۱٦-۱٤ع

أو اإلغتسـال أو ألجـل احتفـال دينـى، وطلـب منـه  نهر النيل، وقد يكون هـذا الخـروج ألجـل النزهـة
ــا يبــدأ اهللا فــى إظهــار ســلطانه علــى يــد نبيــه موســى . اهللا أن يوبخــه علــى عــدم إطــالق شــعب وهن

 :وبهذا تبدأ الضربات العشر التى قصد اهللا بها فوائد كثيرة أهمها  .فيوبخ األشرار لعلهم يتوبون
 .الوثنية المنتشرة فى مصر إظهار قوة اهللا التى ترتفع فوق جميع اآللهة -١
 .مساندة اهللا للحق وٕانصاف أوالده المظلومين ومعاقبة الظالمين أى فرعون وكل المصريين -٢

 .تثبيت إيمان بنى إسرائيل أنهم يعبدون اإلله الحقيقى فيحتقروا اآللهة الوثنية -٣

ن تأكيد قوة نبيـه موسـى الـذى أرسـله إلخـراج شـعبه مـن مصـر فيخافـه فرعـون وكـل المصـريي -٤
 .ويهابه أيًضا كل بنى إسرائيل

يحطــم اآللهــة المصــرية الوثنيــة ليــؤمن المصــريون بــاهللا ويتوبــوا ويرجعــوا إليــه وهــذا مــا حــدث  -٥
 .فعًال إذ آمن بعضهم وانضم إلى بنى إسرائيل ودعوهم اللفيف

وهنــاك تقســيمات مختلفــة للضــربات العشــر إذ أنهــا شــملت اآللهــة الوثنيــة المصــرية وكــل قــوة 
 :يها المصريون، وٕاليك هذا التقسيم للضربات العشر يعتمد عل

فيهــا تتحـول اآللهــة الوثنيـة إلــى مصـدر تعــب وضـيق للمصــريين مثـل تحويــل ضـربات ضــارة  -١
 .النهر إلى دم وضربة الضفادع والبعوض والذبان
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لكى ما تنخس المصريين فيتوبوا مثل ضربة الوبـاء للماشـية والبثـور للنـاس ضربات بأمراض  -٢
 .والبهائم

وفيهــا هــيَّج اهللا الطبيعــة علــى المصــريين فتحولــت اآللهــة إلــى عــدو ضــربات تمــس الطبيعــة  -٣
للشـــعب مثــــل ضــــربة الظــــالم فاختلفــــت الشــــمس التــــى كــــانوا يعبــــدونها، وضــــربة البــــرد التــــى 

 .صاحبها النار فتحول المطر المحبوب إلى برد ونار يقتلهم
 .لجراد التى أكلت كل خيراتهمفهيج عليهم الحشرات الصغيرة مثل ضربة اضربة الحشرات  -٤
 .وهى أصعب الضربات إذ أنها قتلت كل أبكار مصر: اإلنسان  -٥
  إن اختبرت اهللا بصلوات كثيرة وٕارشاد أب اعترافك، فنفذ ما يريده مهما كان صعًبا وال

تتراجع عن تنفيذه حتى لو كان توبيخ أى شخص عظيم أو عمل تصرف ضد رغبة 
ل الناس وال تخاف على نفسك من أذيتهم أو كالمهم ألن اهللا كن مطيًعا هللا قب.. اآلخرين
 .سيسندك

 
أمره بتهديد فرعون بضـرب نهـر النيـل بالعصـا فيتحـول إلـى دم، لكـى يعـرف أن إلـه  :۱۷ع

 .العبرانيين هو اهللا وحده وهو فوق كل اآللهة التى منها نهر النيل إذ كان المصريون يعبدونه
الـروح القـدس الـذى يحـول جهادنـا مـن المـاء إلـى الـدم أى  وتحويل الماء إلـى دم يرمـز لعمـل

وعمل الروح القدس يكون أحياًنا لطيًفا مثل الماء ثم يشتد بقوة لينزع كل شـر منـا . جهاد حتى الدم
 .حتى لو احتملنا آالًما وعذابات تصل إلى سفك الدم

 
أن يشـــربوا  ده أيًضـــا بـــأن الســـمك ســـيموت ويصـــير نتًنـــا وال يســـتطيع المصـــريونهـــدَّ  :۱۸ع

 .باالماء أو يأكلوا السمك، فيحرموا من الطعام والشر 
  إن قساوة قلبك تحرمك من بركات اهللا المادية والروحية، فاحرص على طاعته وتب عن

 .خطاياك سريًعا
 
 ):۲٤-۱۹ع() الضربة األولى(تحويل النهر إلى دم )  ٤(

َهارِِهْم خُ : ُقْل ِلَهاُرونَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٩ ْذ َعَصاَك َوُمدَّ َيَدَك َعَلى ِمَياِه اْلِمْصرِيِّيَن َعَلى أَنـْ
فـََيُكوَن َدٌم ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر . َوَعَلى َسَواِقيِهْم َوَعَلى آَجاِمِهْم َوَعَلى ُكلِّ ُمْجَتَمَعاِت ِمَياِهِهْم لَِتِصيَر َدماً 

َرَفَع اْلَعَصا َوَضَرَب اْلَماَء . َل ُموَسى َوَهاُروُن َهَكَذا َكَما َأَمَر الرَّبُّ فـََفعَ ٢٠. »ِفي اَألْخَشاِب َوِفي اَألْحَجارِ 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ٥٥γ 

َنْي ِفْرَعْوَن َوَأَماَم ُعُيوِن َعِبيِدِه فـََتَحوَّ  َوَماَت ٢١. اِء الَِّذي ِفي النـَّْهِر َدماً ـَل ُكلُّ اْلمَ الَِّذي ِفي النـَّْهِر َأَماَم َعيـْ
ْهُر فـََلْم يـَْقِدِر اْلِمْصرِيُّوَن َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمَن النـَّْهرِ السََّمُك الَِّذي ِفي ال َتَن النـَّ ُم ِفي ُكلِّ . نـَّْهِر َوأَنـْ وََكاَن الدَّ

َم فَاْشَتدَّ قـَْلُب ِفْرَعْوَن فَـَلْم َيْسَمْع َلُهَما َكَما َتَكلَّ . َوفـََعَل َعرَّاُفو ِمْصَر َكَذِلَك ِبِسْحرِِهمْ ٢٢. َأْرِض ِمْصرَ 
ْه قـَْلَبُه ِإَلى َهَذا أَْيضاً ٢٣. الرَّبُّ  َوَحَفَر َجِميُع اْلِمْصرِيِّيَن ٢٤. ُثمَّ اْنَصَرَف ِفْرَعْوُن َوَدَخَل بـَْيَتُه َوَلْم يـَُوجِّ

ْهرِ   .َحَواَلِي النـَّْهِر َألْجِل َماٍء لَِيْشَربُوا ألَنـَُّهْم َلْم يـَْقِدُروا َأْن َيْشَربُوا ِمْن َماِء النـَّ
 

 .مساقى أى قنوات الماء: سواقيهم  :۲۰، ۱۹ع
 . األحواض الخشبية أو الحجرية التى تتجمع فيها المياه:  األخشاب واألحجار

هرون نهـر النيـل أمـام فرعـون فتحولـت كـل مياهـه بطـول أرض مصـر مـع كـل التـرع  ضرب
الــدم فــى كــل  إلــى دم، فصــار) آجــام(والفــروع الخارجــة منــه وأيًضــا البــرك وكــل التجمعــات المائيــة 

 .الترع والسواقى وأحواض الزرع
 

مـــات أيًضـــا الســـمك الـــذى كـــان يعـــيش فـــى جميـــع ميـــاه مصـــر وصـــار نتًنـــا وعجـــز  :۲۱ع
تجمعـات الخارجـة منـه بــل مـن الالمصـريون عـن شـرب المـاء مـن النيـل أو أى فــرع مـن فروعـه أو 

 .صار بنتانته مزعًجا لهم
ول إلــى دم بالنســبة للمصــريين فقــط، أمــا بنــو وقــد فهــم اآلبــاء مــن هــذه اآليــة أن المــاء قــد تحــ

إسـرائيل فعنــدما أخـذوا مــن النهـر صــار لهـم مــاًء ولـيس دًمــا فشـربوا بســالم ولـم يحتــاجوا أن يحفــروا 
ولعل مـا جعلهـم يفهمـون هـذا أن الضـربة ). ٢٤ع(آباًرا للبحث عن الماء كما فعل المصريون فى 

-٢٢: ٨ص(ليســت علــى بنــى إســرائيل و ط الــذبان كانــت علــى المصــريين فقــضــربة الرابعــة وهــى 
أن هـذه الضـربات العشـر كلهـا كانـت بـذلك فـأدركوا  ،؛ وكذا ضربة الـدمامل والظـالم واألبكـار)٢٤

 .على المصريين وليست على بنى إسرائيل
 

استمر الشيطان فى تشويشه فضرب السحرة بعصيهم على تجمعات مائيـة فتحولـت  :۲۲ع
 .هللا أو يطلق شعبهلدم، فرفض فرعون أن يؤمن ويخضع 

 

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٥٦γ 

 

 

 
 .ظل فرعون فى عناده وكأن الضربة لم تحدث، فلم يرجع إلى اهللا أو يطلق شعبه :۲۳ع

  ال تعاند اهللا وترفض سماع صوته، فكل ضيقة تمر بك هى رسالة من اهللا إليك لتتوب
 .وتعمل عمًال روحًيا معه

 
أمـــا بنـــو إســـرائيل فلـــم  اضـــطر المصـــريون لحفـــر آبـــار ليشـــربوا مـــن الميـــاه الجوفيـــة، :۲٤ع

 .يحتاجوا لذلك ألن ماء النيل كان كما هو ولم يتحول إلى دم بالنسبة لهم



 اِمنُ الثَّ  احُ حَ صْ األَ 

γ٥٧γ 

 

 الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 
 ضربات الضفـادع والبعوض والذبان

Rη Ε η 
 

 ):۱٥-۱ع(  )الضربة الثانية( الضفادع ضربة )  ۱(

َعُة أَيَّاٍم بـَْعَد َما َضَرَب الرَّبُّ النـَّْهَر ) ٢٥: ٧ص( : قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى )١ :٨ص (َوَلمَّا َكُمَلْت َسبـْ
َوِإْن ُكْنَت تَْأَبى َأْن ُتْطِلَقُهْم فـََها ٢. َأْطِلْق َشْعِبي لِيَـْعُبُدوِني: َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ : َلهُ  اْدُخْل ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُقلْ «

فـََتْصَعُد َوَتْدُخُل ِإَلى بـَْيِتَك َوِإَلى ِمْخدَِع . فـََيِفيُض النـَّْهُر َضَفادِعَ ٣. أَنَا َأْضِرُب َجِميَع ُتُخوِمَك بِالضََّفادِعِ 
َعَلْيَك َوَعَلى ٤. َوَعَلى َسرِيِرَك َوِإَلى بـُُيوِت َعِبيِدَك َوَعَلى َشْعِبَك َوِإَلى تـََنانِيِرَك َوِإَلى َمَعاِجِنكَ  ِفَراِشكَ 

َهاِر : ُقْل ِلَهاُرونَ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٥. »َشْعِبَك َوَعِبيِدَك َتْصَعُد الضََّفادِعُ  ُمدَّ َيَدَك بَِعَصاَك َعَلى األَنـْ
َفَمدَّ َهاُروُن َيَدُه َعَلى ِمَياِه ِمْصَر َفَصِعَدِت ٦. »السََّواِقي َواآلَجاِم َوَأْصِعِد الضََّفادَِع َعَلى َأْرِض ِمْصرَ وَ 

. َوفَـَعَل َكَذِلَك اْلَعرَّاُفوَن ِبِسْحرِِهْم َوَأْصَعُدوا الضََّفادَِع َعَلى َأْرِض ِمْصرَ ٧. الضََّفادُِع َوَغطَّْت َأْرَض ِمْصرَ 
َصلَِّيا ِإَلى الرَّبِّ ِليَـْرَفَع الضََّفادَِع َعنِّي َوَعْن َشْعِبي فَُأْطِلَق الشَّْعَب «: َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَسى َوَهاُروَن َوقَالَ ٨

َقاَل ُموَسى ِلِفْرَعْونَ ٩. »لَِيْذَبُحوا لِلرَّبِّ  َشْعِبَك ِلَقْطِع َعيِّْن ِلي َمَتى ُأَصلِّي َألْجِلَك َوَألْجِل َعِبيِدَك وَ «: فـَ
َقى ِفي النـَّْهرِ . الضََّفادِِع َعْنَك َوَعْن بـُُيوِتكَ  َها تـَبـْ ِلَكْي . »َكَقْوِلكَ «: فـََقالَ . »َغداً «: فـََقالَ ١٠. »َوَلِكنـَّ

َقى . َوَشْعِبكَ فـَتَـْرتَِفُع الضََّفادُِع َعْنَك َوَعْن بـُُيوِتَك َوَعِبيِدَك ١١. تـَْعِرَف َأْن لَْيَس ِمْثُل الرَّبِّ ِإَلِهَنا َها تـَبـْ َوَلِكنـَّ
ُثمَّ َخَرَج ُموَسى َوَهاُروُن ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن َوَصَرَخ ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ ِمْن َأْجِل الضََّفادِِع ١٢. »ِفي النـَّْهرِ 

. ِمَن اْلبُـُيوِت َوالدُّوِر َواْلُحُقولِ َفَماَتِت الضََّفادُِع . فـََفَعَل الرَّبُّ َكَقْوِل ُموَسى١٣الَِّتي َجَعَلَها َعَلى ِفْرَعْوَن 
تَـَنِت اَألْرضُ ١٤ فـََلمَّا رََأى ِفْرَعْوُن أَنَُّه َقْد َحَصَل اْلَفَرُج َأْغَلَظ قـَْلَبُه َوَلْم ١٥. َوَجَمُعوَها ُكَومًا َكِثيَرًة َحتَّى أَنـْ

 .َيْسَمْع َلُهَما َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ 

 
تحول نهر النيل إلى دم وحفر المصريين لآلبار ليشربوا مرت سبعة أيام بعد  ٢٥:  ٧ص 

 .منها ماًء، ولكن لم يؤمن فرعون أو يخضع لكالم موسى
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٥٨γ 

أمر اهللا موسى أن يدخل إلى قصر فرعون ويأمره بإطالق بنى إسرائيل وٕاال : ۲، ۱ع
إلى  سيضربه اهللا بالضفادع التى كانت مقدسة لإلله أوزوريس، فحول اهللا ما يعتبرونه مقدًسا

ومن جهة أخرى كان الكهنة المصريون . سبب ضيق شديد لهم ليشعروا بضعف آلهتهم وبطالنها
يهتمون باغتسالهم وطهارتهم ويعتبر بعضهم الضفادع قذرة وتبطل طهارتهم وبالتالى فهجومها 

 .عليهم فى هذه الضربة يعلن عجزهم عن تطهير أنفسهم
 

 .فيه الخبزجمع تنور أى فرن يخبز : التنانير  :٤، ۳ع
آنية كبيرة مـن الفخـار يخلـط فيهـا القليـل مـن المـاء والخميـر اسـتعداًدا لتحويلـه إلـى : ن معاج

 .خبز
هدَّد موسى فرعون بأن الضفادع ستخرج من النهر وما حوله وتهجم علـى بيـوت المصـريين 

 .هةفى حجرات نومهم وأماكن عجين الخبز وأفران الخبيز فتزعجهم بأصواتها ورائحتها الكري
  ترمز الضفادع إلى الخطايا التى تصدر أصواًتا كثيرة ولكن بال نفع مثل شهوات

اًقا هل يعطينا فليتنا ننظر إلى نهاية مانفعله أو نتكلم به مهما بدا برَّ . الكبرياء وحب الظهور
 ؟ سالًما ونمًوا فى عالقتنا مع اهللا أم ال

 
 .ماء عذبجمع أجمة وهى تجمع مائى أى بركة : جام آ :٦، ٥ع

لم يتأثر فرعون بالتهديـد اإللهـى، فضـرب هـارون بعصـاه نهـر النيـل فصـعدت الضـفادع مـن 
 .النهر والسواقى والبرك وانتشرت فى كل بيوت المصريين وضايقتهم جًدا بأصواتها ورائحتها

 
تمـــادى فرعـــون فـــى شـــره فـــأمر الســـحرة بتقليـــد هـــذه الضـــربة، فأصـــعدوا الضـــفادع مـــن  :۷ع

، فالشـيطان يصـنع الشـر ولكـن ا عمل شيطانى ولكنهم عجزوا عن إيقـاف الضـربةوكان هذ. النهر
ال يســــتطيع إنقــــاذ تابعيــــه أمــــا اهللا فضــــربهم بالضــــفادع لتــــأديبهم وٕاظهــــار ضــــعف آلهــــتهم فيكرهــــوا 

 .مقدساتهم الزائفة



 اِمنُ الثَّ  احُ حَ صْ األَ 

γ٥٩γ 

  ال تنبهر بالشر بل ابحث عن الخير وكل ما يعطيك سالًما ألن أعمال اهللا دائًما هى
 .لسالم اإلنسان أما الشيطان فأعماله دائًما للهدم وٕازعاج الناسللبنيان و 

 
ضـــاق فرعـــون مـــن الضـــفادع هـــو وكـــل المصـــريين وظهـــر عجـــزه، فترجـــى موســـى أن  :۸ع

يصلى إلى إلهه ليرفع عنه الضفادع بعد أن عجز سحرته عن رفعها، وهذا ليس إيماًنا باهللا ولكـن 
 .علم أن اهللا أقوى من آلهته

 فال تقاومه وال تجادل بل إخضع حتى لو ظهر ضعفك ألن جدالك  إن عرفت الحق
 .يظهر ضعفك أكثر من ذى قبل

 
على كل شئ طلب  ةوحتى يظهر قوة اهللا القادر  ،وافق موسى على طلب فرعون :۱۱-۹ع

فطلب فرعون رفعها بسرعة أى فـى اليـوم  ،من فرعون تحديد ميعاد رفعها ليرفعها اهللا فيؤمن بقوته
 .ة ووافق موسىالتالى مباشر 

 
صــلى موســى إلــى اهللا فماتــت الضــفادع المنتشــرة فــى أرض مصــر وبقيــت فــى  :۱٤-۱۲ع

. النهر فقط، وجمعوها من البيوت والحقول فصارت أكواًما وأعطت رائحة نتنة جًدا فـى كـل مصـر
وهـى  ،وذلك يظهر قـوة الضـربة ويجعلهـم يكرهـون إلههـم العظـيم أوزوريـس والـذى صـارت مقدسـاته

 .سبًبا فى ضيق شديد لهم ،الضفادع
  إن العبادة الوثنية تبدو عظيمة أمام المتمسكين بها كالشهوات التى تبدو مغرية ولذيذة

فال تنزلق . ولكنها ال تترك وراءها إال الضيق والحقارة كما تحولت الضفادع إلى أكوام نتنة
بتعد عن كل ما يشجعها فاهرب منها وا ،وراء الشهوات مهما كان إغراءها فكلها مؤقتة وزائلة

 .فى سالمو لتحفظ نفسك طاهًرا 
 

 بعد رفع الضربة عاد فرعون إلى قساوته ورفض إطالق بنى إسرائيل  :۱٥ع
 ال تستهن بطول أناة اهللا فتخادعه وترجع فى وعودك فتخسر مراحمه. 
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 ):۱۹-۱٦ع() الضربة الثالثة(ضربة البعوض )  ۲(

ُمدَّ َعَصاَك َواْضِرْب تـَُراَب اَألْرِض لَِيِصيَر بـَُعوضًا ِفي : ُقْل ِلَهاُرونَ « :ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٦
َمدَّ َهاُروُن َيَدُه بَِعَصاُه َوَضَرَب تـَُراَب اَألْرِض َفَصاَر اْلبَـُعوُض َعَلى . فـََفَعَال َكَذِلكَ ١٧. »َجِميِع َأْرِض ِمْصرَ 

َوفـََعَل َكَذِلَك اْلَعرَّاُفوَن ١٨. اَألْرِض َصاَر بـَُعوضًا ِفي َجِميِع َأْرِض ِمْصرَ  ُكلُّ تـَُرابِ . النَّاِس َوَعَلى اْلبَـَهاِئمِ 
َقاَل اْلَعرَّاُفوَن ١٩. ى النَّاِس َوَعَلى اْلبَـَهاِئمِ ـاَن اْلبَـُعوُض َعلَ ـوَكَ . ِبِسْحرِِهْم ِلُيْخرُِجوا اْلبَـُعوَض فـََلْم َيْسَتِطيُعوا فـَ

 .َوَلِكِن اْشَتدَّ قـَْلُب ِفْرَعْوَن فـََلْم َيْسَمْع َلُهَما َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ . »ُع اهللاِ َهَذا ِإْصبِ «: ِلِفْرَعْونَ 

 
لم يهدد موسى فرعون فى هذه المرة بل ضربة كما أمر اهللا، فضرب التراب  :۱۷، ۱٦ع

المنتشر فى كل أرض مصر ولما رفعه الهواء وصار غباًرا فى الجو تحول هذا التراب أو الغبار 
فتضايقوا جًدا باإلضافة إلى أن الكهنة  ،إلى بعوض كثير جًدا يلسع المصريين والبهائم

سال الكثير تنجسوا بالضفادع ثم بلسعات البعوض التى يعتبرونها المشهورين بالنظافة واالغت
وهكذا يظهر الغرض من هذه الضربة  .ولم تحفظهم آلهتهم منها فظهر عجزها ،نجاسة أيًضا

 :وهو 
 .مضايقة اهللا لهم بحشرة صغيرة حتى يتوبوا وليس بوحوش تقتلهم فيهلكوا )١(
 .وحوش الكبيرةأنه يمكن مضايقتهم بالحشرات الصغيرة وال حاجة لل )٢(

فقدانهم للنظافة الخارجية التى يهتمون بها لعلهم ينتبهوا إلى قذارة قلوبهم التى اتسخت  )٣(
 .بالخطية فيتوبوا

ولسعات البعوض ترمز للكلمات واألفكار الرقيقة المخادعة أو للذات الخطية التى تظهر 
 .ف بعدها وجًعا وألًما داخل اإلنسانأنها لطيفة ورقيقة ولكنها تخلّ 

 
أمر فرعون سحرته ليرفعوا عنه ضربة البعوض فعجزوا بل كـانوا هـم أنفسـهم  :۱۹، ۱۸ع

ولكن اغتـاظ فرعـون مـن  .تحتها، فأعلنوا أن هذه الضربة من اهللا الذى هو أقوى من جميع آلهتهم
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وهنــا يظهــر اهللا ضــعف الشــيطان وآلهتــه الوثنيــة أمــام قــوة اهللا لعــل المصــريين  .ى قلبــهعجــزه وقّســ
 .ويؤمنون باهللايفهمون 

  َن حولك فهو رسالة تدعوك للتوبة سواء كان هؤالء ال ترفض كالم اهللا على لسان م
ألن اهللا هو الذى يقود حياتك  ،الناس أصدقاءك أو غرباء عنك أو حتى ممن يسيئون إليك

 .ويدبر كل أمورك ويطلبك دائًما للرجوع إليه
 
 ):۳۲-۲۰ع() الضربة الرابعة(ضربة الذبان )  ۳(

ْر ِفي الصََّباِح َوِقْف َأَماَم ِفْرَعْونَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٠ : َوُقْل َلهُ . ِإنَُّه َيْخُرُج ِإَلى اْلَماءِ . َبكِّ
َلْيَك َوَعَلى فَِإنَُّه ِإْن ُكْنَت َال ُتْطِلُق َشْعِبي َها أَنَا ُأْرِسُل عَ ٢١. َأْطِلْق َشْعِبي ِليَـْعُبُدوِني: َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ 

َتْمَتِلُئ بـُُيوُت اْلِمْصرِيِّيَن ُذبَّاناً  بَّاَن فـَ َها. َعِبيِدَك َوَعَلى َشْعِبَك َوَعَلى بـُُيوِتَك الذُّ . َوأَْيضًا اَألْرُض الَِّتي ُهْم َعَليـْ
ْوِم َأْرَض َجاَساَن َحْيُث َشْعِبي ُمِقيٌم َحتَّى َال يَ ٢٢ ُز ِفي َذِلَك اْليـَ لِتَـْعَلَم أَنِّي أَنَا . ُكوُن ُهَناَك ُذبَّانٌ َوَلِكْن أَُميـِّ

. فـََفَعَل الرَّبُّ َهَكَذا٢٤. »َغدًا َتُكوُن َهِذِه اآليَةُ . َوَأْجَعُل فـَْرقًا بـَْيَن َشْعِبي َوَشْعِبكَ ٢٣. الرَّبُّ ِفي اَألْرضِ 
بَّانِ وَ . َفَدَخَلْت ُذبَّاٌن َكِثيَرٌة ِإَلى بـَْيِت ِفْرَعْوَن َوبـُُيوِت َعِبيِدهِ  . ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َخرَِبِت اَألْرُض ِمَن الذُّ

َال «: فـََقاَل ُموَسى٢٦. »اْذَهُبوا اْذَبُحوا ِإلَلِهُكْم ِفي َهِذِه اَألْرضِ «: َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَسى َوَهاُروَن َوقَالَ ٢٥
ِإْن َذَبْحَنا رِْجَس اْلِمْصرِيِّيَن َأَماَم . ِمْصرِيِّيَن لِلرَّبِّ ِإَلِهَناَيْصُلُح َأْن نـَْفَعَل َهَكَذا ألَنـََّنا ِإنََّما َنْذَبُح رِْجَس الْ 

. »َنْذَهُب َسَفَر َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلبَـرِّيَِّة َوَنْذَبُح ِللرَّبِّ ِإَلِهَنا َكَما يـَُقوُل َلَنا٢٧ُعِ◌يُونِِهْم َأَفَال يـَْرُجُمونـََنا؟ 
. »َصلَِّيا َألْجِلي. َوَلِكْن َال َتْذَهُبوا بَِعيداً . ْطِلُقُكْم لَِتْذَبُحوا لِلرَّبِّ ِإَلِهُكْم ِفي اْلبَـرِّيَّةِ أَنَا أُ «: فـََقاَل ِفْرَعْونُ ٢٨
بَّاُن َعْن ِفْرَعْوَن َوَعِبيِدِه َوَشْعبِ «: فـََقاَل ُموَسى٢٩ ِه َها أَنَا َأْخُرُج ِمْن َلُدْنَك َوُأَصلِّي ِإَلى الرَّبِّ فـَتَـْرتَِفُع الذُّ
َفَخَرَج ُموَسى ِمْن َلُدْن ٣٠. »َوَلِكْن َال يـَُعْد ِفْرَعْوُن ُيَخاِتُل َحتَّى َال ُيْطِلَق الشَّْعَب لَِيْذَبَح لِلرَّبِّ . َغداً 

بَّاُن َعْن ِفْرَعْوَن َوَعِبيدِ ٣١. ِفْرَعْوَن َوَصلَّى ِإَلى الرَّبِّ  َلْم تـَْبَق . ِه َوَشْعِبهِ فـََفَعَل الرَّبُّ َكَقْوِل ُموَسى فَاْرتـََفَع الذُّ
 .َوَلِكْن َأْغَلَظ ِفْرَعْوُن قـَْلَبُه َهِذِه اْلَمرََّة أَْيضاً فـََلْم ُيْطِلِق الشَّْعبَ ٣٢! َواِحَدةٌ 
 

هــو إمــا حشــرة الــذباب المعروفــة ولهــا أنــواع كثيــرة بعضــها حجمــه : الــذبان  :۲۱، ۲۰ع
و حشــرة تشــبه الخنفســاء لونهــا أســود نــوع مــن الجعــران وهــهــو أو  ،كبيــر يضــايق ويخيــف الكثيــرين

 .يعبدونها وصغيرة تسير على األرض وشكلها قبيح وكان المصريون
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ويـأمره  ،الـذى خـرج إمـا الحتفـال عنـد نهـر النيـل أو للنزهـة ،أمر اهللا موسى أن يقابل فرعـون
 .أن يطلق شعب اهللا ويهدده إن لم يفعل هذا سيضربه اهللا بالذبان فينتشر فى كل أرض مصر

ربة الــذبان تظهـــر عجــز اآللهــة المصـــرية عــن حمايـــة تابعيهــا إن لــم تســـتطع رفــع هـــذه وضــ
 .الضربة عنهم، وٕان كان المقصود الجعران فهذه الضربة تحول معبوداتهم إلى سبب ضيق لهم

 
يظهــر اهللا فــى هــذه اآليــة مــا يحــدث فــى جميــع الضــربات وهــو عــدم وقوعهــا  :۲۳، ۲۲ع

 .التى تحمى أوالده وتؤدب األشرار لعلهم يتوبونعلى بنى إسرائيل لتظهر قوة اهللا 
وحــدَّد موســى ميعــاد هــذه الضــربة أنــه فــى اليــوم التــالى، فتظهــر قــوة اهللا الــذى يحــدِّد أوقاتًــا 

 .ويفعل ما يقوله
 

انتشـــر الـــذبان فـــى كـــل أرض مصـــر فضـــايق النـــاس وعطـــل األعمـــال حتـــى خربـــت  :۲٤ع
النباتــــات وهيـــاج الحيوانـــات وضــــيق بســــبب تلـــف األطعمـــة و  أرض مصـــر لتعطـــل كــــل شـــئ فيهـــا

 .اإلنسان
 

كان المصريون يعبدون بعض الماشية مثـل العجـل، فـإن : رجس المصريين  :۲٦، ۲٥ع
ذبحــت أمــامهم يثــورون ويعتبــرون هــذا الــذبح عمــًال ردًيــا وغريًبــا بــل إهانــة وتنجيًســا لمعبــوداتهم أى 

 .رجًسا
ئيل وهــو أن يــذبحوا آللهــتهم فــى الضــربات حــاول فرعــون أن يجــد حــًال لبنــى إســرا ةمــن قســو 

أرض جاسان التى يقيمون فيها، فرفض موسى ألن المصريين يعبدون األغنام والبقر فإذا ذبحوهـا 
 .أمامهم يهيجون عليهم ويقتلونهم

 
وافق فرعون على خروج بنى إسرائيل من مصر كمـا  ،من أجل قسوة التجربة :۲۸، ۲۷ع

إذ أن  ،يــًرا، فلــم يوافــق علــى ابتعــادهم مســيرة ثالثــة أيــامقــال لــه موســى ولكــن اشــترط أال يبتعــدوا كث
أمــا فرعــون  ،موســى أراد اإلنفصــال عــن مصــر وعباداتهــا الوثنيــة فيعيشــوا بقيــة أيــامهم لعبــادة اهللا
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. فطلــب أال يبتعــدوا عــن مصــر حتــى يمكنــه الســيطرة علــيهم واســتغاللهم فــى بنــاء المــدن والزراعــة
رون فطلب أن يصليا ألجلـه أمـام إلههـم الـذى اإله موسى وهويالحظ أن فرعون قد بدأ يشعر بقوة 

 .هو أقوى من آلهة المصريين
 

 .يخادع: يخاتل  :۲۹ع
وافـق موســى علــى الصــالة ليرفــع اهللا الضــربة الرابعـة، وبإيمــان حــدَّد ميعــاد رفعهــا وهــو اليــوم 

 .هللالتالى ولكن حذَّر فرعون من الرجوع عن وعده ألن ذلك كذب وخداع يعرضه لعقاب ا
 ال تستهن بالكذب أو بأى خطية ألنها موجهه هللا شخصًيا وأجرة الخطية موت. 

 
 .صلى موسى فرفع اهللا الضربة تماًما عن كل أرض مصر :۳۱، ۳۰ع
 

 .عاد فرعون إلى قساوة قلبه ورجع عن وعده ورفض إطالق بنى إسرائيل :۳۲ع
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 التَّاِسعُ  احُ حَ صْ األَ 
 الَبرَد والنار. الدمامل. ضربات وبأ الماشية

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع() الضربة الخامسة(الماشية وبأ ضربة )  ۱(

َرانِيِّيَن َأْطِلْق َشعْ : ْدُخْل ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُقْل َلهُ ٱ«: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ ِبي َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ِإَلُه اْلِعبـْ
فـََها َيُد الرَّبِّ َتُكوُن َعَلى َمَواِشيَك ٣فَِإنَُّه ِإْن ُكْنَت تَْأَبى َأْن ُتْطِلَقُهْم وَُكْنَت ُتْمِسُكُهْم بـَْعُد ٢. لِيَـْعُبُدوِني

َويَُميـُِّز الرَّبُّ بـَْيَن َمَواِشي ٤ .الَِّتي ِفي اْلَحْقِل َعَلى اْلَخْيِل َواْلَحِميِر َواْلِجَماِل َواْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َوبًَأ ثَِقيًال ِجّداً 
َغدًا «: َوَعيََّن الرَّبُّ َوْقتًا قَاِئالً ٥. »َفَال َيُموُت ِمْن ُكلِّ َما لَِبِني ِإْسَرائِيَل َشْيءٌ . ِإْسَرائِيَل َوَمَواِشي اْلِمْصرِيِّينَ 

. َفَماَتْت َجِميُع َمَواِشي اْلِمْصرِيِّينَ . اَألْمَر ِفي اْلَغدِ  فـََفَعَل الرَّبُّ َهَذا٦. »يـَْفَعُل الرَّبُّ َهَذا اَألْمَر ِفي اَألْرضِ 
َها َواِحدٌ  َها َوَال ٧. َوَأمَّا َمَواِشي بَِني ِإْسَرائِيَل فـََلْم َيُمْت ِمنـْ َوَأْرَسَل ِفْرَعْوُن َوِإَذا َمَواِشي ِإْسَرائِيَل َلْم َيُمْت ِمنـْ

َلْم ُيْطِلِق الشَّْعبَ  َوَلِكْن َغُلَظ قـَْلُب ِفْرَعْونَ . َواِحدٌ   .فـَ

 
ر الطلــب مــن فرعــون بــإطالق شــعبه وٕاال سيضــرب جميــع أمــر اهللا موســى أن يكــرِّ  :۳-۱ع

 .مواشى مصر بالوبأ فتموت

وكانـــت بعـــض المواشـــى مثـــل العجـــل أبـــيس مقدســـة ويعبـــدها المصـــريون إذ يحـــل فيـــه اإللـــه 

 .اآللهة المصريةأوزوريس، فبموت الماشية يظهر ضعف اإلله أوزوريس وهو من أهم 

 :ويظهر فى هذه الضربة مقاصة إلهية هى 

 .حمايته لماشية شعبه وموت ماشية األشرار المعاندين أى المصريين -١

 .هدم العبادات الوثنية التى تعبد الحيوانات مثل العجل أبيس -٢

تظهــر قــوة اهللا التــى يحــدِّد فيهــا الزمــان والمكــان فيضــرب الماشــية فــى الحقــل والجبــل أى  -٣

 .مكان يمتلكه المصريين والزمن هو الغدفى كل 

 .تحطيم اهللا لكبرياء العظماء وكذلك قوة الجيش الذى يستخدم الخيل وذلك بموتها -٤
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اخـــل اإلنســان أى أن اهللا يســاعدهم علـــى ومــوت الماشــية يرمــز لمـــوت الشــهوات الحيوانيــة د
 . ترك شهواتهم حتى يؤمنوا به

لرافضــين لعلهــم يتوبــون فيكــرر طلبــه بــإطالق وهنــا تظهــر طــول أنــاة اهللا علــى المعانــدين وا
 .شعبه ويكرر الضربات لعلهم يخافونه فيتوبون

 
 .تظهر حماية اهللا وبركته ألوالده فى عدم موت ماشية بنى إسرائيل :٤ع
  ثق فى بركة اهللا لك مهما اضطهدك وضايقك من حولك فهو يعوضك بمباركة ما

 .ورك بوجود اهللا معكعندك وحفظه ويهبك أيًضا سالًما وفرًحا لشع
 

أظهر اهللا قوته فى تحديد ميعاد الضربة حتى ال يقول أحد أنها بسبب آخـر غيـر  :٦، ٥ع
 .اهللا، فماتت كل الماشية التى للمصريين أما التى لبنى إسرائيل فلم يمت منها شئ

 
ليعرف مـاذا حـدث رسًال إلى أرض جاسان انزعج فرعون بموت جميع مواشيه وأرسل  :۷ع
بنى إسرائيل الكثيرة، إذ كانوا يعملون رعاة، فوجد كل ماشيتهم سليمة، وبـدًال مـن أن يـؤمن  لماشية

 .إغتاظ وقسى قلبه ورفض إطالق بنى إسرائيل ليعبدوا اهللا
  عندما ترى بركة اهللا مع اآلخرين إبحث عن فضائلهم والنعمة التى معهم لتقتدى بهم

 .بدًال من أن تحسدهم أو تغير منهم
 

 ):۱۲-۸ع() الضربة السادسة(ربة الدمامل ض)  ۲(

ُخَذا ِمْلَء أَْيِديُكَما ِمْن َرَماِد األَُتوِن َوْلُيَذرِِّه ُموَسى َنْحَو السََّماِء «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ ٨
َنْي ِفْرَعْوَن  َلى النَّاِس َوَعَلى اْلبَـَهاِئِم َدَماِمَل طَاِلَعًة فـََيِصيَر عَ . لَِيِصيَر ُغَبارًا َعَلى ُكلِّ َأْرِض ِمْصرَ ٩َأَماَم َعيـْ

َماِء َفَصاَر ١٠. »بُِبُثوٍر ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصرَ  َفا َأَماَم ِفْرَعْوَن َوَذرَّاُه ُموَسى َنْحَو السَّ َفَأَخَذا َرَماَد األَُتوِن َوَوقـَ
َوَلْم َيْسَتِطِع اْلَعرَّاُفوَن َأْن يَِقُفوا َأَماَم ُموَسى ِمْن َأْجِل ١١. َدَماِمَل بـُُثوٍر طَاِلَعًة ِفي النَّاِس َوِفي اْلبَـَهاِئمِ 

َماِمَل َكاَنْت ِفي اْلَعرَّاِفيَن َوِفي ُكلِّ اْلِمْصرِيِّينَ  َماِمِل َألنَّ الدَّ َد الرَّبُّ قـَْلَب ِفْرَعْوَن فـََلْم ١٢. الدَّ َوَلِكْن َشدَّ
 .ُموَسى َيْسَمْع َلُهَما َكَما َكلََّم الرَّبُّ 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٦٦γ 

 

هــذه هــى الضــربة السادســة التــى أمــر اهللا فيهــا موســى أن يأخــذ مــن رمــاد اآلتــون  :۹، ۸ع
أى صـديد فـى ببثـور ويلقيه فى الهواء فتصبح دمامـل ) و المذبح الذى تحرق عليه الذبائحأالفرن (

وهـى مؤلمـة ). ١١ع(وجوه جميع المصريين سـواء الملـك أو الشـعب أو الكهنـة بـل والسـحرة أيًضـا 
باإلضـافة إلــى أنهــا تــنجس الكهنــة المهتمــين بطهــارتهم عنـد تقــربهم مــن اآللهــة وتعطــى شــكًال ســيًئا 

 .وآثاًرا مرضية مزعجة
هـا إذ دوقد كان المصريون فى عباداتهم يقدمون ذبائح بشرية آللهتهم فيحرقونها ويـذرون رما

تهم إذ اسى بطالن عبادذه الضربة أظهر لهم مو هوفى . يعتقدون أن كل ذرة رماد بركة من اآللهة
 .صار هذا الرماد دمامل مؤلمة فى أجسادهم

وترمــز ضــربة الـــدمامل هــذه للخطايــا التـــى تشــوه شـــكل اإلنســان أمــام اهللا وتـــؤلم قلبــه فتفقـــده 
 .سالمه
 

 .ذرَّى موسى الرماد فصارت دمامل فى المصريين وبهائمهم :۱۱، ۱۰ع
 ! ؟) وبأ الماشية(السابقة  يا ترى من أين جاءت البهائم للمصريين بعد الضربة

قد يكونوا اشتروا ماشية من بنى إسرائيل بعد موت ماشيتهم أو قد يكونوا اشتروها مـن الـبالد 
 .المحيطة مثل السودان وليبيا

وقــد ظهــرت الــدمامل أيًضــا فــى العــرافين والســحرة المعــاونين لفرعــون فظهــر ضــعف فرعــون 
 .ومساعديه

نحو السماء ليعلن أن هذه الضربة عقاب سماوى لهـم أى ويالحظ أن موسى قد ذرَّى الرماد 
: ٢٨تـث(ودعيـت هـذه الضــربة فيمــا بعـد قرحـة مصـر كمـا فـى . من اهللا ولـيس مـن آلهـتهم الوثنيـة

 .وكان اهللا يهدِّد بها الشعوب الوثنية) ٢٧
 

فرعون على عناده وقساوة قلبه رغم أن هذه هى الضربة السادسة وتحطمت  أصرَّ : ۱۲ع
 .وة آلهته وظهر ضعفه هو وكل مساعديهأمامه ق
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  ليتك تستفيد من ضعفاتك فتتوب قبل أن تضيع الفرصة، فالعناد يظهر جهلك ويحرمك
 .راحم اهللاممن 

 ):۳٥-۱۳ع() الضربة السابعة(بََرد والنار ــضربة ال)  ۳(

ْر ِفي الصََّباِح َوِقْف َأَماَم ِفْرعَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٣ َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ِإَلُه : ْوَن َوُقْل َلهُ َبكِّ
َرانِيِّيَن َأْطِلْق َشْعِبي ِليَـْعُبُدوِني ألَنِّي َهِذِه اْلَمرََّة ُأْرِسُل َجِميَع َضَربَاِتي ِإَلى قـَْلِبَك َوَعَلى َعِبيِدَك ١٤. اْلِعبـْ

فَِإنَُّه اآلَن َلْو ُكْنُت َأُمدُّ َيِدي َوَأْضرُِبَك َوَشْعَبَك بِاْلَوبَِإ ١٥. َوَشْعِبَك لِتَـْعِرَف َأْن لَْيَس ِمْثِلي ِفي ُكلِّ اَألْرضِ 
. ِتي َولُِيْخبَـَر بِاْسِمي ِفي ُكلِّ اَألْرضِ َوَلِكْن َألْجِل َهَذا َأَقْمُتَك ِألُرَِيَك قـُوَّ ١٦. َلُكْنَت تـَُباُد ِمَن اَألْرضِ 

َها أَنَا َغدًا ِمْثَل اآلَن أُْمِطُر بـََرداً َعِظيماً ِجّدًا َلْم َيُكْن ِمثْـُلُه ١٨. ْطِلَقهُ أَْنَت ُمَعاِنٌد بـَْعُد ِلَشْعِبي َحتَّى َال تُ ١٧
َجِميُع . فَاآلَن َأْرِسِل اْحِم َمَواِشَيَك وَُكلَّ َما َلَك ِفي اْلَحْقلِ ١٩. ِفي ِمْصَر ُمْنُذ يـَْوِم تَْأِسيِسَها ِإَلى اآلنَ 

. »ُيوَجُدوَن ِفي اْلَحْقِل َوَال ُيْجَمُعوَن ِإَلى اْلبُـُيوِت يـَْنِزُل َعَلْيِهِم اْلبَـَرُد فـََيُموُتونَ  النَّاِس َواْلبَـَهاِئِم الَِّذينَ 
َوَأمَّا الَِّذي َلْم يـَُوجِّْه ٢١. فَالَِّذي َخاَف َكِلَمَة الرَّبِّ ِمْن َعِبيِد ِفْرَعْوَن َهَرَب بَِعِبيِدِه َوَمَواِشيِه ِإَلى اْلبُـُيوتِ ٢٠
ُمدَّ َيَدَك َنْحَو السََّماِء «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٢. ُه ِإَلى َكِلَمِة الرَّبِّ فـَتَـَرَك َعِبيَدُه َوَمَواِشَيُه ِفي اْلَحْقلِ قـَْلبَ 

. »ِض ِمْصرَ لَِيُكوَن بـََرٌد ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َعَلى النَّاِس َوَعَلى اْلبَـَهاِئِم َوَعَلى ُكلِّ ُعْشِب اْلَحْقِل ِفي َأرْ 
بُّ بـََرداً َفَمدَّ ُموَسى َعَصاُه َنْحَو السََّماِء فََأْعَطى الرَّبُّ ُرُعودًا َوبـََردًا َوَجَرْت نَاٌر َعَلى اَألْرِض َوَأْمَطَر الرَّ ٢٣

َلْم َيُكْن ِمثْـُلُه ِفي ُكلِّ َشْيٌء َعِظيٌم ِجّدًا . َفَكاَن بـََرٌد َونَاٌر ُمتَـَواِصَلٌة ِفي َوَسِط اْلبَـَردِ ٢٤. َعَلى َأْرِض ِمْصرَ 
َفَضَرَب اْلبَـَرُد ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َجِميَع َما ِفي اْلَحْقِل ِمَن النَّاِس ٢٥! َأْرِض ِمْصَر ُمْنُذ َصاَرْت أُمَّةً 

َر َجِميَع َشَجِر اْلَحْقِل . َواْلبَـَهاِئمِ  َأْرَض َجاَساَن َحْيُث َكاَن  ِإالَّ ٢٦َوَضَرَب اْلبَـَرُد َجِميَع ُعْشِب اْلَحْقِل وََكسَّ
َأْخطَْأُت َهِذِه «: فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن َوَدَعا ُموَسى َوَهاُروَن َوقَاَل َلُهَما٢٧. بـَُنو ِإْسَرائِيَل فـََلْم َيُكْن ِفيَها بـََردٌ 

وََكَفى ُحُدوُث رُُعوِد اِهللا َواْلبَـَرُد فَُأْطِلَقُكْم  َصلَِّيا ِإَلى الرَّبِّ ٢٨. الرَّبُّ ُهَو اْلَبارُّ َوأَنَا َوَشْعِبي اَألْشَرارُ . اْلَمرَّةَ 
َقِطُع «: فـََقاَل َلُه ُموَسى٢٩. »َوَال تـَُعوُدوا تـَْلَبُثونَ  ِعْنَد ُخُروِجي ِمَن اْلَمِديَنِة أَْبِسُط َيَديَّ ِإَلى الرَّبِّ فـَتَـنـْ

َوَأمَّا أَْنَت َوَعِبيُدَك فَأَنَا َأْعَلُم أَنَُّكْم َلْم َتْخُشوا ٣٠. بِّ اَألْرضَ الرُُّعوُد َوَال َيُكوُن اْلبَـَرُد أَْيضًا لِتَـْعِرَف َأنَّ لِلرَّ 
َلهِ  َوَأمَّا ٣٢. َألنَّ الشَِّعيَر َكاَن ُمْسِبًال َواْلَكتَّاُن ُمْبِزراً . َفاْلَكتَّاُن َوالشَِّعيُر ُضرِبَا٣١. »بـَْعُد ِمَن الرَّبِّ اْإلِ

َرةً اْلِحْنطَُة َواْلَقطَاِنيُّ  َفَخَرَج ُموَسى ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن َوَبَسَط ٣٣. فـََلْم ُتْضَرْب ألَنـََّها َكاَنْت ُمَتَأخِّ
َأنَّ َوَلِكْن ِفْرَعْوُن َلمَّا رََأى ٣٤. َيَدْيِه ِإَلى الرَّبِّ فَانـَْقطََعِت الرُُّعوُد َواْلبَـَرُد َوَلْم يـَْنَصبَّ اْلَمَطُر َعَلى اَألْرضِ 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٦٨γ 

ْلَبُه ُهَو َوَعِبيُدهُ  فَاْشَتدَّ قـَْلُب ِفْرَعْوَن فَـَلْم ُيْطِلْق ٣٥. اْلَمَطَر َواْلبَـَرَد َوالرُُّعوَد انـَْقطََعْت َعاَد ُيْخِطُئ َوَأْغَلَظ قـَ
 .بَِني ِإْسَرائِيَل َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَسى

على عناده فى عدم إطالق شـعبه وأعلـن أرسل اهللا مع موسى توبيًخا لفرعون  :۱۷-۱۳ع
له أنه قادر على قتله هو وكل شعبه ولكنه يبقيـه حتـى يعطيـه فرصـة للتوبـة وليظهـر عجائبـه مـن 

 .خالل قساوته
 

ثلجيــة حــادة، تنــزل بكميــات كبيــرة مــن أى كــرات أو صــفائح  ،هــدده بــأن يمطــر َبــَرد :۱۸ع
يمة جًدا لذلك حذره اهللا منها لعله يتوب وهذه الضربة عظ. السماء فتصدم وتقتل كل من يصادفها

وأبقاها قرب النهاية لصعوبتها، فهى الضربة السابعة والتى تظهر الغضب اإللهى على المعاندين 
 ".غًدا مثل اآلن"وغيـر المؤمنين، وتظهر قوة اهللا فيها بتحديد زمن الضربة باليوم والساعة بقوله 

 
تبئــــوا فــــى البيــــوت وال يقفــــوا فــــى الحقــــول أو أنــــذر اهللا فرعــــون والمصــــريين ليخ :۲۱-۱۹ع

وقد خاف البعض فاختبأوا، أمَّا من لم يؤمن وبقى خـارج . األماكن العراء لئال يموتوا هم ومواشيهم
ـــا رحمـــة الـــذى ال يريـــد إهـــالك المصـــريين بـــل إيمـــانهم  .بيتـــه فقـــد مـــات بهـــذه الضـــربة وتظهـــر هن

 .وتوبتهم
  أن يأتى يوم الدينونة، كذلك فإرشاد أب اعترافك  وصايا اهللا إنذارات لك لكى تتوب قبل

وكل تعاليم الكنيسة تحاول إنقاذك، فانتهز هذه الفرص لتتوب وتصلح طريقك بل وتقـيم عالقـة 
 .مع اهللا لتتمتع بمحبته

 
وهـى مكونـة مـن ثالثـة أقسـام  ،رفع موسى يده فبدأت الضربة السابعة العنيفة :۲۳، ۲۲ع

 : تضافرت مًعا إلهالك األشرار
 .وهى أصوات مزعجة تمثل إنذارات اهللا: الرعود  -١
 .وهو الثلج الحاد الذى يرمز للغضب اإللهى من السماء: َبَرد  -٢

 .تحرق من يقابها وهى ترمز إلى إلهنا العادل الذى هو نار آكلة: نار  -٣
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وتظهر هنا األعجوبة وهى اتحاد النار مع الثلج فى ضربة واحـدة، ألن الـثلج يحتـاج لبـرودة 
 .يتجمد والنار هى حرارة تناسب الجو الحار وتصهر كل ما هو متجمدحتى 

هــذه الضــربة لــم تحــدث مــن قبــل فــى مصــر ألنهــا تتميــز بــالجو المعتــدل الــذى تنــدر  :۲٤ع

 .فيه الرعود والَبَرد، أما النار فهى غريبة تماًما عن الظروف الجوية فيها
  ودك للتوبـة، فعنـدما تفقـد بعـض اهللا يسمح بظروف معاكسة وغريبة فـى حياتـك لعلهـا تقـ

 .ممتلكاتك أو كرامتك إعلم أن اهللا يناديك لترجع إليه
 

كمـا أفسـد  ،ضرب الَبـَرد كـل المعانـدين الـذين لـم يـدخلوا بيـوتهم هـم ومواشـيهم فمـاتوا :۲٥ع

 .وأهلك النباتات واألشجار

 

ــــا أيًضــــ :۲٦ع ــــيهم هــــذه الضــــربة مثــــل تمييــــز اهللا لشــــعبه ايظهــــر هن ــــأِت عل ــــم ت ــــاقى ، فل ب

 .الضربات
  إيمانك باهللا يحميك من متاعب كثيرة، فال تنزعج من عقاب اهللا لألشرار ألنـك فـى أمـان

 .داخل يده
 

 .تستمرون فى اإلقامة بمصر: تلبثون  :۲۸، ۲۷ع

وألول مــرة أعلــن أنـــه  ،انــزعج فرعــون مــن هــذه الضـــربة أكثــر مــن جميــع الضـــربات الســابقة

تذلل أن يرفـع موسـى عنـه هـذه الضـربة ووعـد بـإطالق الشـعب والتمس ب ،خاطئ وأن اهللا هو البار

 .ليعبدوا اهللا
   ال تنـدفع فــى وعــود ونـذور أثنــاء ضــيقتك ألجـل احتياجــك ثــم تتراجـع عنهــا عنــدما تنفــرج

 .األزمة
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وافـــق موســـى علـــى الصـــالة لرفـــع الضـــربة، ولكـــن بإرشـــاد اهللا لـــه كنبـــى علـــم  :۳۰، ۲۹ع

 .ع فى وعوده ولن يطلق الشعببقساوة قلب فرعون وأنه كاذب ومخاد

 

 .يحمل سنابل: مسبًال  :۳۲، ۳۱ع

 .نضج وكّون بذوًرا: مبزًرا 

 .القمح: الحنطة 

 .البقول مثل الفول والعدس: القطانى 

كانت ضربة الَبَرد فى وقت الربيع حيث نضـج الشـعير والكتـان فأهلكتهمـا هـذه الضـربة، أمـا 

 .لم تصب بأذى ولم يفسد محصولهاالقمح والبقول فكانت مجرد نباتات صغيرة ف

 

 .عندما صلى موسى انقطعت الضربة وتوقفت األمطار والَبَرد والنار :۳۳ع

 

 .بعد انقطاع الضربة عاد فرعون إلى قساوة قلبه ورفض إطالق شعب اهللا :۳٥، ۳٤ع
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 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 ضربتا الجراد والظالم

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع() الضربة الثامنة(التهديد بضربة الجراد )  ۱(

اْدُخْل ِإَلى ِفْرَعْوَن فَِإنِّي َأْغَلْظُت قَـْلَبُه َوقـُُلوَب َعِبيِدِه َألْصَنَع آيَاِتي َهِذِه «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
نَـُهمْ  نَـُهْم فـَتَـْعَلُمو َولُِتخْ ٢. بـَيـْ َعْلُتُه ِفي ِمْصَر َوبِآيَاِتي الَِّتي َصنَـْعتُـَها بـَيـْ َن ِبَر ِفي َمَساِمِع اْبِنَك َواْبِن اْبِنَك ِبَما فـَ

َرانِ «: َفَدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوقَاَال َلهُ ٣. »أَنِّي أَنَا الرَّبُّ  يِّيَن ِإَلى َمَتى َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ِإَلُه اْلِعبـْ
ْعُبُدوِني فَِإنَُّه ِإْن ُكْنَت تَْأَبى َأْن ُتْطِلَق َشْعِبي َها أَنَا َأِجيُء َغداً ِبَجَراٍد ٤. تَْأَبى َأْن َتْخَضَع ِلي؟ َأْطِلْق َشْعِبي لِيـَ

ُكُل اْلَفْضَلَة السَّاِلَمَة اْلَباِقَيَة َلُكْم َويَأْ . فـَيُـَغطِّي َوْجَه اَألْرِض َحتَّى َال ُيْسَتطَاَع َنَظُر اَألْرضِ ٥َعَلى ُتُخوِمَك 
َوَيْمَألُ بـُُيوَتَك َوبـُُيوَت َجِميِع َعِبيِدَك َوبـُُيوَت ٦. َويَْأُكُل َجِميَع الشََّجِر النَّاِبِت َلُكْم ِمَن اْلَحْقلِ . ِمَن اْلبَـَردِ 

. »آبَاُء آبَاِئَك ُمْنُذ يـَْوَم ُوِجُدوا َعَلى اَألْرِض ِإَلى َهَذا اْليَـْومِ  َجِميِع اْلِمْصرِيِّيَن اَألْمُر الَِّذي َلْم يـََرُه آبَاُؤَك َوالَ 
 .َل َوَخَرَج ِمْن َلُدْن ِفْرَعْونَ ثُمَّ َتَحوَّ 

 
طلــب الــرب مــن موســى أن يــدخل إلــى فرعــون ويطلــب منــه إطــالق شــعبه ولكنــه  :۲، ۱ع

تثبيتًـا إليمـان شـعب اهللا علـى مـدى لكـل األجيـال و  سيرفض ليتمجد اهللا فى قساوة قلبه وتكون عبرةً 
 .م اآلباء أبناءهم مدى قوة اهللا وحمايته ألوالده وعقابه ألعدائهمفيعلِّ  ،األيام
  إهتم بتعليم أبناءك اإليمان باهللا والكنيسة حتى يصبح لهم الحس الروحى ويشعروا بعمل

 .اهللا فى األحداث المحيطة بهم ويعيشوا مطمئنين فى رعايته
 

 .رون فرعون لعدم إطالقه شعب اهللا حتى يرجع عن قساوة قلبهاموسى وه خوبَّ  :۳ع
 

ــم يطلــق شــعب بنــى إســرائيل ،موســىأيًضــا ه دهــدَّ  :٦-٤ع ة بأن اهللا سيضــربه الضــر  ،إن ل
الثامنة وهى ضربة الجراد الذى سيأتى بأعداد ضخمة ليس فقط كعادة الجراد ولكن بأضعاف هذه 
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مــن الجــراد مثــل هــذا مــن قبــل، فيأكــل كــل شــئ أخضــر فــى إذ لــم تشــاهد مصــر هجوًمــا  ،األســراب
والمقصـود . مصر سواء النباتات الصغيرة أو األشجار ويغطى ليس فقط الحقول بل أيًضا البيـوت

هى الحنطة والقطانى وأثمار األشجار التى ربما نجا شـئ فيهـا والحبـوب  بالفضلة السالمة الباقية
رون مــــن القصـــر وتركـــاه لقســـاوة قلبــــه اوســـى وهـــثــــم خـــرج م .المحفوظـــة فـــى المخـــازن المكشـــوفة

وانزعاجه من التهديد اإللهى، وهذا يظهـر ضـعف اآللهـة المصـرية العـاجزة عـن حمايـة المصـريين 
اتهـا ستصـير فـى من الجراد الذى يأكل قوتهم الضـرورى، إذ أن مصـر بلـد زراعـى فلـو فسـدت نبات

 .جوع عظيم
 
 ):۱۱-۷ع(تفاوض فرعون مع موسى )  ۲(

أََلْم . ِإَلى َمَتى َيُكوُن َهَذا لََنا َفّخًا؟ َأْطِلِق الرَِّجاَل لِيَـْعُبُدوا الرَّبَّ ِإَلَهُهمْ «: َعِبيُد ِفْرَعْوَن َلهُ  فـََقالَ ٧
الرَّبَّ  اْذَهُبوا اْعُبُدوا«: فـََقاَل َلُهَما. فـَُردَّ ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْونَ ٨» تـَْعَلْم بـَْعُد َأنَّ ِمْصَر َقْد َخرَِبْت؟

َيانَِنا َوُشُيوِخَنا«: فـََقاَل ُموَسى٩» َوَلِكْن َمْن َوَمْن ُهُم الَِّذيَن َيْذَهُبوَن؟. ِإَلَهُكمْ  َنْذَهُب بَِبِنيَنا . َنْذَهُب بِِفتـْ
َعُكْم َهَكَذا َكَما ُأْطِلُقُكْم َيُكوُن الرَّبُّ مَ «: فـََقاَل َلُهَما١٠. »َألنَّ لََنا ِعيدًا لِلرَّبِّ . َوبـََناتَِنا بَِغَنِمَنا َوبـََقرِنَا

اَم ُوُجوِهُكْم َشّراً . َوَأْوَالدَُكمُ  ُتُم الرَِّجاَل َواْعُبُدوا الرَّبَّ . لَْيَس َهَكَذا١١. اْنظُُروا ِإنَّ ُقدَّ ألَنَُّكْم . اْذَهُبوا أَنـْ
 .َفطُِرَدا ِمْن َلُدْن ِفْرَعْونَ . »ِلَهَذا طَاِلُبونَ 

 
ملكــى ومشــيرو فرعــون بقــوة إلــه العبــرانيين الــذى أخــرب مصــر شــعر رجــال الــبالط ال :۷ع

أن  رغــمووأظهـر عجـز آلهتهــا واضـطروا أخيــًرا إلـى معاتبــة فرعـون ومطالبتــه بـإطالق بنــى إسـرائيل، 
 .معارضتهم لفرعون يمكن أن تطيح بحياتهم ولكن ضيقهم الشديد وٕاحباطهم دفعهم إلى هذا

 
فوافــق علــى فكــرة خــروج  ،إذ شــعر بقــوة اهللا ،هتــأثر فرعــون بكــالم عبيــده واقتنــع بصــحت :۸ع

الشــعب لعبــادة اهللا، ولكــن قســاوة قلبــه جعلتــه يــرفض خــروج كــل بنــى إســرائيل وأراد تحديــد بعــض 
ونالحــظ أن فرعــون كــان قــد وافــق أن . فئــاتهم لتخــرج، وفــى هــذا يظهــر أن طاعتــه هللا غيــر كاملــة

وافــق علــى خــروج بنــى و د ثــم عــا ،ورفــض موســى ذلــك) ٢٥: ٨ص(يــذبحوا هللا فــى أرض مصــر 
ورفــض موســى ذلــك ) ٢٨: ٨ص(افة قصــيرة مــن مصــر ســإســرائيل ليــذبحوا هللا ولكــن علــى بعــد م



 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٧٣γ 

أيًضــا مصــًرا علــى تنفيــذ كــالم اهللا بالكامــل، أمــا هنــا فوافــق علــى خــروجهم مســيرة ثالثــة أيــام ولكــن 
 .بشرط أال يخرج كل بنى إسرائيل

 
أى كل الشعب مع .. صغاًرا، رجاًال ونساءً أصرَّ موسى أن يذهبوا جميًعا، كباًرا و : ۹ع

 .ماشيتهم ليعبدوا اهللا ويعّيدوا له
 

من شدة الضربات التى وقعت على فرعون والمصريين، تحايل على موسى : ۱۱، ۱۰ع
ظاهر باإلشفاق على بنى إسرائيل وقال ليذهب الرجال فقط وال يأخذوا النساء أو األطفال معهم تف

، "قدام وجوهكم شًرا" الجوع والعطش وحيوانات البريةكبالصحراء  لئال يتعرضوا لمشاق السفر
إذ أشار لعبيده فأخرجوهما باحتقار  هما من عندهدفرفض موسى اقتراحه وهنا غضب فرعون وطر 

 .من أمامه
   ال تتفاوض مع إبلـيس فـى أى خطيـة فهـو شـرير ويمكـن أن يبـدأ بإسـقاطك فـى التهـاون

. حــد الممارســات الروحيــة مــدبًرا لــك شــًرا أكبــر مــع الوقــتفــى خطيــة صــغيرة أو التقصــير فــى أ
 .ثابر على جهادك وزد تمسكك باهللا فينكسر إبليس تحت قدميك

 
 ):۱٥-۱۲ع() الضربة الثامنة(ضربة الجراد )  ۳(

ْرِض ِمْصَر ُمدَّ َيَدَك َعَلى َأْرِض ِمْصَر َألْجِل اْلَجَراِد لَِيْصَعَد َعَلى أَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٢
َفَمدَّ ُموَسى َعَصاُه َعَلى َأْرِض ِمْصَر َفَجَلَب الرَّبُّ َعَلى ١٣. »َويَْأُكَل ُكلَّ ُعْشِب اَألْرِض ُكلَّ َما تـَرََكُه اْلبَـَردُ 

يُح الشَّْرِقيَُّة اْلَجَراَد َوَلمَّا َكاَن الصََّباُح َحَمَلِت الرِّ . اَألْرِض رِيحًا َشْرِقيًَّة ُكلَّ َذِلَك النـََّهاِر وَُكلَّ اللَّْيلِ 
َلُه َجَراٌد . َفَصِعَد اْلَجَراُد َعَلى ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َوَحلَّ ِفي َجِميِع ُتُخوِم ِمْصرَ ١٤ َشْيٌء ثَِقيٌل ِجّدًا َلْم َيُكْن قـَبـْ

َوَأَكَل َجِميَع ُعْشِب . ْظَلَمِت اَألْرضُ َوَغطَّى َوْجَه ُكلِّ اَألْرِض َحتَّى أَ ١٥َهَكَذا ِمثْـَلُه َوَال َيُكوُن بـَْعَدُه َكَذِلَك 
ِب اْلَحْقِل اَألْرِض َوَجِميَع َثَمِر الشََّجِر الَِّذي تـَرََكُه اْلبَـَرُد َحتَّى َلْم يـَْبَق َشْيٌء َأْخَضُر ِفي الشََّجِر َوَال ِفي ُعشْ 

 .»ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصرَ 
اد لتأكـل كـل زرع أخضـر بـاٍق أمر الرب موسى أن يرفع عصاه ويأمر بضربة الجـر  :۱۲ع

 .فى مصر بعد أن أتلفت ضربة الَبَرد معظم النباتات



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٧٤γ 

 
حملت ريح شرقية أسراًبا ضخمة من الجراد على كل أرض مصر وأكلت كـل  :۱٥-۱۳ع

 .شئ أخضر فيها ومن كثرة الجراد الطائر فى الجو حجب ضوء الشمس فصار كأنه ليل مظلم
   تـــه وراحتـــه الماديـــة لعلـــه يرجـــع ويتـــوب فيجـــد خـــالص البعـــد عـــن اهللا يفقـــد اإلنســـان قدر

 .نفسه
 
 ):۲۰-۱٦ع(رفع ضربة الجراد )  ٤(

َواآلَن ١٧. َأْخطَْأُت ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهُكَما َوِإلَْيُكَما«: َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَسى َوَهاُروَن ُمْسرِعًا َوقَالَ ١٦
َفَخَرَج ١٨. »َصلَِّيا ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهُكَما لِيَـْرَفَع َعنِّي َهَذا اْلَمْوَت فـََقطْ اْصَفَحا َعْن َخِطيَِّتي َهِذِه اْلَمرََّة فـََقْط وَ 

فـََردَّ الرَّبُّ رِيحًا َغْربِيًَّة َشِديَدًة ِجّدًا َفَحَمَلِت اْلَجَراَد ١٩. ُموَسى ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن َوَصلَّى ِإَلى الرَّبِّ 
َد الرَّبُّ قـَْلَب ِفْرَعْوَن ٢٠. ْم تـَْبَق َجَراَدٌة َواِحَدٌة ِفي ُكلِّ ُتُخوِم ِمْصرَ لَ . َوَطَرَحْتُه ِإَلى َبْحِر ُسوفَ  َوَلِكْن َشدَّ
 .فـََلْم ُيْطِلْق بَِني ِإْسَرائِيلَ 

 
شـــــعر فرعـــــون بعجـــــزه وضـــــياع مصـــــر وتعرضـــــها للجـــــوع والمـــــوت المؤكـــــد،  :۱۷، ۱٦ع

رفعــا الجــراد عنـه ووعــد بــأن يطلــق فاسـتدعى موســى وهــارون وأعلـن خطــأه أمامهمــا وترجاهمـا أن ي
 .الشعب وتكون هذه هى آخر ضربة يرفعانها عنه

  ووصاياه ال تثق فى وعود إبليس أو األشرار أعوانه فهو مخادع وتمسك باهللا فقط. 
 

عكـس الـريح الشـرقية التـى حملـت  ،فأرسل ريًحـا غربيـة صلى موسى إلى اهللا :۱۹، ۱۸ع
ر وأســقطته فــى صــيح الشــرقية فحملــت الجــراد كلــه مــن موكانــت أشــد مــن الــر  ،الجــراد إلــى مصــر

 .فتخلصت مصر من الجراد) بحر سوف(البحر األحمر 
  ه طـرق ـاهللا قادر على كل شئ، فال تخاف من قسوة الظروف مهما بدت صعبة فـاهللا لـ

 .كثيرة لحلها
 .عاد فرعون إلى قساوة قلبه ورفض إطالق الشعب :۲۰ع
 

 



 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٧٥γ 

 ):۲۳-۲۱ع() لتاسعةالضربة ا(ضربة الظالم )  ٥(

َماِء لَِيُكوَن َظَالٌم َعَلى َأْرِض ِمْصَر َحتَّى يـُْلَمُس «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢١ ُمدَّ َيَدَك َنْحَو السَّ
َلْم ٢٣. مٍ َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه َنْحَو السََّماِء َفَكاَن َظَالٌم َداِمٌس ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َثالَثََة أَيَّا٢٢. »الظََّالمُ 

 !َوَلِكْن َجِميُع بَِني ِإْسَرائِيَل َكاَن َلُهْم نُوٌر ِفي َمَساِكِنِهمْ . يـُْبِصْر َأَحٌد َأَخاُه َوَال قَاَم َأَحٌد ِمْن َمَكانِِه َثالَثََة أَيَّامٍ 
 

أمر اهللا موسى أن يمد يده ويأمر بالضربة التاسعة وهى ضربة الظـالم علـى  :۲۲، ۲۱ع

د فرعون قبل ضربة الظالم هذه ألجل قساوة قلبـه حظ هنا أن موسى لم يهدِّ ويال. أرض مصركل 

وعــدم اســتعداده لســماع صــوت اهللا، فاحتجــب الشــمس وصــار ظــالم كامــل علــى كــل أرض مصــر 

س، كـأن الظـالم وكان ظالمًا شديدًا ليس فيه ضوء قمر أو نجوم، ويعبر عـن شـدته بأنـه يكـاد ُيلَمـ

أى الشــمس ) رع(قـد أظهــرت هــذه الضـربة عجــز إلههـم العظــيم و . حـائط يمكــن أن يلمسـه اإلنســان

وبالطبع كان هناك خوف عظيم فى كل أرض مصر يعبر عنه سفر الحكمة . التى كانوا يعبدونها

بالتفصـــيل عـــن حركـــة الحشـــرات والحيوانـــات فـــى الظـــالم والرعـــب الـــذى جعـــل المصـــريين يكـــادوا 

 .يموتون

 
حرك خاللها مصرى من مكانه من أجل خوفه ولـم كان الظالم لمدة ثالثة أيام لم يت :۲۳ع

يبصر فيها أحد غيره، ولكن على الجانب اآلخر كان هناك نور فى أرض جاسان ولم تأِت عليهم 

 .هذه الضربة مثل باقى الضربات

عـــن اهللا، أمـــا أوالده فيتمتعـــون الـــذى يصـــيب البعيـــدين ربة للعمـــى الروحـــى ضـــوترمـــز هـــذه ال

 .التمييز بإشراقه عليهم وقدرتهم على

  فتمســك بوصــاياه وانتهــز الفرصـة باقترابــك إليــه فيــزداد  ،إن كـان اهللا قــد أظهــر نفســه لـك
 .تمتعك بضيائه وتخلص من ظلمة الخطية

 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٧٦γ 

 ):۲۹-۲٤ع(رفع ضربة الظالم )  ٦(

َر َأنَّ َغَنَمُكْم َوبـَقَ . اْذَهُبوا اْعُبُدوا الرَّبَّ «: َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَسى َوقَالَ ٢٤ َقىَغيـْ َأْوَالدُُكْم . رَُكْم تـَبـْ
َقاَل ُموَسى٢٥. »أَْيضًا َتْذَهُب َمَعُكمْ  أَْنَت تـُْعِطي أَْيضًا ِفي أَْيِديَنا َذبَاِئَح َوُمْحَرقَاٍت ِلنُـَقرِّبـَُها ِللرَّبِّ «: فـَ

َقى ِظْلفٌ . فـََتْذَهُب َمَواِشيَنا أَْيضًا َمَعَنا٢٦ِإَلِهَنا  َها نَ . َال يـَبـْ َوَنْحُن َال . ْأُخُذ ِلِعَباَدِة الرَّبِّ ِإَلِهَناألَنـََّنا ِمنـْ
َد الرَّبُّ قَـْلَب ِفْرَعْوَن فَـَلْم َيَشْأ َأْن ُيْطِلَقُهمْ ٢٧. »نـَْعِرُف ِبَماَذا نـَْعُبُد الرَّبَّ َحتَّى نَْأِتَي ِإَلى ُهَناكَ  . َوَلِكْن َشدَّ

فـََقاَل ٢٩. »ِإنََّك يـَْوَم تـََرى َوْجِهي َتُموتُ .  تـََر َوْجِهي أَْيضاً الَ . اْحَتِرزْ . اْذَهْب َعنِّي«: َوقَاَل َلُه ِفْرَعْونُ ٢٨
 .»أَنَا الَ َأُعوُد َأَرى َوْجَهَك أَْيضاً ! نِِعمَّا قـُْلتَ «: ُموَسى

 
عاد فرعون للتفاوض مـع موسـى بـإخراج الشـعب كلـه، رجـال ونسـاء وأطفـال، ولكـن  :۲٤ع

 .يد الطاعة الكاملة هللا ألجل قساوة قلبهبشرط أال يأخذوا معهم أغنامهم، فهو ال ير 
  وال تتـرك إلبلـيس . ال تطع بعض الوصايا وتترك وصية واحدة فيـأتى عليـك غضـب اهللا

أن يتملــك علــى أى حاســة مــن حواســك أو أى قــدرة مــن قــدراتك ولــو كانــت صــغيرة وال تتســاهل 
وســيحاربك بــه برؤيــة أو امــتالك أى شــئ يمكــن أن يســقطك فــى الخطيــة ألن إبلــيس لــن يهــدأ 

 .فاقطع عنك كل شئ ينجسك وتمسك بنقاوتك وكل وصايا اهللا ،ليسقطك
 

 .أظالف وهو مقدمة قدم الحيوان التى تشبه الظفر دمفر : ظلف  :۲٦، ۲٥ع
أى أننا ال نستطيع عبادة الرب بـدون تقـديم ذبـائح مـن الماشـية وال نعـرف : بماذا نعبد الرب 

 .أن نأخذ كل ماشيتناعدد الحيوانات التى سنذبحها فينبغى 
 .رفض موسى وطلب أيًضا أن يأخذوا ماشيتهم معهم حتى يستطيعوا تقديم ذبائح هللا

 
ـــل فـــى غضـــبه قـــال  :۲۸، ۲۷ع ـــه ورفـــض طاعـــة كـــالم اهللا ب ـــى قلب غضـــب فرعـــون وقسَّ

يريد أن يراهما بعـد ذلـك وليختفيـا مـن أمامـه إلـى األبـد أى رفـض مقابلتهمـا ال رون أنه الموسى وه
 .دإلى األب
   التمـــادى فـــى الخطيـــة يجعـــل اإلنســـان يســـد أمامـــه فـــرص التوبـــة حتـــى النهايـــة فيخســـر

 .خالص نفسه
 

وكـــان فـــى ذهـــن فرعـــون . وافـــق موســـى علـــى كـــالم فرعـــون بعـــدم رؤيتـــه مـــرة أخـــرى :۲۹ع
وقــد حــدث هــذا فعــًال بغرقــه فــى  .يموتســالغضــب علــى موســى، أمــا فــى ذهــن موســى أن فرعــون 

 .البحر األحمر



 الَحاِدى َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ٧٧γ 

 

 الَحاِدى َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 إعالن ضربة األبكار

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(الضربة العاشرة وسلب المصريين )  ۱(

بـَْعـَد َذلِـَك ُيْطِلُقُكـْم . َضْربًَة َواِحَدًة أَْيضاً َأْجِلُب َعلَـى ِفْرَعـْوَن َوَعلَـى ِمْصـرَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
ـْعِب َأْن َيْطلُـَب ُكـلُّ رَُجـٍل ٢. ُقُكْم َيْطُردُُكْم َطْرداً ِمْن ُهَنا بِالتََّمـامِ َوِعْنَدَما ُيْطلِ . ِمْن ُهَنا َتَكلَّـْم ِفـي َمَسـاِمِع الشَّ

ـْعِب ِفـي ُعيُـ٣. »ِمْن َصاِحِبِه وَُكلُّ اْمَرَأٍة ِمْن َصاِحَبِتَها َأْمِتَعـَة ِفضَّـٍة َوَأْمِتَعـَة َذَهـبٍ  وِن َوَأْعطَـى الـرَّبُّ نِْعَمـًة لِلشَّ
 .َوأَْيضاً ُموَسى َكاَن َعِظيماً ِجّداً ِفي َأْرِض ِمْصَر ِفي ُعِ◌يُوِن َعِبيِد ِفْرَعْوَن َوُعُيوِن الشَّْعبِ . اْلِمْصرِيِّينَ 

 
ويقدم  ،دار هذا الحديث بين اهللا وموسى قبل استدعاء فرعون لموسى أثناء ضربة الظالم

 ).١٠ص(نهاية تفاصيل للقاء موسى األخير مع فرعون المذكور فى 
 

م اهللا موسى وطمأنه أن الضربة المقبلة هى الضربة األخيرة كلّ  ،بعد ضربة الظالم: ۱ع
وستكون قاسية جدًا لدرجة أن فرعون سيخرجهم بسرعة من مصر ويطردهم من شدة خوفه من 

وقد قال الرب ذلك لموسى حتى يقويه فال ينزعج من تهديدات فرعون اآلتية أو المذكورة . إلههم
 .فى نهاية األصحاح السابق بأنه سيقتله لو رآه مرة ثانية

 
لقـد أذَّل المصــريون بنــى إســرائيل وســلبوهم أجــرتهم بتســخيرهم فــى أعمــال البنــاء، فــأراد  :۲ع

فأوصــاهم أن يســتعيروا مــن أصــدقائهم  ،اهللا أن يــرد لهــم شــيًئا مــن حقــوقهم الماديــة عنــد المصــريين
وهــذه ليســت ســرقة ألن اهللا هــو الــذى أمــر بــذلك وهــى  .المصــريين مســبوكات مــن الــذهب والفضــة

 .تنفيذ لوصاياه لكى يؤدب المصريين على جشعهم وطمعهم واستغاللهم لشعبه
  ال تكن ظالًما وقاسًيا على غيرك ألن اهللا العادل يراك وسيقتّص منك فى الوقت

 .المناسب بل قد ُيقوِّى الضعيف الذى ظلمته عليك
  



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٧٨γ 

شعبه فى عيون المصريين فأحبوهم من ناحية وخافوا منهم ومن أعطى اهللا نعمة ل: ۳ع
آلهتهم من ناحية أخرى، فعندما طلبوا منهم الذهب أعطوهم فى الحال مع علمهم أنهم مرتحلون 

ر، أى حاولوا استرضاءهم بأى شكل فأعطوهم ما أرادوا من الذهب والفضة، أما موسى صعن م
 .فخافه عبيد فرعون وكبار رجال الدولة

ولم يقل " الرجل موسى"تشكك البعض فى أن كاتب السفر هو موسى النبى إذ يذكر هنا ي
 .أنا ولكن الحقيقة أنه يتكلم باتضاع قائًال الرجل ثم يعلن عظمة عمل اهللا معه

 
 ):۸-٤ع(التهديد بضربة األبكار )  ۲(

فـََيُموُت ُكلُّ ٥ِل َأْخُرُج ِفي َوَسِط ِمْصَر َهَكَذا يـَُقوُل الرَّبُّ ِإنِّي َنْحَو ِنْصِف اللَّيْ «: َوقَاَل ُموَسى٤
ى وَُكلُّ ِبْكِر ِبْكٍر ِفي َأْرِض ِمْصَر ِمْن ِبْكِر ِفْرَعْوَن اْلَجاِلِس َعَلى ُكْرِسيِِّه ِإَلى ِبْكِر اْلَجارِيَِة الَِّتي َخْلَف الرَّحَ 

ُلُه َوَال َيُكوُن ِمثْـُلُه أَْيضاً َوَيُكوُن ُصَراٌخ َعِظيٌم ِفي ُكلِّ َأْرِض ِمْصَر َلْم ٦. بَِهيَمةٍ  َوَلِكْن َجِميُع بَِني ٧. َيُكْن ِمثـْ
ِلَكْي تـَْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ يَُميـُِّز بـَْيَن . ِإْسَرائِيَل َال ُيَسنُِّن َكْلٌب ِلَسانَُه ِإَلْيِهْم َال ِإَلى النَّاِس َوَال ِإَلى اْلبَـَهاِئمِ 

اْخُرْج أَْنَت َوَجِميُع : يَـْنِزُل ِإَليَّ َجِميُع َعِبيِدَك َهُؤَالِء َوَيْسُجُدوَن ِلي قَائِِلينَ فَـ ٨. اْلِمْصرِيِّيَن َوِإْسَرائِيلَ 
 .اْلَغَضبِ  ُثمَّ َخَرَج ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن ِفي ُحُموِّ . »َوبـَْعَد َذِلَك َأْخُرجُ . الشَّْعِب الَِّذيَن ِفي أَثَِركَ 

 
 ،فى الخروج من مصر ولكن بدون الماشية عندما دعا فرعون موسى وناقشه: ٥، ٤ع

كلمه بقوة وحزم وأعلن له كما أمره الرب الضربة العاشرة وهى ضربة و رفض موسى هذا اإلقتراح 
األبكار التى فيها يخرج اهللا فى شكل مالك فى نصف الليل فيقتل كل بكر فى جميع بيوت 

 .ار البهائمالمصريين سواء بكر الملك أو بكر العبد والجارية وكذلك أبك
   بكر المصريين يرمـز إلـى بكـر الشـر أى أكبـر وأفظـع الشـر الـذى فيـك ونصـف الليـل يرمـز

إقطع رأس الخطية ومصدرها لتستريح منهـا، فـال مهادنـة مـع . إلى الظلمة حيث تنتشر الخطية
 .إبليس
ذه الضربة مفزعة وفوق احتمال المصريين وستعم فى جميع البيوت، فيكون ستكون ه: ٦ع

 .اخ فى جميع بيوت المصريينصر 



 الَحاِدى َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ٧٩γ 

  فــــال تكتــــِف بالصــــراخ مــــن وجعهــــا بــــل ارجــــع إلــــى اهللا بالتوبــــة  ،إن ســــمح اهللا لــــك بضــــيقة
 .فيسامحك ويشفيك من أوجاعها

 
 .ال يؤذيهم أحد: ال يسنن كلب لسانه : ۷ع

يكونون فى بل أعلن موسى أيًضا أن اهللا سيميز شعبه فال يصيبهم هم وبهائمهم أى أذى 
 .رغم من التعب الشديد الذى للمصريينسالم بال
 

 .غضب شديد وهو غضب مقدس هنا ألنه يعلن قوة اهللا: حمو الغضب : ۸ع
أعلن موسى أيًضا لفرعون أنه سيرسل عبيده ويترجونه ويسجدون أمامه لعله يرضى أن 

أى أن فرعون سيوافق ويخضع ويلتمس رضا موسى من كثرة . يخرج من مصر هو وبنى إسرائيل
 .والمقصود بسجود عبيده هو خوفهم من موسى وليس لعبادته .الذى فيه الخوف

وبعدما هدَّد موسى فرعون بكالم حازم وقوى، غضب فرعون وقال له كما ُذِكَر فى نهاية 
ال تظهر ثانية أمامى وٕاال سأقتلك، فوافق موسى وقال له فعًال لن ترانى ألنه يعرف أنه ) ١٠ص(

 .عند فرعونثم خرج بغضب وقوة من . سيموت
 
 ):۱۰، ۹ع(عناد فرعون )  ۳(

وََكاَن ُموَسى ١٠. »َال َيْسَمُع َلُكَما ِفْرَعْوُن لَِتْكثـَُر َعَجائِِبي ِفي َأْرِض ِمْصرَ «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٩
لْ . َوَهاُروُن يـَْفَعَالِن ُكلَّ َهِذِه اْلَعَجاِئِب َأَماَم ِفْرَعْونَ  َد الرَّبُّ قـَ َب ِفْرَعْوَن فـََلْم ُيْطِلْق بَِني ِإْسَرائِيَل َوَلِكْن َشدَّ

 .ِمْن َأْرِضهِ 

 
وهو يسمح بهذا لكى يتمجد  ،نبَّه اهللا موسى لعناد فرعون فأعلمه أنه سيرفض كالمه: ۹ع

 .وتظهر قوته فوق كل آلهة المصريين
 
 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٨٠γ 

 
 

 
   ــيهم ثــم يــؤدبهم، و ــم أنهــم ال تنــزعج مــن تكبــر األشــرار وقــوتهم، فــاهللا يطيــل أناتــه عل اعل

 .فاثبت فى إيمانك لتنال المجازاة األبدية... يقاومون الخير الذى فيك ألنهم أشرار 

 

زال يعاند وال يريد  هذه خالصة ردود أفعال فرعون لكل الضربات وهى أنه ما: ۱۰ع
 .الخضوع هللا

 



 َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٨١γ 

 

 َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 
 صح وخروج بنى إسرائيل من مصر بعد ضربة األبكارالف

Rη Ε η 
 

 ):۱٤-۱ع(شريعة الفصح )  ۱(

ِ ُموَسى َوَهاُروَن ِفي َأْرِض ِمْصرَ  كلموَ ١ ُهَو َلُكْم . َهَذا الشَّْهُر َيُكوُن َلُكْم رَْأَس الشُُّهورِ «٢: الرَّبُّ
َكلَِّما ُكلَّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل قَائَِلْيِن ِفي اْلَعاِشِر ِمْن َهَذا الشَّْهِر يَْأُخُذوَن َلُهْم ُكلُّ َواِحٍد ٣ .ُل ُشُهوِر السََّنةِ َأوَّ 

َوِإْن َكاَن اْلبَـْيُت َصِغيرًا َعْن َأْن َيُكوَن ُكْفوًا ِلَشاٍة يَْأُخُذ ُهَو ٤. َشاًة ِلْلبَـْيتِ . َشاًة ِبَحَسِب بـُُيوِت اآلبَاءِ 
َتُكوُن ٥ .ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َحَسِب َأْكِلِه َتْحِسُبوَن ِللشَّاةِ . ارُُه اْلَقرِيُب ِمْن بـَْيِتِه ِبَحَسِب َعَدِد النـُُّفوسِ َوجَ 

اْلِحْفِظ  َوَيُكوُن ِعْندَُكْم َتْحتَ ٦. َلُكْم َشاًة َصِحيَحًة ذََكرًا اْبَن َسَنٍة تَْأُخُذونَُه ِمَن اْلِخْرفَاِن َأْو ِمَن اْلَمَواِعزِ 
ْهرِ  َويَْأُخُذوَن ٧. ثُمَّ َيْذَبُحُه ُكلُّ ُجْمُهوِر َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل ِفي اْلَعِشيَّةِ . ِإَلى اْليَـْوِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمْن َهَذا الشَّ

ِم َوَيْجَعُلونَُه َعَلى اْلَقاِئَمتَـْيِن َواْلَعَتَبِة اْلُعْلَيا ِفي اْلبُـُيوِت الَِّتي  َويَْأُكُلوَن اللَّْحَم تِْلَك ٨. يَْأُكُلونَُه ِفيَهاِمَن الدَّ
َلَة َمْشِويًّا بِالنَّاِر َمَع َفِطيرٍ  َال تَْأُكُلوا ِمْنُه نـَْيئًا َأْو طَِبيخًا َمْطُبوخًا بِاْلَماِء ٩. َعَلى َأْعَشاٍب ُمرٍَّة يَْأُكُلونَهُ . اللَّيـْ

ُقوا ِمْنُه ِإَلى الصََّباحِ ١٠. ِعِه َوَجْوِفهِ رَْأَسُه َمَع َأَكارِ . َبْل َمْشوِيًّا بِالنَّارِ  َواْلَباِقي ِمْنُه ِإَلى الصََّباِح . َوَال تـُبـْ
. َأْحَقاؤُُكْم َمْشُدوَدٌة َوَأْحِذيـَُتُكْم ِفي َأْرُجِلُكْم َوِعِصيُُّكْم ِفي أَْيِديُكمْ : َوَهَكَذا تَْأُكُلونَهُ ١١. ُتْحرُِقونَُه بِالنَّارِ 

َلَة َوَأْضِرُب ُكلَّ ِبْكٍر ِفي َأْرِض ١٢. ُهَو ِفْصٌح لِلرَّبِّ . بَِعَجَلةٍ َوتَْأُكُلونَُه  فَِإنِّي َأْجَتاُز ِفي َأْرِض ِمْصَر َهِذِه اللَّيـْ
ُم َعَالَمًة َوَيُكوُن َلُكُم ا١٣. أَنَا الرَّبُّ . َوَأْصَنُع َأْحَكامًا ِبُكلِّ آِلَهِة اْلِمْصرِيِّينَ . ِمْصَر ِمَن النَّاِس َواْلبَـَهاِئمِ  لدَّ

َم َوَأْعبُـُر َعْنُكْم َفَال َيُكوُن َعَلْيُكْم َضْربٌَة لِْلَهَالِك حِ  ُتْم ِفيَها فََأَرى الدَّ يَن َأْضِرُب َأْرَض َعَلى اْلبُـُيوِت الَِّتي أَنـْ
 .ْجَياِلُكْم تـَُعيُِّدونَُه َفرِيَضًة أََبِديَّةً ِفي أَ . َوَيُكوُن َلُكْم َهَذا اْليَـْوُم َتْذَكاراً فـَتُـَعيُِّدونَُه ِعيداً ِللرَّبِّ ١٤. ِمْصرَ 

 
كـان شـهر أبيـب هـو السـابع فـى السـنة المدنيـة ودعـوه أيًضـا : أول شهور السنة  :۲، ۱ع
وجعلــه اهللا أول شــهور الســنة الدينيــة ألن ذبــح خــروف الفصــح يــتم فــى بعــد الســبى البــابلى نيســان 

صـار لليهـود سـنة مدنيـة يكـون شـهر أبيـب هـو  وبهذا ،ه وتم فيه خروج بنى إسرائيل من مصرـأول
 .الســابع منهــا وســنة دينيــة يكــون شــهر أبيــب هــو األول فيهــا أى الفــرق بــين الســنتين ســتة شــهور



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٨٢γ 

وكلمة أبيب تعنى السنبلة الخضراء ألن هذا الشـهر يـأتى فـى الربيـع وقـد أخـذ األقبـاط نفـس االسـم 
 .ووضعوه فى شهورهم ولكن فى ميعاد آخر وهو الصيف

أعلن لهما اهللا أهم شريعة فى العهـد  ،رون من قصر فرعون آلخر مرةاوه د خروج موسىبع
أن  افحـدَّد لهمـ. القديم وهى عيد الفصـح ألنهـا محـور العهـد القـديم إذ ترمـز بوضـوح لفـداء المسـيح

الشــهر الــذى هــم فيــه وهــو شــهر أبيــب يكــون رأس الشــهور وأولهــا، ويقصــد أن الفــداء هــو أســاس 
 .ة كل شئ والذى ننال نتائجه فى العهد الجديد من خالل األسرار المقدسةاإليمان وبداي

١-  

 .العائالت أو األسر فى كل سبط دأى بحسب عد: بحسب بيوت اآلباء  :٤، ۳ع
 .عدد أفراد األسرة: بحسب عدد النفوس 
 .أى أن مقدار الطعام للكبار أكثر من األطفال: كل واحد بحسب أكله 

بيـــت يأخـــذ شـــاة ليـــذبحها عنـــه ويأكـــل منهـــا وتكـــون الشـــاه فـــى  تــتلخص الشـــريعة فـــى أن كـــل
إن كان . حجمها حسب عدد أفراد األسرة، أى أن المسيح يشبع األسرة كلها كبيرة كانت أم صغيرة

وهـذا الجـار يرمـز لألمـم أى أن شـعب اهللا  .عدد األسـرة قليـل يأخـذ معـه جـاره ويـذبحان شـاة واحـدة
 .ينادى بالمسيح ليؤمن العالم كله

يرمز أنه بعـد الوصـايا العشـر فـى العهـد القـديم يـأتى هذا ميعاد أخذ الشاة هو اليوم العاشر و 
 .المسيح الفادى

 
 :يشترط اهللا فى الشاة التى ستذبح ما يلى  :٥ ع

 .ألن المسيح هو حمل بال عيب أى بال خطية:  اصحيحً 
 .ألن المسيح ذكر أى عريس للنفس: ذكًرا 

 .حيوية والشباب كما المسيح مصدر الحياةأى ممتلئ من ال: ابن سنة 
يتميز الخروف أو الماعز بالطاعة والهدوء، فهو يرمـز للمسـيح الـذى : الخرفان أو المواعز 

 .أطاع حتى الموت وكان فى سالم دائم
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واختيــار الخــروف . ويظهــر مــن هــذا أن خــروف الفصــح هــو رمــز واضــح للمســيح المصــلوب
 :لكن أيًضا ذكًرا ليس فقط ألنه يرمز للمسيح و 

ألنــه يفــدى ذكــور بنــى إســرائيل الــذى كــانوا يموتــون مــن قســوة العمــل أو يقــتلهم فرعــون  -١
 ).١ص(بإلقائهم فى النهر 

 .ألنه يفدى أبكار بنى إسرائيل الذكور فى الوقت الذى يقتل فيه المالك أبكار مصر -٢

 
عائًبـا، واليـوم  يحفظ حتى اليـوم الرابـع عشـر للتأكـد مـن سـالمته حتـى ال يقـدم هللا شـيًئا :٦ع

والقمر يرمز للكنيسة فالمسيح هو فادى الكنيسة فى كمال . الرابع عشر الذى يكون فيه القمر بدًرا
وبقــاءه أربعــة أيــام لــه معــانى روحيــة ونفســية أخــرى باإلضــافة للتأكــد مــن ســالمته  .بهائهــا ولمعانهــا

 :وهذه المعانى هى
مــا أن المســيح عــاش بــين اليهــود شــعور العائلــة أن الخــروف صــار كواحــد مــن أفرادهــا ك -١

 .كواحد منهم ثم فداهم وفدى البشرية
 .سنة فى مصر ٤٠٠بقاءه أربعة أيام يرمز لعبوديتهم  -٢

 .ليتأملوا ويفكروا فى خالصهم الذى سيتم بذبح الخروف الذى يرمز للمسيح -٣
وهـــو مـــا يســـمى عنـــد اليهـــود العشـــاء األول أى غـــروب الشـــمس حـــين تميـــل : فـــى العشـــية 

أمـا العشـاء الثـانى فهـو  .أى الثالثة ظهًرا بالتوقيت الحالىفى الساعة التاسعة و الغرب الشمس نح
 غياب الشمس بكـل آثارهـا أى الشـفق األحمـر وهـذا فـى السـاعة الحاديـة عشـر أى الخامسـة مسـاءً 

وقـد  ،التاسـعة إلـى الحاديـة عشـرالسـاعة ح بين العشـاءين أى مـن ذبَ خروف يُ لفا .بالتوقيت الحالى
لسيد المسيح علـى الصـليب فـى السـاعة التاسـعة أى بعـد العشـاء األول فـى نفـس وقـت ذبـح مات ا

 .خروف الفصح
 

 :بعد ذبح الخروف يأخذون من دمه ويلطخون  :۷ع
ــائم ــا ويســاًرا وهــو يرمــز للعهــدين القــديم والجديــد ويرمــز أيًضــا : تين الق أى حلــق البــاب يميًن

 .لليهود واألمم فالمسيح مخلص الكل
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أى حلق الباب من أعلى وهى ترمز لفكر اإلنسان ورأسه أى أهم ما فيه ولـم : العليا العتبة 
 .يلطخ العتبة السفلى لئال يدوسه الناس عند دخولهم إلى البيت

 
نه عـن طريـق سـيخين متعامـدين و وكـانوا فـى العـادة يشـو  ،آلالم المسـيح ارمـزً : مشوًيا  :۸ع

 .أى بشكل صليب رمًزا لصلب المسيح
 .ا هو أسرع طريقة لطهى اللحم فيذكرهم بعجلتهم عند خروجهم من مصروالشى أيضً 

 رمـز للنقــاوة أى يأكلونـه بقلـب نقــىيأى بـال خميــر ألن الخميـر يرمـز للشــر والفطيـر : فطيـر 
 .وألنهم كانوا متعجلين فى الخروج من مصر لم يختمر عجينهم فأكلوه فطيًرا بعد أكلهم الفصح

طيــة التــى تــزول بــدم المســيح الفــادى أى الخــروف المــذبوح ترمــز لمــرارة الخ: أعشــاب مــرة 
رت الـنفس باإلضـ تشـير إلـى مـرارة  افة إلـى أنهـاالمشوى، فالمرارة ترمز للتوبة عن الخطايا التى مرَّ

 .العبودية التى قاسوها فى مصر
 

باإلضــافة إلــى أن  وهــو يرمــز للميوعــة الروحيــة والتكاســل والتســيب: نيًئــا أو مطبوًخــا  :۹ع
م النــئ يكــون بدمــه وهــذا مــا حرمتــه الشــريعة بعــد ذلــك وكــان عرًفــا قبــل الشــريعة، فــال يشــاركوا اللحــ

 .الوثنيين الذين يأكلون اللحم بدمه
ال نهمل أى وصية من وصـاياه و أى نأخذ المسيح كله فى داخلنا : رأسه مع أكارعه وجوفه 

 .أى جوف الخروفونأخذ أعماق الوصية  .حتى لو بدت صغيرة مثل األقدام أى األكارع
 

د أو يتعـــرض للفســـاحتـــى ال نظــًرا لقداســـته وأهميتـــه يؤكــل كلـــه وال يبقـــون منـــه شــيًئا  :۱۰ع
ولــذلك فــى . وحرقــه لتأكيــد مــوت المســيح عنــا وعــدم تعــريض اللحــم للفســاد. اإلخــتالط بــأى أطعمــة

 .ه ودمهالعهد الجديد ال تبقى الكنيسة بعد القداس شيًئا من ذبيحة المسيح على المذبح أى جسد
كما أن أكله فى ليلة واحدة دون أن يبقوا منه للصباح يـذكرهم بـأكلهم الفصـح وخـروجهم مـن 

 .مصر فى ليلة واحدة وخالصهم من العبودية
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ألنهــــم كــــانوا  ،أكلــــه أن يأكلونــــه وهــــم مســــتعدون للرحيــــلفــــى طريقــــة يشــــترط أيًضــــا  :۱۱ع
مـنهم المصـريون أن يســرعوا  سـيتركون مصـر بعـد ســاعات قليلـة إذ ضـرب المـالك األبكــار وطلـب

 :ويعبر عن اإلستعداد للرحيل بما يلى . فى الخروج من مصر
أى يربطـوا وسـطهم بحـزام جلـدى دليـل علـى االسـتعداد للسـفر أو العمـل :  أحقاؤكم مشـدودة

وهـذه هـى صـفات المجاهـد روحًيـا أى عـدم التـدليل واالسـتعداد بنشـاط للتعـب فـى العبـادة . والجهـاد
 .والخدمة

األحذيـة ترمـز إلـى الوقايـة مـن أشـواك األرض التـى ترمـز إلـى أشـواك : تكم فى أرجلكم أحذي
 .ويخبرنا بولس الرسول بأن األحذية هى استعداد إنجيل السالم أى تنفيذ الوصايا. الخطية

 .العصا ترمز لقوة اهللا وللصليب ولعصا موسى، أى يعتمدوا على قوة اهللا: عصيكم 
هر اهتمامهم به وألن فرعون كان سيتعجلهم للخروج مـن مصـر بسرعة ألن هذا يظ: بعجلة 

 ).٣١ع(نتيجة خوفه بعد ضربة األبكار 
 .وترمز لليقظة الروحية واإلهتمام بالجهاد الروحى وعدم تأجيل التناول بسبب مشاغل الحياة

ومعنــا عبــور وفــى القبطيــة بصــخة وذلــك تــذكار لعبــور المــالك المهلــك عــن بيــوتهم : فصــح 
 .ر مصر، فهو سبب خالصهم إذ بدم خروف الفصح نالوا الخالصوقتل أبكا

 
 .تمر قوة اهللا الممثلة فى المالك المهلك فى كل مصر: أجتاز فى أرض مصر  :۱۲ع

فتخضــع  ،تظهــر الضــربة العاشــرة مــع بــاقى الضــربات قــوة اهللا فــوق كــل قــوة اآللهــة الوثنيــة
 .ستموت ،ونومنهم بكر فرع ،فرعون الذى كان إلًها ألن أبكار الكل

 
يرمــز لــدم و يؤكــد بوضــوح أن حمايــة أبكــار شــعبه هــى بالــدم الملطــخ علــى األبــواب  :۱۳ع

فعنــدما يعبـر المــالك  .المسـيح الـذى يحمينــا مـن حـروب إبلــيس وننالـه مـن خــالل األسـرار المقدسـة
بـاب يرى الدم فال يقتل أحًدا فى هذا البيت نتيجة إيمانهم وطاعتهم هللا فى ذبح الخروف وتلطيخ ال

 .بالدم
موسى أن ال يصـنعوا هـذا الفصـح مـرة واحـدة ولكـن يقـام عيـد الفصـح  نطلب اهللا م :۱٤ع
ويستمروا فى عمل الفصـح  ليستعدوا للمسيح اآلتى لفداءهم والذى يرمز إليه خروف الفصحسنوًيا 

 .طوال أجيالهم حتى يأتى المسيح فصحنا الجديد ويفدينا على الصليب
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 اول من األسرار المقدسة حتى تعمل فيك بقوة مهما كانت الظروف إهتم باالستعداد للتن
 .صعبةبك المحيطة 

 
 ):۲۰-۱٥ع(شريعة الفطير )  ۲(

َعَة أَيَّاٍم تَْأُكُلوَن َفِطيراً «١٥ َل تـَْعزُِلوَن اْلَخِميَر ِمْن بـُُيوِتُكْم فَِإنَّ ُكلَّ َمْن َأَكَل َخِميراً ِمَن اْليَـْوَم اَألوَّ . َسبـْ
اِبِع تـُْقَطُع تِْلَك النـَّْفُس ِمْن ِإْسَرائِيلَ اَألوَّ  اْليَـْومِ  ْوِم السَّ ْوِم اَألوَّ ١٦. ِل ِإَلى اْليـَ ِل َمْحَفٌل َوَيُكوُن َلُكْم ِفي اْليـَ

ٍس َفَذِلَك َوْحَدُه َال يـُْعَمُل ِفيِهَما َعَمٌل َما ِإالَّ َما تَْأُكُلُه ُكلُّ نـَفْ . ُمَقدٌَّس َوِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع َمْحَفٌل ُمَقدَّسٌ 
َوَتْحَفُظوَن اْلَفِطيَر ألَنِّي ِفي َهَذا اْليَـْوِم َعْيِنِه َأْخَرْجُت َأْجَنادَُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر فـََتْحَفُظوَن ١٧. يـُْعَمُل ِمْنُكمْ 

وْ ِفي الشَّْهِر اَألوَّ ١٨. َهَذا اْليَـْوَم ِفي َأْجَياِلُكْم َفرِيَضًة أََبِديَّةً  ْهِر َمَساًء ِل ِفي اْليـَ ِم الرَّاِبَع َعَشَر ِمَن الشَّ
َعَة أَيَّاٍم َال ُيوَجْد َخِميٌر ِفي بـُُيوِتُكمْ ١٩. تَْأُكُلوَن َفِطيرًا ِإَلى اْليَـْوِم اْلَحاِدي َواْلِعْشرِيَن ِمَن الشَّْهِر َمَساءً  . َسبـْ

َال تَْأُكُلوا ٢٠. َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل اْلَغرِيُب َمَع َمْوُلوِد اَألْرضِ  فَِإنَّ ُكلَّ َمْن َأَكَل ُمْخَتِمراً تـُْقَطُع تِْلَك النـَّْفُس ِمنْ 
 .»ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم تَْأُكُلوَن َفِطيراً . َشْيئاً ُمْخَتِمراً 

 
يرمز للشر لذا طلب اهللا من بنى إسرائيل بعد عمل الفصح فى مسـاء اليـوم الخمير  :۱٥ع

يـل علـى النقـاوة ويظلـوا يأكلونـه لمـدة سـبعة أيـام مـن اليـوم الخـامس الرابع عشـر أن يـأكلوا فطيـًرا دل
 .حتى يوم الحادى والعشرين) من مساء اليوم الرابع عشر(عشر 

 .تفرز وتبعد عن جماعة بنى إسرائيل: تقطع تلك النفس من إسرائيل 
 

 .أى يخصص هذا اليوم لعبادة اهللا وأعمال الخير: محفل مقدس  :۱٦ع
عمل عيدين للفطير فى اليوم األول وهو الخامس عشر وفى اليوم األخير يضيف اهللا أيًضا 

فيـأتون إلـى خيمـة اإلجتمـاع ويقـدمون صـلوات وقـد يضـاف  ،وهو الحادى والعشرون فى هذا العيـد
ويــأكلون الفطيــر إظهــاًرا لنقــاوة قلــوبهم ويتفرغــون فــى العيــد كــل ســنة ويتركــون أعمــالهم  .إليــه وعــظ

 .عمل مادى إال أكل الطعاماليومية فال يعملون أى 
 ).٢٣ال(وأعياد اليهود سبعة كما ذكر فى 

  إهتم أن تنقى القلب بالتوبة خاصة فى األعياد والمناسبات الروحية حتى تتفرغ لعبادة
 .اهللا والتمتع بعشرته
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 .أى اليوم الخامس عشر من نيسان: فى هذا اليوم عنبه  :۱۷ع
وقـال أخرجـت مـع . شعبه المطيعون ألوامـره كـالجنوددعاهم أجناده ألنهم : أخرجت أجنادكم 

 .أنهم لم يخرجوا بعد ألنه تعالى قد قّرر ذلك فمن المحتم أن يتممه
البهم اهللا باالســتمرار فــى هــذه الشــريعة طــوال حيــاتهم وحيــاة أوالدهــم فهــذه األعيــاد تســاعد طــ

اء المســيح فمنــه ننــال علــى الســلوك النقــى أمــام اهللا وهــو النــاتج مــن ذبــح الخــروف الــذى يرمــز لفــد
 .النقاوة فى سلوكنا

 
أى شــهر أبيــب وٕاذا تــنجس إنســان ألى ســبب يعملــه فــى : فــى الشــهر األول  :۲۰-۱۸ع

 ).١٣-٦: ٦عد(الشهر التالى فى اليوم الرابع عشر 
 :أعلن أهمية التمسك بأكل الفطير ومن يخالف ذلك يقتل سواء من 

مـن المصـريين أو سـواء إلـى اليهـود واختتنـوا أى اليهـود الـدخالء وهـم مـن انضـموا : الغريب 
 .آخر الكنعانيين أو أى شعب

يقصـد نسـل يعقـوب وأوالدهـم أى اليهـود األصـليين غيـر الـدخالء الـذين ولـد : مولود األرض 
 .آباؤهم فى أرض كنعان أى أرض الميعاد

ان وقد عمل الفصح األول فى مصر والثانى فى برية سيناء على يد موسى والثالث فى كنعـ
سنة فى البريـة، وكـان مـن المفـروض أن يعمـل سـنوًيا كمـا  ٤٠بعد التيهان ) ٥يش(على يد يشوع 

 .أمر اهللا
 ولكن رحمته تطيل أناته عليك لعلك  ،من يعصى ويرفض وصية اهللا يستحق الموت

 .تتوب فتقبلك وترفع عنك حكم الموت بدم المسيح
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 ):۲۸-۲۱ع(الفصح موسى يعلم الشعب شريعة )  ۳(

اْسَحُبوا َوُخُذوا َلُكْم َغَنمًا ِبَحَسِب َعَشائِرُِكْم «: َفَدَعا ُموَسى َجِميَع ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل َوقَاَل َلُهمُ ٢١
ِم الَِّذي ِفي الطَّْسِت َوُمسُّوا اْلَعَتَبَة اْلُعْلَيا ٢٢. َواْذَبُحوا اْلِفْصحَ  َوُخُذوا بَاَقَة ُزوفَا َواْغِمُسوَها ِفي الدَّ

ِم الَِّذي ِفي الطَّْستِ وَ  ُتْم َال َيْخُرْج َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن بَاِب بـَْيِتِه َحتَّى الصََّباِح . اْلَقاِئَمتَـْيِن بِالدَّ فَِإنَّ ٢٣َوأَنـْ
َم َعَلى اْلَعَتَبِة اْلُعْلَيا َواْلَقاِئَمتَـْيِن يَـ . الرَّبَّ َيْجَتاُز لَِيْضِرَب اْلِمْصرِيِّينَ  ْعبُـُر الرَّبُّ َعِن اْلَباِب َوَال َفِحيَن يـََرى الدَّ

. ى األََبدِ َـ َك َوَألْوَالِدَك ِإلَـ فـََتْحَفُظوَن َهَذا اَألْمَر َفرِيَضًة ل٢٤. َيدَُع اْلُمْهِلَك َيْدُخُل بـُُيوَتُكْم لَِيْضِربَ 
. ْم َتْحَفُظوَن َهِذِه اْلِخْدَمةَ ـنَّكُ ا َتَكلََّم أَ ـرَّبُّ َكمَ ـَوَيُكوُن ِحيَن َتْدُخُلوَن اَألْرَض الَِّتي يـُْعِطيُكُم ال٢٥
ِهَي َذبِيَحُة ِفْصٍح ِللرَّبِّ الَِّذي َعبَـَر : تـَُقوُلونَ ٢٧َما َهِذِه اْلِخْدَمُة َلُكْم؟ : َوَيُكوُن ِحيَن َيْسأَُلُكْم َأْوَالدُُكمْ ٢٦

. َفَخرَّ الشَّْعُب َوَسَجُدوا. »لََّص بـُُيوتـََناَعْن بـُُيوِت بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي ِمْصَر َلمَّا َضَرَب اْلِمْصرِيِّيَن َوخَ 
 .َهَكَذا فـََعُلوا. َوَمَضى بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوفـََعُلوا َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُرونَ ٢٨

 

 .أوصى موسى كل الشعب بأن يعدوا كل واحد خروًفا ليذبحه ويقدمه فصًحا للرب :۲۱ع

 
هــى عــروق عليهــا أوراق خضــراء ضــعيفة تشــبه نبــات نبــات مثــل الزعتــر و : الزوفــا  :۲۲ع

للجهــاد ترمـز وٕان كـان دم خــروف الفصـح يرمـز لــدم المسـيح أى عمـل النعمــة، فالزوفـا  .البقـدونس

 .البشرى الذى رغم ضعفه مثل أوراق الزوفا لكنه ضرورى لنوال الخالص

مى ر يسـطلب منهم موسى بعد ذبح الخـروف أن يصـفوا دمـه فـى إنـاء مـن المعـدن أو الفخـا

ثم يأتون بباقة أو حزمة من نبات الزوفا ويغمسون هذه الحزمة ) أروانة أو طشت صغير(الطست 

وطلــب مـنهم فــى هــذه الليلــة أن . فـى الــدم ويلطخــون بهـا العتبــة العليــا للبــاب وقائمتيـه يميًنــا ويســاًرا

الــذى ســيقتل يحتمــوا داخــل بيــوتهم وراء هــذا البــاب الملطــخ بالــدم وهكــذا ال يــؤذيهم المــالك المهلــك 

 .أبكار المصريين
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   ـــاول مـــن أســـراره المقدســـة يحمـــى مـــن دينونـــة اهللا وال ـــة والتمســـك بوصـــايا اهللا والتن التوب
 .يستطيع الشيطان أن يؤذيك

حمـى مـن هـم داخـل البيـت وال ييعبر اهللا من خالل المالك المهلك فيـرى الـدم الـذى  :۲۳ع

 .الدم يتعرض لقتل بكرهيلطخ بابه بلم يؤذيهم أما الذى ال يؤمن باهللا و 

  إن آمنت تحيا مطمئًنا محتمًيا باهللا وتبعد عنك المخاوف والقلق فتحيا سعيًدا أيًضا. 
 

طلب منهم المواظبة على عمل الفصح كل سنة طـوال حيـاتهم وبعـد دخـولهم  :۲٥، ۲٤ع

 .أرض الميعاد

 

والده مـن الشـر حمايـة اهللا ألتـذكار عيد الفصح وهو هم طلب منهم تعليم أوالد :۲۸-۲٦ع

فوافــق الشــعب وأعلنــوا خضــوعهم بســجودهم هللا ومضــوا . كمــا حــدث فــى مصــر بعــدم قتــل أبكــارهم

 .ونفذوا ما قاله موسى وذبحوا الغنم ولطخوا األبواب بالدم
 ):۳۳-۲۹ع() الضربة العاشرة(ضربة األبكار )  ٤(

ٍر ِفي َأْرِض ِمْصَر ِمْن ِبْكِر ِفْرَعْوَن اْلَجاِلِس َفَحَدَث ِفي ِنْصِف اللَّْيِل َأنَّ الرَّبَّ َضَرَب ُكلَّ ِبكْ ٢٩
فـََقاَم ِفْرَعْوُن لَْيًال ُهَو وَُكلُّ َعِبيِدِه ٣٠. َعَلى ُكْرِسيِِّه ِإَلى ِبْكِر اَألِسيِر الَِّذي ِفي السِّْجِن وَُكلَّ ِبْكِر بَِهيَمةٍ 

َفَدَعا ُموَسى ٣١. ألَنَُّه َلْم َيُكْن بـَْيٌت لَْيَس ِفيِه َميِّتٌ  وََكاَن ُصَراٌخ َعِظيٌم ِفي ِمْصرَ . َوَجِميُع اْلِمْصرِيِّينَ 
ُتَما َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل َجِميعًا َواْذَهُبوا اْعُبُدوا الرَّبَّ َكَما «: َوَهاُروَن لَْيًال َوقَالَ  ُقوُموا اْخُرُجوا ِمْن بـَْيِن َشْعِبي أَنـْ

َوأََلحَّ اْلِمْصرِيُّوَن ٣٣. »َوبَارُِكوِني أَْيضاً . َوبـََقرَُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم َواْذَهُبواُخُذوا َغَنَمُكْم أَْيضًا ٣٢. َتَكلَّْمُتمْ 
 .»َجِميُعَنا َأْمَواتٌ «: َعَلى الشَّْعِب لُِيْطِلُقوُهْم َعاِجالً ِمَن اَألْرِض ألَنـَُّهْم قَاُلوا

 
عبــر المــالك المهلــك دم األبــواب بالــخــوا بعــد أن ذبــح بنــو إســرائيل الغــنم ولطَّ  :۳۰، ۲۹ع

أعظم إنسـان بكر سواء  ،بيوتهم فى نصف الليل ولكنه دخل بيوت المصريين جميًعا وقتل أبكارهم
وهــو فرعــون أو أضــعف إنســان وهــو األســير، ويبــدو أن دخــول المــالك كــان بصــوت قــوى داخــل 
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ان وكــ. البيــت فــأيقظ الكــل وقتــل البكــر فصــرخ البكــر وكــل أهــل بيتــه فكــان صــراخ فــى كــل مصــر
البكــر وهــو يمــوت يعلــن ســبب موتــه وهــو منـــع بنــى إســرائيل مــن الخــروج كمــا جــاء فــى األســـفار 

 ).١٨: ١٨سفر الحكمة (القانونية الثانية 
رون أثنــاء الليــل وترجــاهم أن يخرجــوا مــع اأســرع فرعــون باســتدعاء موســى وهــ :۳۲، ۳۱ع

ًضـــا مـــن شـــدة رعبـــه أن يل ومعهـــم غـــنمهم ليعبـــدوا اهللا كمـــا ُيريـــدون، بـــل طلـــب أيئكـــل شـــعب إســـرا
 .ألنه خاف أن يقتله إلههمأى يصلوا من أجله يباركوه 
 

ضـين للمـوت فـألحوا علـى بنـى إسـرائيل ساد شـعور عـام فـى مصـر أنهـم جميًعـا معرَّ  :۳۳ع
 .أن يخرجوا بسرعة خوًفا منهم لئال يموتوا مثل أبكارهم

  ادونك ويسـيئون إليـك، اهللا قادر أن يعطيك نعمة ومهابة فى أعين اآلخرين حتى من يع
فــال تنــزعج إن طالــت إســاءاتهم فإلهــك يــرى كــل شــئ . فيخضــعوا لــك ويخــافوا أن يســيئوا إليــك

ويــوقفهم فــى الوقــت المناســب ويحــول كــل شــرهم لفائــدتك ويحســب لــك فــى الســماء كــل احتمــال 
 .احتملته من أجله

 
 ):۳٦-۳٤ع(سلب المصريين )  ٥(

. َل َأْن َيْخَتِمَر َوَمَعاِجنُـُهْم َمْصُرورٌَة ِفي ثَِياِبِهْم َعَلى َأْكَتاِفِهمْ ـبْ ْعُب َعِجينَـُهْم قَـ ـَفَحَمَل الشَّ ٣٤
. وا ِمَن اْلِمْصرِيِّيَن َأْمِتَعَة ِفضٍَّة َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوثَِياباً ـطََلبُ . ىـَوفـََعَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِبَحَسِب قَـْوِل ُموسَ ٣٥
 .َفَسَلُبوا اْلِمْصرِيِّينَ . لشَّْعِب ِفي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصرِيِّيَن َحتَّى َأَعاُروُهمْ َوَأْعَطى الرَّبُّ نِْعَمًة لِ ٣٦

 
 .ة خفيفةيآنية خشب: معاجنهم  :۳٤ع

وكــان  .مــن كثــرة إلحــاح المصــريين علــى بنــى إســرائيل للخــروج، أســرعوا يجمعــون حاجيــاتهم
عوه فى ثيـابهم أى فـى مـالءات وضعجينهم بال خمير فحملوا معاجنهم بالعجين الذى فيها والباقى 

 .أو جالليب وصروها فى صرر وحملوها على أكتافهم ليخرجوا بسرعة من مصر
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ال تعنــى أنهــم كــانوا سيضــعون خميــًرا فيــه، ألن اهللا أمــرهم بأكــل فطيــر أى  "قبــل أن يختمــر"
مكـن خبز بال خمير، ولكن ليعلن أن الدقيق كان معجوًنـا بالمـاء منـذ بضـعة سـاعات وبالتـالى ال ي
 .أن يصير مختمـًرا وكانوا سيعدونه كأقراص فطير بعد بضع ساعات أى مع فجر اليوم الجديد

 
ذ بنـــو إســـرائيل كـــالم اهللا، فطلبـــوا مـــن المصـــريين ذهًبـــا وفضـــة وكـــذا أيًضـــا ثياًبـــا نفَّـــ :۳٥ع

 .ليستعيروها منهم فى رحلتهم إلى البرية
 

المصريين فأعطوهم كل ما طلبـوه  أعطى اهللا مهابة ومخافة لبنى إسرائيل فى أعين :۳٦ع
مع علمهم أنهم خارجون إلـى الصـحراء ولـن يعـودوا وأن مـا اسـتعاروه لـن ُيـَرّد إلـيهم وقـد فعلـوا هـذا 
رعًبــا مــن بنــى إســرائيل، وبهــذا اســترد بنــو إســرائيل شــيًئا مــن حقــوقهم، فســلبهم الجزئــى للمصــريين 

 .طويلة إستعادة لشئ مما سلبه المصريون منهم بتسخيرهم سنيًنا
  ت حقوقــك سـنيًنا طويلــة، فإلهــك الــذى يرعـاك سيعوضــك فــى الوقــت عال تنـزعج إن ضــا

المناســـب وســـيعطيك مـــا هـــو أفضـــل منهـــا وهـــو العطايـــا الروحيـــة فتنـــال ســـالًما وتعزيـــة وراحـــة 
باإلضـــافة إلـــى بركـــات ماديـــة مثـــل حمايتـــك مـــن مخـــاطر كثيـــرة يمكـــن أن يســـقط فيهـــا غيـــرك 

 .تمتع بعشرتهويعطيك فرصة أن ترتبط وت
 
 ):۳۹-۳۷ع(إرتحال بنى إسرائيل من مصر )  ٦(

فَاْرَتَحَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِمْن َرَعْمِسيَس ِإَلى ُسكُّوَت َنْحَو ِستِّ ِمَئِة أَْلِف َماٍش ِمَن الرَِّجاِل َعَدا ٣٧
َوَخبَـُزوا اْلَعِجيَن الَِّذي ٣٩. اٍش َواِفَرٍة ِجّداً َوَصِعَد َمَعُهْم َلِفيٌف َكِثيٌر أَْيضًا َمَع َغَنٍم َوبـََقٍر َموَ ٣٨. اَألْوَالدِ 

َز َملٍَّة َفِطيراً ِإْذ َكاَن َلْم َيْخَتِمرْ  فـََلْم . ألَنـَُّهْم طُِرُدوا ِمْن ِمْصَر َوَلْم يـَْقِدُروا َأْن يـََتَأخَُّروا. َأْخَرُجوُه ِمْن ِمْصَر ُخبـْ
ُفِسِهْم زَاداً   .َيْصنَـُعوا ألَنـْ

 
بنــو إســرائيل مــن رعمســيس وهــى المحافظــة أو المديريــة التــى فــى أحــد تحـرك  :۳۸، ۳۷ع

ألن  )٢خريطة (أطرافها مدينة تنيس وتحركوا نحو الجنوب الشرقى إلى مدينة سكوت ومعناها خيام 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٩٢γ 

وتقــع رعمســيس مكــان محافظــة . كــم عــن رعمســيس ١٥فيهــا ُنصــبت خيــام كثيــرة، وتبعــد ســكوت 
 .جنوب الشرقى أى اتجاه اإلسماعيلية الحالية وجنوبهاالشرقية حالًيا، وكان اتجاههم نحو ال

ترمــز رعمســيس للفســاد الــذى ينبغــى أن يخــرج منــه اإلنســان الروحــى ويــذهب إلــى ســكوت و 
 .وهى الخيام أى يتغرب عن العالم فيجد اهللا

ألــف  ٨٠٠ألـف مـن الرجـال وأكثـر مـنهم قلـيًال النسـاء أى حـوالى  ٦٠٠كـان عـدد الخـارجين 
العبيــد وهــم  اللفيــفيضــاف إلــيهم و ألــف  ٥٠٠ســنة وهــم حــوالى  ١٨ل أقــل مــن باإلضــافة لألطفــا

ألـف فيكـون المجمـوع  ١٠٠غير اليهود الذين آمنوا باهللا واختتنوا وانضموا إلى اليهود وهـم حـوالى و 
 .مليون ٢تقريًبا 

التــى باركهــا اهللا فصــارت كثيــرة ليقــدموا ذبــائح لــه كمــا  وكــان معهــم عــدد كبيــر مــن الماشــية
 .نيريدو 

يرمــز لكمــال العمــل اإلنســانى ألن اهللا أكمــل خلقــة العــالم فــى ســتة أيــام وفــى اليــوم  )٦(رقــم و 
يرمـــز لألبديـــة فيكـــون  )١٠٠٠(فيرمـــز للجماعـــة ورقـــم  )١٠٠(أمـــا رقـــم  ،الســـادس خلـــق اإلنســـان

ألــف كمــال العمــل اإلنســانى للجماعــة المؤمنــة بــاهللا الخارجــة عــن مصــر  ٦٠٠المعنــى الرمــزى لـــ 
 .حياة مع اهللا فى البرية للحصول على الحياة السماويةوهدفها ال
  فتنـازل عـن لـذتك  .يلزمك أن تترك أماكن الخطية وتتغـرب عـن العـالم لكـى مـا تـرى اهللا

 ،وراحتــك لتجــد اهللا إذ أن الماديــات الكثيــرة يمكــن أن تشــغلك وتحــول ميولــك وطموحاتــك نحوهــا
 .ن تستمر وتنمو فى محبتك هللافضع لها حدوًدا واستخدمها بمقدار حتى تستطيع أ

 
عجــين يخبــز علــى حجــارة ســاخنة مــن أشــعة الشــمس ويتركونــه حتــى : خبــز ملــة  :۳۹ع
 .ينضج

عند وصولهم إلى سكوت نصبوا خيامهم وخبزوا عجينهم على أحجـار منتشـرة فـى الصـحراء 
 .وكان العجين فطيًرا بال خمير ألنهم خرجوا سريًعا من مصر

 



 َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٩٣γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢(خريطة 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٩٤γ 

 ):٤۲-٤۰ع(زمن خروج بنى إسرائيل )  ۷(

وََكاَن ِعْنَد ٤١. َوَأمَّا ِإقَاَمُة بَِني ِإْسَرائِيَل الَِّتي َأقَاُموَها ِفي ِمْصَر َفَكاَنْت َأْرَبَع ِمَئٍة َوَثالَثِيَن َسَنةً ٤٠
ِهَي ٤٢. َعْيِنِه َأنَّ َجِميَع َأْجَناِد الرَّبِّ َخَرَجْت ِمْن َأْرِض ِمْصرَ  نَِهايَِة َأْرَبِع ِمَئٍة َوَثالَثِيَن َسَنًة ِفي َذِلَك اْليَـْومِ 

َلٌة ُتْحَفُظ لِلرَّبِّ ِإلْخَراِجِه ِإيَّاُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ  َلُة ِهَي لِلرَّبِّ . لَيـْ ُتْحَفُظ ِمْن َجِميِع بَِني ِإْسَرائِيَل . َهِذِه اللَّيـْ
 .ِفي َأْجَياِلِهمْ 

 
توضح هـذه اآليـة بصـورة محـددة أن زمـن وجـود شـعب بنـى إسـرائيل فـى أرض  -١ :٤۰ع

إقامـة "سنة وخاصة أن موسى النبى قد عبَّر بتدقيق عن هذا األمـر بقولـه  ٤٣٠مصر كان مدته 
). ٤١ع" (عنـد نهايـة أربـع مئـة وثالثـين سـنة"ثـم ) ٤٠ع(" بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصـر
شـاهد عيـان لهـذه الفتـرة وعـاش الجـزء األخيـر منهـا بنفسـه فـى  ويالحظ أيضًا أن موسـى النبـى هـو

 .مصر مع شعبه
سـنة وهـذا  ٤٠٠ذكرت هذه المدة أيًضـا فـى مكـانين آخـرين بالكتـاب المقـدس علـى أنهـا  -٢

 :سنة كما ذكرنا، وهذان المكانان هما  ٤٣٠للتقريب ولكنها بالتدقيق 
أن نسله سوف ينـزل فـى أرض غريبـة لمـدة وأنبأه ) ١٣: ١٥تك(عندما خاطب اهللا إبرام فى - أ 

 .سنة ٤٠٠
وقــال أن نســل إبــراهيم كــان متغرًبــا لمــدة ) ٦: ٧أع(عنــدما تحــدث اســتفانوس قبــل استشــهاده - ب

 .سنة فى أرض غريبة ُيسَتعَبد فيها ٤٠٠
سـنة، ولقولـه أنهـا  ٤٣٠أن هـذه المـدة هـى ) ١٧، ١٦: ٣غـل(يذكر بولس الرسـول فـى  -٣

الـــذى أخـــذ النـــاموس ظـــن الـــبعض أنهـــا تبـــدأ مـــن إبـــراهيم حتـــى موســـى  مـــن إبـــراهيم حتـــى موســـى
) ١٦: ٣غـل(سـنة ولكـن إذا دققنـا فـى  ٤٣٠وبالتالى تكون المدة التى قضوها فى مصر أقـل مـن 

والمقصود بنسله يعقوب الذى دخـل هـو وأوالده االثنـى عشـر " إبراهيم ونسله"نالحظ أنه يقول فى 
وفــى نفــس الوقــت يقصــد بنســل ابــراهيم المســيح الــذى . ةســن ٤٣٠وأحفــاده إلــى مصــر وقضــوا بهــا 

 .يكمل فيه إتمام المواعيد بالخالص فى ملء الزمان
 



 َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٩٥γ 

فــى الليلــة التــى قتــل فيهــا المــالك أبكــار مصــر، أى اليــوم الخــامس عشــر مــن شــهر  :٤۱ع
ألنهــم مؤمنــون بــه وخاضــعون لــه فــى حيــاة  "أجنــاد الــرب"أبيــب، خــرج كــل بنــى إســرائيل ويســميهم 

 .ثل الجنودجادة م
   أنت جندى المسيح ضد الشيطان، فتمسك بأسلحتك الروحية واهللا قادر أن يخرجك مـن

 .كل مكائده وشباكه
 

ليلة خروج بنى إسـرائيل مـن مصـر تعـد ليلـة عظيمـة ألن فيهـا ظهـرت قـوة اهللا التـى  :٤۲ع
 .ليهاويعيدوا لها ويشكروا اهللا عفينبغى أن يتذكروها تحمى أوالده وتنقذهم من الشر 

 
 ):٥۱-٤۳ع(شرائع مكملة للفصح )  ۸(

َوَلِكْن  ٤٤. ُكلُّ اْبِن َغرِيٍب َال يَْأُكُل ِمْنهُ : َهِذِه َفرِيَضُة اْلِفْصحِ «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى َوَهاُرونَ ٤٣
. ِفي بـَْيٍت َواِحٍد يـُؤَْكلُ ٤٦. يَْأُكَالِن ِمْنهُ  النَّزِيُل َواَألِجيُر الَ ٤٥. ُكلُّ َعْبٍد ُمْبَتاٍع بِِفضٍَّة َتْخِتُنُه ُثمَّ يَْأُكُل ِمْنهُ 

. ُكلُّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل َيْصنَـُعونَهُ ٤٧. َال ُتْخِرْج ِمَن اللَّْحِم ِمَن اْلبَـْيِت ِإَلى َخارٍِج َوَعْظمًا َال َتْكِسُروا ِمْنهُ 
ُم لَِيْصنَـَعُه فـََيُكوُن َكَمْوُلوِد َوِإَذا نـََزَل ِعْنَدَك نَزِيٌل َوَصَنَع ِفْصحًا لِلرَّبِّ فَـْلُيخْ ٤٨ َتْن ِمْنُه ُكلُّ ذََكٍر ثُمَّ يـَتَـَقدَّ

َنُكمْ ٤٩. َوَأمَّا ُكلُّ َأْغَلَف َفَال يَْأُكُل ِمْنهُ . اَألْرضِ  . »َتُكوُن َشرِيَعٌة َواِحَدٌة ِلَمْوُلوِد اَألْرِض َوِللنَّزِيِل النَّاِزِل بـَيـْ
ْوِم َعْيِنِه ٥١. َهَكَذا فـََعُلوا. ائِيَل َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َوَهاُرونَ فـََفَعَل َجِميُع بَِني ِإْسرَ ٥٠ وََكاَن ِفي َذِلَك اْليـَ

 .َأنَّ الرَّبَّ َأْخَرَج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبَحَسِب َأْجَناِدِهمْ 

 
إنسان غريـب  يعلن أن الفصح خاص فقط باليهود المختتنين وال يأكل منه أى :٤٥-٤۳ع

نزيـل أو ضــيف عنـدهم، كمــا يحـدث اآلن فــى كنيسـة العهــد الجديـد، فــال يسـتطيع أحــد التنـاول مــن 
والعبـــد الغريـــب الـــذى يشـــتريه . األســرار المقدســـة إال مـــن نـــال المعموديــة التـــى يرمـــز إليهـــا الختــان

هــذا العبــد  ويرمــز. اليهــودى ويعــيش فــى بيتــه يختنــه أوًال لينضــم إلــى اإليمــان ثــم يأكــل مــن الفصــح
 .المبتاع بالفضة لإلنسان المؤمن المملوك للمسيح

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٩٦γ 

يوضح أن األسرة تأكـل الفصـح داخـل البيـت كمـا يأكـل المؤمنـون جسـد الـرب ودمـه  :٤٦ع
 .داخل الكنيسة وال يخرجون منه إال فى حاله المريض العاجز عن الحضور للكنيسة

ع المســيح فلــم تكســر كمــا حــدث مــ ،يشــترط أيًضــا عــدم كســر أى عظــم فــى خــروف الفصــح
 .عظامه بل مات مذبوًحا بنزيف داخلى

والعظام هى الجزء القـوى داخـل الجسـم فترمـز للحـق واإليمـان الـذى ال ينكسـر ثـم يـذكر عـن 
: ٣٤مــز(ظ عظــامهم وواحــدة منهــا ال تنكســر أى أن إيمــانهم ثابــت ال يتغيــر ـأن اهللا يحفــ ينـالقديســ

٢٠.( 
خــل البيــت محتمــين وراء الــدم الملطــخ علــى البــاب وكــان أعضــاء األســرة يجتمعــون كلهــم دا

وقــد ذبحــوا الفصــح أول مــرة فــى بيــوتهم، ثــم . وهــذا معنــاه وحدانيــة األســرة واحتمائهــا بــدم المســيح
وعنـد إقامــة الهيكـل فــى كنعـان كــانوا يـأتون إلــى أورشــليم . ذبحـوه أمــام خيمـة االجتمــاع بعـد إقامتهــا

الثالثـة أعيـاد الكبـرى التـى يلـزم فيهـا أن يحضـر جميـع ويذبحونه أمـام بيت الرب ألن الفصح أحد 
 ).١٦، ٦، ٥: ١٦تث(ذكور بنى إسرائيل إلى بيت الرب وهى أعياد الفصح والخمسين والمظال 

 
يقرر هنا أن الفصح يعمله كل بنى إسرائيل فهو شرط عضويتهم فى شعب اهللا كما  :٤۷ع

 .أن التناول شرط عضوية المسيحى فى الكنيسة
 

أكد هنا ضرورة الختـان كشـرط لمـن يأكـل الفصـح وهـذا للمـرة الثانيـة فـى نفـس  :٥۱-٤۸ع
وأطــاع كــل بنــى إســرائيل هــذه الشــريعة فحفــظ اهللا أبكــارهم وأخــرجهم فــى هــذه . الفقــرة ألهميــة األمــر

 .الليلة من مصر بقوة عظيمة
  الهـا تمتع بأعظم نعمـة فـى الوجـود وهـى التنـاول مـن األسـرار المقدسـة فهـى أكبـر قـوة تن

 .وتنفرد بها عن كل البشر فتحميك وتخلصك من حروب إبليس وتعبر بك إلى األبدية
 



 َعَشرَ  الثَّانِى احُ حَ صْ األَ 

γ٩٧γ 

 مقارنة بين خروف الفصح وذبيحة المسيح التى يرمز إليها
 ذبيحة المسيح خروف الفصح مسلسل

 ذكر )٥ع(ذكر - ١
 المسيح حمل بال عيب )٥ع(خروف صحيح - ٢
 سيح ونقاوته وحيويتهيرمز لبراءة الم )٥ع) (ابن سنة(حولى - ٣
يحفظ من اليـوم العاشـر حتـى الرابـع عشـر - ٤

 )٦-٣ع(فى بيتوتهم 
المســيح بقــى فــى أورشــليم أربعــة أيــام قبــل 

الموافق العاشـر (صلبه من اثنين البصخة 
حتـى صـلب يـوم الجمعـة وهـو ) من نيسـان

 ).الرابع عشر من نيسان
ـــــــين الثالثـــــــة - ٥ ـــــــين العشـــــــاءين أى ب ـــــــذبح ب ي

اًء وهـــــى الســـــاعة التاســـــعة والخامســـــة مســـــ
 ).٦ع(

أســــلم المســــيح روحــــه علــــى الصــــليب فــــى 
 .الساعة التاسعة

ـــدم فيحمـــى مـــن بـــداخل - ٦ تلطـــخ األبـــواب بال
 )٧ع(البيت 

بـــــدم المســـــيح نخلـــــص مـــــن المـــــوت أى ال 
 .نهلك ونحيا فيه

 المسيح طاهر وقدوس )٥ع(الخروف من الحيوانات الطاهرة - ٧
اجتـــاز المســــيح اآلالم وحـــده واحتمــــل نــــار  )٩، ٨ع(كان الخروف يشوى على النار- ٨

 الغضب اإللهى وفدانا
يشــوى الخــروف جميعــه رأســه وأكارعــه مــع - ٩

 )٩ع(جوفه 
ـــــــة  ـــــــع اآلالم الروحي احتمـــــــل المســـــــيح جمي

 .والنفسية والجسدية
 لم تكسر عظام المسيح على الصليب )٤٦ع(ال ُيكَسر عظم من عظامه   -١٠
 .المسيح نقى وطاهر )٨ع(كان يؤكل معه فطير - ١١
 احتمل المسيح اآلالم المرة على الصليب )٩ع(يؤكل مع أعشاب مرة - ١٢
كانوا يأكلونه وهم وقوف وأحقاؤهم مشدودة - ١٣

وعصـيهم فــى أيــديهم وأحـذيتهم فــى أرجلهــم 
 ).١١ع(استعداًدا لرحيلهم من مصر 

ـــــأكلون جســـــد المســـــيح  ـــــون الـــــذين ي المؤمن
ئــم للرحيــل ودمــه يكونــون علــى اســتعداد دا

 .من العالم والدخول فى ملكوت السموات
كانوا يأكلونه فى نفس الليلة وال يبقون منه  ١٤

 )١٠ع(للصباح 
المســيح أتــم فــداءنا علــى الصــليب فــى يــوم 
واحـــد ونحـــن نأكـــل جســـده ودمـــه فـــى نفـــس 

 اليوم وال نبقى منه لليوم التالى
المســيح أمــر كنيســته بصــنع ذبيحــة جســده أمرهم اهللا بعمـل الفصـح فريضـة أبديـة فـى - ١٥



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٩٨γ 

 ذبيحة المسيح خروف الفصح مسلسل
 .ودمه طوال حياتهم على األرض )٢٥، ٢٤، ١٤ع(أجيالهم 

ــــط مــــن اليهــــود - ١٦ كــــان يأكلــــه المختونــــون فق
 )٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣ع(والدخالء 

ــــط  ــــون فق ــــرب ودمــــه المؤمن يأكــــل جســــد ال
 .بالمسيح الذين نالوا المعمودية المقدسة

يأكـــل منـــه الكبـــار والصـــغار أى كـــل أفـــراد - ١٧
 )٤ع(سرة األ

يأكل جسد المسـيح ودمـه الكبـار والصـغار 
 أى جميع المؤمنين

ـــــــع اليهـــــــود أن يصـــــــنعوا - ١٨ كـــــــان علـــــــى جمي
 ويشتركوا فى أكله) ٤٧ع(الفصح 

ـــــــى  ـــــــع المـــــــؤمنين ف ـــــــاول جمي ـــــــد أن يتن الب
الكنيســة مــن جســد الــرب ودمــه أى يكونــوا 

 .فى شركة واحدة
ال يأكــل منــه أى إنســان تــنجس بــأى ســبب - ١٩

 ).٩-٦: ٦عد(
ال يتنــاول جســد المســيح ودمــه إال التــائبون 

 والذين نالوا سر اإلعتراف
 



 َعَشرَ  الثَّالِثُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٩٩γ 

 

 َعَشرَ  الثَّالِثُ  احُ حَ صْ األَ 
 .تقديس البكر وتيهان الشعب وقيادة اهللا

Rη Ε η 
 

 

 
 ):۱٦-۱ع(تقديس البكر وعيدى الفصح والفطير )  ۱( 

ِ ُموَسى كلموَ ١ ْس ِلي ُكلَّ ِبْكٍر ُكلَّ فَاِتِح رَِحٍم ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِمَن النَّاِس َوِمَن «٢: قائالً  الرَّبُّ َقدِّ

ْوَم الَِّذي ِفيِه َخَرْجُتْم ِمْن ِمْصَر ِمْن بـَْيِت «: َوقَاَل ُموَسى ِللشَّْعبِ ٣. »ِإنَُّه ِلي. َهاِئمِ اْلبَـ  اذُْكُروا َهَذا اْليـَ

ُتْم َخارِجُ ٤. َوَال يـُؤَْكُل َخِميرٌ . اْلُعُبوِديَِّة فَِإنَُّه بَِيٍد َقوِيٍَّة َأْخَرَجُكُم الرَّبُّ ِمْن ُهَنا ْوَم أَنـْ . وَن ِفي َشْهِر أَبِيبَ اَْليـَ

َعانِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َواْلِحوِّ ٥ يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن الَِّتي َحَلَف َوَيُكوُن َمَتى َأْدَخَلَك الرَّبُّ َأْرَض اْلَكنـْ

َعَة أَيَّاٍم تَْأُكُل ٦. اْلِخْدَمَة ِفي َهَذا الشَّْهرِ  ِآلبَاِئَك َأْن يـُْعِطَيَك َأْرضًا تَِفيُض َلَبنًا َوَعَسًال أَنََّك َتْصَنُع َهِذهِ  َسبـْ

َعَة األَيَّاِم َوَال يـَُرى ِعْنَدَك ُمْخَتِمٌر َوَال يـَُرى ِعْنَدَك ٧. َفِطيرًا َوِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع ِعيٌد ِللرَّبِّ  َفِطيٌر يـُؤَْكُل السَّبـْ

ِمْن َأْجِل َما َصَنَع ِإَليَّ الرَّبُّ ِحيَن : َنَك ِفي َذِلَك اْليَـْوِم قَاِئالً َوُتْخِبُر ابْـ «٨. َخِميٌر ِفي َجِميِع ُتُخوِمكَ 

نَـْيَك لَِتُكوَن َشرِيَعُة الرَّبِّ ِفي َفِمكَ ٩. َأْخَرَجِني ِمْن ِمْصرَ  . َوَيُكوُن َلَك َعَالَمًة َعَلى َيِدَك َوَتْذَكارًا بـَْيَن َعيـْ

 . ْن َسَنٍة ِإَلى َسَنةٍ ـا مِ ـفـََتْحَفُظ َهِذِه اْلَفرِيَضَة ِفي َوْقِتهَ ١٠. الرَّبُّ ِمْن ِمْصرَ ألَنَُّه بَِيٍد َقوِيٍَّة َأْخَرَجَك 

َعانِيِّيَن َكَما َحَلَف َلَك َوِآلبَاِئَك َوَأْعطَاَك ِإيَّاَها «١١ أَنََّك تـَُقدُِّم ١٢َوَيُكوُن َمَتى َأْدَخَلَك الرَّبُّ َأْرَض اْلَكنـْ

َوَلِكنَّ ُكلَّ ِبْكِر ِحَماٍر ١٣. الذُُّكوُر لِلرَّبِّ . ِح رَِحٍم وَُكلَّ ِبْكٍر ِمْن نَِتاِج اْلبَـَهاِئِم الَِّتي َتُكوُن َلكَ لِلرَّبِّ ُكلَّ فَاتِ 

َمَتى َسأََلَك َوَيُكوُن «١٤. وَُكلُّ ِبْكِر ِإْنَساٍن ِمْن َأْوَالِدَك تـَْفِديهِ . َوِإْن َلْم تـَْفِدِه فـََتْكِسُر ُعنُـَقهُ . تـَْفِديِه ِبَشاةٍ 

ُنَك َغداً  وََكاَن َلمَّا تـََقسَّى ١٥. بَِيٍد َقوِيٍَّة َأْخَرَجَنا الرَّبُّ ِمْن ِمْصَر ِمْن بـَْيِت اْلُعُبوِديَّةِ : َما َهَذا؟ تـَُقوُل َلهُ : ابـْ

َتَل ُكلَّ ِبْكٍر ِفي َأْرِض ِمْصَر ِمْن ِبْكِر ال ِلَذِلَك أَنَا . نَّاِس ِإَلى ِبْكِر اْلبَـَهاِئمِ ِفْرَعْوُن َعْن ِإْطَالِقَنا َأنَّ الرَّبَّ قـَ



  ُر اْلُخُروِج ِسفْ 

γ١٠٠γ 

فـََيُكوُن َعَالَمًة َعَلى َيِدَك َوِعَصابًَة ١٦. َأْذَبُح ِللرَّبِّ الذُُّكوَر ِمْن ُكلِّ فَاِتِح َرِحٍم َوَأْفِدي ُكلَّ ِبْكٍر ِمْن َأْوَالِدي

نَـْيكَ   .»ِمْن ِمْصرَ  ألَنَُّه بَِيٍد َقوِيٍَّة َأْخَرَجَنا الرَّبُّ . بـَْيَن َعيـْ
 

أمر اهللا موسى أن ُيعلم الشعب تقديس االبن البكـر وكـذا بكـر البهيمـة، فهـذان قـد  :۲، ۱ع
قتلهمـــا المـــالك المهلـــك للمصـــريين أمـــا أبكـــار شـــعب اهللا ففـــداهم خـــروف الفصـــح، الـــذى هـــو رمـــز 

 .للمسيح، واشتراهم بدمه فهم ملك له لذا يطلب تخصيصهم له
 :ما يلى ويالحظ فى تقديم األبكار 

 .كان كل بكر ُيفَدى بدفع خمسة شواقل من الفضة -١
 .سبط الالويين كان فداًءا ألبكار بنى إسرائيل -٢

نفس، فكان فداء كل واحـد بخمسـة  ٢٧٣زاد عدد أبكار بنى إسرائيل عن سبط الالويين  -٣
 ).٥١-٣٩: ٣عد(شواقل من الفضة 

فتفــدى بشــاه أو يكســر عنقهــا تــذبح أبكــار الحيوانــات الطــاهرة هللا وأمــا الحيوانــات النجســة  -٤
 ).١٦، ١٢، ٢ع(

 .يبقى البكر سبعة أيام يتغذى على لبن أمه ثم يذبح -٥

ال يأخذ صاحب الحيـوان شـيئًا مـن هـذه األبكـار مثـل صـوفها وال يسـتغلها فـى العمـل بـل  -٦
 .تقدم هللا

 .ال يجوز نذر األبكار من الحيوانات فهى ستقدم حتًما بحسب الشريعة -٧

  ِّمك وأحسن أوقاتك وٕامكانياتك باإلضافة إلى تقديم بكور ممتلكاتكص هللا بداية يو خص، 
 .وٕان اختار اهللا أحد أوالدك للتكريس فشجعه

 
ــ :۳ع  ٤٣٠(رهم بيــوم خــروجهم مــن مصــر التــى اســتعبدوا فيهــا أكثــر مــن أربعمائــة ســنة ذكَّ

ل الفطيـر ، وهى ترمز لعبودية الخطيـة إذ امـتألت مصـر باألوثـان، فيطلـب مـنهم اإللتـزام بأكـ)سنة
 .الذى يرمز للنقاوة ورفض الخمير الذى يرمز للشر وتقديس األبكار وأكل خروف الفصح

  حينما تتوب وتعترف كن أكثر حرًصا فى رفض مصادر الشر متذكًرا ذل الخطية
 .لتبتعد عن كل ما يؤدى إليها



 َعَشرَ  الثَّالِثُ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٠١γ 

 
يــة بــل يــذكرهم بــاإللتزام بعيــدى الفصــح والفطيــر طــوال حيــاتهم لــيس فقــط فــى البر  :٥، ٤ع

ويكـون حـولهم الشـعوب الوثنيـة، فـال يهتمـوا بأفكـارهم الغربيـة بـل  بعدما يستقرون فى أرض الميعاد
 .يتمسكوا بشريعة اهللا

ويفهم أن شهر نيسان هو شهر أبيب، وكان شـهر أبيـب هـو السـابع مـن شـهور السـنة ولكـن 
نيــــة عنــــد ، وبهــــذا أصــــبحت هنــــاك ســــنة مد)٢: ١٢ص(جعلــــه اهللا الشــــهر األول كمــــا ذكــــر فــــى 

العبرانيين تحسب بها األمور السياسية والمدنية والزراعية وسنة أخرى دينيـة وهـى التـى تبـدأ بشـهر 
ويوجـد شـهر فـى السـنة القبطيـة حالًيـا يسـمى أبيـب . أبيب وتحسب بهـا األعيـاد والمناسـبات الدينيـة

شـهرى مـارس  وكـان شـهر أبيـب يوافـق. ولكنه غيـر شـهر أبيـب الـذى كـان موجـوًدا عنـد العبـرانيين
وأبريل الحاليين أى أن خروج بنى إسرائيل كان فى الربيع وهو وقت مناسب الرتحـالهم مـن مصـر 

 .فى الصحراء
 

  دوعــد... يؤكـد اإللتــزام بأكــل الفطيــر سـبعة أيــام وعــزل الخميــر الـذى يرمــز للشــر  :۷، ٦ع
 .عن الشرة مبتعدين و يرمز لكمال عمل الروح القدس، أى العمر كله نحياه فى نقا" ٧"

 
 .أى تعملها باهتمام: عالمة على يدك  :۱۰-۸ع

 .تفهمها وتتذكرها وتراها دائًما لكى تتممها: تذكاًرا بين عينيك 
 .تعلم بها أوالدك: فى فمك 

يؤكــد عليــه اإللتــزام بعمــل الفصــح والفطيــر طــوال حياتــه وتعلــيم معانيــه الروحيــة ألوالده علــى 
 .مدى األجيال

 ك وأحباءك التعاليم الروحية ليحبوا اهللا والكنيسة ويرتبطوا به وال يكون إهتم أن تعلم أوالد
الجهل هو المعطل عن اهللا، بل تظهر حالوة عشرة اهللا بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة 

 .حسبما توافق الظروف المحيطة بك
 



  ُر اْلُخُروِج ِسفْ 

γ١٠٢γ 

مصـر يذكرهم بإتمام شريعة تقديم البكر هللا طوال حيـاتهم عنـدما يخرجـون مـن  :۱۳-۱۱ع
 :ثم يستقرون فى أرض كنعان ويأمرهم بما يلى 

وهــذا مــا حــدث بتكــريس ســبط الوى . الــذكر هللا بتكريســه لــه) فــاتح رحــم(تقــديم بكــر اإلنســان  -١
 ).١١: ٣عد(لخدمة اهللا بدًال من أبكار بنى إسرائيل 

يفـدى بكــر اإلنسـان بتقــديم خمسـة شــواقل مقدسـة فضــة عـن كــل بكـر وهــو مـا يســاوى حــوالى  -٢
وذلك قبل عّد ذكور سبط الالويين الذين صاروا بدًال من ) ١٦: ١٨عد(الفضة  جم من ٧٥

 .أبكار بنى إسرائيل

 .تقديم بكر الحيوان الذكر هللا ذبيحة -٣

الحيوانــات النجســة مثــل الحمــار يقــدم بــدًال مــن بكرهــا شــاة، وٕان لــم يقــدم يقتــل بكــر الحيــوان  -٤
ــحت الشــريعة التــى اســ. الــنجس حتــى ال يأكلــه أحــد تلمها موســى الحيوانــات النجســة وقــد وضَّ

والحيوانات الطاهرة، ويفهم من هذا كما ذكرنا فى سفر التكوين أن الحيوانات الطـاهرة وغيـر 
 .الطاهرة كانت معروفة قبل شريعة موسى، أى أن اآلباء قد تعلموها من اهللا

يرمـز للمسـيح  ُيقدَّم الذكر ألنه يمثل القوة، فنحن نقدم هللا أفضل ما عنـدنا باإلضـافة إلـى أنـه -٥
 ).٢٩: ٨رو(الذى هو بكر بين إخوة كثيرين 

 
يؤكــد أهميــة تعلــيم األبنــاء عنايــة اهللا وقوتــه التــى أخرجــت شــعبه بيــد قويــة مــن  :۱٦-۱٤ع

عبوديــة مصــر بعــد قتــل أبكــارهم، والوســيلة لنجــاتهم كانــت ذبــح الخــروف لفــداء األبكــار لــذا يفــدون 
ويضعون كلمات هذه الشريعة فى عصائب أى قطـع  .أبكار اإلنسان ويقدمون أبكار الحيوانات هللا

من الجلد أو القماش تثبـت علـى الجبهـة وتلـف حـول الـرأس وأيًضـا يثبتـون واحـدة أخـرى علـى اليـد 
 .عند الساعد، والمقصود أن يفكروا أو يعملوا بهذه الشريعة فالرأس ترمز للفكر واليد للعمل

 

 

 

 

 



 َعَشرَ  الثَّالِثُ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٠٣γ 

 ):۲۲-۱۷ع(التيهان فى البرية )  ۲(

ْعَب َأنَّ اَهللا َلْم يـَْهِدِهْم ِفي َطرِيِق َأْرِض اْلَفَلْسِطيِنيِّيَن َمَع أَنـََّها قَ وَكَ ١٧ ا َأْطَلَق ِفْرَعْوُن الشَّ رِيَبٌة اَن َلمَّ
ْعُب ِإَذا رَُأوا َحْربًا َويـَْرِجُعوا ِإَلى ِمْصرَ «: َألنَّ اَهللا قَالَ  َب ِفي َطرِيِق فََأَداَر اُهللا الشَّعْ ١٨. »لَِئالَّ يـَْنَدَم الشَّ

َوَأَخَذ ُموَسى ِعظَاَم يُوُسَف َمَعُه ألَنَُّه  ١٩. َوَصِعَد بـَُنو ِإْسَرائِيَل ُمَتَجهِّزِيَن ِمْن َأْرِض ِمْصرَ . بـَرِّيَِّة َبْحِر ُسوفٍ 
ُتْصِعُدو «: َكاَن َقِد اْسَتْحَلَف بَِني ِإْسَرائِيَل ِبَحْلٍف قَاِئالً   » َن ِعظَاِمي ِمْن ُهَنا َمَعُكمْ ِإنَّ اَهللا َسيَـْفَتِقدُُكْم فـَ

وََكاَن الرَّبُّ َيِسيُر َأَماَمُهْم نـََهارًا ِفي َعُموِد ٢١. َواْرَتَحُلوا ِمْن ُسكُّوَت َونـََزُلوا ِفي ِإيثَاَم ِفي َطَرِف اْلبَـرِّيَّةِ ٢٠
َرْح ٢٢. ِلَكْي َيْمُشوا نـََهارًا َولَْيالً  - َسَحاٍب ِليَـْهِديـَُهْم ِفي الطَّرِيِق َولَْيًال ِفي َعُموِد نَاٍر ِلُيِضيَء َلُهمْ  َلْم يـَبـْ

 .َعُموُد السََّحاِب نـََهاراً َوَعُموُد النَّاِر َلْيالً ِمْن َأَماِم الشَّْعبِ 
 

بـل اتجهـوا مــن  ،لـم يـوجههم اهللا شــماًال إلـى أرض فلسـطين أى أرض الميعــاد :۱۸، ۱۷ع
 ،وت اتجهوا جنوًبا نحو البحـر األحمـرثم من سك ،رعمسيس القريبة من أرض جاسان إلى سكوت

وقد أتاههم اهللا بعيًدا . )٩٣ص ٢خريطة ( وسكوت فى الطريق بين االسماعيلية والسويس الحالية
ة يــيخافوا ويعــودوا إلــى عبودســعــن أرض الميعــاد ألنــه يعــرف ضــعفهم الروحــى فــإذا واجهــوا حرًبــا 

نـه كانـت توجـد طريـق أل ،لوحيد علـى اهللاأن يتوهوا فى البرية فيكون اتكالهم ابمصر لذا سمح لهم 
تســتغرق حــوالى أســبوعين للوصــول إلــى فلســطين و قصــيرة تتجــه نحــو الشــمال إلــى العــريش ورفــح 

ولكـنهم لــن يســتطيعوا مواجهــة الحـروب مــع الكنعــانيين لضــعف إيمـانهم وقتــذاك فلمــا قضــوا أربعــين 
ومواجهـة  عوا دخـول أرض الميعـادسنة فى البرية نما إيمانهم وتدربوا على الجهاد الروحـى فاسـتطا

 .الكنعانيين
  أقتل الضيقات التى تمر بك ألنها قد تكون الحل لخالص نفسك، فاهللا يعرف طبعك

 .ويبعدك عن الشر مستخدًما بعض الضيقات
 

كان يوسف يشعر بغربته فـى مصـر رغـم مركـزه العظـيم وأنـه البـد أن تـدفن عظامـه  :۱۹ع
ورشـليم الســمائية، فتـذكر موســى وصـية يوســف وأخـذ عظامــه فـى أرض الميعـاد، التــى هـى رمــز أل

وغالبــًا أخــذ عظــام إخــوة يوســف أيًضــا ونقلهــا إلــى شــكيم فــى كنعــان  معــه وهــو خــارج مــن مصــر
 .)١٦: ٧أع(



  ُر اْلُخُروِج ِسفْ 

γ١٠٤γ 

  جيد أن تتذكر غربة العالم دائًما لتفكر فى جمال األبدية وتسعى لنوالها فتهتم بقراءاتك
 .وصلواتك وتوبتك

 
و إسرائيل من سكوت إلى إيثام فى طرف برية سيناء وعلى حدودها تحرك بن: ۲۲-۲۰ع

وهكذا صاروا بال معين فأظهر اهللا حينئذ عنايته بهم وأرسل لهم عموًدا من ). ٩٣ص ٢خريطة (
السحاب يغطيهم فوق رؤوسهم ويحميهم من الشمس الحارقة طوال النهار ويتحرك فوقهم إلى 

 . ن وراءهاألمام وٕاذ يرفعون رؤوسهم إليه يسيرو 
وهو يرمز للمعمودية ألن السحاب كمية من الماء مثل ماء المعمودية التى تعطى 
المعتمدين فيها طبيعة جديدة وتهديهم إلى الحياة مع اهللا وتجتاز بهم وسط الضيقات التى تمثلها 

 .الشمس الحارقة
مهم وفى الليل يتحول عمود السحاب إلى عمود نار من األرض إلى السماء يتحرك أما

 .فينير طريقهم ويخيف أعداءهم ويحميهم
والظلمة ترمز للخطية والعمى الروحى التى يزيلها عمود النار فيضئ لهم طريق الحياة مع 
اهللا، وهو من نار ألن إلهنا نار آكلة، وعمود النار يرمز إلى وصاياه التى تهدينا إلى الحياة معه، 

نطمئن لقوته التى تحمينا من أعداءنا فلنتطهر من كل خطية لكى نكون مرضيين أمامه و 
 . الشياطين

وظلَّ عمود السحاب وعمود النار معهم طوال أيام البرية فاهللا يهدينا ويحمينا طوال حياتنا 
 .فى برية العالم

  ضع اهللا أمامك من بداية كل يوم ليطمئن قلبك وتخافه فترفض الخطية وتتأمل فى حبه
 .فتتمتع بعشرته



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ١٠٥γ 

 

ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 عبور البحر األحمر

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(هللا يغير اتجاه بنى إسرائيل ) ۱(

َكلِّْم بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَْرِجُعوا َويـَْنزُِلوا َأَماَم َفِم اْلِحيُروِث بـَْيَن َمْجَدَل «٢: قائالً  الرَُّب ِلُموَسى كلموَ ١
ُهْم ُمْرتَِبُكوَن ِفي : فـَيَـُقوُل ِفْرَعْوُن َعْن بَِني ِإْسَرائِيلَ ٣. ُمَقابَِلُه تـَْنزُِلوَن ِعْنَد اْلَبْحرِ . ُفونَ َواْلَبْحِر َأَماَم بـَْعَل صَ 

ُد قـَْلَب ِفْرَعْوَن َحتَّى َيْسَعى َورَاَءُهمْ ٤. َقِد اْستَـْغَلَق َعَلْيِهِم اْلَقْفرُ . اَألْرضِ  ِبَجِميِع فَأََتَمجَُّد ِبِفْرَعْوَن وَ . َوُأَشدِّ
 .فـََفَعُلوا َهَكَذا. »َجْيِشِه َويـَْعِرُف اْلِمْصرِيُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّبُّ 

 
 )٩٣، ٢٣ص ٢، ١أنظر خريطة (

وهى تقع  ،ولعل فرعون كانت له مزرعة هناكمزرعة معناها : فم الحيروث : ۲، ۱ع
 .بالقرب من خليج السويس

. األعداءعنها ضد حامية فيها للدفاع  معناها برج أو قلعة ولعل مصر كانت لها: مجدل 
 .وتقع قريًبا من خليج السويس

وتقع غرب السويس  ،ومعناها بعل المراقبة ولعله كان هناك هيكل لإلله بعل: بعل صفون 
 .على البحر األحمر

 .أى عند البحر األحمر، عند النقطة التى عبروا منها البحر: عند البحر 

الجنوب، وتحرك عمود السحاب ليقود بنى إسرائيل ليس فى أمر اهللا موسى أن يتجهوا نحو 
 .اتجاه الشرق نحو برية سيناء بل إلى الجنوب بجوار البحيرات المرة فى اتجاه خليج السويس

وغالًبا على  لوا إلى مكان بجوار خليج السويس أى أمام البحر بالقرب من السويس الحاليةـووص
حر هناك حوالى ثمانية أميال وهذه المسافة تكفى بعد عشرة أميال جنوب السويس وعرض الب

 .الستيعاب كل شعب إسرائيل ثم جيش المصريين من بعده



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٠٦γ 

أصبحوا فى صحراء جافة محصورين فيها ال يعرفون أين : استغلق عليهم القفر : ۳ع
 .يذهبون فكأنهم فى مبنى أغلق عليهم

ه فيعلم بتغيير مسارهم ستصل أخبار تحركات بنى إسرائيل إلى فرعون عن طريق جواسيس
 .ويظن أنهم فى حيرة

 

 . يستخدم اهللا كبرياء فرعون فيقسى الملك قلبه: أشدد قلب فرعون : ٤ع

ليرجعهم إلى مصر ليخدموه فيظهر مجد اهللا فى  سيلحق فرعون وجيشه ببنى إسرائيل
 .االنتصار عليه

 ية ألن قوتهم ال شئ أمام ال تنزعج من تزايد قوة األشرار فهى مؤقتة واهللا سينصرك فى النها
 .اهللا واهللا يطيل أناته عليهم لعلهم يتوبون وحتى يثبت إيمانك فتنال بركات أوفر

 
 ):۹-٥ع(ندم فرعون على اطالق بنى إسرائيل ) ۲(

ْعَب َقْد َهَرَب تـََغيـََّر قـَْلُب ِفْرَعْوَن َوَعِبيِدِه َعَلى الشَّ ٥ : فـََقاُلوا. ْعبِ فـََلمَّا ُأْخِبَر َمِلُك ِمْصَر َأنَّ الشَّ
َعْلَنا َحتَّى َأْطَلْقَنا ِإْسَرائِيَل ِمْن ِخْدَمِتَنا؟« َوَأَخَذ ِستَّ ِمَئِة َمرَْكَبٍة ٧. َفَشدَّ َمرَْكَبَتُه َوَأَخَذ قَـْوَمُه َمَعهُ ٦» َماَذا فـَ

َد الرَّبُّ قـَْلَب ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر َحتَّى وَ ٨. ُمْنَتَخَبٍة َوَسائَِر َمرَْكَباِت ِمْصَر َوُجُنودًا َمرَْكِبيًَّة َعَلى َجِميِعَها َشدَّ
َجِميُع . َفَسَعى اْلِمْصرِيُّوَن َورَاَءُهْم َوَأْدرَُكوُهمْ ٩. َسَعى َورَاَء بَِني ِإْسَرائِيَل َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل َخارُِجوَن بَِيٍد َرِفيَعةٍ 

 .َوُهْم نَازُِلوَن َعِ◌ْنَد اْلَبْحِر َعِ◌ْنَد َفِم اْلِحيُروِث َأَماَم بـَْعَل َصُفونَ  َخْيِل َمرَْكَباِت ِفْرَعْوَن َوفـُْرَسانِِه َوَجْيِشهِ 
 

بعد خروج بنى إسرائيل شعر فرعون بخسارته لضياع هذا العدد الكبير من العاملين : ٥ع
 .عنده وندم على إطالقهم بل أراد أن يرجعهم، وكان عبيده ومشيروه يشجعونه على ذلك

 
 .إلرجاع بنى إسرائيل مركبته العسكرية ورجال جيشهب قام فرعون: ٦ع



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ١٠٧γ 

الجنود المدربين على ركوب المركبات العسكرية ومحاربة األعداء : جنود مركبية : ۷ع
 .من خاللها

 .عربة من الحديد والخشب تقودها الخيل ويركبها الجنود فيمكنهم الجرى بسرعة: مركبة 
مدربين على قيادتها وجيش عظيم تميز عن مركبة حربية والجنود ال ٦٠٠أخذ فرعون معه 

 . جيوش البالد المحيطة فى العالم كله
يشير إلى كمال عمل ) ١٠٠(يشير إلى كل كمال العمل اإلنسانى وعدد ) ٦(عدد 

تعنى أقصى قوة اإلنسان خاصة أن فرعون هو أقوى ملوك األرض ) ٦٠٠(الجماعة، أى أن 
 .وقتذاك

ى ضربة البرد والبعض اآلخر عاش ألن الذين خافوا ويالحظ أن الخيل قد مات بعضها ف
اهللا من المصريين خبأوا مواشيهم، باإلضافة إلى شراء خيول أخرى من البالد المجاورة لتعويض 

 .الفاقد منها حتى تكون جيوشهم كاملة ومستعدة للحرب
 

 م وهم أمام البحر األحمر جنوبهأسرع فرعون بجيشه نحو بنى إسرائيل فأدرك: ۹، ۸ع
 .السويس
  إن كنت قد ابتعدت عن الخطية فال تعود إليها بقساوة قلبك لئال تكون هذه آخر فرصة لك

 .فتهلك فى الخطية

 
 :)۱٤-۱۰ع(فزع بنى إسرائيل ) ۳(

تَـَرَب ِفْرَعْوُن َرَفَع بـَُنو ِإْسَرائِيَل ُعُيونـَُهْم َوِإَذا اْلِمْصرِيُّوَن رَاِحُلوَن َورَاَءُهْم فَـ ١٠ . َفزُِعوا ِجّداً فـََلمَّا اقـْ
َهْل ألَنَُّه َلْيَسْت قـُُبوٌر ِفي ِمْصَر َأَخْذتـََنا لَِنُموَت ِفي «: َوقَاُلوا ِلُموَسى١١َوَصَرَخ بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِإَلى الرَّبِّ 

لَِّذي َكلَّْمَناَك ِبِه ِفي ِمْصَر أََلْيَس َهَذا ُهَو اْلَكَالُم ا١٢اْلبَـرِّيَِّة؟ َماَذا َصنَـْعَت بَِنا َحتَّى َأْخَرْجتَـَنا ِمْن ِمْصَر؟ 
ٌر َلَنا َأْن َنْخِدَم اْلِمْصرِيِّيَن ِمْن َأْن َنُموَت ِفي اْلبَـرِّيَّ : قَائِِلينَ  . »ةِ ُكفَّ َعنَّا فـََنْخِدَم اْلِمْصرِيِّيَن ألَنَُّه َخيـْ

ْومَ  ِقُفوا َواْنظُُروا َخَالَص الرَّبِّ . َال َتَخاُفوا«: فـََقاَل ُموَسى ِللشَّْعبِ ١٣ فَِإنَُّه َكَما . الَِّذي َيْصنَـُعُه َلُكُم اْليـَ
ُتُم اْلِمْصرِيِّيَن اْليَـْوَم َال تـَُعوُدوَن تـَُرونـَُهْم أَْيضاً ِإَلى األََبدِ  ُتْم َتْصُمُتونَ ١٤. رَأَيـْ  .»الرَّبُّ يـَُقاِتُل َعْنُكْم َوأَنـْ



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٠٨γ 

وا إلى اهللا من كل فصل ،إذ رأى بنو إسرائيل عظمة جيش المصريين خافوا جًدا: ۱۰ع
 .قلوبهم صارخين لينجدهم من هذا الموت أو العبودية

 
إذ  ،تذمر بنو إسرائيل على موسى لشعورهم بحتمية هالكهم أمام المصريين: ۱۲، ۱۱ع

عدم  ووبخوا موسى علىرأوا البحر أمامهم وجيوش المصريين وراءهم، فتيقنوا من حتمية موتهم 
 .تركهم فى عبودية المصريين

 للخطية مهما بدت صعبة واألحرى بك أن تموت وأنت تجاهد من أن تستسلم ستسلم ال ت
 .لها

 
طمأنهم موسى بأن الرب يقاتل عنهم ويهزم المصريين وتزول تهديداتهم : ۱٤، ۱۳ع
كل هذا قاله بااليمان لعل اهللا أعلمه أنه سينتصر وينجو من يد المصريين الذين . وخوفهم

 .أذى، فآمن بكالم اهللا سيموتون وال يصيبه هو وشعبه
 باإليمان تستطيع أن ترى ما ال يراه غيرك فتحيا مطمئًنا. 

 
 :)۲۰-۱٥ع(شق البحر األحمر ) ٤(

؟ ُقْل لَِبِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَْرَحُلوا«: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٥ َواْرَفْع أَْنَت َعَصاَك ١٦. َما َلَك َتْصُرُخ ِإَليَّ
ُد قـُُلوَب ١٧. اْلَبْحِر َوُشقَُّه فـََيْدُخَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَلى اْلَياِبَسةِ َوُمدَّ َيَدَك َعَلى  َوَها أَنَا ُأَشدِّ

اْلِمْصرِيُّوَن  فـَيَـْعِرفُ ١٨. اْلِمْصرِيِّيَن َحتَّى َيْدُخُلوا َورَاَءُهْم فَأََتَمجَُّد بِِفْرَعْوَن وَُكلِّ َجْيِشِه ِبَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ 
تَـَقَل َمَالُك اِهللا السَّائُِر َأَماَم َعْسَكِر ِإْسَرائِيَل ١٩. »أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِحيَن أََتَمجَُّد ِبِفْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ  فَانـْ

تَـَقَل َعُموُد السََّحاِب ِمْن َأَماِمِهْم َوَوَقَف َورَاَءهُ  َفَدَخَل بـَْيَن َعْسَكِر اْلِمْصرِيِّيَن ٢٠. مْ َوَساَر َورَاَءُهْم َوانـْ
 .فـََلْم يـَْقَتِرْب َهَذا ِإَلى َذاَك ُكلَّ اللَّْيلِ . َوَعْسَكِر ِإْسَرائِيَل َوَصاَر السََّحاُب َوالظََّالُم َوَأَضاَء اللَّْيلَ 

 
صلى موسى فى صمت فسمعه اهللا بل اعتبر صالته العميقة الهادئة صراًخا، : ۱٥ع
 .وطلب منه أن يقترب بالشعب نحو البحر فطمأنه



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ١٠٩γ 

 
أمره أن يضرب البحر بالعصا فينشق إلى نصفين ويعبر بنو إسرائيل على اليابسة : ۱٦ع

 .فى وسط البحر
 

أخبره بقساوة قلب فرعون الذى لن يستفيد من معجزة شق البحر بل سيسعى وراء : ۱۷ع
إذا رأى فرعون يسعى وراءهم داخل قال له هذا ليطمئنه وقد . بنى إسرائيل حتى داخل البحر

 .تنتصر عليهسالبحر وأمره أن ينتظر قوة اهللا التى 
 

غرض اهللا ليس فقط إنقاذ شعبه بل أيًضا إيمان المصريين عندما يروا هزيمة : ۱۸ع
 .ملكهم وجيشهم وموتهم

 
كانت و . يعلن هنا أن عمود السحاب أو عمود النار هو مالك من اهللا يحمى شعبه: ۱۹ع

ابة تغطى بنى إسرائيل لتحميهم من حرارة الشمس واآلن تتحول إلى عمود من األرض إلى السح
 ،السماء يفصل بين شعب اهللا والمصريين لحمايتهم فال يرى المصريون شعب اهللا من الضباب

 .هذا لحماية شعب اهللا وٕانذار للمصريين حتى يؤمنوا فيرجعوا عن مطاردة بنى إسرائيل
 .لبحر األحمر كان فى النهار قبل أن تغرب الشمسيفهم من هذا أن شق ا

 تعلم من إنذارات اهللا حتى ال تتمادى فى خطيتك بل ترجع بالتوبة فينقذك. 

 
 .المصريون إلى بنى إسرائيل: هذا إلى ذاك : ۲۰ع

ظل عمود السحاب يفصل بين بنى إسرائيل والمصريين، وعندما حلَّ الليل تحول إلى عمود 
 .ولم يستطيعوا اإلقتراب أو اإلساءة لبنى إسرائيلنار فخاف المصريون 

 

 

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١١٠γ 

 

 

 
 :)۲٥-۲۱ع(عبور بنى إسرائيل البحر ) ٥(

َبْحَر َوَمدَّ ُموَسى َيَدُه َعَلى اْلَبْحِر َفَأْجَرى الرَّبُّ اْلَبْحَر ِبرِيٍح َشْرِقيٍَّة َشِديَدٍة ُكلَّ اللَّْيِل َوَجَعَل الْ ٢١
َفَدَخَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَلى اْلَياِبَسِة َواْلَماُء ُسوٌر َلُهْم َعْن َيِميِنِهْم ٢٢. يَاِبَسًة َواْنَشقَّ اْلَماءُ 

َوتَِبَعُهُم اْلِمْصرِيُّوَن َوَدَخُلوا َورَاَءُهْم َجِميُع َخْيِل ِفْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِِه ِإَلى َوَسِط ٢٣. َوَعْن َيَسارِِهمْ 
وََكاَن ِفي َهزِيِع الصُّْبِح َأنَّ الرَّبَّ َأْشَرَف َعَلى َعْسَكِر اْلِمْصرِيِّيَن ِفي َعُموِد النَّاِر َوالسََّحاِب ٢٤. َبْحرِ الْ 

ْهُرُب ِمْن نَـ «: فـََقاَل اْلِمْصرِيُّونَ . َوَخَلَع َبَكَر َمرَْكَباتِِهْم َحتَّى َساُقوَها بِثـَْقَلةٍ ٢٥َوَأْزَعَج َعْسَكَر اْلِمْصرِيِّيَن 
ُهمْ   .»ِإْسَرائِيَل َألنَّ الرَّبَّ يـَُقاِتُل اْلِمْصرِيِّيَن َعنـْ

 
ضرب موسى البحر بالعصا فانشق إلى نصفين بواسطة ريح شرقية شديدة وظهر : ۲۱ع

 .قاع البحر كأرض يابسة
 .العصا ترمز للصليب الذى يشق لك طريًقا وسط العالم أى البحر فتسير مطمئًناو 
 

بنو إسرائيل وساروا على األرض والماء كالسور لهم يميًنا ويساًرا وكانوا واثقين تقدم : ۲۲ع
 .فى اهللا الذى يحميهم فلم يخافوا من الماء الواقف بإعجاز كالسور على جانبيهم

 
ألجل قساوة فرعون، سعى وراء بنى إسرائيل داخل البحر ولم يتب أو يتعلم شيًئا : ۲۳ع

لتى سار فيها بنو إسرائيل فى البحر المشقوق حوالى سبعة أميال وكانت المسافة ا. من المعجزة
مليون شخص فيها  ٢وهذه المسافة الطويلة تسمح بعبور نحو . وهى فى مكان جنوب السويس

 .ثم يتبعهم جيش كبير جبار من المصريين
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أى وقت السحر وهو نهاية الليل ألن بنى إسرائيل عبروا : هزيع الصبح : ۲٥، ۲٤ع
حمر طوال الليل وفى نهايته تحرك عمود النار واقترب من خيل فرعون ومركباته البحر األ

 .فخافت الخيل ولم ترد أن تتقدم فساقوها بصعوبة شديدة إلى األمام
نظر اهللا إليهم وأزعجهم بعمود النار الذى اقترب منهم : أشرف على عسكر المصريين 

 .فخافوا جًدا
فى مركباته الحديدية القوية وذلك من تراجع الخيل إلى َجل الذى انخلع العَ : بكر مركباته 

 .الوراء وضرب الجنود لها لتتقدم فتأرجحت المركبات وانخلعت بعض عجالتها
إذ رأى اهللا قسوة قلب فرعون، حرك عمود النار نحو فرسانه ومركباته فخافت أقوى خيوله 

رب والتراجع ولكن أوامر فرعون وبدأ بعض الجيش يشعر بقوة اهللا التى تحمى شعبه، فحاولوا اله
بنى إسرائيل، وكانت هذه آخر فرصة أعطاها لهم اهللا  كانت مشددة بمواصلة الهجوم ومتابعة

ويالحظ أن المصريين قد شعروا أن إله إسرائيل قوى جًدا ويحارب عن شعبه فانزعجوا  .للتوبة
كان إيمانهم كإيمان الشياطين  ولكنهم لألسف لم يؤمنوا اإليمان الذى يدعوهم للتوبة والتراجع بل

وحتى لو كانوا قد حاولوا الهرب فذلك ذعًرا . باهللا أى أنهم كانوا مصّرين على خطيتهم فهلكوا
 .وخوًفا ولكن لم يؤمنوا إيماًنا حقيقًيا باهللا

  ال يكفى التوبة بالكالم ولكن يلزم تنفيذها بجهاد سريع ألن تهاونك سيستلزم حلول الهوان
 .بك

 
 :)۳۱-۲٦ع(المصريين  موت) ٦(

ُمدَّ َيَدَك َعَلى اْلَبْحِر ِليَـْرِجَع اْلَماُء َعَلى اْلِمْصرِيِّيَن َعَلى َمرَْكَباتِِهْم «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٦
َباِل الصُّْبِح ِإَلى َحا٢٧. »َوفـُْرَسانِِهمْ  اِئَمِة َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه َعَلى اْلَبْحِر فـََرَجَع اْلَبْحُر ِعْنَد ِإقـْ ِلِه الدَّ

فـََرَجَع اْلَماُء َوَغطَّى َمرَْكَباِت ٢٨. َفَدَفَع الرَّبُّ اْلِمْصرِيِّيَن ِفي َوَسِط اْلَبْحرِ . َواْلِمْصرِيُّوَن َهارِبُوَن ِإَلى ِلَقائِهِ 
َوَأمَّا بـَُنو ٢٩. ُهْم َوَال َواِحدٌ َلْم يـَْبَق ِمنْـ . َوفـُْرَساَن َجِميِع َجْيِش ِفْرَعْوَن الَِّذي َدَخَل َورَاَءُهْم ِفي اْلَبْحرِ 

 . ِإْسَرائِيَل َفَمُشوا َعَلى اْلَياِبَسِة ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َواْلَماُء ُسوٌر َلُهْم َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن َيَسارِِهمْ 
ْوِم ِإْسَرائِيَل ِمْن َيِد اْلِمْصرِيِّينَ ٣٠ َرائِيُل اْلِمْصرِيِّيَن َأْمَواتًا َعَلى َشاِطِئ َوَنَظَر ِإسْ . َفَخلََّص الرَّبُّ ِفي َذِلَك اْليـَ



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١١٢γ 

َفَخاَف الشَّْعُب الرَّبَّ َوآَمُنوا . َورََأى ِإْسَرائِيُل اْلِفَ◌ْعَل اْلَعِظيَم الَِّذي َصنَـَعُه الرَّبُّ بِاْلِمْصرِيِّينَ ٣١. اْلَبْحرِ 
 .بِالرَّبِّ َوبَِعْبِدِه ُموَسى

 
لبحر وصاروا فى البرية وكان كل جيش بعدما خرج بنو إسرائيل من ا: ۲۸-۲٦ع

أمر  ،المصريين داخل البحر ومازال عمود النار أمامهم داخل البحر يفصلهم عن بنى إسرائيل
اهللا موسى أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان فغطَّى على كل جيش المصريين ومات 

 .الكل
 

م خرجوا من البحر إلى ثعبروا البحر ماشيين على اليابسة نو إسرائيل قد كان ب: ۲۹ع
 .برية سيناء

 
ثم طرح البحر كثير من  ،فى الصباح وجد بنو إسرائيل أنفسهم سالمين فى البرية: ۳۰ع

جثث المصريين على الشاطئ ألن جميعهم قد ماتوا وكانت بعض جثثهم فى القاع والبعض ألقته 
 .األمواج على الشاطئ

به وخضعوا لقائدهم العظيم فى اإليمان  ت إيمان شعبهأمام قوة اهللا الجبارة تثبّ : ۳۱ع
 .موسى
 أنظر إلى أعمال اهللا معك وتأملها ليثبت إيمانك به وتخضع لوصاياه. 
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 الَخاِمُس َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 التسبحة والذهاب إلى مارة وإيليم

Rη Ε η 
 

 ):۲۱-۱ع(التسبحة ) ۱(

اْلَفَرَس . ُأرَنُِّم ِللرَّبِّ فَِإنَُّه َقْد تـََعظَّمَ «وقالوا : ِحيَنِئٍذ رَنََّم ُموَسى َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل َهِذِه التَّْسِبيَحَة ِللرَّبِّ ١
َهَذا ِإَلِهي فَأَُمجُِّدُه ِإَلُه أَِبي . ِتي َوَنِشيِدي َوَقْد َصاَر َخَالِصيالرَّبُّ قـُوَّ ٢. ا ِفي اْلَبْحرِ َورَاِكَبُه َطَرَحُهمَ 

َمرَْكَباِت ِفْرَعْوَن َوَجْيَشُه أَْلَقاُهَما ِفي اْلَبْحِر فـََغِرَق َأْفَضُل ٤. الرَّبُّ اْسُمهُ . الرَّبُّ َرُجُل اْلَحْربِ ٣. فَُأَرفـُِّعهُ 
ٌة َيِميُنَك يَا َربُّ ُمْعتَـزَّ ٦. َقْد َهَبُطوا ِفي اَألْعَماِق َكَحَجرٍ . تـَُغطِّيِهُم اللَُّججُ ٥وِدِه اْلَمرَْكِبيَِّة ِفي َبْحِر ُسوَف ُجنُ 

َيْأُكُلُهْم  تـُْرِسُل َسخَ . َوِبَكثْـَرِة َعَظَمِتَك تـَْهِدُم ُمَقاِوِميكَ ٧. َيِميُنَك يَا َربُّ ُتَحطُِّم اْلَعُدوَّ . بِاْلُقْدرَةِ  َطَك فـَ
َتَصَبِت اْلِمَياُه اْلَجارِيَُة َكَرابَِيةٍ . َوِبرِيِح أَْنِفَك تـََراَكَمِت اْلِمَياهُ ٨َكاْلَقشِّ  . َتَجمََّدِت اللَُّجُج ِفي قـَْلِب اْلَبْحرِ . انـْ

ُم َغِنيَمةً : قَاَل اْلَعُدوُّ ٩ ُهْم نـَْفِسي! أَتْـَبُع ُأْدِرُك أَُقسِّ  ! تـُْفِنيِهْم َيِدي. ُأَجرُِّد َسْيِفي. َتْمَتِلُئ ِمنـْ
؟ ١١. َغاُصوا َكالرََّصاِص ِفي ِمَياٍه َغاِمَرةٍ . نـََفْخَت ِبرِيِحَك فـََغطَّاُهُم اْلَبْحرُ ١٠ َمْن ِمثْـُلَك بـَْيَن اآلِلَهِة يَا َربُّ

َتْبَتِلُعُهُم اَألْرضُ ١٢؟ ًا ِفي اْلَقَداَسِة َمُخوفًا بِالتََّسابِيِح َصانِعًا َعَجاِئبَ َمْن ِمثْـُلَك ُمْعتَـزّ   . َتُمدُّ َيِميَنَك فـَ
َتهُ ١٣ َيْسَمُع الشُُّعوُب ١٤. ِتَك ِإَلى َمْسَكِن ُقْدِسكَ تـَْهِديِه ِبُقوَّ . تـُْرِشُد ِبَرْأفَِتَك الشَّْعَب الَِّذي َفَديـْ

. َأْقوِيَاُء ُموآَب تَْأُخُذُهُم الرَّْجَفةُ . أَُمَراُء َأُدومَ  ِحيَنِئٍذ يـَْنَدِهشُ ١٥. تَْأُخُذ الرَّْعَدُة ُسكَّاَن فَـَلْسِطينَ . فـَيَـْرتَِعُدونَ 
َعانَ  بَِعَظَمِة ِذرَاِعَك َيْصُمُتوَن َكاْلَحَجِر َحتَّى يـَْعبُـَر . تـََقُع َعَلْيِهِم اْلَهْيَبُة َوالرُّْعبُ ١٦. َيُذوُب َجِميُع ُسكَّاِن َكنـْ

تَـنَـْيَتهُ َحتَّى يـَْعبُـَر الشَّْعُب الَّ . َشْعُبَك يَا َربُّ  َتِجيُء ِبِهْم َوتـَْغِرُسُهْم ِفي َجَبِل ِميَراِثَك اْلَمَكاِن ١٧. ِذي اقـْ
ْهِر َواألََبدِ ١٨. اْلَمْقِدِس الَِّذي َهيَّأَْتُه َيَداَك يَا َربُّ . الَِّذي َصنَـْعَتُه يَا َربُّ ِلَسَكِنكَ  . الرَّبُّ َيْمِلُك ِإَلى الدَّ

َوَأمَّا بـَُنو ِإْسَرائِيَل . َلْت ِبَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِِه ِإَلى اْلَبْحِر َوَردَّ الرَّبُّ َعَلْيِهْم َماَء اْلَبْحرِ فَِإنَّ َخْيَل ِفْرَعْوَن َدخَ ١٩
 فََأَخَذْت َمْرَيُم النَِّبيَُّة ُأْخُت َهاُروَن الدُّفَّ بَِيِدَها َوَخَرَجتْ ٢٠. »َفَمُشوا َعَلى اْلَياِبَسِة ِفي َوَسِط اْلَبْحرِ 
ُهْم َمْرَيمُ ٢١. َجِميُع النَِّساِء َورَاَءَها ِبُدُفوٍف َوَرْقصٍ  اْلَفَرَس َورَاِكَبُه ! رَنُِّموا لِلرَّبِّ فَِإنَُّه َقْد تـََعظَّمَ «: َوَأَجابـَتـْ

 .»!َطَرَحُهَما ِفي اْلَبْحرِ 
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١١٤γ 

جد اهللا من أجل قوته العظيمة فى انتصاره على قاد موسى الشعب فى التسبيح ومَّ : ۱ع
 .وا جميًعا فى البحرـألعداء وحماية شعبه رغم قوة الجيش المصرى بمركباته وفرسانه إذ غرقا

 :وهذه أول تسبحة للرب فى الكتاب المقدس كتبها موسى وهى تتكلم عن موضوعين 

 ).١٢-١ع(إنقاذ اهللا لشعبه وٕاهالك أعدائهم  -١

 ).٢٠-١٣ع(نبوة عند دخولهم كنعان وانتصارهم على سكانها  -٢

 

وأعلن  هأجل محبة موسى هللا أحب تسبيحه حتى صار اهللا تمجيده وفرحه فبارك من: ۲ع
 .إيمانه به فوق كل اآللهة الوثنية

 

ظهرت قوة اهللا كمحارب أعظم من كل محاربى األرض فصار اسمه أعظم : ۳ع
وال يتنافى هذا . أى قادر على االنتصار فى جميع الحروب مهما كانت قوة األعداء المحاربين

نه إله السماء ألنه يؤدب األعداء لعلهم يتوبون وٕان استنفذوا كل فرص التوبة فإنه يهلكهم مع كو 
 .لعل من يراهم يؤمن ويرجع إلى اهللا فيتمتع بحنانه األبوى ورحمته

 

بمركباته وخيوله  ،وهو الجيش المصرى ،غرق أقوى جيش فى العالم فى هذا الوقت: ٤ع
 .التى يفتخر بها

 

 .اجاألمو : اللجج : ٥ع

وصاروا كالحجر ألن قلوبهم حجرية  ،غطست جثث األعداء كالحجر فى قاع البحر
 .ورفضت اإليمان باهللا

 

كل األعداء الذين يرمزون للشياطين فال من اليد اليمنى تمثل القوة، فقوة اهللا أقوى : ٦ع
 .نعود نخاف من حروبهم

 .عة احتراقهغضب اهللا على األشرار يفنيهم سريًعا وشبههم بالقش فى سر : ۷ع
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يشبه اهللا بإنسان له أنف يخرج زفيًرا منها وألن اهللا قوى فزفيره شديد : ريح أنفك : ۸ع
 .جًدا، والمقصود هو الريح الشرقية التى جففت البحر فعبر عليه بنو إسرائيل

 .أخذت تعلو بعضها فوق بعض لتصير كالسور على الجانبين: تراكمت المياه 

 .الجارية صارت منتصبة كالسور على الجانبين المياه: انتصبت المجارى 

 .التل المرتفع: كرابية 

 .صارت األمواج جامدة مثل السور الجاف داخل البحر: تجمدت اللجج 

شقت البحر األحمر، فجمدت المياه كالسور على الجانبين ليعبر ريًحا شرقية اهللا أجرى 
عجزات فتعطى طبيعة جديدة للمياه وهكذا تظهر قوة اهللا التى تصنع الم. شعب اهللا فى أمان

وقد . للسوائلليست من طبيعتها وهى أن تقف رأسًيا كالسور وهذا ضد قانون جاذبية األرض 
 ).٢٩، ٢٦: ١٤مت(صنع اهللا معجزات كثيرة منه مشيه هو وبطرس على الماء 

 

 فى مصر ويقتلعبيًدا له تجاسر فرعون بشره فتبع شعب اهللا ليقبض عليهم ويعيدهم : ۹ع
 . كل من يخالفه ظاًنا أنه استطاع أن يدركهم ويعيدهم غنيمة له هم وكل ما معهم

 .الشيطان يتجاسر على أوالد اهللا لكنهم يهزمونه بقوة اهللافهكذا 

 

أمر اهللا فعاد البحر كما كان بعد خروج بنى إسرائيل، فغرق المصريون وصاروا : ۱۰ع
 .جسدانيون فى ثقل كالرصاص والتصقوا باألرض كأنهم أرضيون

 

ح فوق الكل صانع معجزات ُمسبَّ ... اهللا أعظم من كل اآللهة الوثنية فى قداسته : ۱۱ع
 .ويسبحه عبيده بخوف أما أعداءه فيرتعبوا ويقشعروا ال يتخيلها عقل

 .وا فى قاعهسهللا يده على البحر فغطى المصريين وابتلعهم البحر وغطمد ا: ۱۲ع
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ية مصر وخرج بهم إلى برية سيناء ليعبدوه فى خيمة أنقذ اهللا أوالده من عبود: ۱۳ع
وقد أرشدهم بمراحمه وحنانه األبوى فتراءف عليهم ألجل إيمانهم . االجتماع حيث هيكل قدسه

وشعورهم بضعفهم وقد فداهم بإخراجهم من عبودية مصر بواسطة خروف الفصح وقتله أبكار 
علن لهم الوصايا وخيمة االجتماع هداهم للسلوك فى البرية إلى جبل سيناء حيث أو مصر، 

 .ونصبوها هناك

 

ين أى أرض كنعان التى امتلكها سمعت كل األمم بهذه المعجزة مثل بالد فلسط: ۱٤ع
 .بنو إسرائيل فيما بعد فخافوا جدًا من اهللا وشعبه

  اهللا يعطى أوالده مهابة فى أعين اآلخرين إذ يشعرون بقوة عجيبة فيهم فيخافوا أن يسيئوا
 .منهم ماهللا يحميهم ويخيف أعداءهألن رغم مظهرهم الضعيف  إليهم

 

أرض الميعاد وهم األدوميون والموآبيون والكنعانيون الذين لسكان ُيعطى أمثلة : ۱٥ع
 .خافوا عندما سمعوا بعبور البحر األحمر وغرق المصريين

 

 .بإخراجك شعبك من عبودية مصر ليصير شعًبا خاًصا لك: اقتنيته : ۱٦ع

كل شعوب األرض وصمتوا كالحجر أمام قوة اهللا التى ظهرت فى شعبه عند عبورهم خافت 
برية سيناء ودخولهم أرض الميعاد وعندما عبروا البحر األحمر بإعجاز إلهى ومات أقوى جيش 

وتحققت هذه النبوة بهزيمة سيحون ملك األموريين وعوج  فى العالم أمامهم وهو جيش المصريين
 ).٣-١: ٢١عد(نهم باالق ملك موآب ملك باشان وانزعج م
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لم يخرج بنو إسرائيل من عبودية مصر ليعيشوا فى برية سيناء بل ليمتلكوا : ۱۸، ۱۷ع
ويثبتوا فى أرض كنعان ويقيموا الهيكل فى أورشليم على جبل صهيون ليعبدوا الرب كل أيامهم 

 .بدويملك اهللا على قلوب أوالده ويأتى منهم المسيح الذى يملك إلى األ

 

يقدم خالصة المعجزة وهى غرق كل الجيش المصرى ونجاة بنى إسرائيل الذين : ۱۹ع
 .عبروا إلى برية سيناء بمشيهم على اليابسة وسط البحر

  اهللا قادر على صنع أى معجزة لينقذ ويحفظ شعبه فى كل جيل، فاطمئن وتمسك بصلواتك
 .واثًقا من قوة إلهك

 

هارون هو األكبر سًنا مع أن موسى أشهر منه دعيت هكذا ألن : أخت هارون : ۲۰ع
 .واتضاًعا من موسى فلم ينسب أخته إليه بل ألخيه

إطارات مستديرة من الخشب يشد على أحد وجهيها جلد رقيق وتركب عليه : لدفوف 
فعندما يضرب على الجدار تتحرك هذه األقراص أو الصاجات الصغيرة فتحدث  ،أقراص معدنية

 .واضحة صوًتا قوًيا ونغمات

عبارة عن حركات هادئة تقدم كعبادة هللا وكانت تستخدم قديًما للتعبير عن الفرح : رقص 
وهذا بالطبع يختلف تماًما عن ) ١٤: ٦صم ٢(كما رقص داود أمام تابوت العهد والتسبيح هللا، 

أهلك موسى الذين رقصوا حول العجل الذهبى  هببـالرقص العالمى الذى أبغضه اهللا وبس
 ).٣٢ص(

شاركت النساء أيًضا بقيادة مريم أخت موسى فى تسبيح اهللا مستخدمات الدفوف كآالت 
 .موسيقية للتعبير عن فرحهن

 

كانت مريم تقودهن فى التسبيح مثل موسى أخيها فتعظم وتبارك اهللا الذى انتصر : ۲۱ع
 .على أعدائه



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١١٨γ 

لكنيسة أن تردده كل من أهمية هذا التسبيح الذى قاله موسى وتبعته فيه مريم أخته، تهتم ا
يوم فى تسبحتها وتسميه الهوس األول أى التسبيح األول ألنه يعلن قوة اهللا مع أوالده المؤمنين 

 .التى تنصرهم على الشياطين وتعطيهم بركات روحية ثم تدخلهم للسماء

 

 ):۲۷-۲۲ع(من مارة إلى إيليم ) ۲(

َفَساُروا َثالَثََة أَيَّاٍم ِفي اْلبَـرِّيَِّة . ُسوَف َوَخَرُجوا ِإَلى بـَرِّيَِّة ُشورٍ ثُمَّ اْرَتَحَل ُموَسى بِِإْسَرائِيَل ِمْن َبْحِر ٢٢
ِلَذِلَك ُدِعَي اْسُمَها . َوَلْم يـَْقِدُروا َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمْن َمارََّة ألَنَُّه ُمرٌّ . َفَجاُءوا ِإَلى َمارَّةَ ٢٣َوَلْم َيِجُدوا َماًء 

فََأرَاُه الرَّبُّ . َفَصَرَخ ِإَلى الرَّبِّ ٢٥» َماَذا َنْشَرُب؟«: َر الشَّْعُب َعَلى ُموَسى قَائِِلينَ فـََتَذمَّ ٢٤. »َمارَّةَ «
 . ُهَناَك َوَضَع َلُه َفرِيَضًة َوُحْكمًا َوُهَناَك اْمَتَحَنهُ . َشَجَرًة َفَطَرَحَها ِفي اْلَماِء َفَصاَر اْلَماُء َعْذباً 

نَـْيِه َوَتْصَغى ِإَلى َوَصايَاُه َوَتْحَفُظ ِإْن ُكْنَت َتْسمَ «: فـََقالَ ٢٦ ُع ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإَلِهَك َوَتْصَنُع اْلَحقَّ ِفي َعيـْ
ُثمَّ ٢٧. »فَِإنِّي أَنَا الرَّبُّ َشاِفيكَ . َجِميَع فـََراِئِضِه َفَمَرضًا َما ِممَّا َوَضْعُتُه َعَلى اْلِمْصرِيِّيَن َال َأَضُع َعَلْيكَ 

ُعوَن َنْخَلةً َجاُءوا ِإَلى  َنَتا َعْشَرَة َعْيَن َماٍء َوَسبـْ  .فـَنَـَزُلوا ُهَناَك ِعْنَد اْلَماءِ . ِإيِليَم َوُهَناَك اثـْ
 

معناها سور وتقع شمال برية سيناء وتقع إيثام فى طرفها فتسمى أحياًنا : شور : ۲۲ع
 .)٩٣ص ٢خريطة ( )٨-٦: ٣٣عد (برية إيثام كما فى 

رحوا بالحرية، ساروا ثالثة أيام فى برية سيناء القاحلة يقودهم بعد أن مجد الشعب اهللا وف
نهاًرا وعمود النار ليًال أى يقودهم اهللا حتى وصلوا إلى برية شور وهى برية السحاب عمود 

 .جرداء ليس فيها ماء أو عشب

 
برية مياهها مرة حتى اآلن وتقع جنوب عيون موسى بالقرب من الضفة : مارة : ۲۳ع

 .شرقية لخليج السويسالشمالية ال

وصل بنو إسرائيل إلى برية فيها عيون ماء ولكنه مر وال يمكن شربه من مرارته فسموها 
 .مارة



 الَخاِمُس َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١١٩γ 

الضيق الشديد إذ كادوا يموتون عطًشا وتذمروا على موسى قائدهم بشعر الشعب : ۲٤ع
 .وعلى اهللا

 تى يشبعهم الخادم مسئول عن من يخدمهم وينبغى أن يحتمل تذمراتهم ويصلى ألجلهم ح
 .اهللا ويرعاهم ويحل مشاكلهم

 

 .فى مارة: هناك : ۲٥ع

 .فى العدد التالىاهللا أى الوصية التى قالها : وضع له فريضة وحكًما 

 .سمح له بضيقة الماء المر ليظهر إيمانه باهللا أو تذمره: امتحنه 

المر فصار صلى موسى بقوة هللا فاستجاب له وأرشده أن يلقى شجرة أو فرع منها فى الماء 
وهكذا اجتاز موسى اإلمتحان بنجاح من أجل إيمانه وصالته . عذًبا وشرب منه الشعب وارتوى

وكما طرح الشجرة فى الماء ودفنت فيه فجعلته . وأما الشعب فظهر ضعفه فى تذمره وعدم إيمانه
 .حلًوا، هكذا بدفن المسيح فى القبر أحيانا من الموت وأعطانا حياة جديدة حلوة معه

الشجرة ترمز للصليب الذى أتمَّ فداءنا فارتوينا من الروح القدس ووضع الشجرة فى الماء و 
 .يرمز إلى سر المعمودية الذى نلناه من بركات الصليب

 

لمرة لد موسى أن يسمعوا وصايا اهللا بعدما رأوا قوته يأوصى اهللا الشعب على : ۲٦ع
عرضوا لألمراض التى وقعت تيطيعوه فال يالثانية بعد معجزة عبور البحر األحمر وطالبهم أن 

على المصريين فى الضربات العشر بل يشفيهم اهللا من كل مرض يتعرضون له كما شفى الماء 
 .المر فصار عذًبا

 

معناها أشجار وهى واحة خصبة تقع جنوب شرق مارة أى داخل برية : إيليم : ۲۷ع
 .عن خليج السويس سيناء وليست بعيدة



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٢٠γ 

عين ماء  ١٢الماء المر قادهم اهللا إلى منطقة خصبة وهى إيليم وفيها  تجربةبعد اختبار 
وممتلئة باألشجار إذ كان فيها سبعون نخلة، وهى ترمز إلى االثنى عشر سبًطا والشيوخ السبعين 

 ١٢وترمز باألكثر لنعمة العهد الجديد التى فيها ) السنهدريم(الذين فى المجمع اليهودى األعلى 
 .الً رسو  ٧٠تلميًذا و

  ال تتوقعها فتشبع وترتوى بنعمته وتفرح فرًحا من اهللا إذا صبرت على التجربة تنال بركات
 .حقيقًيا

 

 
 
 

 
 



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢١γ 

 

 َعَشرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 المن والسلوى

Rη Ε η 
 ):۳-۱ع(جوع وتذمر بنى إسرائيل )  ۱(

ِفي ) الَِّتي بـَْيَن ِإيِليَم َوِسيَناءَ (َوأََتى ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى بـَرِّيَِّة ِسيٍن . ثُمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِإيِليمَ ١
فـََتَذمََّر ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ٢. الشَّْهِر الثَّاِني بـَْعَد ُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ اْليَـْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمَن 

َنا بَِيِد الرَّبِّ ِفي َأْرِض ِمْصَر ِإْذ ُكنَّا «: َوقَاَل َلُهَما بـَُنو ِإْسَرائِيلَ ٣. َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ِفي اْلبَـرِّيَّةِ  لَْيتَـَنا ُمتـْ
َبعِ َجالِ  فَِإنَُّكَما َأْخَرْجُتَمانَا ِإَلى َهَذا اْلَقْفِر لُِتِميَتا ُكلَّ َهَذا اْلُجْمُهوِر ! ِسيَن ِعْنَد ُقُدوِر اللَّْحِم نَْأُكُل ُخْبزًا لِلشَّ

 .»بِاْلُجوعِ 
 

 ٢خريطة ( هى منطقة صحراوية تقع بين إيليم غرًبا وبرية سيناء شرًقا: برية سين: ۱ع
ببرية سيناء الجزء األوسط من برية سيناء الممتدة شرق السويس حتى والمقصود  .)٩٣ص

 .وبرية سيناء المذكورة هنا تمتد من الوسط حتى قرب جنوب سيناء. مشارف أرض سيناء

تحركت السحابة من إيليم ووصلوا إلى برية سين وهم سائرون بجوار البحر األحمر ولم 
من أرض مصر قد نفذ فجاعوا، وكان هذا فى وكان العجين الذى خرجوا به . يكن فيها طعام

الشهر الثانى فى اليوم الخامس عشر أما خروجهم من أرض مصر فكان فى اليوم الخامس 
 .عشر من الشهر األول، أى وصلوا لبرية سين بعد حوالى شهر من خروجهم

 ).٣٣عدد(وتوجد تفاصيل الرحلة فى برية سيناء بسفر العدد 

 

رون بدًال من أن يصلوا واثقين فى قوة اهللا الذى اى موسى وهتذمر بنو إسرائيل عل: ۲ع
 .عبر بهم البحر

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٢٢γ 

رون ووبخوهما لعدم وجود طعام وتعرضهم للموت وتأسفوا اتكلم الشعب مع موسى وه: ۳ع
 .على ترك مصر متذكرين اللحم والخبز الذى كانوا يأكلونه فيها وتناسوا ذل العبودية

  غناها أو فوائدها المادية ومهما كان احتياجك فالموت ال تطلب مواضع الخطية مهما كان
 .الحياة فى الخطية نمع المسيح أفضل م

 
 ):۱۲-٤ع(كالم هللا لموسى )  ۲( 

فـََيْخُرُج الشَّْعُب َويـَْلَتِقُطوَن َحاَجَة ! َها أَنَا ُأْمِطُر َلُكْم ُخْبزًا ِمَن السََّماءِ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٤
َوَيُكوُن ِفي اْليَـْوِم السَّاِدِس أَنـَُّهْم يـَُهيُِّئوَن َما ٥َألْمَتِحنَـُهْم أََيْسُلُكوَن ِفي نَاُموِسي َأْم َال؟ . ْوِمَهااْليَـْوِم بِيَـ 

ِفي « :فـََقاَل ُموَسى َوَهاُروُن ِلَجِميِع بَِني ِإْسَرائِيلَ ٦. »َيِجيُئوَن بِِه فـََيُكوُن ِضْعَف َما يـَْلَتِقُطونَُه يـَْومًا فـَيَـْوماً 
َوِفي الصََّباِح تـَُروَن َمْجَد الرَّبِّ ِالْسِتَماِعِه َتَذمُّرَُكْم ٧. اْلَمَساِء تـَْعَلُموَن َأنَّ الرَّبَّ َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

َنا؟. َعَلى الرَّبِّ  لرَّبَّ يـُْعِطيُكْم ِفي اْلَمَساِء َذِلَك بَِأنَّ ا«: َوقَاَل ُموَسى٨» َوَأمَّا َنْحُن َفَماَذا َحتَّى تـََتَذمَُّروا َعَليـْ
َوَأمَّا َنْحُن َفَماَذا؟ . َلْحمًا ِلَتْأُكُلوا َوِفي الصََّباِح ُخْبزًا ِلَتْشبَـُعوا ِالْسِتَماِع الرَّبِّ َتَذمُّرَُكُم الَِّذي تـََتَذمَُّروَن َعَلْيهِ 

َنا َتَذمُّرُُكْم َبْل َعَلى الرَّبِّ  َترِبُوا ِإَلى : ُقْل ِلُكلِّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيلَ «: ى ِلَهاُرونَ َوقَاَل ُموسَ ٩. »لَْيَس َعَليـْ اقـْ
َفَحَدَث ِإْذ َكاَن َهاُروُن ُيَكلُِّم ُكلَّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل أَنـَُّهُم اْلتَـَفُتوا ١٠. »َأَماِم الرَّبِّ ألَنَُّه َقْد َسِمَع َتَذمُّرَُكمْ 

َسِمْعُت َتَذمَُّر بَِني «١٢: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١١. َمْجُد الرَّبِّ َقْد َظَهَر ِفي السََّحابِ  َنْحَو اْلبَـرِّيَِّة َوِإَذا
 .»ِفي اْلَعِشيَِّة تَْأُكُلوَن َلْحماً َوِفي الصََّباِح َتْشبَـُعوَن ُخْبزاً َوتـَْعَلُموَن أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ : ُقْل َلُهمْ . ِإْسَرائِيلَ 

 

رد اهللا على تذمر الشعب ببركات ال يمكن تخيلها وهى نزول طعام من السماء بكمية  :٤ع
ماء يقدم سواألكثر من هذا أن الطعام النازل من ال. ضخمة جًدا تغطى األرض فتشبع كل الشعب

وبهذا يمتحن اهللا الشعب هل سيؤمنون  .يومًيا فيأخذ اإلنسان منه ما يكفيه فى اليوم الواحد
 أم يخالفونه وال يكتفون بحاجة اليوم؟ ،ن أحد من هذا الطعامعوه فال ُيخزِّ بكالمه ويطي

شعبه أربعين سنة فى البرية بعد اعتمادهم فى السحابة يرمز إلى تجربة وامتحان اهللا ل
المسيح أربعين يوًما فى البرية بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان وكما دخل بنو إسرائيل 



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٣γ 

يح أيًضا بدأ خدمته لتبشير وجذب النفوس بعد سهم فى البرية هكذا المأرض الميعاد بعد عبور 
 .تجربته فى البرية

 

يعدونه لألكل بطحنه وخبزه أو طبخه بأى شكل من : يهيئون ما يجيئون به : ٥ع
 ).٨: ١١عد(األشكال 

حتى يستريحوا فى اليوم السابع يأمرهم اهللا أن يجمعوا فى اليوم السادس ما يكفى يومين 
 .فرغوا لعبادة اهللاويت

 

) ١٣ع(علم موسى وهارون أن اهللا سيعطى لحًما فى المساء وهو طيور السلوى : ۷، ٦ع
فتمر فى برية سيناء وتكون فى تعب  ،اآلتية بأسراب كبيرة مهاجرة من أوروبا إلى وسط أفريقيا

 .شديد فتطير بجوار األرض على ارتفاع حوالى متر ويسهل إمساكها ألنها تطير ببطء

- :وقد حدث هذا األمر أى السلوى 

 إما يوًما واحًدا فى بداية دخولهم سيناء ثم بعد سنوات لمدة شهر فى منطقة تبعيرة  )١(
 ).١١عد(

أو يكون كالمهما هنا عما سيحدث فيما بعد عندما يطلبون اللحم فيعطيهم السلوى وهذه  )٢(
 ).١١عد(القصة مذكور تفاصيلها فى 

 .وال األربعين سنة فكان المن ينزل كالمطر من السماءأما فى الصباح فى هذا اليوم وط

 
أوضح لهم موسى أن اهللا سيعطيهم لحًما فى المساء هو طيور السلوى وخبًزا وهو : ۸ع

وأعلن أنه مجرد واسطة بينهم وبين اهللا الذى سمع تذمرهم وأجاب بحنانه  ،المن فى الصباح
 .وأعطاهم احتياجاتهم

هللا وسماعه لتذمر الشعب وطلب منهم أن يقوموا رون وجود ااأعلن موسى وه: ۹ع
 .ويتقدموا إلى األمام ليسمعوا صوت اهللا



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٢٤γ 

  اهللا موجود ولكنك ال تشعر بوجوده إال إذا اقتربت إليه بالصالة فتنال بركاته ويغفر لك
 .خطاياك

 

رون يحدث الشعب بما أمره اهللا به هو وموسى وتبشيره بنزول الطعام افيما كان ه: ۱۰ع
 .كثير ملفت للنظر ماء، ظهر مجد اهللا بالسحاب أى ظهر سحابمن الس

 

تكلم اهللا من السحاب وسمع الشعب صوته وقد يكونوا ميزوا الكالم أو ميزه : ۱۲، ۱۱ع
 .لحًما فى المساء وهو طائر السلوى اهللا سيعطيهم رون وأخبرا الشعب بأناموسى وه

بداية خروج الشعب إلى البرية والمرة المرة األولى هى فى : وقد أتت أسراب السلوى مرتين 
 .الثانية كانت لمدة شهر عندما تذمروا على اهللا لسأمهم من المن وكان ذلك فى تبعيرة

 .أما فى الصباح فكان اهللا يعطيهم المن أى الخبز النازل من السماء

  اهللا يطيل أناته عليك ويرد على تذمراتك ببركات لعلك تؤمن به وتشكره وتعتذر على
 .ركتذم

 

 ):۱٦-۱۳ع(نزول السلوى والمن )  ۳(

َوِفي الصََّباِح َكاَن َسِقيُط النََّدى َحَواَلِي . َفَكاَن ِفي اْلَمَساِء َأنَّ السَّْلَوى َصِعَدْت َوَغطَِّت اْلَمَحلَّةَ ١٣
َدِقيٌق َكاْلَجِليِد َعَلى . ِقيٌق ِمْثُل ُقُشورٍ َوَلمَّا اْرتـََفَع َسِقيُط النََّدى ِإَذا َعَلى َوْجِه اْلبَـرِّيَِّة َشْيٌء دَ ١٤. اْلَمَحلَّةِ 
فـََقاَل َلُهْم . ألَنـَُّهْم َلْم يـَْعرُِفوا َما ُهوَ » َمْن ُهَو؟«: فـََلمَّا رََأى بـَُنو ِإْسَرائِيَل قَاُلوا بـَْعُضُهْم ِلبَـْعضٍ ١٥. اَألْرضِ 
ُز الَِّذي َأْعطَاُكُم الرَّبُّ لَِتْأُكُلوا«: ُموَسى اْلَتِقُطوا ِمْنُه  . َهَذا ُهَو الشَّْيُء الَِّذي َأَمَر بِِه الرَّبُّ ١٦ .ُهَو اْلُخبـْ

 .»ُعِمراً لِلرَّْأِس َعَلى َعَدِد نـُُفوِسُكْم تَْأُخُذوَن ُكلُّ َواِحٍد لِلَِّذيَن ِفي َخْيَمِتهِ . ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َحَسِب َأْكِلهِ 

 ).٣١: ١١عد(طارت على ارتفاع حوالى متر من األرض : صعدت : ۱۳ع

طائر يشبه السمان وفى حجم الحمامة ولكن عنقه وساقيه أطول من عنق وساق : السلوى 
 .الحمامة



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٥γ 

. الشعب كما أراد اتم فعًال ما قاله اهللا بمرور أسراب السلوى فى مساء نفس اليوم وأخذ منه
 .البرية حول بنى إسرائيل ،الذى يحمل المن ،وفى الصباح غطّى الندى

 

طى األرض وهو يشبه قشور باح تبخر الندى فوجد الشعب شيًئا دقيًقا يغفى الص: ۱٤ع
 .أو جليد هش ولونه أبيض

تساءل الشعب عن هذا الشئ الذى يغطى األرض فقال لهم موسى هو الطعام : ۱٥ع
 الذى أعطاكم اهللا، لذا سمى بالمن وألنهم لم يعرفوا ما هو قالوا من هو ؟

 :ويرمز المن للمسيح فيما يلى 

 .ل المن من السماء كما تجسد المسيح وتنازل من سماءه ليعيش فى وسطنانز  -١

 .المن أبيض كما أن المسيح نقى بال خطية -٢

 .طعم المن حلو مثل كالم المسيح الحلو للنفس -٣

نزل المن بعد تذمر اليهود لفراغ الطعام معهم فصنع سالًما وأشبعهم كما أن المسيح  -٤
 .البشربتجسده وفدائه صنع صلًحا بين اهللا و 

كان المن ينزل فى الصباح الباكر فيخرج الشعب اللتقاطه وٕاال يذوب مع أشعة  -٥
الشمس، وكذلك من يريد أن يحيا مع المسيح ينبغى أن يبكر إليه ويضعه قبل كل 

 .مشاغله العالمية

يجمع اإلنسان ما يكفيه من المن لطعامه اليومى كما أن المسيحى يجب أن يكون  -٦
ته المادية فال ينشغل بالتخزين أو القلق على المستقبل ألنه اكتفى قنوًعا فى سد احتياجا

 .بالمسيح الذى يشبعه حتى لو كان ما عنده من الماديات قليالً 

من يجمع من المن أكثر من حاجته ويبقيه لليوم التالى يفسد وكذلك من ال يستخدم  -٧
 .وسائط النعمة التى يعرفها وكالم اهللا فهذا يدينه



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٢٦γ 

هذا الطعام فقالوا من هو وكذلك المسيح ال يستطيع أحد أن يعرف  لم يعرف الشعب -٨
 .جوهره بل نعرف شيًئا من صفاته وعالقته بنا قدر ما نستطيع أن نفهم

كانوا يخبزونه أو يطبخونه أى يستخدمون النار فى طهيه والمسيح أيًضا احتمل اآلالم  -٩
 .ليقدم لنا الخالص والشبع الروحى

 

خذوا ما يحتاجون إليه من هذا الطعام وقال لهم كل واحد يأخذ أمرهم موسى أن يأ: ۱٦ع
 .لتر أى لترين وثلث تقريًبا ٢,٢٩مقدار ُعمر وهو يساوى 

  إن عطايا اهللا قد تبدو عجيبة فى البداية لسموها عن البركات العالمية ولكن عندما تطيع
أو معاكسة لتخطيطك  فقد تبدو تدابير اهللا غريبة. اهللا وتشكره تكتشف حالوتها أكثر وأكثر

ولكن إن قبلتها برضا تكتشف مع الوقت أنها أصلح شئ لك وتشبعك وتناسب حياتك 
 .وتقودك نحو اهللا

 

 ):۲۱-۱۷ع(إلتقاط المن )  ٤(

ِضِل اْلُمْكِثُر َوَلمَّا َكاُلوا بِاْلُعِمِر َلْم يـُفْ ١٨. فـََفَعَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل َهَكَذا َواْلتَـَقُطوا بـَْيَن ُمْكِثٍر َوُمَقلِّلٍ ١٧
َال يـُْبِق َأَحٌد «: َوقَاَل َلُهْم ُموَسى١٩. َكانُوا َقِد اْلتَـَقُطوا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َحَسِب َأْكِلهِ . َواْلُمَقلُِّل َلْم يـُْنِقصْ 

َتنَ َلِكنـَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا ِلُموَسى َبْل أَبـَْقى ِمْنُه أُنَاٌس ِإَلى الصَّ ٢٠. »ِمْنُه ِإَلى الصََّباحِ  . َباِح فـَتَـَولََّد ِفيِه ُدوٌد َوأَنـْ
َوِإَذا َحِمَيِت . وََكانُوا يـَْلَتِقُطونَُه َصَباحًا َفَصَباحًا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َحَسِب َأْكِلهِ ٢١. َفَسَخَط َعَلْيِهْم ُموَسى

 .الشَّْمُس َكاَن َيُذوبُ 

 

 .ثيًرا والبعض قليالً فالبعض التقط ك ،إلتقط كل واحد كما يريد من هذا الطعام: ۱۷ع

 

كل لظهرت المفاجأة عندما كال كل واحد ما التقطه لينفذ وصية اهللا بجمع عمر : ۱۸ع
 .شخص، فاكتشفوا أن ما التقطوه هو مقدار عمر لكل فرد سواء جمعوا كثيًرا أو قليالً 



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٧γ 

 عندما يبارك اهللا فى أعمالك يعطيك خيًرا يكفيك وحتى لو بدا قليًال فستشبع منه. 

 

فى نزول  أمرهم موسى أال يبقوا منه شيًئا للصباح التالى، ولكن بعضهم شكَّ : ۲۰، ۱۹ع
فغضب  ،المن باليوم التالى فاحتفظ ببعض منه ولكنه فوجئ بامتالئه دوًدا وأصبح كريًها ال يؤكل

 .عليهم موسى لضعف إيمانهم وعدم طاعتهم هللا

 

لغريب أنه عندما تشرق وا. استمر الشعب يجمع كل يوم ما يحتاجه من المن: ۲۱ع
 .الشمس يذوب المن ويصبح سائًال فتشربه األرض

  إذا لم تبكر إلى اهللا لتنال بركته فى الصالة فقد تبتعد عنك البركة وتضيع فرصتك كما كان
 .المن يذوب وينتهى

 

 ):۲٦-۲۲ع(عدم نزول المن فى السبت )  ٥(

ْوِم السَّاِدِس أَنـَُّهُم الْ ٢٢ َفَجاَء ُكلُّ ُرَؤَساِء . تَـَقُطوا ُخْبزًا ُمَضاَعفًا ُعِمَرْيِن لِْلَواِحدِ ثُمَّ َكاَن ِفي اْليـَ
اْخِبُزوا َما . َغدًا ُعْطَلٌة َسْبٌت ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ . َهَذا َما قَاَل الرَّبُّ «: فـََقاَل َلُهمْ ٢٣. اْلَجَماَعِة َوَأْخبَـُروا ُموَسى

فـََوَضُعوُه ِإَلى اْلَغِد َكَما ٢٤. »ُكلُّ َما َفَضَل َضُعوُه ِعْندَُكْم لُِيْحَفَظ ِإَلى اْلَغدِ وَ . َتْخِبُزوَن َواْطُبُخوا َما َتْطُبُخونَ 
َلْم يـُْنِتْن َوَال َصاَر ِفيِه ُدودٌ  ْوَم َال . ُكُلوُه اْليَـْوَم َألنَّ لِلرَّبِّ اْليَـْوَم َسْبتاً «: فـََقاَل ُموَسى٢٥. َأَمَر ُموَسى فـَ اْليـَ

اِبُع َفِفيِه َسْبتٌ ٢٦. ْلَحْقلِ َتِجُدونَُه ِفي ا ْوُم السَّ ْلَتِقُطونَُه َوَأمَّا اْليـَ  .»الَ ُيوَجُد ِفيهِ . ِستََّة أَيَّاٍم تـَ

 

أطاع الشعب وجمع فى اليوم السادس ضعف ما يجمعه فى باقى األيام ألن المن : ۲۲ع
أمر الرب فال وأخبر رؤساء الشعب موسى بما فعلوا ليتأكدوا أن هذا هو . لن ينزل فى السبت

 ).٢٠ع(يغضب عليهم كما حدث عندما أبقى بعضهم منه لليوم التالى فصار فيه دود 

واحتفظوا بالباقى لليوم  هقال لهم موسى أطبخوه لتأكلوا منه بالشكل الذى تريدون: ۲۳ع
 .التالى ولن يفسد حتى تتفرغوا فى اليوم السابع لعبادة اهللا



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٢٨γ 

 ه صلواتك وأعمال الخير متذكًرا أن فى هذا اليوم قام إهتم بيوم األحد يوم الرب فتزيد في
المسيح ليعطيك حياة جديدة، فاجعله يوًما متميًزا عن باقى أيامك لتشعر باهللا وتتمتع 

 .بعشرته

 

تحقق بالفعل كالم اهللا وهو أن المن المحفوظ لن يفسد بالنتانة أو الدود فى اليوم : ۲٤ع
 .التالى أى يوم السبت

 

لهم موسى أن يأكلوا من المن المحفوظ يوم السبت لعدم نزول من فى قال : ۲٦، ۲٥ع
 .هذا اليوم؛ فتكون هذه عادة عندهم بالراحة فى اليوم السابع للتفرغ للعبادة

 ة بل يزيدهايثق أن اهللا يدبر احتياجاتك وانشغالك بعبادته لن ينقص البركة الماد. 

 

 ):۳۱-۲۷ع(اللتقاط المن ة الشعب بالخروج ععدم طا)  ٦(

َلْم َيِجُدوا٢٧ ْلَتِقُطوا فـَ اِبِع َأنَّ بـَْعَض الشَّْعِب َخَرُجوا لِيـَ ْوِم السَّ َقاَل الرَّبُّ ٢٨. َوَحَدَث ِفي اْليـَ فـَ
َك ِلَذلِ . ِإنَّ الرَّبَّ َأْعطَاُكُم السَّْبتَ ! اُْنظُُروا٢٩ِإَلى َمَتى تَْأُبوَن َأْن َتْحَفُظوا َوَصايَاَي َوَشَرائِِعي؟ «: ِلُموَسى

َز يـَْوَمْينِ  ْوِم السَّاِدِس ُخبـْ َال َيْخُرْج َأَحٌد ِمْن َمَكانِِه ِفي . اْجِلُسوا ُكلُّ َواِحٍد ِفي َمَكانِهِ . ُهَو يـُْعِطيُكْم ِفي اْليـَ
ْعُب ِفي اْليَـْوِم السَّاِبعِ ٣٠. »اْليَـْوِم السَّاِبعِ  َوُهَو َكِبْزِر . »َمّناً «َوَدَعا بـَْيُت ِإْسَرائِيَل اْسَمُه ٣١. فَاْستَـَراَح الشَّ

َيُض َوطَْعُمُه َكرِقَاٍق ِبَعَسلٍ   .اْلُكْزبـََرِة أَبـْ

 

لم يصدق بعض اليهود كالم اهللا وخرجوا ليتأكدوا بأنفسهم أنه ال يوجد من فى اليوم : ۲۷ع
 .وهذا يظهر شكهم فى أوامر اهللا وتعلقهم بالماديات. السابع

قصود أال يخرجوا لجمع المن فى الصباح الم: اجلسوا كل واحد فى مكانه : ۲۹، ۲۸ع

بل يتفرغوا فى هذا اليوم لعبادة اهللا تاركين أى أعمال مادية فيتحركوا للضرورة مسافات قصيرة، 

 .كما حّدد شيوخ اليهود



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٢٩γ 

ا مع أنه أمرهم عاتب اهللا الشعب فى حديثه مع موسى ألنهم خرجوا يوم السبت ليجمعوا منً 

 .بعدم الخروج فوبخ عدم طاعتهم

 

 .بعد هذه الحادثة أطاع الشعب كله كالم اهللا ولم يتحركوا يوم السبت لجمع المن: ۳۰ع

 

يصف طعم المن بأنه حلو مثل رقاق بعسل وشكله حبات صغيرة مثل بذر : ۳۱ع

ويحكى لنا سفر الحكمة كيف أن كل إنسان أكل المن كان يشعر بطعم خاص كما كان . الكزبرة

 .كان للمن مذاقات مختلفة حسب شهوة كل واحد يشتهى، وهذا سر عجيب وهو أنه

  صدق كالم الكتاب المقدس حتى لو كان فوق عقلك وال تخالف وصاياه فتتمتع ببركاته
 .ورضا اهللا عنك

 

 ):۳٦-۳۲ع(حفظ المن )  ۷(

ْيُء الَِّذي َأَمَر ِبِه الرَّبُّ «: َوقَاَل ُموَسى٣٢ ُن ِلْلِحْفِظ ِفي ِمْلُء اْلُعِمِر ِمْنُه َيُكو . َهَذا ُهَو الشَّ
َز الَِّذي َأْطَعْمُتُكْم ِفي اْلبَـرِّيَِّة ِحيَن َأْخَرْجُتُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ . َأْجَياِلُكمْ  َوقَاَل ُموَسى ٣٣. »ِليَـُروا اْلُخبـْ
 . »ِحْفِظ ِفي َأْجَياِلُكمْ ُخْذ ِقْسطًا َواِحدًا َواْجَعْل ِفيِه ِمْلَء اْلُعِمِر َمّنًا َوَضْعُه َأَماَم الرَّبِّ ِللْ «: ِلَهاُرونَ 

َهاَدِة ِلْلِحْفظِ ٣٤ َوَأَكَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل اْلَمنَّ َأْربَِعيَن َسَنًة ٣٥. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َوَضَعُه َهاُروُن َأَماَم الشَّ
َعانَ َأَكُلوا اْلَمنَّ َحتَّى َجاُءوا ِإَلى َطَرِف أَ . َحتَّى َجاُءوا ِإَلى َأْرٍض َعاِمَرةٍ  َوَأمَّا اْلُعِمُر فـَُهَو ُعْشُر ٣٦. ْرِض َكنـْ

يَفةِ   .اْإلِ
 .إناء: قسًطا : ۳٤-۳۲ع

 .تابوت العهد فى خيمة اإلجتماع: الشهادة 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٠γ 

 موسى أن يحفظوا كمية من المن فى إناء ليتذكروا على مر التاريخ معجزة الرب أمر اهللا
وكمية المن . عد داخل تابوت العهدوحفظوا المن فى إناء ذهبى فيما ب. بإطعامهم فى البرية

 .لتر ٢,٢٩المحفوظة كانت مقدار عمر أى حوالى 

 :وحفظ المن فى القسط الذهبى يرمز إلى 

 .تجسد المسيح، فكما نزل المن من السماء نزل اهللا وتجسد فى ملء الزمان -١

 .يرمز المن إلى التناول من جسد المسيح ودمه -٢

 .المسيح فى بطنها يرمز القسط الذهبى للعذراء التى حملت -٣

 

سنة فى برية سيناء حتى  ٤٠استمر اهللا يرسل المن يومًيا إلطعام شعبه مدة : ۳٥ع
 .وصلوا إلى أرض الميعاد فوجدوا أرًضا مزروعة وأكلوا من ثمارها فانقطع المن

وقد قال موسى هذا بروح النبوة إذ انقطع المن عند دخول يشوع أرض الميعاد وبدأوا فى 
رض باإلضافة إلى أنه قد يكون انقطع عن سبطى رأوبين وجاد ونصف سبط منسى أكل ثمار األ

 ).١٣، يش٣٢عد(الذين ملكوا شرق األردن فى أيام موسى 

  مستمرة طالما تشعر باحتياجك إليها ولكن عندما تجد ما تستند عليه من لك عطايا اهللا
و قلة األصدقاء من نقص بعض اإلمكانيات أماديات يوقف اهللا عطاياه، فال تتضايق 

 .والمحبين ألن اهللا بنفسه يعوضك عنهم فيكون هو قوتك الحقيقية وصديقك الشخصى

 

هو اإليفة و لتر وهو عشر مكيال يهودى معروف  ٢,٢٩العمر يساوى كما ذكرنا : ۳٦ع
 .لترا ٢٢,٩التى تساوى 

 

 

 



 َعَشرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٣١γ 

 

 رموز المن 

 :نالحظ مما سبق أن المن يرمز إلى 

 )٥١: ٦يو"(أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء"فسه تجسد المسيح فقد قال عن ن -١

وقال ). ٥١: ٦يو" (الخبز الذى أنا أعطى هو جسدى"جسد المسيح ودمه فقد قال  -٢
 ).٥٣: ٦يو" (إن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم"أيًضا 

أن يأكل من المن من يغلب فسأعطيه "هو المجد الذى نناله فى السماء فقد قال  -٣
 ).١٧: ٢رؤ" (المخفى

 :المعانى الروحية للمن 

 .اإليمان واالتكال على اهللا الذى يدبر احتياجاتنا يومًيا -١

طاعة اهللا الذى تفوق أوامره إدراكنا العقلى بخروجهم كل يوم لجمع المن وعدم اإلبقاء  -٢
 .عمنه لليوم التالى إال فى اليوم السادس وعدم الخروج فى اليوم الساب

التبكير إلى اهللا قبل أى عمل بالصالة وقراءة كتابه المقدس كما كانوا يبكرون قبل  -٣
 .طلوع الشمس لجمع المن قبل أن يذوب بحرارة الشمس

 .أهمية العمل والجهاد الروحى الذى ظهر فى خروجهم كل صباح لجمعه -٤

 .بركة اهللا، فما يجمعه كل إنسان كان يكفي سواء قلَّل أو أكثر -٥

لطعامنا واحتياجاتنا فالمن الذى يذوب بأشعة الشمس الخفيفة فى الصباح حفظ اهللا  -٦
الباكر يظل متماسًكا وينتج منه فطائر ومخبوزات مختلفة بعد أن تضعه النساء على 

 ).٢٧: ١٦حكمة(النار القوية 

تنوع بركات اهللا لإلنسان ليتلذذ بها فقد كان طعم المن لكل من يأكله بحسب ما  -٧
 )٢٥: ١٦حكمة (ف مذاقه من شخص إلى آخر حسب هوى كل واحديشتهيه، أى يختل



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٢γ 

القناعة، فقد أعطاهم اهللا طعاًما واحًدا ولم يعطهم أشكاًال مختلفة من األطعمة وألجل  -٨
وهذا ما يدعو المؤمنين إلى . قناعتهم جعل طعامه يختلف بحسب رغبة كل واحد

 .ًوا ومشبًعا لهمالصوم والتجرد فيبارك اهللا فى القليل الذى معهم فيصير حل



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٢γ 

 

 السَّابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 إخراج الماء من الصخرة وهزيمة عماليق

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(الماء فى حوريب ) ۱(

َونـََزُلوا  ثُمَّ اْرَتَحَل ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن بـَرِّيَِّة ِسيٍن ِبَحَسِب َمَراِحِلِهْم َعَلى ُموِجِب َأْمِر الرَّبِّ ١

» !َأْعُطونَا َماًء ِلَنْشَربَ «: َفَخاَصَم الشَّْعُب ُموَسى َوقَاُلوا٢. َوَلْم َيُكْن َماٌء لَِيْشَرَب الشَّْعبُ . ِفي َرِفيِديمَ 

؟«: فـََقاَل َلُهْم ُموَسى َوَعِطَش ُهَناَك الشَّْعُب ِإَلى اْلَماِء َوَتَذمََّر ٣» ِلَماَذا ُتَخاِصُمونَِني؟ ِلَماَذا ُتَجرِّبُوَن الرَّبَّ

َفَصَرَخ ٤» ِلَماَذا َأْصَعْدتـََنا ِمْن ِمْصَر لُِتِميتَـَنا َوَأْوَالَدنَا َوَمَواِشيَـَنا بِاْلَعَطِش؟«: ُب َعَلى ُموَسى َوقَاُلواالشَّعْ 

َعُل ِبَهَذا الشَّْعِب؟ بـَْعَد َقِليٍل يـَْرُجُمونَِني«: ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ  اَم  ُمرَّ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٥» !َماَذا َأفـْ ُقدَّ

َها أَنَا ٦. َوَعَصاَك الَِّتي َضَرْبَت ِبَها النـَّْهَر ُخْذَها ِفي َيِدَك َواْذَهبْ . الشَّْعِب َوُخْذ َمَعَك ِمْن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيلَ 

َها َماٌء ِلَيْشرَ  . »َب الشَّْعبُ َأِقُف َأَماَمَك ُهَناَك َعَلى الصَّْخَرِة ِفي ُحورِيَب فـََتْضِرُب الصَّْخَرَة فـََيْخُرُج ِمنـْ

ِمْن َأْجِل ُمَخاَصَمِة » َمسََّة َوَمرِيَبةَ «َوَدَعا اْسَم اْلَمْوِضِع ٧. فـََفَعَل ُموَسى َهَكَذا َأَماَم ُعُيوِن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيلَ 

 .»َأِفي َوَسِطَنا الرَّبُّ َأْم َال؟«: بَِني ِإْسَرائِيَل َوِمْن َأْجِل َتْجرِبَِتِهْم لِلرَّبِّ قَائِِلينَ 
 
إرتحل بنو إسرائيل كمجموعات، كل مجموعة تنصب خيامها : بحسب مراحلهم  :۱ع

بجوار األخرى وعندما ينتقلون من مكان لمكان ينتقلون مجموعة تلو األخرى وكذلك بحسب 
 .األماكن التى مروا بها وأمرهم اهللا أن ينتقلوا من مكان إلى مكان

 .يناء نحو الجنوبمعناها راحات وتوجد فى وسط برية س: رفيديم 
 .إنتقل بنو إسرائيل من برية سين جنوًبا نحو مكان يسمى رفيديم وكان قاحًال ليس فيه ماء

 



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ١٣٣γ 

تذمر الشعب على موسى لعطشهم وطالبوه هو وهارون بإحضار ماء، فوبخهم من  :۲ع
أجل تذمرهم على اهللا بعد أن رأوا عجائب عظيمة مثل الضربات العشر وعبور البحر األحمر 

 ....ويل الماء المر إلى ماء عذب فى مارة وٕارسال المن والسلوىوتح
 

سقط الشعب ليس فقط فى التذمر بل فى اليأس أيًضا ألجل قسوة العطش، ولكن  :۳ع
 .لألسف لم يرفعوا صلواتهم هللا إذ شعروا أنهم سيموتون عطًشا

 
يهم ألنهم من شدة هياج الشعب وتذمره، خاف موسى وصرخ إلى اهللا لينقذه من أيد :٤ع

وهذا يظهر إيمان موسى بالتجائه إلى اهللا ولكن يوجد عنده بعض . كادوا يقتلونه رجًما بالحجارة
 .ضعف اإليمان ألجل خوفه من الشعب

   لـو قـام كـل النـاس عليـك وثـق وحتى إلتجئ إلى اهللا فى كل ضيقاتك مهما كانت قاسية
 .أنه قادر على إنقاذك ويصنع معجزات ألجلك

 
اب اهللا لموسى ووعده بحل المشكلة وذلك بأن يمر أمام الشعب ومعه عصاه استج :٥ع

ليطمئنوا أن اهللا معه، ألن اهللا قد فعل معجزات كثيرة بهذه العصا، وأمره أن يأخذ معه من شيوخ 
 .بنى إسرائيل ليكونوا شهوًدا على المعجزات التى ستحدث وهى خروج الماء من الصخرة الصماء

 
ت صخرة يعرفها موسى وهى إما أن تكون بجوار العليقة أو أن عمود كان: الصخرة  :٦ع

 .النار كان يقف بجوارها
 .اسم للمنطقة التى يقع فيها جبل سيناء: حوريب 

 .أمر اهللا موسى بضرب الصخرة فيخرج ماء، ففعل ذلك وخرج الماء أمام شيوخ إسرائيل
والعصا ترمز للصليب . سوترمز الصخرة للمسيح الذى يروى عطشنا بمياه روحه القدو 

 .الذى احتمله المسيح ألجلنا، فالعصا ضربت الصخرة وكذلك المسيح بصلبه نلنا الروح القدس
وترمز العصا أيًضا إلى الناموس الذى أتمه المسيح ثم مات وفدانا، وترمز أيًضا للحربة 

 .التى طعن بها المسيح على الصليب وخرج من جنبه دم وماء



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٤γ 

 
 .مةمخاص: مريبة  :۷ع

 .تجربة: مسة 
لمشابهة ما حدث هناك بهذه ) ١٣: ٢٠عد(وقد ُدَعِى مكان آخر بهذا االسم فى قادش 

 .الحادثة
دعا موسى المكان الذى خرج فيه الماء من الصخرة بمسة ومريبة، ليذكر الشعب أنهم 

 .سقطوا فى التجربة وتذمروا وخاصموا اهللا ولكن اهللا بحنانه أعطاهم ماء
  ك كل حين لتتوب دائًما فتشكر اهللا وتنال مراحمهتذكر خطايا. 

 
 ):۱۳-۸ع(االنتصار على عماليق ) ۲(

َتِخْب َلَنا رَِجاًال َواْخُرْج «: فـََقاَل ُموَسى ِلَيُشوعَ ٩. َوأََتى َعَمالِيُق َوَحاَرَب ِإْسَرائِيَل ِفي َرِفيِديمَ ٨ انـْ
فـََفَعَل َيُشوُع َكَما قَاَل َلُه ُموَسى ١٠. »التـَّلَِّة َوَعَصا اِهللا ِفي َيِدي َوَغداً َأِقُف أَنَا َعَلى رَْأسِ . َحاِرْب َعَماِليقَ 

وََكاَن ِإَذا َرَفَع ُموَسى َيَدُه َأنَّ ١١. َوَأمَّا ُموَسى َوَهاُروُن َوُحوُر َفَصِعُدوا َعَلى رَْأِس التـَّلَّةِ . لُِيَحاِرَب َعَمالِيقَ 
فـََلمَّا َصاَرْت َيَدا ُموَسى ثَِقيَلتَـْيِن َأَخَذا َحَجراً ١٢. َيَدُه َأنَّ َعَمالِيَق يـَْغِلبُ ِإْسَرائِيَل يـَْغِلُب َوِإَذا َخَفَض 
َفَكاَنْت َيَداُه . َوَدَعَم َهاُروُن َوُحوُر َيَدْيِه اْلَواِحُد ِمْن ُهَنا َواآلَخُر ِمْن ُهَناكَ . َوَوَضَعاُه َتْحَتُه َفَجَلَس َعَلْيهِ 

 .فـََهَزَم َيُشوُع َعَمالِيَق َوقـَْوَمُه ِبَحدِّ السَّْيفِ ١٣. ُروِب الشَّْمسِ ثَابَِتتَـْيِن ِإَلى غُ 
 

هم نسل أليفاز بن عيسو وكان بينهم وبين نسل يعقوب عداوة ربما : عماليق  :۹، ۸ع
وكانوا يسكنون جنوب فلسطين وسوريا واغتاظوا . ألجل سرقة يعقوب البكورية من جدهم عيسو

 .فى عدد بنى إسرائيل فهاجموهمعندما رأوا بركة اهللا 
هو ابن نون من سبط أفرايم ومعنى اسمه اهللا يخلص، وكان واحًدا من الجواسيس : يشوع 

وصار خليفة لموسى فى قيادة الشعب ) ١٤، ١٣عد(الذين أرسلهم موسى لتجسس أرض الميعاد 
 ).٨: ١٣عد(وٕادخالهم أرض الميعاد 



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ١٣٥γ 

. جاله طوال القامة فكانوا يسمونهم عماليقهجم عليهم فى برية سيناء ألول مرة جيش ر 
فأرسل موسى ليشوع ليقود الجيش ويحارب عماليق، أما هو فصعد على تل ليصلى من أجلهم 
وأمسك بيده عصا اهللا ليثبت إيمان الشعب باهللا الذى صنع معه معجزات كثيرة بهذه العصا وحتى 

 .يطلب منه التدخل لالنتصار على عماليق
  مـن أعـداءك مهمـا  الروحى مع صالتك يضمنان لك النصـرة، فـال تخـَش  اقتران جهادك

 .وتصلى كانوا جبابرة ما دمت أميًنا فى أعمالك
 

أحد تالميذ موسى المقربين وهو من سـبط يهوذا، وهو جد بصلئيل الذى :  حور :۱۰ع
، ويظن البعض أنه زوج مريم أخت )١: ٣١خر(قاد الصناع الذين عملوا خيمة االجتماع 

 .سىمو 
أطاع يشوع موسى وقاد الشعب لمحاربة عماليق، أما موسى فصعد على التل ومعه أخوه 

 .هارون وأحد تالميذ موسى األتقياء وهو حور ليعاوناه فى الصالة
 :ويظهر من هذا معانى روحية هامة هى 

 .أهمية الصالة المصاحبة للجهاد الروحى -١
ل عمل روحى فهذا التعاون يشجع اشتراك الشعب مع القائد أو الخادم فى الصالة وك -٢

 .النفوس ويفرح اهللا بهذه الوحدانية

رغم قوة القائد أو الخادم ولكنه محتاج لمساعدة خدام آخرين له وهما هارون وحور  -٣
 .باإلضافة ليشوع وكل من يحارب معه

  وة مًعــا للصــالة فــاهللا يفــرح بصــالة الجماعــة أكثــر مــن صــالة خــمــا أحلــى أن يجتمــع األ
 .ذا ليتك تهتم بصالة جماعية فى بيتك إن لم يكن كل يوم فعلى األقل كل أسبوعالفرد، ل

 
فى الصالة رفع موسى يديه فكان على شكل صليب وبالصليب والصالة انتصر  :۱۱ع

وبعدما تعب ارتخت يداه قليًال فقوى عماليق على إسرائيل، فتشدد ورفع . إسرائيل على عماليق
. نتصاره على األعداء ثم إذا تعب وارتخت يداه يعود عماليق فيغلبيديه ثانية فاستعاد إسرائيل ا



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٦γ 

وسمح اهللا بهذا ليعلن أهمية اقتران الصالة بالصليب الذى كان موسى على شكله عند رفع يديه 
 .للصالة

 :ومن هذا يظهر أن موسى هنا كان رمًزا للمسيح فيما يلى 
 .الصليب رفع موسى يديه للصالة مثل المسيح الذى رفع يديه على -١
ظهر ضعف موسى الجسدى فاحتاج لهارون وحور ليسندا يديه، والمسيح فى بستان  -٢

 .جسثيمانى عندما كان يعتصر من األلم كإنسان ظهر له مالك ليقويه

العصا فى يد موسى كانت راية للشعب لتثبيت إيمانهم والصليب هو إشارة الغلبة  -٣
 .للمسيحيين

مثل المسيح الذى ظل مصلوًبا حتى مات  ظل موسى باسًطا يديه حتى غروب الشمس -٤
 .الساعة التاسعة وأنزلوا جسده عند غروب الشمس

 . كان موسى بين هارون وحور، والمسيح صلب بين لصين -٥

كان موسى بصالته شفيًعا عن شعبه أمام اهللا والمسيح هو الشفيع الوحيد الكفارى عن  -٦
 .خطايا شعبه

 
لساه على حجر ودعَّم هارون وحور يديه عندما تعب موسى من كثرة الصالة، أج :۱۲ع

وهذا يؤكد أهمية المثابرة فى الصالة وكذلك أهمية عمل كل فرد فى . كل واحد من ناحية
 .الكنيسة، فبدون حور وهارون لم تتم النصرة وليس فقط بدون موسى

 
فى النهاية تم انتصار إسرائيل على عماليق، فخاف األعداء واستمر إسرائيل  :۱۳ع
 .فى برية سيناء بطريقه

 

 

 

 



ابُِع َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ١٣٧γ 

 ):۱٦-۱٤ع(تذكار اإلنتصار ) ۳(

فَِإنِّي َسْوَف . اْكُتْب َهَذا ِتْذَكارًا ِفي اْلِكَتاِب َوَضْعُه ِفي َمَساِمِع َيُشوعَ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٤
َماءِ  : َوقَالَ ١٦. »يـَْهَوْه ِنسِّي«َمُه فـَبَـَنى ُموَسى َمْذَبحًا َوَدَعا اسْ ١٥. »َأْمُحو ِذْكَر َعَمالِيَق ِمْن َتْحِت السَّ

 .»لِلرَّبِّ َحْرٌب َمَع َعَمالِيَق ِمْن َدْوٍر ِإَلى َدْورٍ . ِإنَّ اْلَيَد َعَلى ُكْرِسيِّ الرَّبِّ «
 

طلب اهللا من موسى أن يكتب هذا االنتصار فى كتاب حتى يتذكر إسرائيل دائًما  :۱٤ع
االنتصار وذلك ألن اهللا يعلم أن يشوع سيكون  ويؤكد على يشوع أهمية هذا. قوة اهللا المساندة

. القائد بعد موسى فيشجع الشعب أال يخافوا من سكان أرض كنعان األقوياء عندما يدخلوها
وعماليق يرمز للشيطان، فوعد اهللا بهزيمته وٕافناءه حتى ال يخاف شعبه من الشياطين األعداء 

 .لى شرهم فالبد أن يهلكوا مثل عماليقمهما كانوا أقوياء وليعن عقاب األشرار المصّرين ع
  تذكر وعود اهللا فال تنزعج من تهديدات األعداء وقوتهم. 

أى " يهوة نسى"عبر موسى عن شكره هللا ببناء مذبح وتقديم ذبائح هللا عليه وسماه  :۱٥ع
 .اهللا علمى ورايتى ألنه انتصر وارتفع اسم اهللا على عماليق وعلى كل األعداء

 
 .د عماليقي: اليد  :۱٦ع

 .شعب إسرائيل: كرسّى الرب 
ألن عماليق هاجم شعب اهللا، فقد هاجم اهللا نفسه لذا قام عليه اهللا بحرب امتدت سنيًنا كثيرة 

 ! حتى فنى عماليق أيام داود، فمن يقدر أن يقف أمام اهللا ؟
   وٕان فيهــا لــئال تهلكــك،  اهللا أو تتحــداه بخطايــاك لــئال يغضــب عليــك وال تتمــادَ  ال تعــَص

 .أخطأت أسرع إلى التوبة
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٣٨γ 

 

 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 
 زيارة ونصيحة يثرون لموسى

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(زيارة يثرون لموسى )  ۱(

َأنَّ : َفَسِمَع يـَثْـُروُن َكاِهُن ِمْديَاَن َحُمو ُموَسى ُكلَّ َما َصَنَع اُهللا ِإَلى ُموَسى َوِإَلى ِإْسَرائِيَل َشْعِبهِ ١
َها ٣فََأَخَذ يـَثْـُروُن َحُمو ُموَسى َصفُّورََة اْمَرَأَة ُموَسى بـَْعَد َصْرِفَها ٢. ْصرَ الرَّبَّ َأْخَرَج ِإْسَرائِيَل ِمْن مِ  نَـيـْ َوابـْ

ألَنَُّه (َواْسُم اآلَخِر أَلِيَعاَزُر ٤). »ُكْنُت نَزِيًال ِفي َأْرٍض َغرِيَبةٍ «: ألَنَُّه قَالَ (اللََّذْيِن اْسُم َأَحِدِهَما َجْرُشوُم 
َقَذِني ِمْن َسْيِف ِفْرَعْونَ ِإَلُه أَبِ «: قَالَ  َناُه َواْمَرأَتُُه ِإَلى ٥). »ي َكاَن َعْوِني َوأَنـْ َوأََتى يـَثْـُروُن َحُمو ُموَسى َوابـْ

َقاَل ِلُموَسى٦. ُموَسى ِإَلى اْلبَـرِّيَِّة َحْيُث َكاَن نَازًِال ِعْنَد َجَبِل اهللاِ  َك أَنَا َحُموَك يـَثْـُروُن آٍت ِإَلْيَك َواْمَرأَتُ «: فـَ
َناَها َمَعَها ثُمَّ . َوَسَأَل ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه َعْن َسَالَمِتهِ . َفَخَرَج ُموَسى ِالْسِتْقَباِل َحِميِه َوَسَجَد َوقـَبـََّلهُ ٧. »َوابـْ

 .َدَخالَ ِإَلى اْلَخْيَمةِ 
 

خرجت صفورة وابناها مع موسى إلى أرض مصر، وعاشت أحداث الضربات العشر  :۱ع
وفى برية سيناء يبدو أنها أسرعت إلى أبيها تبشره بعمل اهللا مع . األحمر معه ثم عبرت البحر

 .بنى إسرائيل
 

أخذ يثرون ابنته صفورة وأحفاده جرشوم وأليعازر وقام لزيارة موسى وتهنئته بعمل  :٥-۲ع
 .اهللا معه

 .معناه غريب ألن موسى كان غريًبا ونزيًال فى مصر: جرشوم 
ين ويترآف ألن اهللا نجّى موسى من يد فرعون ألجل قتله الرجل معناه اهللا يع: أليعازر 

 ).٢ص(المصرى 
وهذه األسماء يمكن أن يكون موسى قد سماها ألوالده بروح النبوة ألنه يعرف عمل اهللا 

 .الذى سيحدث معه



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٣٩γ 

 .أرسل يثرون مع أحد العاملين عند موسى وأخبره بوصوله هو وامرأة موسى وأوالده :٦ع
 

بفرح الستقبال حميه وكذلك امرأته وأوالده، ويظهر اتضاعه إذ سجد  خرج موسى :۷ع
ولعل هذا اإلتضاع والحب هما اللذان أثَّرا . لحميه احتراًما له وتقديًرا لسنه رغم أنه كاهن أوثان

 ).١٢ع(فى يثرون باإلضافة لسماعه عمل اهللا معه فمجد اهللا وقّدم له ذبائح 

  يبين والبعيدين، فتكسبهم وتنفتح قلوبهم لمحبة اهللاقدِّم محبتك باتضاع للكل، القر . 
 
 ):۱۲-۸ع(حديث موسى مع يثرون )  ۲( 

قَِّة فـََقصَّ ُموَسى َعَلى َحِميِه ُكلَّ َما َصَنَع الرَّبُّ ِبِفْرَعْوَن َواْلِمْصرِيِّيَن ِمْن َأْجِل ِإْسَرائِيَل وَُكلَّ اْلَمشَ ٨
ُهْم ِفي الطَّرِيِق  فـََفِرَح يـَثْـُروُن ِبَجِميِع اْلَخْيِر الَِّذي َصنَـَعُه ِإَلى ِإْسَرائِيَل الرَّبُّ ٩. َفَخلََّصُهُم الرَّبُّ الَِّتي َأَصابـَتـْ

َقَذُه ِمْن أَْيِدي اْلِمْصرِيِّينَ  َقذَُكْم ِمْن أَْيِدي اْلِمْصرِيِّيَن «: َوقَاَل يـَثْـُرونُ ١٠. الَِّذي أَنـْ ُمَباَرٌك الرَّبُّ الَِّذي أَنـْ
ْعَب ِمْن َتْحِت أَْيِدي اْلِمْصرِيِّينَ . َيِد ِفْرَعْونَ َوِمْن  َقَذ الشَّ اآلَن َعِلْمُت َأنَّ الرَّبَّ َأْعَظُم ِمْن ١١. الَِّذي أَنـْ

بَاِئَح فََأَخَذ يـَثْـُروُن َحُمو ُموَسى ُمْحَرَقًة َوذَ ١٢. »َجِميِع اآلِلَهِة ألَنَُّه ِفي الشَّْيِء الَِّذي بـَُغوا ِبِه َكاَن َعَلْيِهمْ 
 .َوَجاَء َهاُروُن َوَجِميُع ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل ِلَيْأُكُلوا طََعاماً َمَع َحِمي ُموَسى َأَماَم اهللاِ . لِلَّهِ 

 
جلس موسى مع حميه وسرد له بالتفصيل أعمال اهللا مع شعبه التى سمع عنها  :۸ع

 :يثرون باختصار قبًال وتشمل هذه األمور 
 .م من أرض مصر بواسطة الضربات العشركيف خّلص اهللا شعبه وأخرجه -١
بعد ما خرجوا من مصر عندما طاردهم فرعون السترجاعهم، وكيف أنقذهم اهللا من يده  -٢

 .بواسطة عمود سحاب أو النار وشق البحر األحمر، ثم غرق فرعون وجيشه فى البحر

من  كيف أنقذهم من العطش فى طريق البرية بتحويل الماء المر إلى حلو وٕاخراج الماء -٣
 .الصخرة ثم أنقذهم من الجوع بالمن والسلوى

كانت أعمال اهللا عظيمة ففرح بها يثرون وبارك اهللا ومجده من أجل إنقاذه  :۱۰، ۹ع
 .شعبه من يد أقوى الشعوب حينذاك وهم المصريون



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٤٠γ 

 
فى تمجيده هللا عظَّمه فوق كل اآللهة الوثنية التى يعبدها ألن قوته التى ظهرت مع  :۱۱ع

 .ى شق البحر األحمر ال يوجد مثيل لها فى أعمال اآللهة الوثنيةفرعون وف
 

ولما علم هارون أخو موسى وشيوخ . استمراًرا فى تمجيد اهللا قّدم يثرون ذبائح له :۱۲ع

إسرائيل بحضور حمى موسى لزيارته، أتوا للترحيب به وأكلوا معه فرحين بعمل اهللا ومظهرين 

 .محبتهم ليثرون وموسى

 شكر اهللا على كل أعماله معك وتعبر عن شكرك بعبادة مقدسة وأعمال خير إهتم أن ت
 .وخدمة تقدمها لآلخرين

 
 ):۱٦-۱۳ع(مشكلة اإلزدحام عند القضاء )  ۳(

ْعُب ِعْنَد ُموَسى ِمَن الصََّباِح . َوَحَدَث ِفي اْلَغِد َأنَّ ُموَسى َجَلَس لِيَـْقِضَي ِللشَّْعبِ ١٣ فـََوَقَف الشَّ
َما َهَذا اَألْمُر الَِّذي أَْنَت َصاِنٌع «: فـََلمَّا رََأى َحُمو ُموَسى ُكلَّ َما ُهَو َصاِنٌع لِلشَّْعِب قَالَ ١٤. اءِ ِإَلى اْلَمسَ 

فـََقاَل ١٥» لِلشَّْعِب؟ َما بَاُلَك َجاِلسًا َوْحَدَك َوَجِميُع الشَّْعِب َواِقٌف ِعْنَدَك ِمَن الصََّباِح ِإَلى اْلَمَساِء؟
ْعَب يَْأِتي ِإَليَّ لَِيْسَأَل اهللاَ «: يهِ ُموَسى ِلَحمِ  ِإَذا َكاَن َلُهْم َدْعَوى يَْأُتوَن ِإَليَّ فََأْقِضي بـَْيَن الرَُّجِل ١٦. ِإنَّ الشَّ

 .»َوَصاِحِبِه َوُأَعرِّفـُُهْم فـََراِئَض اِهللا َوَشَرائَِعهُ 
 

التالى إعتاد موسى أن يخصص أيام للقضاء للشعب فى مشاكلهم وكان اليوم  :۱۳ع
مخصص لذلك، فأتى شعب كثير وجلس موسى يقضى فى مشاكلهم من الصباح حتى المساء، 

 .فكان هذا بالطبع مرهًقا له باإلضافة إلى تعب الشعب من طول اإلنتظار
 

تعجب يثرون من ازدحام الشعب كله بكل مشاكله على شخص واحد وهو موسى  :۱٤ع
 .ليقضى بينهم

 



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٤١γ 

ن الشعب يقابل مشاكل فى معامالتهم وأنه يعرف قال موسى ليثرون أ :۱٦، ۱٥ع
 :ومن هذا يظهر . شريعة اهللا فيرشدهم ويقضى بينهم

 .اهتمام موسى كراٍع بمشاكل شعبه -١
 .فّض المنازعات بينهم -٢

 .تعليمهم أحكام اهللا -٣

 .كان وسيًطا بين الشعب واهللا -٤

ده اهللا بالحكمة وأعطاه قوة جسدية ليتحمل هذه األعباء رغم كب ر سنه فقد تجاوز وقد زوَّ
 .الثمانين من عمره

  جيد أن تطلب إرشاد اهللا فى كل تفاصيل حياتك من خالل الصالة والكتاب المقدس وٕارشاد
 .أب اإلعتراف وثق إن كنت تطلبه سيرشدك فتسير مطمئًنا فرًحا بسلوكك معه

 
 ):۲۳-۱۷ع(مشورة يثرون )  ٤(

ِإنََّك َتِكلُّ أَْنَت َوَهَذا الشَّْعُب ١٨. اَألْمُر الَِّذي أَْنَت َصاِنعٌ  َلْيَس َجيِّداً «: فـََقاَل َحُمو ُموَسى َلهُ ١٧
َاآلَن اْسَمْع ِلَصْوِتي ١٩. َال َتْسَتِطيُع َأْن َتْصنَـَعُه َوْحَدكَ . الَِّذي َمَعَك َجِميعًا َألنَّ اَألْمَر َأْعَظُم ِمْنكَ 

َعاِوَي ِإَلى اِهللا ُكْن أَْنَت لِ . فَـْلَيُكِن اُهللا َمَعكَ . فَأَْنَصَحكَ  ْم أَْنَت الدَّ ْعِب َأَماَم اِهللا َوَقدِّ َوَعلِّْمُهُم ٢٠لشَّ
ُهُم الطَّرِيَق الَِّذي َيْسُلُكونَُه َواْلَعَمَل الَِّذي يـَْعَمُلونَهُ  َوأَْنَت تـَْنُظُر ِمْن َجِميِع ٢١. اْلَفَراِئَض َوالشََّراِئَع َوَعرِّفـْ

يَن اهللاَ أَُمَناَء ُمْبِغِضيَن الرَّْشَوَة َوتُِقيُمُهْم َعَلْيِهْم ُرَؤَساَء أُُلوٍف َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت َوُرَؤَساَء الشَّْعِب َذِوي ُقْدرٍَة َخائِفِ 
َعاِوي اْلَكِبيَرِة َيِجيُئوَن ِبَها . فـَيَـْقُضوَن ِللشَّْعِب ُكلَّ ِحينٍ ٢٢َخَماِسيَن َوُرَؤَساَء َعَشَراٍت  َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ الدَّ

َعاِوي الصَِّغيَرِة يـَْقُضوَن ُهْم ِفيَها. لَْيكَ إِ  ِإْن فـََعْلَت ٢٣. َوَخفِّْف َعْن نـَْفِسَك فـَُهْم َيْحِمُلوَن َمَعكَ . وَُكلَّ الدَّ
ْعِب أَْيضاً يَْأِتي ِإَلى َمَكانِِه بِالسََّالمِ . َهَذا اَألْمَر َوَأْوَصاَك اهللاُ َتْسَتِطيُع اْلِقَيامَ   .»وَُكلُّ َهَذا الشَّ

 
 

 :نبَّه يثرون موسى إلى صعوبة الوضع الحالى وذلك ألمرين  :۱۸، ۱۷ع
 .اإلرهاق الشديد لموسى فى القضاء لكل الشعب -١
 .تعب الشعب من اإلنتظار الطويل -٢



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٤٢γ 

 
أشار عليه بتقسيم العمل فينفرد موسى بالصالة وطلب مشورة اهللا للدعاوى  :۲۰، ۱۹ع

 .عامة ليرضوا اهللالكبرى ويرشد الشعب بالقواعد والوصايا ال
 

طلب منه أن يقيم مساعدين له لقيادة الشعب فيجعل بعضهم رؤساء على ألوف  :۲۱ع
ويساعد كل واحد منهم رؤساء على مئات وهذا يساعده رؤساء على خماسين ثم فى النهاية 

 :وفى كل المساعدين يشترط اآلتى. يساعد كل واحد من رؤساء الخمسين رؤساء على عشرات
 .خائفين هللا فيتمسكوا بوصاياه أن يكونوا -١
 .أمناء ومدققين فى عملهم -٢

 .غير محبين للمال والرشوة حتى ال يتأثروا بعطايا األشرار بل يرضوا اهللا وضميرهم -٣

 
يقوم هؤالء المساعدون بالقضاء فى الدعاوى الصغيرة أما الدعاوى الكبرى فتحال  :۲۲ع

 .إلى موسى نفسه
 

 .لى هذه المشورة بعد أن تصلى إليهوافق اهللا ع:  وأوصاك اهللا :۲۳ع
فى النهاية قال له أن هذه المشورة تحقق تنفيذ وصايا اهللا وتريحه هو والشعب فيعودوا إلى 

 .مساكنهم مستريحين بعد حّل مشاكلهم

  تنظيم كل عمل وتقسيمه يسهل تنفيذه، فالحكمة ضرورية فى التدبير، فاهتم بتدبير حياتك
 .وتنظيم كل شئ

 

 

 

 

 



 الثَّاِمُن َعَشرَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٤٣γ 

 ):۲۷-۲٤ع(تنفيذ موسى للمشورة  ) ٥(

َواْخَتاَر ُموَسى َذِوي ُقْدرٍَة ِمْن َجِميِع ٢٥. َفَسِمَع ُموَسى ِلَصْوِت َحِميِه َوفـََعَل ُكلَّ َما قَالَ ٢٤
ْعِب ُرَؤَساَء أُُلوٍف َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت َوُرَؤَساَء َخَماِسيَن َوُرؤَ  . َساَء َعَشَراتٍ ِإْسَرائِيَل َوَجَعَلُهْم ُرُؤوسًا َعَلى الشَّ

َعاِوي الصَِّغيَرِة . َفَكانُوا يـَْقُضوَن لِلشَّْعِب ُكلَّ ِحينٍ ٢٦ َعاِوي اْلَعِسَرُة َيِجيُئوَن ِبَها ِإَلى ُموَسى وَُكلُّ الدَّ الدَّ
 .ثُمَّ َصَرَف ُموَسى َحَماُه َفَمَضى ِإَلى َأْرِضهِ ٢٧. يـَْقُضوَن ُهْم ِفيَها

 
ته لمشورة حميه، فهو مستعد أن يتعلم من الكل يظهر اتضاع موسى فى طاع :۲٤ع

 .حتى الوثنيين فيسمع صوت اهللا بكل طريقة تصل إليه
 

إختار موسى مساعدين له ووزع عليهم العمل واختص هو فقط بالدعاوى  :۲٦، ۲٥ع
 .الكبرى كما أشار عليه حموه

 
 .مديان بعد أن قضى يثرون فترة فى زيارة موسى واطمأن عليه عاد إلى بالده :۲۷ع

 إن اهللا يكلمك . كن متضًعا وتعلم من الكل فتسمع صوت اهللا وتتقدم فى حياتك كل حين
 .بأشكال كثيرة فإن اتضعت تستطيع أن تسمع

 
 
 
 
 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٤٤γ 

 

ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 االستعداد لقبول الوصايا العشر

Rη Ε η 
 

 ):۲، ۱ع(زمان ومكان استالم الوصايا )  ۱(

. يَناءَ ِفي الشَّْهِر الثَّاِلِث بـَْعَد ُخُروِج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِفي َذِلَك اْليَـْوِم َجاُءوا ِإَلى بـَرِّيَِّة سِ ١
 .ُهَناَك نـََزَل ِإْسَرائِيُل ُمَقاِبَل اْلَجَبلِ . ِمْن َرِفيِديَم َوَجاُءوا ِإَلى بـَرِّيَِّة ِسيَناَء فـَنَـَزُلوا ِفي اْلبَـرِّيَّةِ  اْرَتَحُلوا٢

 
كان ميعاد استالم الوصايا من اهللا فى الشهر الثالث بعد خروج بنى إسرائيل من  :۱ع

اد يموتون من العطش والجوع ثم يشبعهم اهللا مصر، وكان ينبغى أن يمروا فى البرية القاحلة ويك
بالمن والماء، الذى يرمز للمسيح، وفى الشهر الثالث، الذى يرمز للقيامة، ينالون الوصية كما 

 .اجتاز المسيح الموت وقام فى اليوم الثالث
 
يحدد مكان استالم الوصايا ببرية سيناء فى وادى متسع وأمامهم جبل كبير يسميه  :۲ع

وهو أحد الجبال المعروفة فى برية سيناء، فقد انتقلوا من رفيديم وهى فى وسط برية  جبل سيناء
سيناء نحو الجنوب إلى برية سيناء، والمقصود بها شبه جزيرة سيناء، أى تحركوا قليًال نحو 

فعندما يتجرد اإلنسان من راحة مصر أى راحة الجسد ولذات ). ٢، ١خريطة (الجنوب الشرقى 
 .فى البرية الجرداء أن يسمع صوت اهللا ويتمتع بوصاياه الخطية يستطيع

 أضبط شهواتك وال تعِط جسدك كل ما يطلبه فتنتعش روحك وتشتاق إلى القراءة والصالة. 
 

 ):٦-۳ع(غاية الوصايا )  ۲(

ِت يـَْعُقوَب َوُتْخِبُر بَِني َهَكَذا تـَُقوُل لِبَـيْ «: فـََناَداُه الرَّبُّ ِمَن اْلَجَبلِ . َوَأمَّا ُموَسى َفَصِعَد ِإَلى اهللاِ ٣
ُتْم َما صَ ٤: ِإْسَرائِيلَ  ُتْم رَأَيـْ . َوأَنَا َحَمْلُتُكْم َعَلى َأْجِنَحِة النُُّسوِر َوِجْئُت ِبُكْم ِإَليَّ . رِيِّينَ ـنَـْعُت بِاْلِمصْ ـأَنـْ



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٤٥γ 

فَِإنَّ ِلي ُكلَّ . ْن بـَْيِن َجِميِع الشُُّعوبِ فَاآلَن ِإْن َسِمْعُتْم ِلَصْوِتي َوَحِفْظُتْم َعْهِدي َتُكونُوَن ِلي َخاصًَّة مِ ٥
ُتْم َتُكوُنوَن ِلي َمْمَلَكَة َكَهَنٍة َوأُمًَّة ُمَقدََّسةً ٦. اَألْرضِ   .»َهِذِه ِهَي اْلَكِلَماُت الَِّتي ُتَكلُِّم ِبَها بَِني ِإْسَرائِيلَ . َوأَنـْ

 
صعد إليه، فصعد ليتكلم إعتاد موسى الحديث مع اهللا فناداه اهللا من على الجبل لي :۳ع

وهذا الصوت لن يسمعه الشعب لكنه خاص بموسى فقط إذ له درجة روحية عالية يستحق . معه
 .فيها أن يسمع صوت اهللا

 فاهتم . على قدر ما تشتاق إلى اهللا يسمعك صوته ويقربك إليه ويقود حياتك ويمتعك بعشرته
 .بالصالة لتعرف اهللا وتسمعه

 
كيف أنقذهم من المصريين األقوياء وأخرجهم من عبودية مصر ذكَّر اهللا موسى  :٤ع

بذراع قوية إلى البرية، ومن أجل إيمانهم به رفعهم إليه السماء كما يخطف النسر فريسته ويرتفع 
 .بها إلى العلو

. والنسور ترمز للروح القدس الذى يرفعنا للسماويات باإليمان ويخلصنا من كل األخطار
الذى يتكلم بأبوة فيحمل أوالده كالطفل الصغير ويقربهم إليه وينقذهم من  ويظهر هنا حنان اهللا

 .أيدى األشرار
 
أعلن اهللا لموسى أنه إن حفظ الشعب وصاياه التى سيعلنها لهم على يد موسى،  :٥ع

سيمتعهم بدالة خاصة إذ يكونوا له شعًبا متميًزا برعايته أكثر من باقى شعوب األرض الخاضعة 
 .ه خالق الكلكلها هللا ألن

  إهتمامك بتنفيذ وصايا اهللا يمتعك ببنوته ورعايته، فاهللا غنى ويعطى كل من يلتجئ إليه
 .ويميز الملتصقين به

 
يعد اهللا شعبه باإلضافة إلى رعايته الخاصة لهم أن يعطيهم الكهنوت الذى يقتربون  :٦ع

قدسين له أى مخصصين به إليه من خالل الذبائح وكل الطقوس، وكذلك يعدهم أن يكونوا م
 .بسكناه وسطهم



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٤٦γ 

والمقصود بمملكة كهنة أى فيها كهنة، وهنا يبدأ الكهنوت الخاص ألول مرة فى شخص 
 .هارون وبنيه إذ كان رب األسرة هو كاهنها قبالً 

كل هذه الكلمات أوصى اهللا موسى أن يعلنها للشعب، فإذ يفرحوا بهذه الوعود يستعدوا 
 .الستالم الوصايا

 
 ):۱٥-۷ع(الستعداد للشريعة ا)  ۳(

اَمُهْم ُكلَّ َهِذِه اْلَكِلَماِت الَِّتي َأْوصَ ٧ ْعِب َوَوَضَع ُقدَّ . اُه ِبَها الرَّبُّ ـَفَجاَء ُموَسى َوَدَعا ُشُيوَخ الشَّ
. ْعِب ِإَلى الرَّبِّ ـالشَّ فـََردَّ ُموَسى َكَالَم . »ُكلُّ َما َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ نـَْفَعلُ «: فََأَجاَب َجِميُع الشَّْعِب َمعاً ٨
َها أَنَا آٍت ِإلَْيَك ِفي َظَالِم السََّحاِب ِلَيْسَمَع الشَّْعُب ِحيَنَما أََتَكلَُّم َمَعَك فـَيُـْؤِمُنوا «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٩

اْذَهْب ِإَلى الشَّْعِب «: بُّ ِلُموَسىفـََقاَل الرَّ ١٠. َوَأْخبَـَر ُموَسى الرَّبَّ ِبَكَالِم الشَّْعبِ . »ِبَك أَْيضاً ِإَلى األََبدِ 
ْسُهُم اْليَـْوَم َوَغدًا َوْليَـْغِسُلوا ثَِيابـَُهْم  يَن ِلْليَـْوِم الثَّاِلثِ ١١َوَقدِّ ألَنَُّه ِفي اْليَـْوِم الثَّاِلِث يـَْنِزُل . َوَيُكونُوا ُمْسَتِعدِّ

: َوتُِقيُم لِلشَّْعِب ُحُدودًا ِمْن ُكلِّ نَاِحَيٍة قَاِئالً ١٢. اءَ الرَّبُّ َأَماَم ُعِ◌ُيوِن َجِميِع الشَّْعِب َعَلى َجَبِل ِسينَ 
ُه َيٌد َبْل ١٣. ُكلُّ َمْن َيَمسُّ اْلَجَبَل يـُْقَتُل قـَْتالً . اْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتْصَعُدوا ِإَلى اْلَجَبِل َأْو َتَمسُّوا َطَرَفهُ  َال َتَمسُّ

َأمَّا ِعْنَد َصْوِت اْلُبوِق فـَُهْم َيْصَعُدوَن ِإَلى . ِهيَمًة َكاَن َأْم ِإْنَسانًا َال يَِعيشُ بَ . يـُْرَجُم رَْجمًا َأْو يـُْرَمى َرْمياً 
ْعِب َوَقدََّس الشَّْعَب َوَغسَ ١٤. »اْلَجَبلِ  : َوقَاَل ِللشَّْعبِ ١٥. ُلوا ثَِيابـَُهمْ ـفَاْنَحَدَر ُموَسى ِمَن اْلَجَبِل ِإَلى الشَّ

يَن ِللْ «  .»َال تـَْقُربُوا اْمَرَأةً . يَـْوِم الثَّاِلثِ ُكونُوا ُمْسَتِعدِّ
 
جمع موسى شيوخ بنى إسرائيل وأعلن لهم كل ما قاله اهللا له ليعرفوا كالم اهللا  :۷ع

 .ويعلموه لباقى الشعب
 
أعلم الشيوخ الشعب بكالم اهللا لموسى ففرحوا بوعوده وأعلنوا خضوعهم هللا، فأتوا  :۸ع

ف عادوا وتركوا اهللا عندما عبدوا العجل الذهبى وعندما وأخبروا موسى بذلك مع أنهم لألس
 .تذمروا

  ال تكتِف بالوعود العامة هللا أو قراءة وسماع صوته فى العظات الروحية ولكن ليتك تسعى
 .لتطبيق الكالم فى حياتك



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٤٧γ 

عندما أعلن الشعب خضوعه واستعداده لطاعة وصايا اهللا، فرح بهم الرب ووعد  :۹ع
وهذا يعلن عظمة اهللا . الشعب فى ظالم شديد إذ سيظهر فى ضباب كثيف موسى أن يظهر لكل

 .وعدم قدرة أى إنسان على استيعاب كل ما فيه
 
طلب اهللا من موسى أن يعّد الشعب لرؤيته وذلك بالطهارة الجسدية أى غسل  :۱۰ع

، وكذلك أجسامهم اليوم ثم اليوم التالى له رمًزا للطهارة الداخلية وغسل الثياب لنفس الغرض
يتعففوا عن العالقات الجسدية بين الزوجين، فتقديسهم أى تخصيصهم هللا وعبادته فهم يستعدون 

وهذا ما يحدث أيًضا فى العهد الجديد عندما يتعفف الزوجان عن العالقات الجسدية . لمقابلة اهللا
 .قبل التناول

 
 فيـه ويعطـى وصـاياه هنا تأكيد لفكرة القيامة من خالل اليـوم الثالـث إذ يظهـر اهللا :۱۱ع

 .وهم متطهرون ثالثة أيام
 
بوضـــــع عالمـــــات مثـــــل أعمـــــدة مـــــن األحجـــــار أو حفـــــر أو أى : حـــــدوًدا  :۱۳، ۱۲ع

 .عالمات ال يتعداها الشعب حول الجبل المقدس
إذ يحل اهللا على الجبل يصير كله مقدًسا، مثل المذبح فى هيكل العهد الجديد الذى يحّل 

ا طلــب مــن موســى أن يحــذر الشــعب حتــى ال يقتــرب مــن الجبــل، وأى عليــه اهللا بجســده ودمــه، لــذ
وهذا يظهر قداسة اهللا وعدم التهاون عند اإلقتراب إليـه، وذلـك . إنسان أو بهيمة تلمس الجبل تقتل

بالتوبــة واالعتــراف قبــل التنــاول، كمــا يرمــز ذلــك روحًيــا إلــى ضــرورة تخلــص اإلنســان مــن خطايــا 
اهللا وُيرمـز إليهــا باإلنسـان الـذى يقتــل وكـذلك الشـهوات الحيوانيــة التعلـق العـاطفى التـى تعطــل عـن 

 .التى يرمز إليها قتل الحيوان
وعندما يسمعوا صوت البوق، وهو إما صوت صادر من عند اهللا أو يأمر موسـى فيجعـل 

لالقتـراب ) ٢٤ص(أحد معاونيه يبوق فى البـوق، فحينئـذ يتقـدم الـذين اختـارهم اهللا والمـذكورين فـى 
 .جبل وهم موسى وهارون وابناه والسبعون شيًخامن ال

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٤٨γ 

أرشـــد موســـى الشـــعب كيـــف يســـتعدون وذلـــك بغســـل ثيـــابهم والتعفـــف عـــن  :۱٥، ۱٤ع
ـــد . العالقـــات الزيجيـــة فأطـــاع الشـــعب وهـــذا إعـــالم واضـــح ألهميـــة العفـــة فـــى الحيـــاة الزوجيـــة عن

 .اإلقتراب هللا بالتناول من األسرار المقدسة
 
 ):۱۹-۱٦ع(ل ظهور هللا على الجب)  ٤(

 َوَحَدَث ِفي اْليَـْوِم الثَّاِلِث َلمَّا َكاَن الصََّباُح أَنَُّه َصاَرْت رُُعوٌد َوبـُُروٌق َوَسَحاٌب ثَِقيٌل َعَلى اْلَجَبلِ ١٦
َن اْلَمَحلَِّة َوَأْخَرَج ُموَسى الشَّْعَب مِ ١٧. فَاْرتـََعَد ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي ِفي اْلَمَحلَّةِ . َوَصْوُت ُبوٍق َشِديٌد ِجّداً 

وََكاَن َجَبُل ِسيَناَء ُكلُُّه يَُدخُِّن ِمْن َأْجِل َأنَّ الرَّبَّ نـََزَل َعَلْيِه بِالنَّاِر ١٨. ِلُمَالقَاِة اِهللا فـََوقـَُفوا ِفي َأْسَفِل اْلَجَبلِ 
ْوُت اْلُبوِق يـَْزَداُد اْشِتَدادًا ِجّدًا َفَكاَن صَ ١٩. َوَصِعَد ُدَخانُُه َكُدَخاِن األَُتوِن َواْرَتَجَف ُكلُّ اْلَجَبِل ِجّداً 

 .َوُموَسى يـََتَكلَُّم َواهللاُ ُيِجيُبُه ِبَصْوتٍ 
 
 :فى الميعاد الذى حدده اهللا، أى بعد تطهر الشعب ثالثة أيام، ظهر اهللا بما يلى  :۱٦ع
 .أصوات قوية تعلن قوة اهللا: رعود  -١
 .مضيئة بلمعان تعلن مجد اهللا وبهاءه: بروق  -٢

وهو يرمز لحضرة اهللا كما حدث فى التجلى ألنه أبيض كثيف مرتفع فى : سحاب  -٣
 .السماء، فهو يعلن مجد اهللا وكذلك أعماقه التى ال يعرفها أحد

صوت مرتفع إلنذار الناس للجهاد والحرب، والمقصود الشعور بمخافة اهللا : بوق  -٤
 .واالستعداد له

 .وأمام عظمة اهللا خاف الشعب جًدا وارتعد من عظمته
 مخافة اهللا تجعلك تبتعد عن كل خطية وتتمتع بعشرته وال تعود تخاف من أى شئ أرضى. 

 
أخرج موسى الشعب من خيامهم داخل المحلة وأوقفهم أمام الجبل وهم فى خوف  :۱۷ع

 .شديد بسبب ظهور اهللا
 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٤٩γ 

الظهور الخامس هللا كان فى شكل نار عظيمة على رأس الجبل أعطت دخاًنا  :۱۸ع

. هنا نار آكلة تأكل كل الشر الذى فينا إن كنا نتوب وتعذبنا إلى األبد إن كنا نرفضهكثيًفا، فإل

 .وكان الجبل يهتز كمن يرتجف أمام النار والضباب والرعود والبروق

 

أخذ صوت البوق يزداد اشتداًدا إلعالن حضرة اهللا ووسط هذه المظاهر أخذ اهللا  :۱۹ع

 .يتكلم مع موسى

 

 ):۲٥-۲۰ع(كهنة تحذير للشعب وال)  ٥(

. َفَصِعَد ُموَسى. َونـََزَل الرَّبُّ َعَلى َجَبِل ِسيَناَء ِإَلى رَْأِس اْلَجَبِل َوَدَعا اُهللا ُموَسى ِإَلى رَْأِس اْلَجَبلِ ٢٠

ِر الشَّْعَب لَِئالَّ يـَْقَتِحُموا ِإَلى الرَّبِّ لِيَـْنظُُروا فـََيسْ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢١ ُهْم َكِثيُرونَ اْنَحِدْر َحذِّ . ُقَط ِمنـْ

: فـََقاَل ُموَسى ِللرَّبِّ ٢٣. »َوْلَيتَـَقدَّْس أَْيضًا اْلَكَهَنُة الَِّذيَن يـَْقَترِبُوَن ِإَلى الرَّبِّ لَِئالَّ يـَْبِطَش ِبِهِم الرَّبُّ ٢٢

ْرتـََنا « ْسهُ : قَاِئالً َال يـَْقِدُر الشَّْعُب َأْن َيْصَعَد ِإَلى َجَبِل ِسيَناَء ألَنََّك أَْنَت َحذَّ . »َأِقْم ُحُدودًا لِْلَجَبِل َوَقدِّ

َوَأمَّا اْلَكَهَنُة َوالشَّْعُب َفَال يـَْقَتِحُموا . اْذَهِب اْنَحِدْر ثُمَّ اْصَعْد أَْنَت َوَهاُروُن َمَعكَ «: فـََقاَل َلُه الرَّبُّ ٢٤

 .ُموَسى ِإَلى الشَّْعِب َوقَاَل َلُهمْ فَاْنَحَدَر ٢٥. »لَِيْصَعُدوا ِإَلى الرَّبِّ ِلَئالَّ يـَْبِطَش ِبِهمْ 

 

 .نادى اهللا موسى وسط هذه المظاهر القوية ليصعد إلى الجبل فأطاع وصعد :۲۰ع

 

خاف اهللا على شعبه فأكد على موسى لينزل ويحذر الشعب للمرة الثانية حتى ال  :۲۱ع

 .يقتربوا إلى الجبل ويمسوه فيموتوا

لقديم أما فى العهد الجديد، فإلى جانب مخافته، هنا يظهر اهللا بخوف عظيم فى العهد ا

 .أعطى شعبه أن يلتفوا حوله بدالة وحب

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٥٠γ 

شمل التقديس أيًضا الكهنة والمقصود رؤساء العشائر واألسر، ألن الكهنوت لم  :۲۲ع
والمقصود اهتمام كل الشعب ورؤساءه بتطهير أنفسهم . يكن قد أعلنه اهللا باختيار هارون وبنيه

 .ء مسئولون باألكثر كقدوة للشعب أن يتطهروابل أن الرؤسا
  إهتم بنقاوة قلبك إن كنت أًبا أو خادًما لتكون قدوة لمن تربيهم أو تعلمهم فتكسب خالص

 .نفسك واآلخرين
 
أجاب موسى اهللا أنه سبق وأعلن للشعب التحذير اإللهى بعدم اإلقتراب إلى  :۲٥-۲۳ع

وألنه يعرف تهاون وضعف أوالده أمره أن ينزل ويحذرهم الجبل لئال يموتوا، ولكن اهللا فى أبوته 
 .للمرة الثانية حتى ال يموت أحد منهم، فأطاع موسى ونزل وحذر الشعب ثانية



 الِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٥١γ 

 

 الِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 
 الوصايا العشر

Rη Ε η 
 

 ):۱۷-۱ع(نص الوصايا )  ۱(

أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن بـَْيِت «٢: ثُمَّ َتَكلََّم اُهللا ِبَجِميِع َهِذِه اْلَكِلَماتِ ١
َال َتْصَنْع َلَك ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا َوَال ُصورًَة َما ِممَّا ِفي السََّماِء ٤. اِميَال َيُكْن َلَك آِلَهٌة ُأْخَرى َأمَ ٣. اْلُعُبوِديَّةِ 

َال َتْسُجْد َلُهنَّ َوَال تـَْعُبْدُهنَّ ألَنِّي ٥. ِمْن فَـْوُق َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرضِ 
َناِء ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ أَنَا الرَّبَّ ِإَلَهَك ِإَلٌه َغيُ  َتِقُد ُذُنوَب اآلبَاِء ِفي األَبـْ َوَأْصَنُع ٦وٌر َأفـْ

َال تـَْنِطْق بِاْسِم الرَّبِّ ِإَلِهَك بَاِطًال َألنَّ الرَّبَّ َال يـُْبِرُئ ٧. ِإْحَسانًا ِإَلى أُُلوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَحاِفِظي َوَصايَايَ 
َوَأمَّا ١٠ِستََّة أَيَّاٍم تـَْعَمُل َوَتْصَنُع َجِميَع َعَمِلَك ٩. ُاذُْكْر يـَْوَم السَّْبِت لِتُـَقدَِّسهُ ٨. َمْن َنَطَق بِاْسِمِه بَاِطالً 

َنُتَك َوَعبْ . اْليَـْوُم السَّاِبُع َفِفيِه َسْبٌت لِلرَّبِّ ِإَلِهكَ  ُنَك َوابـْ ُدَك َوَأَمُتَك َوبَِهيَمُتَك َال َتْصَنْع َعَمًال َما أَْنَت َوابـْ
َواِبَك  َماَء َواَألْرَض َواْلَبْحَر وَُكلَّ َما ِفيَها ١١ -َونَزِيُلَك الَِّذي َداِخَل أَبـْ َألْن ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السَّ

َسهُ ِلَذِلَك بَاَرَك الرَّبُّ يـَْوَم السَّْبِت َوقَ . َواْستَـَراَح ِفي اْليَـْوِم السَّاِبعِ  َأْكِرْم أَبَاَك َوأُمََّك لَِتُطوَل أَيَّاُمَك ١٢. دَّ
َال َتْشَهْد َعَلى ١٦. َال َتْسِرقْ ١٥. َال تـَْزنِ ١٤. َال تـَْقُتلْ ١٣. َعَلى اَألْرِض الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإَلُهكَ 

َأَة َقرِيِبَك َوَال َعْبَدُه َوَال َأَمَتُه َوَال ثـَْورَُه َوالَ ِحَمارَُه َال َتْشَتِه اْمرَ . الَ َتْشَتِه بـَْيَت َقرِيِبكَ ١٧. َقرِيِبَك َشَهاَدَة ُزورٍ 
 .»َوالَ َشْيئاً ِممَّا ِلَقرِيِبكَ 

 
بعدما صعد موسى ودخل فى الضباب الكثيف وحده، تكلم الرب معه وأعطاه  :۱ع

 :ويالحظ فى الوصايا اآلتى . الوصايا العشر
ل التعليم واإلرشاد مثل العذارى العشر فى مثل وهو يرمز للكمال أى كماعشر عددها  -١

، كما )٩، ٨: ١٥لو(والدراهم العشرة فى مثل الدرهم المفقود ) ٣-١: ٢٥مت(العذارى العشر 
 .يطلب اهللا أيًضا العشور

 

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٥٢γ 

 :تقسيم الوصايا  -٢
 األربعة األولى خاصة بالعالقة مع اهللا، باعتبار الوصية األولى هى عبادة اإلله الواحد -أ 

والوصية الثانية هى عدم عبادة التماثيل، أما الست وصايا التالية فهى خاصة بالعالقة مع 
 .اآلخرين
هناك تقسيم آخر يضم الوصية األولى والثانية فتكون الوصايا الخاصة باهللا ثالثة،  -ب

وفصل اشتهاء امرأة القريب فى الوصية العاشرة عن اشتهاء ممتلكاته فتصير الوصايا الخاصة 
 .ى العالقة مع اآلخرين سبعةف

كتبت الوصايا فى لوحين حجريين فيفسر البعض أن الخمسة األولى قد كتبت مًعا،  -ح
 .وبهذا ُتضم وصية إكرام الوالدين إلى العالقة مع اهللا وهذا تعظيم للوصية الخامسة

 هذه الوصايا سلبية فيما عدا الوصية الرابعة والخامسة وهى تكشف: عجز اإلنسان  -٣
 .عجز اإلنسان وخطاياه ولكن بنعمة الروح القدس فى العهد الجديد يستطيع تنفيذها

أظهر المسيح أسباب الخطية مثل الغضب الذى هو أصل : المسيح يكمل الوصايا  -٤
 .القتل والنظرة أصل الزنا، فهو يثبت الوصايا ألنها كالمه ويكملها

 : لّخصها المسيح فى وصيتين هما: ملخص الوصايا  -٥
 .تحب الرب إلهك من كل قلبك -أ 
 )٢٧: ١٠لو. (تحب قريبك كنفسك -ب
بعد خمسين يوًما من الفصح األول الذى ُعِمل فى مصر، فبعد : ميعاد نزول الوصايا  -٦

يوًما يضاف إليها يوم صعود  ٤٥اليوم الرابع عشر من الشهر األول إلى نهاية الشهر الثانى 
الشعب باإلضافة إلى تقديسهم ثالثة أيام فيكون المجموع  موسى على الجبل ويوم رجعوه إلى

 .خمسين يوًما، وهذا يرمز لحلول الروح القدس وتقديسه للكنيسة فى اليوم الخمسين
 

تعلن وحدانية اهللا وتنهى عن عبادة آلهة األمم الوثنية المحيطة الوصية األولى  :۳، ۲ع
وقد سقط . يات العالم ومراكزه وكل شهواتهببنى إسرائيل، وهذه اآللهة تظهر اآلن فى شكل ماد

بنو إسرائيل فى عبادة اآللهة الوثنية وخلطوا أحياًنا عبادة اهللا باألوثان مثلما صنعوا العجل 
 .الذهبى أو العجول التى أقامها يربعام، كما نخلط اليوم حياتنا الروحية بأفكار العالم

 



 الِعْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ 

γ١٥٣γ 

الصور لآللهة الوثنية بغرض تنهى عن صنع التماثيل و : الوصية الثانية  :٦-٤ع
ولكن استخدام . عبادتها، حيث انتشر صنع التماثيل والصور لآللهة الوثنية فى العهد القديم

وتفضل الكنيسة األرثوذكسية . الصور لتذكر حياة المسيح والقديسين يساعد على العبادة الحارة
ألن التماثيل تجسم المعنى  استخدام الصور وعدم استخدام التماثيل مثل الكنيسة الكاثوليكية،

فتكون أكثر تأثيًرا وقد تجذب البعض إلى التعلق بها، مثل عمل تماثيل للقديسين، فيخشى أن 
 .تشغل الناس عن عبادة اهللا خصوًصا لو كانت تماثيل مصنوعة بدقة وجمال

واهللا ينهى عن صنع التماثيل والصور لآللهة الوثنية ألنه يحبنا كمحبة العريس لعروسه 
 .ويغير علينا إن تركناه وانشغلنا باألوثان أو ماديات العالم

وافتقاد اهللا ذنوب اآلباء فى األبناء ال يعنى أن اآلباء يخطئون فيعاقب األبناء األبرياء، ألن 
ال تعودوا تضربون هذا المثل أن "اهللا فى حزقيال وأرميا يرفض هذا الكالم تماًما حينما يقول 

ولكن ) ٢٥-١: ١٨، حز٣٠، ٢٩: ٣١أر" (أسنان األبناء ضرستاآلباء أكلوا الحصرم و 
المقصود أن األبناء إذا أصروا على أخطاء آبائهم إلى الجيل الثالث والرابع فاهللا يعاقبهم على 
تمسكهم بأخطاء آبائهم، فهى تظهر طول أناة اهللا إذ يعطى حياة لإلنسان حتى الجيل الثالث 

فهو . من اآلباء أو األبناء مسئول عن خطأه وُيجاَزى عليه والرابع لعله يتوب، ولكن كل إنسان
يفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء أى يؤدبهم ويعاقبهم فى الجيل الثالث والرابع ألنهم ساروا فى خطايا 
آبائهم، فاآلباء مسئولون على خطاياهم وٕاعثارهم ألبنائهم واألبناء مسئولون عن عدم طاعتهم هللا 

ولكن إن أطاع األبناء اهللا ورفضوا خطايا آبائهم يصيروا أبناًء . بائهموالتمادى فى خطايا آ
ويالحظ . وفى نفس الوقت يبارك اهللا محبيه المتمسكين بعبادته وتنفيذ وصاياه. مباركين من اهللا

أن البركة للمطيعين أكثر من العقاب للمتمادين فى شرور آبائهم فيقول أن التأديب إلى الجيل 
 .أما البركة فإلى ألوفالثالث والرابع 

 
أراد اهللا أن يبعد شعبه عن النطق وااللتجاء إلى آلهة األمم الوثنية، : الوصية الثالثة  :۷ع

فسمح لهم أن ينطقوا باسمه فى كل معامالتهم ولكن ليس كذًبا وباطًال أو بدون داع، وال ينطقون 
العهد الجديد فال نحلف به فى أما فى . به باستهزاء واستهتار أو برياء ألن اسمه عظيم وقدوس

معامالتنا المادية نهائًيا إذ قد نضجنا روحًيا وآمنا أنه اإلله الوحيد ونذكره فقط للتقديس فى 
 ).٣٧-٣٣: ٥مت(صلواتنا 
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وهى تقديس اليوم السابع ألن فيه أكمل اهللا خلقة العالم كله : الوصية الرابعة  :۱۱-۸ع
هللا أمرهم بتقديس اليوم السابع أى السبت فال يعملون فيه واستراح ورضى بما عمله، لذا تمجيًدا 

أعماًال مادية بل يكرسونه للعبادة، جميع الشعب والعبيد أيًضا، أما فى العهد الجديد فقد أكمل اهللا 
عمله فى خالصنا بالقيامة وفاق مجد األحد عن السبت وقد ظهر المسيح لتالميذه يوم األحد 

وكانوا يجتمعون منذ العصر الرسولى يوم األحد للتناول من األسرار  وحّل الروح القدس يوم األحد
لذا فيوم الرب فى العهد الجديد هو األحد باإلضافة إلى استمرار إكرام يوم ). ٧: ٢٠أع(المقدسة 

السبت أيًضا إلتمام اهللا خلقة العالم فيه، فال يصام فيه انقطاعًيا مثل األحد، عدا سبت النور، 
 .سيح فى القبرلتذكر وجود الم

 :وكان اليهود يحفظون يوم السبت لما يلى 
 .تقديم عبادة أكبر وذلك بمضاعفة محرقة الصباح والمساء -١
 .االمتناع عن األعمال المادية ومنها إيقاد النار -٢

السماح بأعمال ضرورية قليلة مثل حّل الحيوانات وشربها وٕانقاذها إن سقطت فى حفرة  -٣
 .حدودة تسمى بسفر سبت وهى حوالى ميلوالتحرك لمسافة م) ١١: ١٢تث(

 ).١٥، ١٤: ٥تث(تكون فرصة لراحة أجسادهم وعبيدهم  -٤

 .منع الخروج اللتقاط المن ألنه ال ينزل فى هذا اليوم -٥

 .سمح لهم بطهى الطعام -٦

 .إلى جانب عباداتهم كانوا يهتمون بعمل الخير -٧
اهتموا بعدم العمل ولكن أخطأ شيوخ اليهود على مّر األزمان فى تقديس يوم السبت، ف

ووضعوا حدوًدا كثيرة لذلك وأهملوا عمل الخير والعبادة كما ظهر فى مقاومتهم لمعجزات المسيح 
 ).٩: ٥يو(يوم السب 

 :أما المؤمنون فى كنيسة العهد الجديد فيكرمون يوم األحد بما يلى 
 .التفرغ من األعمال المادية قدر اإلمكان -١
 .يعون لو لم تمنعهم أعمالهمحضور القداس اإللهى قدر ما يستط -٢

 .زيادة العبادة من صلوات وقراءات -٣

 .محاسبة النفس والتوبة والتأمل فى مراحم اهللا ومحبته فى خلوة هادئة -٤

 .حضور اجتماعات روحية لو أمكن ذلك -٥
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 .افتقاد االخوة والبعيدين لربطهم بالكنيسة -٦

 .لضعفاء بكل نوعأعمال الخير مثل مساعدة المحتاجين وزيارة المرضى واأليتام وا -٧
 

ألجل تعب الوالدين ومحبتهم الحقيقية التى تظهر فى تربية : الوصية الخامسة  :۱۲ع
أوالدهم، طلب اهللا من األبناء إكرام والديهم ليس فقط بالكلمات الطيبة واإلحترام بل أيًضا 

 .اعدتهمبالطاعة، وكذلك تدبير احتياجاتهم إذا تقدموا فى السن وصار األبناء قادرين على مس
والمقصود . وهذه هى الوصية الوحيدة التى ترتبط بوعد إلهى وهو طول األيام على األرض

بها أيام مملوءة سالًما على األرض ببركة اهللا، وأيًضا ترمز لألرض الجديدة فى الملكوت حيث 
 :وبهذا يكون معنى طول األيام هو . تدوم إلى األبد فى الراحة مع اهللا

طول أيام الحياة على األرض فى بعض الحاالت لعمل الخير والعبادة فتكون نوًرا  -١
 .لآلخرين

 .كثرة األيام التى يحياها اإلنسان مع اهللا حتى لو كان العمر قصيًرا -٢

امتداد األيام التى يحياها اإلنسان روحًيا فى ملكوت السموات أى األرض الجديدة التى  -٣
 .يهبها اهللا لمن يطيع وصاياه

 )٥١: ٣لو(فى العهد الجديد يؤكد اهللا هذه الوصية بخضوع المسيح للعذراء ويوسف النجارو 
واهتمامه بها على الصليب ) ٢يو(وطاعته لها فى عرس قانا الجليل وعمل أول معجزة إكراًما لها 

كذلك وضع العهد الجديد تحفًظا واحًدا وهو أن ). ٢٧، ٢٦: ١٩يو(بتوصية يوحنا أن يهتم بها 
وقد غضب المسيح من كهنة اليهود الذين حرفوا . طاعتهم فى الرب أى ال تخالف وصاياهتكون 

-٤: ١٥مت(هذه الوصية الهامة باستبدالها بتقدمات عن الوالدين وٕاهمال إعالتهم من أبنائهم 
٦.( 

 
يقدر اهللا جًدا قيمة النفس البشرية ويعلن ضيقه من سفك الدم : الوصية السادسة  :۱۳ع

وٕان كان اهللا قد أمر بقتل القاتل والزانى فذلك ). ٨: ٤تك(ن قايين عند قتله هابيل كما تضايق م
إلعالن كراهيته للخطية، أما فى العهد الجديد وبعد النضج الروحى فاهللا يكره الخطية ولكن يحب 

 .الخاطئ ويطيل أناته عليه لعله يتوب
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 :وخطية القتل لها أنواع كثيرة مثل 

 .مًدا بأى طريقة من الطرققتل اإلنسان ألخيه ع -١
 .قتل اإلنسان نفسه باالنتحار -٢

تعريض حياة الغير للخطر دون قصد ولكن بإهمال مثل إسكانهم فى بيوت آيلة  -٣
 ).٨: ٢٢تث(للسقوط أو عدم عمل سور للسلم أو السطح 

 ).٣٢-٢٨: ٢١خر(إطالق الحيوانات التى يمكن أن تقتل اإلنسان مثل الثور النطاح  -٤

 .دون إعالن ذلك فتقتل من يشربها أو يأكلها بدون معرفة وضع مواد سامة -٥

 .شرب الخمر بكميات كبيرة يمكن أن تقتل اإلنسان أو تسرع فى موته -٦

 .اإلرهاق الزائد للجسد -٧

 .التمادى فى الزنا لدرجة اإلرهاق الشديد -٨

 :ولكن يسمح بالقتل فى حاالت معينة هى 
 .الدفاع عن النفس -١
 ).٤: ١٣رو(ين الجنود فى الحرب طاعة للسالط -٢

 .قتل السالطين للمجرمين الذين يؤذون غيرهم -٣

وفى العهد الجديد لم ينِه المسيح عن القتل فقط بل عن أسبابه األولى وهى الغضب 
 ).٢٢، ٢١: ٥مت(

 
الزنا خطية عظيمة يخطئ فيها اإلنسان إلى اهللا وٕالى جسده : الوصية السابعة  :۱٤ع

ن نفسه واآلخر الذى زنا معه وينجس الثياب والمكان أيًضا وتسمى نجاسة، بها ينجس اإلنسا
وفى العهد الجديد حّذر المسيح من سبب البدء فيها، وهو النظرة الشريرة، واعتبرها . واألرض كلها

 :وبهذا رفض المسيح أى صورة للزنا مثل ). ٢٨: ٥مت(زنا حتى يبتعد اإلنسان العفيف عنها 
 .اإلعالم المناظر الشريرة فى الشوارع وفى وسائل -١
إعثار النساء لآلخرين بالثياب الغير محتشمة والملفتة لألنظار والنظرات واالبتسامات  -٢

 .وكل وسائل لفت النظر من أنواع الموضة المعثرة

 .االعجاب والتعلق العاطفى -٣
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 .األفكار النجسة -٤

 .الكلمات واألحاديث المعثرة -٥

 .قراءة الكتب المعثرة -٦

 .التساهل فى الهزل واستخدام األيدى -٧

 .االنزالق فى خطوات الزنا الكامل -٨

 .الشذوذ الجنسى -٩

 .إثارة اإلنسان لنفسه جسدًيا -١٠
 

السرقة أمر شنيع ظهر منذ بداية الخليقة، قبل نزول الوصايا : الوصية الثامنة  :۱٥ع
والخطية األولى هى سرقة ألنها أكل من الشجرة التى نهى . العشر، عند أخذ اإلنسان ما ليس له

ن يأكل منها، واتهام البان ليعقوب أنه سرق أوثانه، وكذلك يوسف إلخوته أنهم اهللا اإلنسان أ
 . سرقوا كأسه اعتبر أمًرا شنيًعا يستحق القبض على من فعله ومحاكمته

 .والسرقة تشمل أى ممتلكات لآلخر أو حتى أفكاره، وعدم دفع العشور هو سرقة هللا
 .ة واليتيم أو سرقة المقدساتوتعتبر السرقة أشنع عند سلب المحتاج مثل األرمل

وقد دعا العهد الجديد السارق إلى ترك هذا الشر والخروج من أنانيته بالعمل ليكفى 
 ).٢٨: ٤أف(احتياجاته بل ويعطى المحتاجين 

 
الشهادة بالزور هى الكذب وخطورته فى تغيير الحقائق : الوصية التاسعة  :۱٦ع

وهى عمل . وتذنيب للبرئ وتثير خصومات بين الناس وبالتالى يكرهها اهللا ألنها تبرئة للمذنب
الشيطان الموصوف بأنه الكذاب وأبو الكذاب ولذا تنص الشريعة أن تكون الشهادة على فم 

 ).١٥: ١٩تث(شاهدين أو ثالثة تجنًبا للكذب قدر اإلمكان 
 

 وهى النهى عن الطمع واشتهاء ما للغير، فتظهر سبب الخطايا: الوصية العاشرة  :۱۷ع
 :وتشمل الوصية أمرين. السابقة وهو الشهوة القلبية قبل الفعل الذى تنهى عنه الوصايا السابقة

 .امرأة القريب الذى إذا تمادى فيها اإلنسان يسقط فى الزنا -١
 .ممتلكات اآلخر والتى إذا تمادى فيها اإلنسان يسقط فى السرقة أو القتل -٢
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 .ية بنعمة الروح القدسوالعهد الجديد أعطانا إمكانية تنفيذ هذه الوص
  لتكن وصايا اهللا أمام عينيك حتى تنير لك الطريق وتبعدك عن الخطية، فال تتهاون وتنساق

مع تيار العالم الشرير وٕان أخطأت بكسر أى وصية إسرع للتوبة، وٕان شعرت بصعوبة 
تحتفظ تنفيذها فى أى موقف تطلب معونة اهللا لتسهل لك تنفيذها فتنال رضا اهللا وبركاته و 

 .بسالمك
 
 ):۲۱-۱۸ع(خوف الشعب )  ۲(

َوَلمَّا رََأى الشَّْعُب . وََكاَن َجِميُع الشَّْعِب يـَُروَن الرُُّعوَد َواْلبُـُروَق َوَصْوَت اْلُبوِق َواْلَجَبَل يَُدخِّنُ ١٨
. »َوَال يـََتَكلَّْم َمَعَنا اُهللا ِلَئالَّ َنُموتَ . َمعَ َتَكلَّْم أَْنَت َمَعَنا فـََنسْ «: َوقَاُلوا ِلُموَسى١٩اْرتـََعُدوا َوَوقـَُفوا ِمْن بَِعيٍد 

ُتُه َأَماَم ُوُجوِهُكْم َحتَّى . َال َتَخاُفوا«: فـََقاَل ُموَسى لِلشَّْعبِ ٢٠ َألنَّ اَهللا ِإنََّما َجاَء لَِيْمَتِحَنُكْم َوِلَتُكوَن َمَخافـَ
تَـَرَب ِإَلى الضََّباِب َحْيُث َكاَن اهللاُ فـََوَقَف الشَّْعُب ِمْن بَِعيٍد َوَأمَّ ٢١. »الَ ُتْخِطُئوا  .ا ُموَسى َفاقـْ

 
أمام منظر اهللا المخوف على الجبل بالنار والرعود والبروق والضباب  :۱۹، ۱۸ع

والبوق، خاف الشعب جًدا فطلبوا من موسى أن يتكلم هو مع اهللا على الجبل ثم يأتى إليهم فى 
 .المحلة ويعلمهم ما يأمر به اهللا

 
ح موسى للشعب سبب هذه المظاهر القوية التى صاحبت ظهور اهللا وهو شر  :۲۰ع

امتحان الشعب أى تثبيت مخافة اهللا فى قلوبهم ليطيعوا وصاياه وال يخطئوا إليه بعبادة األوثان أو 
 .السلوك فى شرور األمم

 
وقف الشعب بعيًدا عن الجبل المقدس بالقرب من خيامهم، أما موسى فصعد إلى  :۲۱ع
 .وسط الضباب ليتكلم مع اهللالجبل 
  جيد أن تشعر بمخافة اهللا حتى ترفض الخطية وشبه الخطية أى كل مسبباتها حتى لو بدت

 .صغيرة ألن الخطية تحدى هللا وعصيان ألوامره وتستوجب الموت
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 ):۲٦-۲۲ع(وصايا لالبتعاد عن عبادة األوثان )  ۳(

ُتْم أَنَِّني ِمَن السََّماِء َتَكلَّْمُت َمَعُكمْ : لَِبِني ِإْسَرائِيلَ  َهَكَذا تـَُقولُ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٢ ُتْم رَأَيـْ . أَنـْ

َمْذَبحًا ِمْن تـَُراٍب َتْصَنُع ِلي َوَتْذَبُح َعَلْيِه ٢٤. َال َتْصنَـُعوا َمِعي آِلَهَة ِفضٍَّة َوَال َتْصنَـُعوا َلُكْم آِلَهَة َذَهبٍ ٢٣

ِفي ُكلِّ اَألَماِكِن الَِّتي ِفيَها َأْصَنُع ِالْسِمي ِذْكرًا آِتي ِإَلْيَك . َمِتَك َغَنَمَك َوبـََقَركَ ُمْحَرقَاِتَك َوَذبَاِئَح َسالَ 

َها َمْنُحوتَةً ٢٥. َوأُبَارُِككَ  َها ِإْزِميَلَك . َوِإْن َصنَـْعَت ِلي َمْذَبحًا ِمْن ِحَجارٍَة َفَال تـَْبِنِه ِمنـْ ِإَذا َرفـَْعَت َعَليـْ

 .َوالَ َتْصَعْد ِبَدرٍَج ِإَلى َمْذَبِحي َكْي َال تـَْنَكِشَف َعْورَُتَك َعَلْيهِ ٢٦. ُتَدنُِّسَها

 

أعلن اهللا لموسى وصايا ليعلمها للشعب، أولها أنه ساكن فى السماء أى أعلى من  :۲۲ع

الخ ...كل ما يرونه على األرض وقد ظهر سموه عن كل اآللهة الوثنية بالرعود والبروق والنار

 .ه واثقين من قوته ويرفضوا األوثانحتى يعبدو 

 
منعهم من صنع التماثيل سواء لآللهة الوثنية أو حتى لعبادته، كما صنعوا العجل  :۲۳ع

الذهبى، وال يشابهوا األمم فى صناعتها من الفضة والذهب ذات البريق المادى ألن اهللا ساكن 

ون ذهًبا وفضة مما أخذوه من ويالحظ أنهم كانوا يملك. فى السماء وهو أعلى من كل الماديات

 .مصر من جيرانهم

 

كل مكان يعلن اهللا فيه مجده بالحديث مع : األماكن التى أصنع السمى فيها ذكًرا  :۲٤ع

 .أتقيائه أو أى ظهورات سماوية

أمر الشعب أن يقدموا الذبائح هللا على مذابح مصنوعة من التراب أى الطوب اللبن حتى 

. ٕارضاء اهللا وليس فى شكل المذبح وحينئذ يباركهم اهللا من السماءيكون تركيزهم فى الذبيحة و 

 .وهذه المذابح كانت تناسب تجوالهم فى البرية أو أى أماكن أخرى بعد ذلك
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يمكن أن تصنع المذابح من الحجارة ولكن تلصق ببعضها بواسطة التراب وتوضع  :۲٥ع
ودات الوثنية فيتحولوا إلى عبادة كما هى دون نحت حتى ال يصوروا عليها أشكاًال مثل المعب

 .األوثان من خالل صنع المذابح
 

أمرهم أيًضا أن يصنعوا المذابح على األرض مباشرة وال تكون مرتفعة فيصلون  :۲٦ع
والسبب هو عدم كشف عورتهم والمقصود باألكثر من هذا اتضاعهم فال ينكشف . إليها بسلم

ولكن بعد . الذين كانوا يبنون مذابحهم على المرتفعات خزى كبريائهـم، وحتـى ال يشابهوا الوثنيين
: ٤٣حز(وفى أيام حزقيال النبى ) ١: ٤أى٢(ذلك سـمح لهم بعمل درج كما فى هيكل سليمان 

١٧.( 
 وليكن . ليتك تكون متضًعا حينما تصلى سواء فى الكنيسة أو المخدع حينئذ تقبل صالتك

 .ت أو النغماتتركيزك على اإلحساس باهللا وليس شكل الكلما
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 الِعْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ 
 العبد والقتل والضرب فى الشريعة

Rη Ε η 
 

 ):۱۱-۱ع(العبد العبرانى )  ۱(

َرانِّيًا َفِستَّ ِسِنيَن َيْخِدُم َوِفي ٢: َوَهِذِه ِهَي اَألْحَكاُم الَِّتي َتَضُع َأَماَمُهمْ «١ ِإَذا اْشتَـَرْيَت َعْبدًا ِعبـْ
اناً السَّابَِعِة َيْخُرُج حُ   . ِإْن َكاَن بـَْعَل اْمَرَأٍة َتْخُرُج اْمَرأَتُُه َمَعهُ . ِإْن َدَخَل َوْحَدُه فـََوْحَدُه َيْخُرجُ ٣. ّرًا َمجَّ

. َوْحَدهُ  ُهَو َيْخُرجُ ِإْن َأْعطَاُه َسيُِّدُه اْمَرَأًة َوَوَلَدْت َلُه بَِنيَن َأْو بـََناٍت فَاْلَمْرَأُة َوَأْوَالُدَها َيُكونُوَن ِلَسيِِّدِه وَ ٤
ُمُه َسيُِّدُه ِإَلى اِهللا َويـَُقرِّبُُه ِإَلى ٦َال َأْخُرُج ُحّرًا . ُأِحبُّ َسيِِّدي َواْمَرأَِتي َوَأْوَالِدي: َوَلِكْن ِإْن قَاَل اْلَعْبدُ ٥ يـَُقدِّ

َنَتُه َأَمًة َال َتْخُرُج  ٧. ى األََبدِ اْلَباِب َأْو ِإَلى اْلَقاِئَمِة َويـَثْـُقُب َسيُِّدُه ُأْذنَُه بِاْلِمثْـَقِب فـََيْخِدُمُه ِإلَ  َوِإَذا بَاَع رَُجٌل ابـْ
َنْي َسيِِّدَها الَِّذي َخطَبَـَها لِنَـْفِسِه َيَدُعَها تـَُفكُّ ٨. َكَما َيْخُرُج اْلَعِبيدُ  َوَلْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َأْن . ِإْن قـَُبَحْت ِفي َعيـْ

ِإِن اتََّخَذ لِنَـْفِسِه ١٠. َوِإْن َخطَبَـَها ِالْبِنِه فَِبَحَسِب َحقِّ اْلبَـَناِت يـَْفَعُل َلَها٩. يَِبيَعَها ِلَقْوٍم َأَجاِنَب ِلَغْدرِِه ِبَها
اناً ِبَال َثَمنٍ ١١. ُأْخَرى َال يـُنَـقُِّص طََعاَمَها وَِكْسَوتـََها َوُمَعاَشَرتـََها  .َوِإْن َلْم يـَْفَعْل َلَها َهِذِه الثََّالَث َتْخُرُج َمجَّ

 
 .قوانين وضعها اهللا بحكمته العالية: م أحكا :۲، ۱ع

أعطى اهللا موسى ليس فقط الوصايا العشر بل شريعة أو ناموس يشمل تصرفات الناس فى 
مختلف النواحى، وأول شئ تكلم عنه فى الشريعة هو العبيد ألن هذا النظام كان سائًدا فى العالم 

، فهو عبد لفترة مؤقتة أقصاها ست فتنص الشريعة على معاملة العبد العبرانى بالمحبة. وقتئذ
 .سنوات وفى السنة السابعة يتحرر

 .يرمز لعمل الروح القدس الذى يبكتنا على كل خطية ويغفرها لنا فيحررنا منها) ٧(ورقم 
وهذه الشريعة تعلن أن العبد ليس مملوًكا مثل قطعة أثاث أو حيوان بل لفترة مؤقتة حتى 

ن ويحرره منها، ومن ناحية أخرى يخفف عن العبيد الذين ألجل يغير فكرة االستعباد داخل اإلنسا
 .الفقر قد بيعوا لسادتهم

ويؤكد أيًضا قيمة اإليمان، فهذه الشريعة تسرى على العبرانى فقط، ليعلن أن اإليمان 
 .يحررنا من العبودية
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ة تنص الشريعة أيًضا على احترام ملكية العبد، فإن كان متزوًجا قبل العبودي :٤، ۳ع

فعند تحريره يأخذ امرأته معه، أما إن كان سيده قد أعطاه إحدى الجوارى ليتزوجها وأنجب منها 
فتعلن هذه الشريعة أهمية . فيخرج وحده ويترك امرأته وأوالده ألنهم ليسوا ملكه بل ملك سيده

 .احترام ملكية الغير وعدم استغالل الفرص للتحكم فى اآلخرين
 

لقضاة الذين يجلسون بالقرب من باب المدينة ويحكمون بشريعة المقصود ا: اهللا  :٦، ٥ع
 .اهللا

إن أراد العبد باختياره أن يظل مع امرأته وأوالده الرتباطه عاطفًيا بهم وارتياحه لخدمة 
سيده، يظل عبًدا طوال حياته عند هذا السيد وهنا ينبغى إعالن هذا األمر أمام المدينة كلها 

المدينة الذين يجلسون فى ساحتها عند مدخلها، فيقربه إلى باب  وذلك أمام القضاة أو شيوخ
ويثقب أذنه لتكون ) حلق الباب(المدينة أمام جميع الداخلين والخارجين أو عند قائمة باب المدينة 

عالمة ظاهرة أمام الناس، حتى يحمى العبد الذى لم يرد أن يستمر فى عبودية سيده فال يأتى 
قد رضى أن يكون معى طوال عمره وال يكون هذا قد حدث فعًال إذ  سيده ويقول أن عبدى هذا

لن يجدوا ثقًبا فى أذنه، وقد اختار األذن كعضو واضح فى اإلنسان مختص بالسمع أى ليعلن 
 .استعداده لطاعة سيده طوال العمر

واختيار العبد أن يظل مع سيده طوال عمره إشارة إلى قبول اإلنسان الروحى فى العهد 
د أن يكون عبًدا للمسيح الذى اشتراه بدمه ليتمتع برعاية اهللا وشركته مع إخوته المؤمنين الجدي

 .، أو لتقديس جسده وحواسه التى ترمز إليها الزوجة واألوالد)زوجته وأوالده(

 
إن افتقر رجل عبرانى وباع ابنته كجارية وتزوجها سيدها، فال تخرج بعد انقضاء فترة  :۷ع

ولكن إن كانت . زوجة حرة مع سيدها الذى صار زوجها وتعيش معه كحرةالعبودية بل تظل ك
وهكذا عند خروجها . مجرد جارية وليست زوجة فتخرج فى السنة السابعة أو سنة اليوبيل وتتحرر

من بيت أبيها إلى سيدها تكرم كخادمة فى البيت وليست عبدة ألنها تبقى عند سيدها فترة إلى أن 
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أن يفكوها ويدفعوا ثمنها أو تطلق حرة فى السنة السابعة وتعود بكرامة  يستطيع أبوها أو ذووها
 .إلى بيت أبيها

 
إن تزوج سيد بجاريته ثم أراد أن يطلقها، ال يستطيع أن يبيعها ألحد بل هو ملتزم  :۸ع

برعايتها واإلنفاق عليها ألنه قد تلذذ بالزواج بها، فينبغى احترام هذا الزواج فهو ليس مجرد لذة 
 .و منفعة شخصيةأ

وهنا يظهر إحترام الزواج حتى قبل أن تعلن المسيحية أنه سر مقدس وكذلك مسئولية الزوج 
أى . عن زوجته حتى لو كانت جارية، فيهتم بها وبمشاعرها فهى ليست أداة لللذة كما يفعل األمم

 يبيعها أيًضا أنه إن أراد اإلنفصال عنها وتطليقها يحررها لتتزوج برجل عبرانى وليس أممى وال
لرجل أممى ألنه تلذذ بمعاشرتها فليس له حق أن يبيعها كجارية ألنه لم يحتفظ بها كمجرد 

 .جارية
 

من حقوق الجارية التى يزوجها السيد البنه أن يعطيها مهرها من جواهر أو مقتنيات  :۹ع
 . ويقيم لها حفل زواج مثل باقى البنات الالتى لسن جاريات

ام ملكية العبد وكذلك تقدير مشاعره، فالمهر أو الشبكة دليل على محبة وهنا تأكيد الحتر 
ولكن إن عاشت الجارية مع ابن سيدها وتم تحريرها فى السنة السابعة، تعيش . الزوج لزوجته

 .كزوجة مكرمة بعد ذلك وليست جارية وٕان طلقها تعامل كحرة وتأخذ كل ممتلكاتها
 

امرأة أخرى، يلتزم أن يهتم بزوجته األولى فى إن أراد السيد أن يتزوج ب :۱۱، ۱۰ع
وهنا نرى رغم أن العرف والشريعة . اإلنفاق عليها وارتباطه الجسدى بها ولكن إن رفض يحررها

قد سمحت بتعدد الزوجات ولكنها احترمت الزواج األول حتى لو كان من جارية، ولكن إن أهمل 
ونالحظ من . جل إهماله أى ال يبعيها ألحدالزوج فى مسئوليته عن زوجته يحررها كعقاب له أل

 .أنه بعد السبى قد ألغيت عبودية العبرانيين لبعضهم) ٨-٥: ٥نح(
  ليتك تشعر بمسئوليتك نحو من حولك وتعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالواجبات، وٕان

 .أخطأت فى حقهم ينبغى أن تعتذر وتعوضهم عن أى ضرر نتج من إساءتك نحوهم
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 ):۲۷-۱۲ع(الضرب والقتل )  ۲( 

َوَلِكنَّ الَِّذي َلْم يـَتَـَعمَّْد َبْل َأْوَقَع اُهللا ِفي َيِدِه فَأَنَا ١٣. َمْن َضَرَب ِإْنَسانًا َفَماَت يـُْقَتُل قـَْتالً «١٢
َفِمْن ِعْنِد َمْذَبِحي تَْأُخُذُه  َوِإَذا بـََغى ِإْنَساٌن َعَلى َصاِحِبِه ِليَـْقتُـَلُه بَِغْدرٍ ١٤. َأْجَعُل َلَك َمَكانًا يـَْهُرُب ِإلَْيهِ 

. َوَمْن َسِرَق ِإْنَسانًا َوبَاَعُه َأْو ُوِجَد ِفي َيِدِه يـُْقَتُل قـَْتالً ١٦. َوَمْن َضَرَب أَبَاُه َأْو أُمَُّه يـُْقَتُل قـَْتالً ١٥. لِْلَمْوتِ 
رَُجَالِن َفَضَرَب َأَحُدُهَما اآلَخَر ِبَحَجٍر َأْو بَِلْكَمٍة َوِإَذا َتَخاَصَم ١٨. َوَمْن َشَتَم أَبَاُه َأْو أُمَُّه يـُْقَتُل قـَْتالً ١٧

ِإالَّ أَنَُّه . فَِإْن قَاَم َوَتَمشَّى َخارِجًا َعَلى ُعكَّازِِه َيُكوُن الضَّاِرُب بَرِيئاً ١٩َوَلْم يـُْقَتْل َبْل َسَقَط ِفي اْلِفَراِش 
ِإَذا َضَرَب ِإْنَساٌن َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه بِاْلَعَصا َفَماَت َتْحَت َيِدِه يـُْنتَـَقُم وَ ٢٠. ُض ُعْطَلَتُه َويـُْنِفُق َعَلى ِشَفائِهِ يـَُعوِّ 
َوِإَذا َتَخاَصَم رَِجاٌل َوَصَدُموا اْمَرَأًة ٢٢. َلِكْن ِإْن بَِقَي يـَْومًا َأْو يـَْوَمْيِن َال يـُْنتَـَقُم ِمْنُه ألَنَُّه َمالُهُ ٢١. ِمْنهُ 

َلى َفَسَقَط َوَلُدهَ  َوِإْن ٢٣. ا َوَلْم َتْحُصْل َأِذيٌَّة يـَُغرَُّم َكَما َيَضُع َعَلْيِه َزْوُج اْلَمْرَأِة َوَيْدَفُع َعْن َيِد اْلُقَضاةِ ُحبـْ
َوُجْرحًا  وََكّيًا ِبَكيٍّ ٢٥َوَعْينًا بَِعْيٍن َوِسّنًا ِبِسنٍّ َوَيدًا بَِيٍد َورِْجًال ِبرِْجٍل ٢٤َحَصَلْت َأِذيٌَّة تـُْعِطي نـَْفسًا بِنَـْفٍس 

َلَفَها ُيْطِلُقُه ُحّرًا ِعَوضًا َعْن َعْيِنهِ ٢٦. ِبُجْرٍح َوَرّضًا ِبَرضٍّ  . َوِإَذا َضَرَب ِإْنَساٌن َعْيَن َعْبِدِه َأْو َعْيَن َأَمِتِه فَأَتـْ
 .َوِإْن َأْسَقَط ِسنَّ َعْبِدِه َأْو ِسنَّ َأَمِتِه ُيْطِلُقُه ُحّراً ِعَوضاً َعْن ِسنِّهِ ٢٧

 

نفس اإلنسان هى أغلى شئ، لذا فمن يستهين بها يعاقب بعقوبة مماثلة، فمن يقتل  :۱۲ع
فالشريعة تعلم أهمية احترام حياة اآلخرين وعدم اإلساءة إليهم سواء جسدًيا أو . عمًدا يلزم أن يقتل

 ).٢٦-٢١: ٥مت(نفسًيا أو روحًيا كما شرحت المسيحية بأكثر تفصيل 
  

، ال يقتل، ألنه لم يقصد قتله وحدَّد اهللا مدًنا "وقع اهللا فى يدهأ"من يقتل غيره سهًوا  :۱۳ع
، ١٥-٦: ٣٥عد(الى حدَّدها اهللا لموسى ونفذها يشوع ) مدن الملجأ(يهـرب إليها هذا القاتل 

ويكفى هذا . ، فهى ترمز للمسيح الذى نلتجئ إليه فيحمينا ويرفع عنا عقوبة خطايانا)٢٠يش
له وممتلكاته وأعماله وهذا عقاب مؤقت إلى أن يموت الكاهن القاتل العقاب بحرمانه من أه
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وموت الكاهن . العظيم أو تأتى سنة اليوبيل أى الخمسين فيتحرر وال يستطيع أحد أن ينتقم منه
 .العظيم يرمز لموت المسيح الذى يحررنا من عبودية الخطية

 .وهذه الخطية هى خطية تهاون فلها عقوبة ولكن ليس كعقوبة القتل
 

مذبح اهللا يقصد به المذبح النحاسى الذى تقدم عليه المحرقات فى خيمة اإلجتماع  :۱٤ع
 .والتى سيعطى اهللا موسى تفاصيل إقامتها بعد هذا الكالم

والمذبح يمثل حضور اهللا بين شعبه وحفظه وٕانقاذه له من كل خطر ألن عليه الذبيحة التى 
بد أن يقتل ألنه استهان بنفس أخيه كما فال فإن قتل إنسان آخر بعمد. ترمز للفادى والمخلص

وحتى لو أسرع نحو المذبح وتعلق به يؤخذ ويقتل، ألن من قتل أخاه دون قصد ) ١٢ع(ذكر فى 
كان يلتجئ إلى المذبح حتى يفحصه القضاة فإن ثبت ذلك يذهب إلى مدن الملجأ ولكن إن كان 

 ).٣٢-٢٨: ٢مل١(آب بقرون المذبح بعمـد فالبد أن يقتـل كما حدث أيام سـليمان عندما تعلق يو 
 

ينتقل إلى شريعة أخرى غير القتل وهى الضرب ويبدأ بتعدى االبن بالضرب على  :۱٥ع
من هنا . أبيه أو أمه، فألجل كرامتهم العظيمة كما تذكر الوصية الخامسة، يلزم قتل هذا االبن

 .بأى شكل حتى لو أخطآ يفهم تأكيد إكرام الوالدين واحترام مشاعرهما وعدم اإلساءة إليهما
 

يتكلم هنا عن خطية أخرى وهى السرقة ويختار منها أصعبها وهى سرقة إنسان  :۱٦ع
وبيعه عبد، فهذا استهانة بحياة إنسان تقترب من خطية القتل لذا تحكم الشريعة بقتل هذا 

 .السارق
 إلختيار حتى لو ال تسرق حقوق غيرك فى التعبير عن رأيهم أو حريتهم فى الحركة والحياة وا

كان هدفك صالًحا، ألن اهللا نفسه ال يجبر أوالده على الحياة معه بل يدعوهم إليه بكل 
 .طريقة، باإلضافة إلى أن اإلنسان ال يستطيع احتمال فقدان حريته طوال حياته

 
يشير هنا إلى خطية أخرى وهى الشتيمة عندما توجه إلى أهم األقرباء وهم  :۱۷ع

انة وسلب لكرامتهم فتقترب أيًضا من خطية القتل لذا فالشريعة تقضى بقتل الوالدين، فهى إه
 .الشاتم
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  ال تتمادى فى غضبك فتخرج من فمك ألفاظ مهينة لآلخرين، فأنت بهذا تقتلهم قتًال أدبًيا
فال تتهاون فى ذلك . وليس مادًيا، وهذا أيًضا أمر صعب ويؤدى إلى متاعب نفسية كثيرة

. أهل بيتك أو مرؤوسين لك، فهذه خطية صعبة أمام اهللا وعقوبتها كبيرةمستنًدا على أنهم 
 .وتذكر أن عملك األساسى هو تشجيع اآلخرين ليقتربوا إلى اهللا ويعملوا عمًال بناءً 

يعود ثانيًة إلى خطية الضرب مستخدًما أى وسيلة مثل العصا أو الحجارة،  :۱۹، ۱۸ع
ولكن إن مرض مدة فى منزله ) ١٢ع(ب كما ذكر فى فإذا أدى ذلك إلى قتل اآلخر يقتل الضار 

فال يقتل الضارب ولكن يعوض المضروب بدفع أجرته خالل أيام تعطله عن العمل وكذا نفقات 
 .عالجه
 فإن كنت قد أهنته بكلمات . إن أسأت إلى انسان فيلزم أن تعوضه عن أضرار إساءتك له

الناس فيكون اإلعتذار أيًضا أمام الناس وٕان  شتيمة فيلزم أن تعتذر له وٕان كانت اإلهانة أمام
 .أصابه أى ضرر مادى يلزم تعويضه بأكثر مما أصابه، فهذا دليل توبتك ومحبتك

 
شملت شريعة الضرب السادة مع عبيدهم، فتقديًسا لحياة اإلنسان، حتى ولو كان  :۲۰ع

تقام معاقبته وغالًبا قتله والمقصود من اإلن. عبًدا، وأدى ضربه من سيده إلى موته ينتقم من سيده
أما األمميون فكانوا يعتبرون العبد جزًءا . أو دفع غرامة كبيرة حسبما يقضى القضاة أو الشيوخ

 .من ممتلكات السيد ومن حقه أن يقتله إن أراد
 

ألنه لم يقصد أوًال إن ضرب سيد عبده وعاش ولو يوم أو يومين فال ينتقم منه،  :۲۱ع
 .يه خسارته المادية بفقد عبدهألنه يكفوثانًيا قتله 

أما فى الحالة األولى وهى موت العبد فينتقم من السيد ألنه تجاوز التأديب فى ضربه فكان 
 .عنيًفا لدرجة القتل

 
إذا حدثت مشاجرة بين رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط جنينها ولم يكتمل نموه  :۲۲ع

نسان لم يكتمل، لذا ال يقتل الرجال وال داخل بطنها، فهذه تعتبر خطية قتل بدون عمد ولكن إل
يهربوا إلى مدن الملجأ ولكن يدفعوا غرامة حسبما يقضى القضاة وبعد أن يطالب الزوج بما 

 .يريده
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فهذه خطية إهمال وغضب شديد أدى إلى عراك لذا يعاقب المخطئ بغرامة حسب ظروف 
 .كل حالة ومدى الضرر الذى حدث ومدى عنف المشاجرة

 
دى اصطدام الرجال بالمرأة الحبلى إلى سقوطها وموتها، فيقتل من صدموها، إن أ :۲۳ع

فهذه خطية قتل بدون عمد ولكنها مرتبطة بخطية غضب شديد أدى إلى مشاجرة أنهت حياة 
ألنها مرتبطة بالغضب ) ١٣ع(إنسان، فهى مختلفة عن خطية القتل بدون عمد المذكورة فى 

 .الشديد
 

الحبلى من المتشاجرين فأصيب أو ُفِقَد أحد أعضاءها،  إن حدث ضرر بالمرأة :۲٤ع
مثل العين أو السن أو اليد أو الرجل، فيعاقب من صدمها بقلع عينه أو أحد أسنانه أو قطع يده 

 .أو رجله وقد يعوض بغرامة مناسبة حسبما يقضى القضاة
غيره وٕاال وهذه الشريعة تعلن العدل وتحمل المسئولية حتى يحترس اإلنسان من أن يضر 

 .سيعاقب بنفس الضرر
 :وقد قسم القديس أغسطينوس التعامل بين البشر إلى خمس درجات هى 

 .اإلعتداء على اآلخر وٕاضراره وهذا ما يحدث فى الشعوب الهمجية -١
 .اإلساءة للمسئ بضرر أكبر ألنه هو البادئ -٢

 .اإلساءة للمسئ بنفس مقدار الضرر الذى أحدثه كما فى اليهودية -٣

إلى المسئ وٕاضراره بضرر أقل وهذا ما يحدث فى الشعوب األرقى إذا اإلساءة  -٤
 .تضايق من أسئ إليه وعّبر عن ضيقه بشئ من اإلساءة

مسامحة المسئ واإلشفاق عليه كمريض بل وتقديم الحب له وهذا أعلى تصرف كما  -٥
 .فى المسيحية

مماثل، وخطية وهذه الشريعة تشير إلى قضية الفداء، إذ أن كل ضرر يحتاج إلى تعويض 
اإلنسان غير المحدودة تحتاج إلى تكفير غير محدود وتعويض غير محدود وهذا ما تم فى موت 

وبهذه الشريعة ُمِنَع المجنى عليه من االنتقام بأكثر من الضرر الذى . المسيح عنا على الصليب
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ن يحدث عند لحق به، فإن أصيبت عينه مثًال ال ينتقم بأكثر من إيذاء عين اآلخر ولكن ما كا
أى اعتداء هو أن الشيوخ يقدرون مقدار اإلصابة ويغرِّمون المعتدى بالثمن المناسب فيدفعه 

 ).٢٥-٢١: ٣٥عد(للمجنى عليه 
 :يستكمل أنواع الضرر والتعويض عنها بمقابلها وهى  :۲٥ع
 .، ُيعَمل فيه كما عمل)كى(من يستخدم آلة معدنية ساخنة ليحرق بها جلد غيره  -١
 .يره ويسيل الدم منه يعاقب بنفس العقابمن يجرح غ -٢

ُيَضرب حتى تحدث له كدمات ) رضوض(من يضرب غيره فيحدث له كدمات  -٣
 .مماثلة

 
إن ضرب سيد عبده فأفقده عينه أو أحد أسنانه، فتعويًضا عن هذا الضرر  :۲۷، ۲٦ع

 .يطلقه حًرا
 
 ):۳٦-۲۸ع(نطح الثور )  ۳(

َوَأمَّا َصاِحُب الثـَّْوِر فـََيُكوُن . اْمَرَأًة َفَماَت يـُْرَجُم الثـَّْوُر َوَال يـُؤَْكُل َلْحُمهُ  َوِإَذا َنَطَح ثـَْوٌر رَُجًال َأوِ «٢٨
َرَأًة َوَلِكْن ِإْن َكاَن ثـَْورًا َنطَّاحًا ِمْن قـَْبُل َوَقْد ُأْشِهَد َعَلى َصاِحِبِه َوَلْم َيْضِبْطُه فـََقَتَل رَُجًال َأِو امْ ٢٩. بَرِيئاً 

َأْو ٣١. ِإْن ُوِضَعْت َعَلْيِه ِفْديٌَة َيْدَفُع ِفَداَء نـَْفِسِه ُكلُّ َما ُيوَضُع َعَلْيهِ ٣٠. يـُْرَجُم َوَصاِحُبُه أَْيضاً يـُْقَتلُ فَالثـَّْوُر 
َنًة فَِبَحَسِب َهَذا اْلُحْكِم يـُْفَعُل بِهِ  ًة يـُْعِطي َسيَِّدُه ِإْن َنَطَح الثـَّْوُر َعْبدًا َأْو َأمَ ٣٢. ِإَذا َنَطَح اْبنًا َأْو َنَطَح ابـْ

َوِإَذا فـََتَح ِإْنَساٌن بِْئرًا َأْو َحَفَر ِإْنَساٌن بِْئرًا َوَلْم يـَُغطِِّه فـََوَقَع ِفيِه ثـَْوٌر ٣٣. َثالَثِيَن َشاِقَل ِفضٍَّة َوالثـَّْوُر يـُْرَجمُ 
َوِإَذا َنَطَح ثـَْوُر ِإْنَساٍن ثـَْوَر ٣٥. يُِّت َيُكوُن َلهُ ُض َويـَُردُّ ِفضًَّة ِلَصاِحِبِه َواْلمَ َفَصاِحُب اْلِبْئِر يـَُعوِّ ٣٤َأْو ِحَماٌر 

َلِكْن ِإَذا ُعِلَم أَنَُّه ثـَْوٌر ٣٦. َواْلَميُِّت أَْيضًا يـَْقَتِسَمانِهِ . َصاِحِبِه َفَماَت يَِبيَعاِن الثـَّْوَر اْلَحيَّ َويـَْقَتِسَماِن َثَمَنهُ 
 .ُض َعِن الثـَّْوِر بِثـَْوٍر َواْلَميُِّت َيُكوُن َلهُ ُه يـَُعوِّ َنطَّاٌح ِمْن قـَْبُل َوَلْم َيْضِبْطُه َصاِحبُ 

 

إذا اقترب إنسان دون حذر من ثور فنطحه ومات، يقتل الثور وذلك إظهاًرا ألهمية  :۲۸ع
حياة اإلنسان ولكن ال يعاقب صاحب الثور ألنه لم يقصد شًرا ولكن المقتول هو الذى اقترب 
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لحم الثور ألنه لم يذبح ذبًحا طبيعًيا بل قتل رجًما بالحجارة  وال يؤكل. بدون حرص إلى الثور
 .فدمه فيه وهو يرمز لالعتداء والشر

 فال تكن أنانًيا فتحدث . إهتم بحياة اآلخرين ومشاعرهم أكثر من اهتمامك بممتلكاتك وراحتك
ث أضراًرا دون قصد منك نتيجة انشغالك بأعمالك أو تجارتك أو مزاجك الشخصى مثل إحدا

ضوضاء أو استغالل قدرتك فى التجارة فتضغط على اآلخرين حتى يفقدوا تجارتهم تماًما، 
 .ولكن كن رحيًما وراعى مشاعر اآلخرين

 
إن كان الثور كثير النطح وأضر بآخرين من قبل وتم تنبيه صاحبه من الكثيرين  :۲۹ع

الشريعة بقتل الثور وكذا فلم يضبطه أو يذبحه بل تركه يضر اآلخرين حتى قتل إنساًنا، فتقضى 
 .صاحبه ألنه مستهين بحياة الناس وغارق فى أنانيته، مهتم بممتلكاته أكثر من حياة اآلخرين

 
إن رضى أقارب المقتول بقبول فدية عن القتيل، فكما يقدر الشيوخ البد أن يدفع  :۳۰ع

 .القاتل هذه الغرامة تعويًضا عن قتل اإلنسان الذى نطحه الثور
 

كان المقتول بنطح الثور صغير السن، فال يستهان بحياته لصغر سنه بل ُيقَتل  إذا :۳۱ع
صاحب الثور إن كان ثوره كثير النطح وتم تحذيره بقتل الثور، ولكن إن لم يكن الثور نطاًحا 

 .فُيقَتل الثور فقط
 

 .جم من الفضة٤٥٠ –جم ٣٦٠يساوى حوالى : شاقل فضة  :۳۲ع
ة وقتله، فيعوض السيد بثمن العبد وهو ثالثون شاقل فضة إذا نطح الثور عبًدا أو جاري

 .ويقتل الثور رجًما بالحجارة وذلك إظهاًرا ألهمية حياة اإلنسان
 

إذا أهمل إنسان بفتح أحد اآلبار القديمة للشرب وبعدما شرب منها لم يغطها  :۳٤، ۳۳ع
فيها أحد الحيوانات مثل  بحجر، أو إذا حفر بئًرا جديدة وبعد الشرب منها لم يغطها بحجر وسقط

الثور أو الحمار، فهذا المهمل يعاقب بدفع غرامة هى ثمن هذا الثور أو الحمار ويأخذ هذا 
 .الشخص المهمل الحيوان المقتول ليستفيد من جلده أو فروته أو أى شئ فيه
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  إحذر اإلهمال الذى يضر غيرك سواء فى أعمالك أو كالمك وٕان حدث يلزم أن تعوض وال
 .ى اإلعتذار، وكما تريد أال يهملك اآلخرون ال تهملهم أنت أيًضايكف
 

 

إذا نطح ثور حيوان آخر مثل ثور آخر فمات، فيباع الثور الذى نطح ويقتسمان  :۳٥ع
ثمنه، أى صاحب الثور الذى نطح وصاحب الثور المقتول، وكذا يباع الثور المقتول ويقتسمان 

 .ثمنه
 

لم أن الثور نطاح وتم تحذير صاحبه على فم شهود ولم إن نطح ثور ثوًرا آخر وع :۳٦ع
يعمل شيًئا، فيعاقب بتعويض صاحب الثور المقتول بإعطائه ثور مثله ثم يأخذ هذا المهمل الثور 

 .المقتول ليستفيد من بقاياه



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ١٧١γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 شرائع السرقة والزنا والشتيمة وشرائع أخرى

Rη Ε η 
 

 ):۱٥-۱ع(السرقة  )۱(

ُض َعِن الثـَّْوِر ِبَخْمَسِة ثِيَراٍن َوَعِن الشَّاِة بَِأْربـََعٍة ِإَذا َسِرَق ِإْنَساٌن ثـَْوراً َأْو َشاًة َفَذَبَحُه َأْو بَاَعُه يـَُعوِّ «١
ُقُب َفُضِرَب َوَماَت فـََلْيَس َلُه َدمٌ ٢. َغَنمِ ِمَن الْ  َوَلِكْن ِإْن َأْشَرَقْت َعَلْيِه الشَّْمُس ٣. ِإْن ُوِجَد السَّاِرُق َوُهَو يـَنـْ

ًا َكاَنْت َأْم ِحَماراً ِإْن ُوِجَدِت السِّْرَقُة ِفي َيِدِه َحيًَّة ثـَْور ٤. ِإْن َلْم َيُكْن َلُه يـَُبْع ِبِسْرقَِتهِ . ضُ ِإنَُّه يـَُعوِّ . فـََلُه َدمٌ 
نَـْينِ َأْم َشاًة يـَُعوِّ  ِإَذا َرَعى ِإْنَساٌن َحْقًال َأْو َكْرماً َوَسرََّح َمَواِشَيُه فـََرَعْت ِفي َحْقِل َغْيرِِه َفِمْن َأْجَوِد «٥. ُض بِاثـْ

ْحتَـَرَقْت َأْكَداٌس َأْو َزرٌْع َأْو َحْقٌل فَالَِّذي ِإَذا َخَرَجْت نَاٌر َوَأَصاَبْت َشوْكًا فَا٦. ضُ َحْقِلِه َوَأْجَوِد َكْرِمِه يـَُعوِّ 
ْنَساِن فَِإْن ٧. ضُ َأْوَقَد اْلَوِقيَد يـَُعوِّ  ِإَذا َأْعَطى ِإْنَساٌن َصاِحَبُه ِفضًَّة َأْو َأْمِتَعًة لِْلِحْفِظ َفُسرَِقْت ِمْن بـَْيِت اْإلِ

نَـْينِ ُوِجَد السَّاِرُق يـَُعوِّ  ُم َصاِحُب اْلبَـْيِت ِإَلى اِهللا ِلَيْحُكَم َهْل َلْم َيُمدَّ َوِإْن َلْم يُو ٨. ُض بِاثـْ َجِد السَّاِرُق يـَُقدَّ
: ِفي ُكلِّ َدْعَوى ِجَنايٍَة ِمْن ِجَهِة ثـَْوٍر َأْو ِحَماٍر َأْو َشاٍة َأْو ثـَْوٍب َأْو َمْفُقوٍد َما يـَُقالُ ٩. َيَدُه ِإَلى ُمْلِك َصاِحِبهِ 

مُ » ِإنَّ َهَذا ُهوَ « نَـْينِ فَالَِّذي َيْحُكُم اُهللا ِبَذْنِبِه يـَُعوِّ . ِإَلى اِهللا َدْعَواُهَما تـَُقدَّ ِإَذا َأْعَطى ١٠. ُض َصاِحَبُه بِاثـْ
 نَاِظٌر ِإْنَساٌن َصاِحَبُه ِحَمارًا َأْو ثـَْورًا َأْو َشاًة َأْو بَِهيَمًة َما ِلْلِحْفِظ َفَماَت َأِو اْنَكَسَر َأْو نُِهَب َوَلْيسَ 

نَـُهَما َهْل َلْم َيُمدَّ َيَدُه ِإَلى ُمْلِك َصاِحِبهِ فـََيِمي١١ َوِإْن ١٢. ضُ َفَال يـَُعوِّ . فـَيَـْقَبُل َصاِحُبهُ . ُن الرَّبِّ َتُكوُن بـَيـْ
ُتِرَس ُيْحِضُرُه َشَهاَدةً ١٣. ُض َصاِحَبهُ ُسِرَق ِمْن ِعْنِدِه يـَُعوِّ   . ُض َعِن اْلُمْفتَـَرسِ َال يـَُعوِّ . ِإِن افـْ

َوِإْن َكاَن ١٥. ضُ ْستَـَعاَر ِإْنَساٌن ِمْن َصاِحِبِه َشْيئًا فَاْنَكَسَر َأْو َماَت َوَصاِحُبُه لَْيَس َمَعُه يـَُعوِّ َوِإَذا ا١٤
 .ِإْن َكاَن ُمْسَتْأَجراً أََتى بُِأْجَرتِهِ . ضُ َصاِحُبُه َمَعُه الَ يـَُعوِّ 

 
عقوبة من يسرق وهو إن كانت الوصية الثامنة قد نهت عن السرقة، فهنا يقرر اهللا  :۱ع

التعويض بأربعة أو خمسة أضاف، كنوع من التأديب للسارق وإلظهار خطورة تأثير سرقته على 
وٕان زاد حجم . اآلخرين بإدخال الخوف واإلضطراب إليهم، فيلزم تعويضهم بأكثر مما سرق منهم

د طمع السارق فكلما ازدا) أربعة من الغنم -خمسة ثيران (المسروق وثمنه يكون التعويض أكبر 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٧٢γ 

يحتاج إلى تأديب أكبر بتعويض أكبر ألن سارق الثور أكثر جرأة فى الشر من غيره باإلضافة 
 .إلى أنه حرم أصحابه من ثمن تأجيره أو استغالله فى العمل فيكون تعويض سرقته أكبر

  ليتك تفكر فى آثار خطاياك على اآلخرين حتى ترجع عنها ثم تحاول تعويض اآلخرين ليس
ط باإلعتذار ولكن بكلمات وأعمال المحبة حتى تعيد إليهم الثقة بك والطمأنينة فى التعامل فق

 .معك
 
إذا حطم السارق الحائط أو الباب أثناء عملية السرقة وشعر به المسروق فقام ليدافع  :۲ع

عن نفسه وضرب السارق فمات، فهو يستحق هذا الموت ألجل شره وال ُينَتَقم من صاحب البيت 
 .ُيعاَقب ألنه يدافع عن ممتلكاته أو

 
استمر السارق فى محاولة السرقة حتى طلوع النهار وحينئذ : أشرقت عليه الشمس  :۳ع

يستطيع صاحب المسروقات أن ينادى على جيرانه ويقبضوا على السارق فال يحتاج أن يقتله 
 .دفاًعا عن نفسه

 .أى حى ويمكن القبض عليه حًيا وال يجوز قتله: له دم 
يعاقب السارق بالتعويض عما كان يحاول سرقته، وألنه لم يأخذه أو يذبحه أو : يعوض 

 .فقط ولم يحدد مقدار التعويض وهذا يحدده القضاة وغالًبا يكون الضعفيعوض يبيعه فقال 
 .إن كان فقيًرا معدًما: إن لم يكن له 
ب المسروقات الثمن، يباع عبًدا لصاحب المسروقات أو لغيره ويأخذ صاح: ُيَبع بسرقته 

 .ومن حق صاحب المسروقات إذا أخذه عبًدا أن يبيعه لمن يريد إن لم يستحسن بقاءه معه
يدعو إلى عدم التسرع فى قتل السارق ويقرر معاقبته بالتعويض وحتى لو كان معدًما فيبيع 

 .نفسه عبًدا لصاحب المسروقات
 
ف فيها بالذبح أو البيع، أى لم إن تم ضبط السارق وفى يده المسروقات ولم يتصر  :٤ع

 .يتمادى فى طمعه وسرقته، يؤدب بدفع تعويض أقل وهو الضعف
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يتكلم هنا عن السرقة الغير مقصودة والناتجة عن التهاون فى شكل الراعى الذى  :٥ع
يترك أغنامه تأكل من حقل جاره، فيلزم هنا أن يعوض جاره بأحسن ثمار من حقله ألنه كان 

 .الغنم ولكنه تهاون فقط أى سرق ما ليس له وهو ثمار حقل أخيهيمكنه أن يمنع 
 
 .إن احترق شوك أو أى حطب أو متاع فى حقل إنسان ما: أصابت شوًكا  :٦ع

تحركت النار مع الرياح من الشوك المحروق إلى مخازن الجار حيث : احترقت أكداس 
 .المخزونات يضع متاع مكدس فوق بعضه من الحبوب أو أى شئ آخر واحترقت هذه

 .أى مزروعات بدأت تجف أو أى متاع يوجد فى الحقل: زرع أو حقل 
الذى أوقد النار ولم يحترس حتى ال تصيب جاره، فهو مسئول عن هذا التهاون : يعوِّض 

ويحكم القضاة بالتعويض المناسب ولكنه سيكون أقل ممن تهاون مع غنمه فى أكل مزروعات 
 .إيقاف النار جاره ألن إبعاد الغنم أسهل من

 
إذا وضع إنسان فضة أو أمتعة كأمانة عن شخص آخر وُسِرَقت، وتم القبض على  :۷ع

 .السارق يعوض هذا السارق بالضعف فقط ألن المسروقات وجدت عنده ولم يتصرف فيها
 
إن تعذر القبض على السارق ُيَقدَّم الذى كان يحتفظ باألمانة إلى القضاة ليفحصوا  :۸ع

 .ألمانة أم ُسِرَقَت منههل سرق هذه ا
 
 .الموِدع والموَدع عنده أو السارق والمسروق: دعواهما  :۹ع

فى النهاية يقرر خالصة قانون التعويض وهو أن أى شئ مسروق يوجد مع السارق 
يعوض عنه باثنين بعد أن يفحصه القضاة ويقرروا أنه السارق، أى إذا أنكر الموَدع عنده الشئ 

. عوِّض باثنين، والذى وجد مفقوًدا وأنكره يعوِّض صاحب الشئ المفقود باثنينالموَدع وثبت ذنبه ي
 .وتقديم دعواهما هللا معناها تقديمها للشيوخ ليحكموا من هو السارق

 
إن وضع إنسان أمانة عند آخر مثل حيوان فمات أو انكسر أو سرق منه،  :۱۱، ۱۰ع

دم تدخل المؤتمن فال ُيعوِّض صاحب فيقدم صاحب الحيوان والمؤتمن إلى القضاء وٕان ثبت ع
 .الحيوان بشئ ألنه كان أميًنا على الحيوان
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 .لم يوجد شاهد رأى ما حدث للحيوان: ليس ناظر 
 .يرفع يده اليمنى ويقسم بالحق: يمين الرب 

 
إن تم سرقة الحيوان المودع عند المؤتمن ألنه أهمل فى حفظه، يعوِّض عنه إذ  :۱۲ع

ولكن إن ُسرَق أثناء رعيه فى البرية من أى عرب رحل . محافظة عليهسرق ألنه تهاون فى ال
 ).١٠ع(دون أن ينظر المؤتمن فال يعوض بشئ كما جاء فى 

 
إن هجم وحش على الحيوان المودع فقتله، يقدم المؤتمن شهادة تثبت افتراسه،  :۱۳ع

ادة للقضاء فال وهى شهادة شهود أو أجزاء من جسم الحيوان ألقاها الوحش، وتقدم هذه الشه
 .يعوض صاحب الحيوان

 
إذا استعار شخص أى شئ وُفِقَد أو انكسر وكان صاحب هذا الشئ غنى  :۱٥، ۱٤ع

ولكن إن كان صاحب الشئ محتاًجا فالمستعير البد أن . ليس محتاًجا، فال يعوضه عما تلف
 .يعوضه

ض صاحبه ألنه وٕاذا استأجر إنسان أى شئ وفقد أو انكسر الشئ الذى استأجره، فال يعو 
 .دفع أجرة استئجار هذا الشئ، فهذه األجرة تعوض أى تلفيات يمكن أن تحدث

 
 ):۲۰-۱٦ع(الزنــــــا  )۲(

ِإْن أََبى أَبُوَها َأْن ١٧. َوِإَذا رَاَوَد رَُجٌل َعْذرَاَء َلْم ُتْخَطْب فَاْضَطَجَع َمَعَها َيْمُهُرَها لِنَـْفِسِه َزْوَجةً «١٦
ُكلُّ َمِن اْضَطَجَع َمَع بَِهيَمٍة يـُْقَتُل ١٩. َال َتدَْع َساِحَرًة َتِعيشُ ١٨. ا يَِزُن َلُه ِفضًَّة َكَمْهِر اْلَعَذاَرىيـُْعِطَيُه ِإيَّاهَ 

 .َمْن َذَبَح ِآلِلَهٍة َغْيِر الرَّبِّ َوْحَدُه يـُْهَلكُ ٢٠. قـَْتالً 

 
 .أظهر محبة بغرض الزنا: راود  :۱٦ع

عليها عاطفًيا حتى زنى معها، فيلزم أن يتحمل مسئوليته  إذا اقترب رجل من عذراء وأثَّر
ويتزوجها ويدفع مهرها ألبيها المبلغ المعتاد دفعه فى هذه األحوال حسب العرف والمجتمع وهو 

ويالحظ أن هذا المبلغ أكثر من المبلغ المعتاد فى المهر ). ٢٩: ٢٢تث(خمسون من الفضة 
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طلقها أى يلتزم بزواجه الجديد، فهو هنا يعالج المشكلة ألنه أخطأ نحو عذراء، وٕاذا تزوجها ال ي
 .بعمل إيجابى وهو الزواج

أما إذا كانت الفتاة مخطوبة وزنت مع الرجل برضاها فُيرَجم االثنان، ولكن إن اغتصبها 
 ).٢٧-٢٣: ٢٢تث(الرجل أى كان مجنًيا عليها فُيرَجم الرجل المعتدى وحده 

 
د الزواج بها ولكن أباها رفض، يلتزم بدفع المهر إذا زنى رجل مع عذراء وأرا :۱۷ع

 .تعويًضا عن إساءته إليها
يعتبر السحر تعامل مع الشياطين وخضوًعا لهم وفيه أيًضا جذب للنفوس للتعامل  :۱۸ع

معهم، فهو زنى روحى وترويج للزنى بإسقاط آخرين أى أن السحر هو رفض لإليمان باهللا 
طان المقاوم هللا لذا تأمر الشريعة بقتل السحرة، ويقول ساحرة واإللتجاء إلى قوة أخرى هى الشي

 ).١٦: ١٦، أع٧: ٢٨صم١(ألن معظم العاملين بالسحر وقتذاك كانوا من النساء 
  خطية العثرة خطيئة شنيعة إذ توقع اآلخرين فى الشر، فبدًال من أن يسعى اإلنسان إلى

لذا دقِّق فى كالمك وتصرفاتك حتى  .الخير وجذب النفوس إلى اهللا يستهين بهم وبخالصهم
 .ال تعثر أحًدا

 
الزنى مع الحيوانات ليس إساءة إلنسان ولكنه نجاسة وانهماك فى اللذة الجسدية،  :۱۹ع

وكانت هذه الخطية منتشرة بين الكنعانيين الذين عاش بينهم بنو إسرائيل، لذا ُيقَتل من يصنع هذا 
 .موتألنه يعتبر نجاسة ويغضب اهللا ويستحق ال

يفهم من هذه اآلية أن النجاسة شر يغضب اهللا جًدا حتى لو لم يشتِك أحد الطرفين، فإذا 
 .اتفق اثنان على الزنى فاهللا يغضب من شرهما ألنه نجاسة

 
 .عبادة األوثان هى زنى روحى لذلك ُيعاَقب من يفعلها بالقتل :۲۰ع
 

 ):۲۸-۲۱ع(الظلم والسب  )۳(

َال ُتِسْئ ِإَلى َأْرَمَلٍة َما ٢٢. يَب َوَال ُتَضاِيْقُه ألَنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَربَاَء ِفي َأْرِض ِمْصرَ َوَال َتْضَطِهِد اْلَغرِ «٢١
تُـُلُكْم بِالسَّْيِف ٢٤ِإْن َأَسْأَت ِإَلْيِه فَِإنِّي ِإْن َصَرَخ ِإَليَّ َأْسَمُع ُصَراَخُه ٢٣. َوَال يَِتيمٍ  فَـَيْحَمى َغَضِبي َوَأقـْ
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َرْضَت ِفضًَّة ِلَشْعِبي اْلَفِقيِر الَِّذي ِعْنَدَك َفَال َتُكْن َلُه  ٢٥. ُكْم َأرَاِمَل َوَأْوَالدُُكْم يـََتاَمىفـََتِصيُر ِنَساؤُ  ِإْن َأقـْ
ألَنَُّه ٢٧ِإِن اْرتـََهْنَت ثـَْوَب َصاِحِبَك فَِإَلى ُغُروِب الشَّْمِس تـَُردُُّه َلُه ٢٦. َال َتَضُعوا َعَلْيِه رِباً . َكاْلُمَراِبي

الَ «٢٨. ِفي َماَذا يـََناُم؟ فـََيُكوُن ِإَذا َصَرَخ ِإَليَّ أَنِّي َأْسَمُع ألَنِّي رَُأوفٌ . ُهَو ثـَْوبُُه ِلِجْلِدهِ . َوْحَدُه ِغطَاُؤهُ 
 .َتُسبَّ اَهللا َوالَ تـَْلَعْن رَئِيساً ِفي َشْعِبكَ 

 
وتطالبه بأكثر  ال تستغل الغريب ألنه ال يعرف أحًدا فى المكان فتضايقه أو تظلمه :۲۱ع

وحتى يحرك اهللا مشاعرهم بالرحمة يذكرهم أنهم كانوا . من واجباته، فعدم الرحمة يضايق اهللا جًدا
 .غرباء فى مصر سنيًنا طويلة، فإذ يسترجعوا صعوبة مشاعر الغربة يرحموا الغرباء

 
 رعاية األرملة هى المرأة التى بال زوج أى بال سند واليتيم هو الذى بال أب أى بال :۲۲ع

وبالتالى يشيران دائًما للحاجة إلى الرحمة فاإلساءة إليهما أصعب من اإلساءة إلى أى شخص 
 .عادى وتعتبر ظلًما كبيًرا

  إهتم بالضعفاء والمحتاجين واشفق عليهم وساعدهم واحتملهم ألجل ظروفهم الصعبة، وال
بال أب حقيقى غير اهللا  تنسى أنك أنت األرملة التى ليس لك سند إال اهللا واليتيم الذى

والغريب فى هذا العالم الفقير من كل فضيلة، حتى تتضع وتطلب مراحم اهللا ويدفعك هذا إلى 
 .الرحمة مع الجميع

 
يعلن اهللا أبوته ورعايته للضعفاء فى اهتمامه بصلوات المظلومين مثل  :۲٤، ۲۳ع

هجم األعداء ويقتلوا الرجال، األرملة واليتيم، فإن زاد ظلمك لألرملة واليتيم يغضب عليك وي
 .فتصير نساؤكم أرامل وأوالدكم يتامى ألنكم لم تشفقوا عل األرملة واليتيم

 
صورة أخرى للرحمة وهى إقراض المحتاجين، فيطالب شعبه أال يضعوا ربا أى  :۲٥ع

فوائد على المبلغ المقترض بل يكفى أن يستردوا نفس المبلغ مشاركين المحتاج بنسبة الفائدة 
وطبًعا لو تحركت مشاعر الرحمة يمكن لإلنسان أن يقرض وال يطالب اآلخر برد . المتنازل عنها

المقَترض واألفضل أن يساعد المحتاج منذ البداية بالمبلغ كهبة وكانت القروض يتنازل عنها 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ١٧٧γ 

وكان مسموًحا ألخذ اليهود للربا من غير ) ١٧-١١: ١٥تث(صاحبها إذا حلَّت السنة السابعة 
ولكن لألسف ترك اليهود هذه الشريعة بدليل ما حدث أيام أليشع ). ٢٠، ١٩: ٢٣تث(ود اليه

 ).١: ٤ِمل٢(النبى مع المرأة األرملة 
 
هو اللباس الخارجى الذى يستر جسمه ويدفئه أثناء الليل إن لم يكن : ثوب  :۲۷، ۲٦ع

 .عنده غطاء
شى عارًيا هذا اليوم ولم إن اضطر أحد الفقراء أن يرهن ثوبه ألجل احتياجه للمال وم

يستطع أن يسدد ما عليه خالل اليوم، فقبل غروب الشمس أى بعدما عمل وأخذ أجرته ولم 
يستطع أن يسدد، يلزم على من أخذ الثوب أن يعيده إليه لينام به ألنه كيف ينام عارًيا وقد يكون 

إلى اهللا وحينئذ وٕان ظلمه وأبقى الثوب عنده فمن ضيقه واحتياجه يصرخ . ليس عنده غطاء
 .يسمعه ألنه رحيم وينتقم ممن ظلمه الستغالله للفقير

وتظهر مراحم اهللا أيًضا على المحتاجين فيما تنص عليه الشريعة بعدم جواز ارتهان 
 ).١٧: ٢٤تث(األرملة ألجل ظروفها الخاصة بل تقترض بدون ارتهان شئ 

 

سان يجب أال يتطاول صورة أخرى للظلم وهى الشتيمة، فمهما تضايق اإلن :۲۸ع

بالشتيمة على اهللا أو على رئيس شعبه بل يحتمل وسيفهم فيما بعد سبب الضيقة التى تمر به 

 .ولعل السبب يكون خطيته

 

 ):۳۱-۲۹ع(سلب حقوق هللا  )٤(

ْر ِمْلَء بـَْيَدِرَك َوَقْطَر ِمْعَصَرِتَك َوأَْبَكاَر بَِنيَك تـُْعِطيِني٢٩ . َعُل بِبَـَقِرَك َوَغَنِمكَ َكَذِلَك تـَفْ ٣٠. َال تـَُؤخِّ

َعَة أَيَّاٍم َيُكوُن َمَع أُمِِّه َوِفي اْليَـْوِم الثَّاِمِن تـُْعِطيِني ِإيَّاهُ  َوَلْحَم َفرِيَسٍة . َوَتُكوُنوَن ِلي أُنَاسًا ُمَقدَِّسينَ ٣١. َسبـْ

 .لِْلِكَالِب َتْطَرُحونَهُ . ِفي الصَّْحَراِء الَ تَْأُكُلوا

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٧٨γ 

ن فى خطية الظلم فال يكتفى بظلم البشر بل يتجاسر ويظلم اهللا يتمادى اإلنسا :۲۹ع

 :أيضاً 

 ).٢٨ع(بسب اهللا وهو متذمر : أوًال 

أو من ) الجرن(فى هذه اآلية بعدم تقديم البكور سواء من الغالل التى تجمع فى البيدر ثم 

كما ذكر فى العنب والزيتون الذى يعصر فى المعصرة أو من بكور األبناء حيث تقدم عنهم فدية 

 ).١٣: ١٣ص(

 

كذلك يطالبهم اهللا بتقديم بكور الحيوانات مثل البقر والغنم وتظهر رحمة اهللا فى  :۳۰ع

عدم أخذ الحيوان إال بعد سبعة أيام ليرضع من أمه اللبن األساسى المغذى له واحتراًما ألمومة 

 .األم نحو رضيعها، فهو إشفاق على الحيوان

 ال بركة اهللا فى كل ممتلكاتك واعلم أن اهللا ليس محتاًجا لعطاياك قدم البكور والعشور لتن

ولكن لتظهر محبتك هللا وتعاطفك مع الفقراء واهتمامك باحتياجات الكنيسة فيعوضك اهللا 

 .ببركات كثيرة

 

 :ينهاهم عن أكل الحيوان الُمَفَترس ألنه نجس لسببين  :۳۱ع

 .أنه مسَّ حيواًنا نجًسا وهو الحيوان المفتِرس )١(

 .أن دمه لم يخرج منه بل ُحِبَس فيه فيصير نجًسا )٢(

فبهذا يدعوهم للقداسة ليس فقط فى أكل اللحوم الطاهرة بل فى . ويوصيهم بطرحه لتأكله الكالب

 .كل حياتهم لتكون قلوبهم نقية من الشر ومحبين هللا



 الِعْشُرونَ وَ الثَّالُِث  احُ حَ صْ األَ 

γ١٧٩γ 

 

 الِعْشُرونَ وَ الثَّالُِث  احُ حَ صْ األَ 
 العدل واألعياد ووجود اهللا معهم ورفض مخالطة األشرار

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(رفض الكذب والنفاق )  ۱(

ى َال تـَْتَبِع اْلَكِثيرِيَن ِإلَ ٢. َوَال َتَضْع َيَدَك َمَع اْلُمَناِفِق ِلَتُكوَن َشاِهَد ظُْلمٍ . َال تـَْقَبْل َخَبرًا َكاِذباً «١
َوَال ُتَحاِب َمَع اْلِمْسِكيِن ِفي ٣. َفِ◌ْعِل الشَّرِّ َوَال ُتِجْب ِفي َدْعَوى َماِئًال َورَاَء اْلَكِثيرِيَن لِلتَّْحرِيفِ 

 .َدْعَواهُ 

يرفض هنا خطية الكذب برفض األخبار الكاذبة وبالتالى ال يمكن أن يشهد بالزور  :۱ع

 .عة لرفض الكذب بكل صورهفهذا تأييد للكالم الكاذب، أى تدعوه الشري

  ال تستهن بالكذب بالمغاالة والمبالغة أو التقليل والتحقير، بل كن مدقًقا فى كل كالمك وال
تتسرع فيه وافحص كل خبر تسمعه فيرشدك اهللا لتميز الحق من الكذب وال تشيع كالًما كاذًبا 

 .دون أن تقصد فتضل اآلخرين وتغضب اهللا
ركة فى أى شر بالكالم أو بالعمل وعدم تأييد أى شئ كاذب يحذر أيًضا من المشا :۲ع

 .حتى ولو أجمع عليه الكل

ال تشفق على المسكين لمظهره الضعيف فتعوج القضاء وتظلم الغنى، بل كن عادًال  :۳ع

 .فُيعاقب المسكين إن كان مخطًئا
 

 ):۱۳-٤ع(مساعدة اآلخرين )  ۲(

ِإَذا رَأَْيَت ِحَماَر ُمْبِغِضَك َواِقعًا َتْحَت ٥. َمارَُه َشاِردًا تـَُردُُّه ِإلَْيهِ َك َأْو حِ ِإَذا َصاَدْفَت ثـَْوَر َعُدوِّ ٤
َتِعْد َعْن َكَالِم ٧. َال ُتَحرِّْف َحقَّ َفِقيِرَك ِفي َدْعَواهُ ٦. ِحْمِلِه َوَعَدْلَت َعْن َحلِِّه َفَال ُبدَّ َأْن َتِحلَّ َمَعهُ  ِابـْ

َوَال تَْأُخْذ َرْشَوًة َألنَّ الرَّْشَوَة تـُْعِمي اْلُمْبِصرِيَن ٨. يَء َواْلَبارَّ ألَنِّي َال أُبـَرُِّر اْلُمْذِنبَ اْلَكِذِب َوَال تـَْقُتِل اْلَبرِ 
َرارِ َوتـَُعوِّ  ْرِض َوَال ُتَضاِيِق اْلَغرِيَب فَِإنَُّكْم َعارُِفوَن نـَْفَس اْلَغرِيِب ألَنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَربَاَء ِفي أَ ٩. ُج َكَالَم األَبـْ



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٨٠γ 

رُُكَها لَِيْأُكَل فـَُقَراُء ١١َوِستَّ ِسِنيَن تـَْزرَُع َأْرَضَك َوَتْجَمُع َغلَّتَـَها ١٠. ِمْصرَ  ابَِعِة فـَُترِيُحَها َوتـَتـْ َوَأمَّا ِفي السَّ
ُتوِنكَ . َوَفْضَلتُـُهْم تَْأُكُلَها ُوُحوُش اْلبَـرِّيَّةِ . َشْعِبكَ  . تََّة أَيَّاٍم تـَْعَمُل َعَمَلكَ سِ ١٢. َكَذِلَك تـَْفَعُل ِبَكْرِمَك َوزَيـْ

اِبُع َفِفيِه َتْسَترِيُح لَِيْسَترِيَح ثـَْوُرَك َوِحَماُرَك َويـَتَـنَـفََّس اْبُن َأَمِتَك َواْلَغرِيبُ  وَُكلُّ َما قـُْلُت ١٣. َوَأمَّا اْليَـْوُم السَّ
 .َمْع ِمْن َفِمكَ َوَال َتْذُكُروا اْسَم آِلَهٍة ُأْخَرى َوَال ُيسْ . َلُكُم اْحَتِفُظوا بِهِ 

 
فإن . يدعوهم اهللا إلى مساعدة اآلخرين ليس فقط األحباء واألقرباء بل واألعداء أيًضا :٤ع

ابتعد حيوان ملك ألحد األعداء عنه وتاه ووجده أحد العبرانيين، يلزم عليه أن يمسكه ويرده إلى 
لجديد يجب أن نحب وٕان كان هذا فى شريعة العهد القديم فكم باألحرى فى العهد ا. العدو

 .األعداء ونشفق عليهم

  إن امتأل قلبك بالمحبة ستحب كل إنسان حتى وٕان كان يسئ إليك أو يعاديك، فبالمحبة
 .تتشبه بالمسيح وتصل إلى الملكوت وتخجل عدوك وتكسر الشر الذى فيك وفيه

 
 .رفضت مساعدة عدوك: عدلت عن حله  :٥ع

 .وكيلزم أن تساعد عد: البد أن تحل معه 
يعطى مثًال آخر فى مساعدة اآلخرين ويختار حيواًنا وهو الحمار الذى يحمل أحماًال وملًكا 
لعدو، وقد سقط فى الطريق على األرض من ثقل الحمل، فيطالبه برفع الحمل عن الحمار 
وٕاقامته ليستكمل طريقه، فرفع هذه األحمال غالًبا ال يقوم بها شخص واحد بل اثنان أو أكثر أى 

 .عد من يسئ إليه فى إقامة حمارهيسا
 

فإذا قّدم . يعطى مثًال آخر فى مساعدة اآلخرين وهو مساعدة الضعيف مثل الفقير :٦ع
دعوى أمام القضاة لبحث أى مشكلة فال يشارك األغنياء فى الضغط على الفقير ليخسر دعواه 

 .العدل ألنه ليس له نصير بسبب فقره، بل ليعلن الحق ويسند الفقير وال يعوِّج
 



 الِعْشُرونَ وَ الثَّالُِث  احُ حَ صْ األَ 

γ١٨١γ 

يدعوهم فى مساعدة اآلخرين أن يساندوا البرئ والبار عند القضاة، فال يكذب أى  :۷ع
يشهد بالزور فيظلم البرئ ويقتله ويبرر الشرير، فاهللا ال يرضى عن ذلك، ألن التالعب بالكلمات 

 .أى الكذب يمكن أن يضلِّل القضاء فيظلم األبرياء ويبرر األشرار

  لئال توحى باتهام البرئ أو مجاملة الشرير ألجل مركزه وخجلك منه، كن مدقًقا فى كالمك
ولكن إعلن صوت اهللا بلطف ووضوح حتى لو لم يعجب األشرار، فرضى اهللا عليك أهم من 

 .الناس
 

ينهى أيًضا فى مساعدتهم لآلخرين عن الرشوة التى تؤثر على اإلنسان لتعميه عن  :۸ع
ى القانون ليبرر من أعطاه الرشوة فيفقد عدله كقاٍض إذ الحق فيبحث عن طرق ملتوية وثغرات ف

 .يصير كأعمى ال يرى الحق
 

يطلب منهم المساعدة للغير فى شكل الغرباء الذين بال سند من اآلخرين، ويتذكروا  :۹ع
 .أنهم كان محتاجين للمساعدة عندما كانوا غرباء فى مصر من أيام يوسف حتى موسى

 
ا بزراعة األرض ست سنوات ثم تعطى راحة فى السنة توصى الشريعة أيضً  :۱۱، ۱۰ع

 :السابعة لعدة أغراض 
 .تأكل منها الفقراء بقايا المحصوالت التى فيها والنباتات الطبيعية التى تنمو بها -١
 .ما يفضل بعد الفقراء تأكله الحيوانات -٢

لية تستريح األرض من إجهاد الزراعة لتعوض ما فقدته وتستعد للزراعة فى السنة التا -٣
 .وهذا مفيد علمًيا

 :باإلضافة إلى الفوائد الروحية هى 
اإليمان باهللا واالتكال عليه ألنه وعد أن يعطى ضعف المحصول فى السنة السادسة  -١

 .فيكفى احتياجاتهم لمدة عامين
 .فرصة للتفرغ لعبادة اهللا فى السنة السابعة -٢



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ١٨٢γ 

هم اهللا بالسبى ليستوفوا بحرمانهم وعندما أهمل بنو إسـرائيل تنفيذ وصية السنة السابعة، عاقب
من أرضهم خالل سـبعين سـنة ما أهملـوه فى تقديسـهم للسنة السابعة فى الزمن الماضى قبل 

 ).٢١: ٣٦أى ٢(السبى 
 

 .األجنبى الذى يخدمك ويعمل عندك: الغريب  :۱۲ع
م تظهر أيًضا شريعة الشفقة فى شريعة تقديس يوم السبت، إذ يترك العمل الزراعى يو 

السبت وبهذا يقدم راحة للحيوانات العاملة فى زراعة األرض وكذا للعبيد باإلضافة لألجراء الذين 
 .يستأجرهم من األمم

 
يلخص هنا ما سبق فى تأكيد تنفيذ الوصايا السابقة وأهمها عبادة اهللا ورفض  :۱۳ع
 .األوثان

 
 ):۱۹-۱٤ع(األعياد )  ۳(

َنةِ َثَالَث َمرَّاٍت تـَُعيُِّد ِلي فِ «١٤ َعَة أَيَّاٍم َكَما َأَمْرُتَك . َتْحَفُظ ِعيَد اْلَفِطيرِ ١٥. ي السَّ تَْأُكُل َفِطيرًا َسبـْ
َوِعيَد اْلَحَصاِد أَْبَكاِر ١٦. َوَال َيْظَهُروا َأَماِمي فَارِِغينَ . ِفي َوْقِت َشْهِر أَبِيَب ألَنَُّه ِفيِه َخَرْجَت ِمْن ِمْصرَ 

َنِة ِعْنَدَما َتْجَمُع َغالَِّتَك ِمَن اْلَحْقلِ . ي اْلَحْقلِ َغالَِّتَك الَِّتي تـَْزرَُع فِ  َثَالَث ١٧. َوِعيَد اْلَجْمِع ِفي ِنَهايَِة السَّ
َنِة َيْظَهُر َجِميُع ذُُكوِرَك َأَماَم السَّيِِّد الرَّبِّ  َوَال يَِبْت . َال َتْذَبْح َعَلى َخِميٍر َدَم َذبِيَحِتي١٨. َمرَّاٍت ِفي السَّ

 .الَ َتْطُبْخ َجْدياً بَِلَبِن ُأمِّهِ . َل أَْبَكاِر َأْرِضَك ُتْحِضُرُه ِإَلى بـَْيِت الرَّبِّ ِإَلِهكَ َأوَّ ١٩. ِعيِدي ِإَلى اْلَغدِ  َشْحمُ 
 

 .يحدد هنا أهم ثالثة أعياد عند اليهود وهى :۱٤ع
 .العيد األول وهو الفصح سبب نجاتهم من عبودية مصر ويرمز للمسيح الفادى المصلوب

والعيدان اآلخران وهما الحصاد والجمع، ففى وقت الفرح المادى يجب أن نشكر اهللا 
 .ونمجده

 ).٢٨، ١٨، عد٢٣ال(وقد ذكرت األعياد بالتفصيل فى 
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يلى الفصح عيد الفطير الخالى من الخمير والذى يأكلونه سبعة أيام ويرمز للنقاوة  :۱٥ع

يقدموا عطايا هللا فى هذا العيد دليًال على  ويطالبهم أن. من كل شر الذى يرمز إليه الخمير
حتى مساء اليوم الحادى ) نيسان(محبتهم له ويعيدون من مساء اليوم الرابع عشر من شهر أبيب 

 .والعشرين فيه
 .وشهر أبيب المذكور يقابل شهر مارس وأبريل وهو غير أبيب الموجود فى السنة القبطية

 بادة وعمل الخير فال تقف أمامه فارًغا فى هذا اليوم، إحرص أن تقدم شيًئا هللا كل يوم بالع
 .وفى اليوم األخير تجد ما تقدمه له

 
وهو جمع المحاصيل التى تنضج فى أول : ) أو عيد الخمسين(عيد الحصاد  :۱٦ع

الموسم وهى المحاصيل الشتوية كالقمح، ويقع هذا العيد بعد خمسين يوًما من أول أحد بعد 
 ).١٦، تث٢٣ال(د يسمى عيد الباكورة وقد ذكر بالتفصيل فى الفصح وكان هذا األح

وفيه تجمع المحاصيل التى تنضج متأخًرا أى المحاصيل : ) وهو عيد المظال(عيد الجمع 
ويقيم ). إيثانيم(الصيفية كالعنب والزيتون ومدته أسبوع يبدأ من الخامس عشر من الشهر السابع 

، ٢٣ال(ا لتغربه فى برية سيناء وذكر بالتفصيل فى الشعب فى مظال خالل هذه الفترة تذكارً 
 ).١٦تث

وفى هذين العيدين يقدم كل واحد بكور ما جمعه هللا ليبارك فى باقى المحصول المجموع، 
ويكونوا فرحين ألن اهللا سمح لهم بأن يعطوا له وكذلك يفرح المحتاجون الذين يشبعون بهذه 

 .العطايا
 

كار بنى إسرائيل من ضربة األبكار لذا يدين الذكور افتدى اهللا بخروف الفصح أب :۱۷ع
 .بحياتهم هللا ويأتون فى هذه األعياد ليشكروه ويسبحوه

ويمكن . والذكر يمثل أسرته وليس فقط نفسه فيأتى جميع الذكور ليعيدوا هللا فى هذه األعياد
موا عطاياهم طبًعا أن تحضر النساء ولكن على األقل يحضر الذكور كمندوبين عن أسرهم ليقد
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هللا ويشكروه ألنه نجاهم من العبودية فى مصر ومن الموت، كما نشكر نحن اآلن اهللا فى األعياد 
 .ألنه خلصنا من موت الخطية

 
يوصيهم فى عيد الفصح أن يصاحب الذبح فطير بال خمير ألن الفطير يرمز  :۱۸ع

 .للنقاوة التى يتقدم بها اإلنسان لينال خالص اهللا
، وعموًما فشحم )١٢ص(أال يبقوا من ذبيحة الفصح إلى اليوم التالى كما فى  يأمرهم أيًضا

أى ذبيحة مقدمة هللا يحرق على مذبح المحرقة فهو هللا وال يأكل منه الكاهن أو الشعب، فيلزم أن 
ُيحَرق الشحم على المذبح فى يوم ذبح الحيوان أى تقديم الجزء المختص باهللا بعد ذبح الذبيحة 

 .مباشرة
 

 .خيمة االجتماع أو هيكل سليمان الذى بنى فيما بعد: بيت الرب  :۱۹ع
وتظهر رحمة اهللا فى أال يذبحوا الجدى الحديث الوالدة الذى . يؤكد هنا على تقديم البكور

مازال يرضع من أمه، فاهللا يعلمنا اإلشفاق على الحيوانات لنشفق باألولى على إخوتنا المساكين 
رفضه عقيدة وثنية عند األمم كانت تنص على طبخ الجدى الحديث باإلضافة إلى . والضعفاء

الوالدة مع لبن أمه ثم طرح مرقه فى الحقول لتعطى خصوبة لألرض وعموًما فالشريعة تعلم 
اإلنسان أال يطبخ الحيوان الصغير المذبوح ويأكله مع لبن أمه الذى كان من المفروض أن 

 .معامالته يرضعه ويعيش به حتى يتعلم الشفقة فى كل
 

 ):۲۳-۲۰ع(مالك هللا )  ٤(

َها أَنَا ُمْرِسٌل َمالَكًا َأَماَم َوْجِهَك لَِيْحَفَظَك ِفي الطَّرِيِق َولَِيِجيَء ِبَك ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي «٢٠
 . ُح َعْن ُذنُوِبُكْم َألنَّ اْسِمي ِفيهِ ِاْحَتِرْز ِمْنُه َواْسَمْع ِلَصْوتِِه َوَال تـََتَمرَّْد َعَلْيِه ألَنَُّه َال َيْصفَ ٢١. َأْعَدْدتُهُ 

فَِإنَّ َمالَِكي ٢٣. َوَلِكْن ِإْن َسِمْعَت ِلَصْوتِِه َوفـََعْلَت ُكلَّ َما أََتَكلَُّم ِبِه ُأَعاِدي َأْعَداَءَك َوُأَضاِيُق ُمَضاِيِقيكَ ٢٢
َعانِيِّيَن َواْلِحوِّ اْلِفِرزِّ َيِسيُر َأَماَمَك َوَيِجيُء ِبَك ِإَلى اَألُمورِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن وَ   .فَأُبِيُدُهمْ . يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّينَ يِّيَن َواْلَكنـْ

 :المقصود بالمالك هنا أى رسول وهو إما :  مالًكا :۲۰ع
 .مالك نورانى يقودهم فى الطريق حتى أرض الميعاد -١
 .مالك يظهر بشكل عمود النار أو عمود السحاب -٢
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هم ويقصد به مالك العهد أى األقنوم الثانى فى شكل هو اهللا نفسه الذى يتكلم مع -٣
 .صوت يتكلم أو سحاب يظهر فى خيمة اإلجتماع يظهر حضرته ووجوده

 
اسمى فيه يحذرهم حتى يطيعوا هذا المالك ألنه يمثل اهللا أو هو اهللا نفسه إذ يقول  :۲۱ع

 .وهو ال يغفر خطاياهم إن أصروا على الشر
 

ك أى أطاعوا اهللا أن يدافع عنهم ضد أعدائهم أى يسلكوا يعدهم إن أطاعوا المال :۲۲ع
 .مطمئنين فى كل حياتهم

 
يعدهم أيًضا أن المالك سيوصلهم إلى أرض الميعاد ويبيد الشعوب األشرار  :۲۳ع

وكانت اإلبادة كاملة أو جزئية للبعض، أى بقى نفر قليل منها . الساكنين هناك ليسكنهم مكانهم
اهللا كان قد أمر بإبادة الكل ولكن تهاون بنو إسرائيل فى طردهم بحسب كثرة شرورهم ولكن 

 .وقتلهم بعد يشوع

  إن طاعة وصايا اهللا تحفظك من حروب الشياطين فمهما كانت صعبة ال تتركها بل اطلب
 .معونته لتتمتع برعايته ومحبته

 
 ):۳۳-۲٤ع(عدم اإلختالط باألمم )  ٥(

َوتـَْعُبُدوَن ٢٥. تـَْعُبْدَها َوَال تـَْعَمْل َكَأْعَماِلِهْم َبْل تُِبيُدُهْم َوَتْكِسُر أَْنَصابـَُهمْ َال َتْسُجْد ِآلِلَهِتِهْم َوَال ٢٤
َزَك َوَماَءَك َوُأزِيُل اْلَمَرَض ِمْن بـَْيِنُكمْ  ُيَباِرُك ُخبـْ . َال َتُكوُن ُمْسِقَطٌة َوَال َعاِقٌر ِفي َأْرِضكَ ٢٦. الرَّبَّ ِإَلَهُكْم فـَ

ُأْرِسُل َهْيَبِتي َأَماَمَك َوُأْزِعُج َجِميَع الشُُّعوِب الَِّذيَن تَْأِتي َعَلْيِهْم َوُأْعِطيَك َجِميَع ٢٧. َدَد أَيَّاِمكَ َوُأَكمُِّل عَ 
َعانِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن مِ نَابِيَر فـََتْطُرُد اْلِحوِّ َوُأْرِسُل َأَماَمَك الزَّ ٢٨. َأْعَداِئَك ُمْدِبرِينَ  َال ٢٩. ْن َأَماِمكَ يِّيَن َواْلَكنـْ

َقِليًال قَِليًال ٣٠. َأْطُرُدُهْم ِمْن َأَماِمَك ِفي َسَنٍة َواِحَدٍة لَِئالَّ َتِصيَر اَألْرُض َخرِبًَة فـََتْكثـَُر َعَلْيَك ُوُحوُش اْلبَـرِّيَّةِ 
َك ِمْن َبْحِر ُسوٍف ِإَلى َبْحِر فـََلْسِطيَن َوَأْجَعُل ُتُخومَ ٣١. َأْطُرُدُهْم ِمْن َأَماِمَك ِإَلى َأْن تـُْثِمَر َوَتْمِلَك اَألْرضَ 

َال تـَْقَطْع َمَعُهْم ٣٢. فَِإنِّي َأْدَفُع ِإَلى أَْيِديُكْم ُسكَّاَن اَألْرِض فـََتْطُرُدُهْم ِمْن َأَماِمكَ . َوِمَن اْلبَـرِّيَِّة ِإَلى النـَّْهرِ 
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ِإَذا َعَبْدَت آِلَهتَـُهْم فَِإنَُّه َيُكوُن . َئالَّ َيْجَعُلوَك ُتْخِطُئ ِإَليَّ َال َيْسُكُنوا ِفي َأْرِضَك لِ ٣٣. َوَال َمَع آِلَهِتِهْم َعْهداً 
 .»َلَك َفّخاً 
 

يحذرهم أيًضا من اإلشتراك فى عبادة األوثان التى يعبدها األمم الذين سيسكن  :۲٤ع
) ابهمأنص(مكانهم فى أرض الميعاد بل يطلب منهم أيًضا أن يهدموا الحوائط واألعمدة والمعابد 

 .التى أقاموها لعبادتهم
وٕاذا اعترض البعض بأن قتل هذه الشعوب فيه قسوة ألنه لم تكن لهم فرصة أن يعرفوا اهللا، 

 :وما هو ذنب أطفالهم الذى يقتلون، واإلجابة على ذلك هو أن 
 .اهللا يحدث كل البشر من خالل صوته داخلهم وهو الضمير -١
 .الطبيعة تحدث بوجود اهللا ووحدانيته -٢
عت هذه الشعوب عما عمله اهللا مع شعبه وعبورهم البحر األحمر والضربات سم -٣

 .العشر، وكان هذا كافًيا ليؤمنوا به
) ٢٥: ٦، ٢يش(هناك أمثلة لإليمان والحياة مع اهللا وسط األمم مثل راحاب الزانية  -٤

 .وراعوث
الء موت األطفال كان مؤلًما آلبائهم لعلهم يتوبون واهللا بسابق علمه يعرف أن هؤ  -٥

كذلك سيحاسب اهللا األطفال الذين لم يخطئوا بطريقة تختلف . األطفال سيكونون أشراراً 
 .عن الكبار األشرار

 
يؤكد عليهم أن يعبدوا اهللا فقط، وحينئذ يبارك اهللا فى طعامهم وشرابهم ويحميهم  :۲٥ع

 .من األمراض ويشفيهم منها إن أصابتهم
 يتعلق قلبك بماديات العالم فيدبر لك احتياجاتك  بركة اهللا تحل عليك إن كنت تعبده وال

المادية وال تتعطل باألمراض أو معوقات العالم عن عبادته فتحيا فى فرح كل أيامك حتى 
 .تصل إلى الملكوت
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يعدهم اهللا أيًضا، إن تمسكوا بعبادته، أن يبارك كل امرأة حبلى فال يسقط جنينها  :۲٦ع

ثم يعدهم أيًضا . ال توجد عاقر أى يزدادون فى العدد والقوةويعطى نسًال من كل بطون نسائه، ف

 .بطول العمر تأكيًدا لزيادة عددهم

 

 .الشعوب الوثنية التى تهاجمها وتطردها ألجل شرها: الذين تأتى عليهم  :۲۷ع

 .يجرون ويهربون أمامك: مدبرين 

وا سريًعا من أمام يضيف اهللا أيًضا أنه يظهر بعظمته عند حربه مع األعداء فيخافوا ويهرب

وتظهر هيبة اهللا إما فى مهابة أوالده فيخافهم األعداء أو بأى واسطة أخرى مثل . بنى إسرائيل

 .أو الرعود) ٢٨ع(الزنابير 

 

جمع زنبار أى دبور وهو حشرة تلسع لسعات ال تحتمل يرسلها اهللا أمام : زنابير  :۲۸ع

يين فيهربون من أمامهم فى الحرب بنى إسرائيل فى حربهم مع سكان أرض الميعاد األصل

 ).٩، ٨: ١٢، حك١٢: ٢٤يش(

 

تظهر هنا حكمة اهللا فى طرد األعداء تدريجيًا حتى تكون هناك فرصة لبنى  :۲۹ع

ولكن إن طردهم سريًعا تأتى وحوش البرية وتسكن مدنهم . إسرائيل أن يعمروا المدن مكانهم

وفى نفس الوقف طرد الشعوب تدريجًيا كانت المهجورة فال يستطيع بنو إسرائيل الدخول إليها، 

 ).٢٧-١٠: ١٢حك(فرصة لهذه الشعوب أن تتوب ويرجع ولو بعض أفرادها إلى اهللا 

  ال تتضايق إن طال جهادك ضد أى خطية فاهللا يبعدها عنك تدريجًيا حتى ال تسقط فى

فرصة أن  الكبرياء أو أى خطايا أخرى، فهو يعلم شراسة إبليس وفى نفس الوقت تكون لك

 .يثبت إيمانك من خالل الجهاد الروحى وتتقوى بنعمة اهللا
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سبب آخر لطرد األعداء تدريجًيا وهو أن يعطى بنى إسرائيل فرصة حتى يعتنوا  :۳۰ع

 .بزراعة األرض فيأكلوا من ثمارها ويتمتعوا بها

 
حر حدَّد له اهللا مساحة أرض الميعاد التى سيمتلكها وهى تمتد جنوًبا من الب :۳۱ع
إلى الشمال الغربى وهو البحر األبيض أى بحر فلسطين، ومن البرية أى ) بحر سوف(األحمر 

وقد حدث . برية سيناء فى الجنوب الغربى إلى النهر الذى هو نهر الفرات فى الشمال الشرقى
أما فى العهد الجديد فشعب اهللا هم المؤمنون ). ٢٤، ٢١: ٤مل١(هذا فعال أيام داود وسليمان 

 .سيح فى كل مكان بالعالم وليسوا فى مساحة أرض معينةبالم
 

يطالبه أال يهادن أو يعاهد سكان األرض ويساكنهم بل يطردهم لئال إذا  :۳۳، ۳۲ع
أما ). ٣، ٢قض(خالطهم يرتبط بعبادة األوثان ويترك اهللا، وقد حدث هذا فعًال فى عصر القضاة 

مثل أوريا الحثى وأرونـة اليبوسـى من يؤمن من الشعوب الوثنية فينضم إلى شعب اهللا 
 ).١٦:  ٢٤، ٣: ١١صم٢(
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ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الرَّ  الِع
 العهد مع اهللا وصعود موسى الجبل

Rη Ε η 
 

 ):۲، ۱ع(دعوة موسى لصعود الجبل )  ۱(

ُعوَن ِمْن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل «: َوقَاَل ِلُموَسى١ اْصَعْد ِإَلى الرَّبِّ أَْنَت َوَهاُروُن َونَاَداُب َوأَبِيُهو َوَسبـْ
ْعُب َفالَ َيْصَعْد َمَعهُ . َويـَْقَتِرُب ُموَسى َوْحَدُه ِإَلى الرَّبِّ َوُهْم َال يـَْقَترِبُونَ ٢. دٍ َواْسُجُدوا ِمْن بَِعي  .»َوَأمَّا الشَّ

 
 ، وبعد)١٩ص(صعد موسى للمرة األولى عندما دعاه اهللا الستالم الوصايا والشريعة  :۱ع

من منظر الجبل المدخن أن سمع الوصايا العشر نزل إلى الشعب ليخبرهم فوجدهم مرتعدين 
). ٢٣-٢١ص(، فطمأنهم وصعد ليسمع أحكام الشريعة التى ذكرت فى )٢٠-١٨: ٢٠ص(

ويدعوه اهللا مرة أخرى ليأخذ رسم خيمة االجتماع وفى هذه المرة يدعو معه هارون وابنيه ناداب 
سم خيمة وأبيهو وسبعين من شيوخ إسرائيل الذين هم بمثابة رؤسائهم وقضاتهم وذك ألنه سيأخذ ر 

 .االجتماع والتى ستحتاج لعمل هارون الكهنوتى هو وبنيه
وطلب منهم أن يسجدوا عند سفح الجبل وعلى بعد منه، لقداسة الجبل حيث أن اهللا حلَّ 
عليه بالدخان والضباب والنار، ليكونوا ممثلين للشعب فى الخضوع هللا كما نسجد اآلن فى 

 .ح بجسده ودمهالكنيسة أمام الهيكل ألن فيه يحل المسي
ابنا هارون وقد تقدما مع أبيهما وعمهما ورأيا ولكنهما أخطآ فيما بعد بتقديم : ناداب وأبيهو 

نار غريبة أمام اهللا فماتا مع أن وضعهما كان يؤهلهما للتقدم فى الكهنوت واإللتصاق باهللا 
 ).١: ١٠ال(

  صة للخدمة فال تتركها، واثبت إستغل الفرصة اآلن لترتبط بالكنيسة وأسرارها وٕان كان لك فر
فى اتضاع أمام اهللا فى كل وصاياه وتعاليم الكنيسة ألن التهاون كان سبًبا فى هالك الكثيرين 

 .الذين كانوا قريبين إلى اهللا مثل ناداب وأبيهو الكاهنين ويهوذا اإلسخريوطى تلميذ المسيح



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ١٩٠γ 

سيصعد الجبل ويتقدم إلى تترك هذه المجموعة الشعب وتقترب نحو الجبل، أما الذى  :۲ع
 .اهللا فهو موسى فقط ألجل نقاوته وقداسته

 
 ):۸-۳ع(دم العهد )  ۲(

َواِل الرَّبِّ َوَجِميِع اَألْحَكاِم فََأَجاَب َجِميُع الشَّْعِب ٣ ْعَب ِبَجِميِع َأقـْ َفَجاَء ُموَسى َوَحدََّث الشَّ
َواِل الَِّتي َتَكلََّم بِ «: ِبَصْوٍت َواِحدٍ  َواِل الرَّبِّ ٤. »َها الرَّبُّ نـَْفَعلُ ُكلُّ اَألقـْ َر . َفَكَتَب ُموَسى َجِميَع َأقـْ َوَبكَّ

َنْي َعَشرَ  َنْي َعَشَر َعُمودًا َألْسَباِط ِإْسَرائِيَل اِالثـْ َوَأْرَسَل ٥. ِفي الصََّباِح َوبـََنى َمْذَبحًا ِفي َأْسَفِل اْلَجَبِل َواثـْ
َياَن بَِني ِإْسَرائِيَل فََأْصَعدُ  فََأَخَذ ُموَسى ِنْصَف ٦. وا ُمْحَرقَاٍت َوَذَبُحوا َذبَاِئَح َسَالَمٍة ِللرَّبِّ ِمَن الثِّيَرانِ ِفتـْ
ِم َوَوَضَعُه ِفي الطُُّسوسِ  ِم َرشَُّه َعَلى اْلَمْذَبحِ . الدَّ َوَأَخَذ ِكَتاَب اْلَعْهِد َوقـََرَأ ِفي َمَساِمِع ٧. َوِنْصَف الدَّ

َم َوَرشَّ َعَلى الشَّْعِب ٨. »َما َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ نـَْفَعُل َوَنْسَمُع َلهُ  ُكلُّ «: فـََقاُلوا. الشَّْعبِ  َوَأَخَذ ُموَسى الدَّ
َوالِ «: َوقَالَ   .»ُهَوَذا َدُم اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه الرَّبُّ َمَعُكْم َعَلى َجِميِع َهِذِه اَألقـْ

 
اء الوصايا العشر أو الناموس أخبر موسى الشعب المجتمع بما سمعه من اهللا سو  :۳ع

 .، فأعلن الشعب خضوعه واستعداده لطاعة أوامر اهللا)٢٣-٢٠ص(
 
كتب موسى الوصايا العشر والناموس قدر ما تذكر بنعمة اهللا، وفيما بعد أخذ  :٤ع

الوصايا العشر مكتوبة بيد اهللا على لوحين، وتعبيًرا عن شكره هللا بنى مذبًحا أسفل الجبل واثنى 
ًدا حوله يمثلون أسباط بنى إسرائيل االثنى عشر ليعلن أن خالص كل الشعب يعتمد عشر عمو 

 .على الذبيحة المقدمة التى ترمز للمسيح المصلوب
 
 .ذبائح تحرق كلها على المذبح إرضاًء هللا: محرقات  :٥ع

 .ذبائح تذبح ويقدم جزء منها على المذبح والباقى يأكل منه الشعب: ذبائح سالمة 
بعض الشباب بتقديم ذبائح هللا من الثيران شكًرا على وصاياه التى وهبها لهم إذ  أمر موسى

 .لم يكن قد حّدد بعد سبط الوى للخدمة وهارون للكهنوت
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  استغل وقتك أيام شبابك وفى الوقت الذى تستطيع أن تقدم هللا عبادة فيه فقد تأتى أوقات
الروحى يذكرك باهللا ويعيدك  يضعف جسدك أو تعطلك مشاغل الحياة فرصيدك من العمل

وأيام الشباب ليست . إليه فتلهج وتكرر كالم اهللا الذى عشته سابًقا معه وتتمتع كل أيامك به
فقط فى عمر معين بل فى كل وقت تستطيع أن تعمل فيه مهما كان عمرك ما دام اهللا قد 

 .أعطاك قوة لتعمل
 

وهى أوانى ) طشوت(أى  عند ذبح الثيران أمر موسى فجمعوا دماء فى طسوس :٦ع
متسعة وضع فيها نصف الدم، أما النصف اآلخر من الدم فرشه على المذبح إعالًنا منه أن هذا 

 .الدم هو الذى يرضى به اهللا عنهم وهو يرمز لدم المسيح الفادى
 
وصايا اهللا وشريعته هى عهد بينه وبين شعبه إذا حفظوها باركهم فى : كتاب العهد  :۷ع

 .كل حياتهم
رأ موسى الوصايا والناموس التى كتبها فى كتاب ولما سمع الشعب كالم اهللا أكدوا ثانية ق

 .استعدادهم لطاعته
 
رش موسى الدم الذى فى الطسوس على الشعب ليقدسهم به، إذ هو رمز لدم المسيح  :۸ع

ه إن المخلص والذى نناله اليوم فى أسرار الكنيسة، ويسميه دم العهد ألنه عهد بين اهللا وشعب
 .أطاعوا وصاياه يكون لهم إلًها ويحفظهم ويخلصهم من كل شر

 
 ):۱۱-۹ع(رؤية هللا )  ۳(

ُعوَن ِمْن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل ٩ َورَُأوا ِإَلَه ِإْسَرائِيَل َوَتْحَت ١٠ثُمَّ َصِعَد ُموَسى َوَهاُروُن َونَاَداُب َوأَبِيُهو َوَسبـْ
َعٍة ِمَن اْلَعقِ  َوَلِكنَُّه َلْم َيُمدَّ َيَدُه ِإَلى ١١. يِق اَألْزَرِق الشَّفَّاِف وََكَذاِت السََّماِء ِفي النـََّقاَوةِ رِْجَلْيِه ِشْبُه َصنـْ

 .فـََرُأوا اهللاَ َوَأَكُلوا َوَشرِبُوا. َأْشَراِف بَِني ِإْسَرائِيلَ 
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وصعد على الجبل فاقترب هو وهارون ) ٢، ١ع(نفَّذ موسى كالم اهللا المذكور فى  :۹ع
 .ب وأبيهو والسبعون شيًخا إلى أسفل الجبلونادا

 
 .مثل السماء نفسها: ذات السماء  :۱۰ع

عندما اقتربوا من الجبل ظهر اهللا عليه بشكل لعله شكل إنسان وتحت قدميه رأوا شيًئا 
أى شئ مصنوع بيد اهللا، فهو يشبه  "شبه صنعه"عظيًما لم يستطيعوا أن يحددوه فقالوا عنه أنه 

أزرق فاتح ونقى مثل العقيق األزرق الشفاف وهو أحد األحجار الكريمة الغالية  سحاب ولكن لونه
وقد يكون ظهر بشكل نور عظيم أو أى منظر مهوب وأسفله . وكان لونه بلون السماء النقية

ومعنى هذا أن اهللا قد ظهر شئ من مجده وبهائه ولكنهم بالطبع لم يروا اهللا . صنعة من العقيق
 ).٢٠: ٣٣حز" (نسان ال يرانى ويعيشاإل"نفسه كما قال 

 
 .هارون وابناه وشيوخ الشعب: أشراف إسرائيل  :۱۱ع

أى لم  "لم يمد اهللا يده"وكل من يقترب إلى الجبل المقدس يموت ألجل عظمة اهللا ولكن 
 .يضّر الشعب عندما اقتربوا من الجبل ألن اهللا هو الذى قّدسهم ورعاهم

عبيًرا عن فرحهم جلسوا ليأكلوا من الطعام الذى أخذوه معهم وقد فرحوا جميًعا برؤية اهللا وت
 ).٥ع(وهى ذبائح السالمة التى قدمها الفتيان بيد موسى 

  عندما تتمتع برؤية اهللا فى صلواتك وتأمالتك، تتحول حياتك إلى بركة فتستطيع أن تعمل كل
 .ر للطاهرينشئ بقداسة سواء األكل أو الشرب أو النوم أو التسلية ألن كل شئ طاه

 
 ):۱۸-۱۲ع(صعود موسى الجبل )  ٤(

اْصَعْد ِإَليَّ ِإَلى اْلَجَبِل وَُكْن ُهَناَك فَُأْعِطَيَك َلْوَحِي اْلِحَجارَِة َوالشَّرِيَعِة «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٢
َوَأمَّا ١٤. َوَصِعَد ُموَسى ِإَلى َجَبِل اهللاِ . ُمهُ فـََقاَم ُموَسى َوَيُشوُع َخادِ ١٣. »َواْلَوِصيَِّة الَِّتي َكَتْبتُـَها لِتَـْعِليِمِهمْ 

َفَمْن َكاَن َصاِحَب . َوُهَوَذا َهاُروُن َوُحوُر َمَعُكمْ . اْجِلُسوا َلَنا َهُهَنا َحتَّى نـَْرِجَع ِإلَْيُكمْ «: الشُُّيوُخ فـََقاَل َلُهمُ 
ْم ِإلَْيِهَما َوَحلَّ َمْجُد الرَّبِّ َعَلى ١٦َجَبِل فـََغطَّى السََّحاُب اْلَجَبَل َفَصِعَد ُموَسى ِإَلى اْل١٥. »َدْعَوى فـَْلَيتَـَقدَّ
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وََكاَن ١٧. َوِفي اْليَـْوِم السَّاِبِع ُدِعَي ُموَسى ِمْن َوَسِط السََّحابِ . َجَبِل ِسيَناَء َوَغطَّاُه السََّحاُب ِستََّة أَيَّامٍ 
َوَدَخَل ُموَسى ِفي َوَسِط ١٨. َجَبِل َأَماَم ُعُيوِن بَِني ِإْسَرائِيلَ َمْنَظُر َمْجِد الرَّبِّ َكَناٍر آِكَلٍة َعَلى رَْأِس الْ 

َلةً . السََّحاِب َوَصِعَد ِإَلى اْلَجَبلِ   .وََكاَن ُموَسى ِفي اْلَجَبِل َأْربَِعيَن نـََهاراً َوَأْربَِعيَن لَيـْ
 
ة على أمر اهللا موسى أن يتقدم ليصعد الجبل حتى يعطيه الوصايا العشر المكتوب :۱۲ع

فمع أن موسى كتب الوصايا والناموس . لوحين من حجر وكذلك الناموس الذى كتبه اهللا بنفسه
 .بعد نزوله من الجبل ولكن اهللا يكتبها له بنفسه لعله يكون قد سقط منه أى شئ منها سهًوا

 
 .هو جبل سيناء: جبل اهللا  :۱۳ع

رص موسى على تلمذة تقدم موسى صاعًدا الجبل وتبعه يشوع تلميذه الخاص، فقد ح
آخرين مثل يشوع وكذلك الرؤساء شيوخ إسرائيل ليقودوا الشعب خاصة وأن يشوع احتاج إلى 

 .تلمذة خاصة ألنه سيقود الشعب بعد موسى
 فال تكون ...إهتم أن تعطى كل ما تعرفه آلخرين وتتلمذهم حتى يعطوا هم أيًضا وهكذا ،

 .ن طريقك بل أيًضا عن طريق من تلمذتهمأنانًيا بل مهتًما بتعليم الكل ليس فقط ع
 
أما الشيوخ السبعون فقال لهم يكفيكم اإلقتراب من سفح الجبل ورؤية اهللا فى شكل  :۱٤ع
وقبل أن يودعهـم قـال لهم إن حدث خالف بينكم فى شئ فارجعوا إلى هارون وحور وهو . العقيق

، )١٢: ١٧ص(لبوا على عمـاليـق تلميذ أيضًا لموسى كان يسـند يده عندما كان يصلى حتى يتغ
، ويرى )٣١، ٣٠: ٣٥ص(وهو جد بصلئيل الذى قاد العاملين فى إقامة وعمل خيمة اإلجتماع 

ويقوم السبعون شيًخا بالقضاء لبنى . بعض علماء الكتاب المقدس أنه زوج مريم أخت موسى
 .إسرائيل فى قضاياهم المختلفة

 
يصعدا الجبل وهنا رأوا الجبل وقد تغطى تقدم موسى ومعه تلميذه يشوع ل :۱٦، ۱٥ع

. بالسحاب دليًال على حضور اهللا، ألن السحاب يشير إلى السماء، فاهللا يسمو عن عقولنا وفكرنا
وظل هذا السحاب مغطًيا الجبل ستة أيام وكلما رفع موسى ويشوع عيونهما وجدا سحاًبا كثيًفا 
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خافته، وبعد ستة أيام دعا اهللا موسى ليدخل وقد تركهما اهللا هذه المدة ليشعرا بم. يغطى الجبل
 .وسط السحاب

 
كانت قمة الجبل تبدو كأنها مغطاة بالنار فوق السحاب إعالًنا أيًضا عن حضور  :۱۷ع

 .اهللا الذى هو نار آكلة تسحق كل شر
 .وكان كل شعب إسرائيل يرى هذا المنظر العجيب من بعيد حتى يخافوا اهللا ويتقدسوا

 
يشوع تلميذه فى وسط الجبل وصعد نحو القمة واختفى وسط السحاب ترك موسى  :۱۸ع

ليقابل اهللا ويبقى معه أربعين يوًما يتمتع فيها بالحديث معه ويعرف منه رسم خيمة اإلجتماع 
ويستلم لوحى الوصية والشريعة، أى أنه فى هذه المرة لم يصعد لفترة قصيرة كما فى المرات 

ليستلم لوحى ) ٢٨: ٣٤خر(يوًما أخرى  ٤٠عد مرة أخرى وظل وقد ص. يوًما ٤٠السابقة بل ظل 
وكان صومه بمعونة إلهية ألن اإلنسان العادى ال يحتمل . الشريعة بعد كسر اللوحين األولين

وكانا هذان رمًزا لصوم ) ١١: ١٩مل١(يوًما وهكذا صام إيليا أيًضا بمعونة اهللا  ٤٠الصوم 
 ).٣مت( المسيح عنا أربعين يوًما وأربعين ليلة

يوًما فاستلم كلمة اهللا مكتوبة فى اللوحين والشريعة، هكذا المسيح  ٤٠وكما صام موسى 
يوًما قّدم بشارته على األرض ثم موته على الصليب أى أنه هو كلمة اهللا  ٤٠أيًضا بعد صومه 

 .فدانا لنحيا به
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 الِعْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ 
 عطايا للخيمة والتابوت والمائدة والمنارة

Rη Ε η 
 

أعطى اهللا لموسى على الجبل تفاصيل إقامة خيمة اإلجتماع، وسميت هكذا ألن اهللا يجتمع 
ألن فيها لوحى ) ١٥: ٩عد(ودعيت أيًضا خيمة الشهادة ). ٥١: ١٩يش(فيها مع شعبه 

. هللا وسط شعبه وألن الخيمة تشهد أن اهللا هو إله هذا الشعب ويعيش وسطهم الوصايا التى تشهد
، وكذلك دعيت بيت الرب )٦: ٧صم٢(وسميت أيًضا المسكن ألن اهللا يسكن وسط شعبه 

. ألن فيها يحل اهللا) ٩: ١صم١(وسميت أيًضا الهيكل . إذ تقدم فيه العبادة له) ١٨: ١٩قض(
لقدس وقدس األقداس الذى تقام حوائطه الثالثة من األلواح الذى يشمل االمسكن وهى تتكون من 

الخشبية، ويغطى باألقمشة فتصير سقًفا له وتتدل على جانبيه وعلى مؤخرته،أما بابه فيعمل من 
ويوجد داخل قدس األقداس تابوت العهد . ستارة، ويحجز بين القدس وقدس األقداس ستارة أيضاً 

وداخل القدس توجد ثالثة أشياء . لكالم عنه فى هذا األصحاحوهو أهم شئ فى الخيمة لذا يبدأ با
مائدة خبز الوجوه وهى على يمين الداخل إلى القدس وفى الوسط مذبح البخور، أما على : هى 

وحول المسكن توجد الدار الخارجية وهى فناء يحيط بالمسكن من جميع . اليسار فتوجد المنارة
 .وقبلها المذبح النحاسىالجوانب وأمام المسكن توجد المرحضة 

ويحيط بالخيمة سور مصنوع من ألواح الخشب المغطاة بستائر ومثبتة فى األرض بقواعد 
وباب الخيمة يوجد فى الناحية الشرقية وهو عبارة عن ستارة معلقة على ألواح خشبية مثل . وأوتاد

المذبح النحاسى يليه باب القدس وقدس األقداس وعند اجتيازه والدخول إلى الدار الخارجية تجد 
ويسمح . المرحضة ثم باب القدس وبعده باب قدس األقداس الذى يوجد فى الناحية الغربية

بدخول قدس األقداس لرئيس الكهنة فقط مرة واحدة فى السنة فى عيد الكفارة أما القدس فيدخله 
مرحضة والمذبح الكهنة فقط كل يوم، والدار الخارجية المحيطة بالقدس وقدس األقداس وفيها ال

 .النحاسى فيسمح لليهود فقط بدخولها، أما غير اليهود فيقفون خارج الخيمة
سنة، األربعين سنة األولى كانت فى برية سيناء تنتقل  ٤٨٠وقد ظلت خيمة االجتماع مدة 

، ثم فى أرض كنعان )٣٨-٣٦: ٤٠خر(حسبما يقود اهللا الشعب بعمود السحاب وعمود النار 
حيث استقرت هناك مدة ) ١: ١٨يش(ثم نقلها إلى شيلوه ) ١٩: ٤يش(الجلجال أقامها يشوع فى 

وبعد ذلك نقلها داود إلى جبعون ) ٩-١: ٢١صم١(ونقلها شاول الملك إلى نوب . سنة ٤٠٠
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واستمرت هناك حتى بنى سليمان الهيكل بدًال منها بشكل أكبر ) ٣: ١أى٢، ٩: ٢١أى١(
 ). ١: ٦مل١(الجانبية  ووضع أدواتها غالبًا فى إحدى الحجرات

وكان حزن الشعب شديًدا عندما أخذ األعداء تابوت عهد اهللا أيام صموئيل النبى وظلوا فى 
 .الذى فرح به جًدا هو وكل الشعب) ١٧: ٦صم٢(ضعف حتى أعاده اهللا أيام داود 

  
 ):۹-۱ع(تقديم الشعب للعطايا ) ۱(

ِمْن ُكلِّ َمْن َيِحثُُّه قـَْلُبُه تَْأُخُذوَن . َرائِيَل َأْن يَْأُخُذوا ِلي تـَْقِدَمةً َكلِّْم بَِني ِإسْ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
ُهمْ ٣. تـَْقِدَمِتي َوَأْسَماْنُجوِنيٌّ َوُأْرُجَواٌن َوِقْرِمٌز ٤َذَهٌب َوِفضٌَّة َوُنَحاٌس : َوَهِذِه ِهَي التـَّْقِدَمُة الَِّتي تَْأُخُذونـََها ِمنـْ

َوزَْيٌت ِلْلَمَنارَِة َوَأْطَياٌب ِلُدْهِن ٦َوُجُلوُد ِكَباٍش ُمَحمََّرٌة َوُجُلوُد ُتَخٍس َوَخَشُب َسْنٍط ٥ْعَزى َوبُوٌص َوَشْعُر مِ 
 . َوِحَجارَُة َجْزٍع َوِحَجارَُة تـَْرِصيٍع لِلرَِّداِء َوالصُّْدرَةِ ٧اْلَمْسَحِة َوِلْلَبُخوِر اْلَعِطِر 

ِبَحَسِب َجِميِع َما أَنَا ُأرِيَك ِمْن ِمثَاِل اْلَمْسَكِن َوِمثَاِل ٩. َن ِفي َوَسِطِهمْ فـََيْصنَـُعوَن ِلي َمْقِدسًا َألْسكُ ٨
 .َجِميِع آنَِيِتِه َهَكَذا َتْصنَـُعونَ 

 
أمر اهللا موسى بجمع عطايا من الشعب لتأسيس خيمة اإلجتماع وذلك ليظهر  :۲، ۱ع

وهذه العطايا قدموها مما . محبتهم له كل واحد مدى اهتمامه بمحبة اهللا فتزداد عطاياهم بمقدار
 .أخذوه من المصريين عند خروجهم من أرض مصر

 
حّدد اهللا أنواع العطايا المطلوبة، وهذا ما يجب على كل من يدير مشروًعا أن يحدد  :۳ع

 :المطلوب له، وبدأ بالمعادن المطلوبة وهى تحمل معانى روحية رمزية وهى 
 .ويرمز لإليمان باهللا: الذهب  -١
 .وترمز لكلمة اهللا: الفضة  -٢
 .ويرمز لالحتمال: النحاس  -٣
 

 :يستكمل المواد المطلوبة فيطلب أنواًعا من األقمشة ومستلزماتها  :٤ع
 .قماش لونه أزرق فاتح يرمز للسماء: أسمانجونى  -٤
قماش لونه أحمر يميل إلى البنفسجى وهو لبس الملوك ويرمز لُملك : أرجوان  -٥

 .المسيح
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 .أحمر داكن يرمز لدم المسيح قماش لونه: قرمز  -٦
 .يستخدم فى عمل األقمشة والخيام ويرمز للموت عن العالم: شعر معزى  -٧
 .أى كتان يستخدم فى عمل األقمشة ويلبسه الكهنة وهو يرمز للنقاوة: بوص  -٨
٩-  
يستخدم فى تغطية الخيمة ومصبوغ باللون األحمر وهو : جلود كباش محمرة  -٩ :٥ع

 .يرمز للموت عن العالم
التخس حيوان بحرى جلده سميك وهو يشمل كلب البحر والدولفين : جلود تخس  -١٠

وفرس البحر ويستخدم كغطاء خارجى للخيمة ألن لونه وشكله غير جميل، ويرمز 
 .للموت عن العالم

خشب قوى ال يسوس يستخدم فى عمل األساس المتين ويرمز : خشب السنط  -١١
 .للنقاوة واالحتمال

عمدتها الى تصنع من الخشب فهى تمثل الحماية الخارجية هذه هى أغطية الخيمة وأ
 ).١أنظر شكل (فينبغى أن تكون قوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٠-٢٥خر (خيمة االجتماع ) : ١(شكل 

 الجنوب

 الشرق
 الباب

 )المدخل الوحيد للخيمة

 الشمال

 أغطية من جلود التخس 
 محمرة أغطية من جلود كبش

 أغطية من جلود المعزى
 )البوص(أغطية من الكتان األبيض 

 
 

 الغرب

 خيمة االجتماع

 الدار الخارجية
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 :يضيف مواد تستهلك أثناء الخدمة بخيمة اإلجتماع وهى  :٦ع
 .نقى ويرمز للروح القدسلإلنارة فى المنارة وهو زيت الزيتون ال: زيت  -١٢
روائح طيبة تضاف ويعمل منها المسحة وسيرد ذكرها بالتفصيل فى : أطياب  -١٣

ويدهن به الكهنة والملوك والخيمة ومشتمالتها وترمز للروح ) ٣٨-٢١: ٣٠ص(
 .القدس الذى يفيح رائحة طيبة

 
 :يضيف مواد للزينة وهى  :۷ع

تزين بها صدرة رئيس الكهنة،  وهى حجارة جزع أو أنواع مختلفة: حجارة كريمة  -١٤
 .وترمز لكرامة الكهنوت وعظمة كل نفس فى نظر اهللا اذ يرمز كل حجر لسبط

 
 ).٣٠-١٥: ٢٨ص(كان يلبسها رئيس الكهنة على صدره : الصدرة  :۹، ۸ع

حيث يسكن اهللا وسط شعبه ويسمى خيمة االجتماع ألن فيها يجتمع اهللا مع : المسكن 
 .شعبه

ن يسكن فى وسط شعبه ألنه يريد أن يرتبط بهم ويلتفون حوله دائًما محبة اهللا تدفعه أ
وهذه الخيمة يصنعها . فيتقدسوا وتكون خيمة االجتماع مكاًنا لتقديس الشعب وتنقيته من كل شر

موسى على المثال الذى سيريه اهللا له على الجبل والذى سيأتى ذكره اآلن بعد هذه اآليات، 
 .لى األرضفالكنيسة هى صورة السماء ع

  إهتم أن يكون هللا مكان داخلك وترجع إليه فى كل أمورك بالصالة وتقدم له أحسن وقتك
 .وٕامكانياتك لتتمتع بعمله فيك

 
 ):۱٦-۱۰ع(التابوت ) ۲(

اُعُه ِذرَاٌع فـََيْصنَـُعوَن تَابُوتًا ِمْن َخَشِب السَّْنِط ُطولُُه ِذرَاَعاِن َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذرَاٌع َوِنْصٌف َواْرتِفَ «١٠
. َوَتْصَنُع َعَلْيِه ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَْيهِ . ِمْن َداِخٍل َوِمْن َخارٍِج تـَُغشِّيهِ . َوتـَُغشِّيِه ِبَذَهٍب نَِقيٍّ ١١. َوِنْصفٌ 

ِبِه اْلَواِحِد َحْلَقَتاِن َوَعَلى َعَلى َجانِ . َوَتْسِبُك َلُه َأْرَبَع َحَلَقاٍت ِمْن َذَهٍب َوَتْجَعُلَها َعَلى قـََواِئِمِه اَألْرَبعِ ١٢
يِهَما ِبَذَهبٍ ١٣. َجانِِبِه الثَّاِني َحْلَقَتانِ  ْنِط َوتـَُغشِّ َوُتْدِخُل اْلَعَصَوْيِن ١٤. َوَتْصَنُع َعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّ

َقى ١٥. ِفي اْلَحَلَقاِت َعَلى َجانَِبِي التَّاُبوِت لُِيْحَمَل التَّابُوُت ِبِهَما َال . اْلَعَصَواِن ِفي َحَلَقاِت التَّابُوتِ تـَبـْ
َها َزَعاِن ِمنـْ َهاَدَة الَِّتي ُأْعِطيكَ ١٦. تـُنـْ  .َوَتَضُع ِفي التَّاُبوِت الشَّ
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يسمى أيًضا تابوت العهد إذ يوضع فيه لوحا الشريعة اللذان هما عهد اهللا :  تابوًتا :۱۰ع
ويوضع . لنفسه بهذه الوصايا أمام شعبهمع شعبه، ويسمى أيًضا تابوت الشهادة إذ يشهد اهللا 

 .التابوت فى قدس األقداس
ويصنع . بدأ بالحديث عن تابوت العهد وهو يشير إلى حضرة اهللا فهو أهم شئ فى الخيمة

ويعطى مقاساته بالذراع وهو . من خشب السنط المتين الذى ال يسوس رمًزا للنقاوة والخلود
 ).٢، ١شكل(سم ٧٥سم وارتفاعه ٧٥بع وعرضه سم فيكون طوله متر ور ٥٠يسـاوى حوالـى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابوت العهد) : ٢(شكل 
 

والذهب يرمز إلى الالهوت والسماء، . يغطى التابوت بالذهب من الداخل والخارج :۱۱ع
. فبهاء الالهوت من داخله وخارجه لذا اهتم أن ُيَغشَّى التابوت من الداخل مع أن أحًدا لن يراه

حول التابوت يرمز للمجد والغرض من صنعه الزينة وأيًضا لتثبيت الغطاء فى  واإلكليل الذى
 .مكانه

 
 .تصهر الذهب وتصبه فى قوالب ليكون بالشكل المطلوب: تسبك  :۱۲ع
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يصنع أيًضا للتابوت أربعة قوائم أى أربعة أعمدة فى كل جانب يقف عليها التابوت، 
ل جانب لتدخل فيها العصا التى سُيحَمل بها ويعمل عليها أربع حلقات من الذهب اثنان من ك

 .التابوت
 

يصنع أيًضا عصوان من خشب السنط المتين وتغشى بالذهب وتوضع فى  :۱٥-۱۳ع
الحلقات، واحدة فى جانب التابوت واألخرى فى الجانب اآلخر، وتبقى فيها دائًما ليحمل بها 

فى البرية، ألن التابوت يكون مغطى الالويون التابوت عند نقله من مكان آلخر أثناء ارتحالهم 
دائًما وال يلمسه أحد من أجل قداسته فيحمله الالويون من العصوين فقط، لذا ال تنزع العصوان 

 .والعصوان يرمزان للكهنوت الذى بمعونته نتصل باهللا. من التابوت أبًدا
 .مكان لمكانوقد استغنوا عنهما فى هيكل سليمان إذ لم يكن هناك حاجة لنقل التابوت من 

 
أهم شئ يوضع فى التابوت هو لوحا الشريعة أى لوحى العهد المكتوبة على  :۱٦ع

، والعصا ترمز )٤: ٩عب(لوحين من الحجر، وسيوضع معهما أيًضا قسط المن وعصا هارون 
 .للرعاية اإللهية والكهنوت

به وعاشوا  ألن بهما يشهد اهللا على شعبه كالمه الذى ينبغى أن يعيشوا: لوحى الشهادة 
 .به يشهدون بحياتهم للعالم كله أنهم شعب اهللا

  ليكن داخل قلبك كلمة اهللا وال يوجد سواها فهى التى تحرك حياتك وتغير سلوكك فال ينشغل
 .قلبك بهموم العالم أو مادياته

 
 ):۲۲-۱۷ع(غطاء التابوت ) ۳(

َوَتْصَنُع َكُروبـَْيِن ١٨َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذرَاُع َوِنْصٌف  َوَتْصَنُع ِغطَاًء ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ ُطوُلُه ِذرَاَعانِ «١٧
َعَة ِخَراَطٍة َتْصنَـُعُهَما َعَلى َطَرَفِي اْلِغطَاءِ . ِمْن َذَهبٍ  فَاْصَنْع َكُروبًا َواِحدًا َعَلى الطََّرِف ِمْن ُهَنا ١٩. َصنـْ

َوَيُكوُن اْلَكُروبَاِن ٢٠. َتْصنَـُعوَن اْلَكُروبـَْيِن َعَلى َطَرفـَْيهِ  ِمَن اْلِغطَاءِ . وََكُروبًا آَخَر َعَلى الطََّرِف ِمْن ُهَناكَ 
َنْحَو . اآلَخرِ بَاِسطَْيِن َأْجِنَحتَـُهَما ِإَلى فـَْوُق ُمظَلَِّلْيِن بَِأْجِنَحِتِهَما َعَلى اْلِغطَاِء َوَوْجَهاُهَما ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى 

َهاَدَة . َوَتْجَعُل اْلِغطَاَء َعَلى التَّاُبوِت ِمْن فَـْوقُ ٢١. اْلِغطَاِء َيُكوُن َوْجَها اْلَكُروبـَْينِ  َوِفي التَّاُبوِت َتَضُع الشَّ
َوأَنَا َأْجَتِمُع ِبَك ُهَناَك َوأََتَكلَُّم َمَعَك ِمْن َعَلى اْلِغطَاِء ِمْن بـَْيِن اْلَكُروبـَْيِن اللََّذْيِن َعَلى ٢٢. الَِّتي ُأْعِطيكَ 

َهاَدِة   .ِبُكلِّ َما ُأوِصيَك بِِه ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيلَ تَابُوِت الشَّ
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الغطاء هو غطاء التابوت ويصنع من الذهب النقى، وهو يسمى كرسى الرحمة أو  :۱۷ع
العرش، ويرمز لرحمة اهللا إذ يرش عليه الدم كل سنة فيراه العدل اإللهى المتمثل فى الكرويين 

وهو بمقاس التابوت أى طوله متر وربع . يحفيصفح عن البشر، وهذا الدم إشارة إلى دم المس
ويوضع على التابوت ويحده ويحوطه من جميع الجوانب اإلكليل المحيط . سم٧٥وعرضه 
حتى ال يتحرك الغطاء، فاإلكليل يعمل كحاجز يحفظ الغطاء فى مكانه فال يسقط من . بالتابوت

ذى غطانا وكفَّر عنا بدمه فوق التابوت ويصنع الغطاء من الذهب النقى ألنه يرمز للمسيح ال
 .ويرمز أيًضا للعذراء التى يظلل عليها المالئكة ألن المسيح فى بطنها

 
 .سباكة: خراطة  :۲۰-۱۸ع

. طلب منه أن يصنع مالكين من رتبة الكروبيم أى الشاروبيم وهى ترمز للعدل اإللهى
وينظر نحو  وتصنع كلها من الذهب قطعة واحدة مع الغطاء ورأس كل واحد مقابل اآلخر

وشكل المالك غالًبا شكل إنسان . الغطاء، ويمد كل مالك جناحيه نحو اآلخر فيلتقيان بأطرافهما
وهما ينظران نحو الغطاء على الدم الذى سُيَرّش عليه، فإذ يرى العدل اإللهى الدم، الذى يشير 

فوق لتعلن أنهما واألجنحة مرتفعة إلى . إلى دم المسيح أى الرحمة اإللهية، يصفح عن اإلنسان
 .من السماء

 :والكروبيم رتبة مالئكية كبيرة ترمز للمعرفة الكثيرة إذ أنها مملوءة عيوًنا وهى تمثل 

 .حضرة اهللا -١

 ).٢٤: ٣تك(العدل اإللهى إذا وضعت على باب جنة عدن لمنع رجوع اإلنسان  -٢

 .تسبيح اهللا -٣
 

التابوت يرمز للمسيح  أعلن اهللا أنه سيتكلم مع شعبه من فوق الغطاء، ألن :۲۲-۲۱ع
واهللا سيتكلم من بين المالئكة التى ترمز الى عدله وفى . والخشب إلى جسده والذهب إلى الهوته

نفس الوقت من فوق كرسى الرحمة الذى يرش عليه الدم سيمتزج عدله برحمته عند كالمه مع 
 .الشعب
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 :ومما سبق نرى أن التابوت والغطاء يرمزان للمسيح فيما يلى 
 .ور اهللا وسط شعبهحض -١
 .الخشب يرمز للناسوت والذهب إلى الالهوت، فالتابوت يرمز للمسيح اإلله المتأنس -٢
 .يحوى التابوت لوحى الشريعة أى كلمة اهللا والمسيح هو كلمة اهللا -٣
يحوى التابوت قسط المن والمسيح هو المن النازل من السماء ليعطى نفسه غذاًء  -٤

 .لشعبه أى جسده ودمه األقدسين

حوى التابوت عصا هارون التى أفرخت والتى ترمز للمسيح المتأنس الذى أعطانا ي -٥

 .الحياة من الموت

 .والغطاء الذى يرش عليه الدم يرمز للمسيح الذى وفَّى بدمه ديوننا أمام العدل اإللهى -٦

وكل هذه الرموز أى التابوت وما فيه وما عليه يرمز أيًضا للعذراء مريم كما يظهر من 

 . وم األحدتداكية ي

 إنتهز فرصة العمر لتتمتع برحمة اهللا بتوبتك ورجوعك إليه فتنجو من قصاص عدله. 
 
 ):۳۰-۲۳ع(مائدة خبز الوجوه ) ٤(

. َوَتْصَنُع َماِئَدًة ِمْن َخَشِب السَّْنِط ُطوُلَها ِذرَاَعاِن َوَعْرُضَها ِذرَاٌع َواْرتَِفاُعَها ِذرَاٌع َوِنْصفٌ «٢٣
َها. َذَهٍب نَِقيٍّ َوتـَُغشِّيَها بِ ٢٤ َوَتْصَنُع َلَها َحاِجبًا بَِعْرِض ِشْبٍر ٢٥. َوَتْصَنُع َلَها ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَيـْ

َها َها. َحَوالَيـْ َوَتْصَنُع َلَها َأْرَبَع َحَلَقاٍت ِمْن َذَهٍب َوَتْجَعُل ٢٦. َوَتْصَنُع ِلَحاِجِبَها ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَيـْ
ِعْنَد اْلَحاِجِب َتُكوُن اْلَحَلَقاُت بـُُيوتًا ِلَعَصَوْيِن ٢٧. َوايَا اَألْرَبِع الَِّتي ِلَقَواِئِمَها اَألْرَبعِ َلَقاِت َعَلى الزَّ اْلحَ 

ْنِط َوتـَُغشِّيِهَما ِبَذَهٍب فـَُتْحَمُل ِبِهَما اْلمَ ٢٨. ِلَحْمِل اْلَماِئَدةِ   . اِئَدةُ َوَتْصَنُع اْلَعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّ
َوَتْجَعُل ٣٠. ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َتْصنَـُعَها. َوَتْصَنُع ِصَحافـََها َوُصُحونـََها وََكْأَساتَِها َوَجاَماِتَها الَِّتي ُيْسَكُب ِبَها٢٩

َز اْلُوُجوِه َأَماِمي َداِئماً   .َعَلى اْلَماِئَدِة ُخبـْ
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على اليمين عند دخول  هذه المائدة تصنع أيًضا من خشب السنط المتين وتوضع :۲۳ع

سم وارتفاعها ذراع ٥٠الكاهن القدس وطولها ذراعان أى حوالى متًرا وعرضها ذراع أى حوالى 

 ).٣شكل (سم  ٧٥ونصف أى حوالى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مائدة خبز الوجوه) : ٣(شكل 
 

ُتَغشَّى أيًضا بالذهب ويعمل لها إكليل يحيط بها وليحفظ الخبز حتى ال يسقط من  :۲٤ع
 .هعلي

 
الحاجب عبارة عن حزام يربط القوائم مًعا ويثبتها ويكون أسفل سطح المائدة لوضع  :۲٥ع

ولهذا الحاجب إكليل أى شفة تحجز األوانى التى عليه حتى ال تسقط، وهو على . األوانى عليه
مسافة شبر أسفل سطح المائدة أى بعرض شبر وهذ الشبر غالًبا يساوى قبضة اليد أى حوالى 

 .و ممتد خارجها بمسافة شبر أيًضاسم وه١٠
 

تصنع أربع حلقات على الحاجب وهو المحيط الخارجى للمائدة، وتصنع  :۲۸-۲٦ع
عصوان من خشب السنط مغطاة بالذهب توضع فى الحلقات لحمل المائدة أثناء اإلرتحال فى 

 .رحلة الصحراء إشارة إلى غربة العالم
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 :ئدة وهى يذكر األوانى المستخدمة لخدمة الما :۲۹ع

 .أطباق ُينَقل بها الخبز إلى المائدة: الصحاف 
 .وهى أطباق صغيرة يوضع بها البخور: الصحون 

 .يوضع فيها الخمر: الكأسات والجامات 
 .وتصنع هذه األدوات جميًعا من الذهب النقى

 
خبزة بعدد أسباط بنى إسرائيل االثنى عشر فى صفين على المائدة فى  ١٢يوضع  :۳۰ع

خبزات ولمدة أسبوع ثم تغير وتوضع بدًال منها والقديمة يأكلها الكهنة فقط، وترمز  ٦كل صف 
ويسمى خبز الوجوه ألنه يوضع أمام وجه اهللا . للمسيح شبعنا وللنعمة الخاصة المعطاة للكهنة

وكان يوضع عليها لبان وملح، واللبان يرمز لكهنوت المسيح والملح للعهد . ففيه بركة خاصة
 .معنا بفدائنا على الصليب لنحيا له الذى قطعه

 ليتك تهتم أن تتغذى بكلمة اهللا ويكون قلبك مكشوًفا أمامه فى صلوات كثيرة فتنال بركته. 
 

 ):٤۰-۳۱ع(المنــــارة ) ٥(

َتُكوُن َكْأَساتـَُها . اَعَمَل اْلِخَراَطِة ُتْصَنُع اْلَمَنارَُة قَاِعَدتـَُها َوَساقـُهَ . َوَتْصَنُع َمَنارًَة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ «٣١
َها َها٣٢. َوُعَجُرَها َوَأْزَهارَُها ِمنـْ . ِمْن َجانِِبَها اْلَواِحِد َثَالُث ُشَعِب َمَنارَةٍ . َوِستُّ ُشَعٍب َخارَِجٌة ِمْن َجانِبَـيـْ

ْعَبِة اْلَواِحَدِة َثَالُث َكأْ ٣٣. َوِمْن َجانِِبَها الثَّاِني َثَالُث ُشَعِب َمَنارَةٍ  َوِفي . َساٍت َلْوزِيٍَّة بُِعْجَرٍة َوَزْهرٍ ِفي الشُّ
ْعَبِة الثَّانَِيِة َثَالُث َكْأَساٍت َلْوزِيٍَّة بُِعْجَرٍة َوَزْهرٍ   . َوَهَكَذا ِإَلى السِّتِّ الشَُّعِب اْلَخارَِجِة ِمَن اْلَمَنارَةِ . الشُّ

ْعَبتَـْيِن ٣٥. ْزَهاِرَهاَوِفي اْلَمَنارَِة َأْرَبُع َكْأَساٍت َلْوزِيٍَّة بُِعَجرَِها َوأَ ٣٤ َها ُعْجَرٌة َوَتْحَت الشُّ ْعَبتَـْيِن ِمنـْ َوَتْحَت الشُّ
َعِب اْلَخارَِجِة ِمَن اْلَمَنارَةِ  َها ُعْجَرٌة ِإَلى السِّتِّ الشُّ ْعَبتَـْيِن ِمنـْ َها ُعْجَرٌة َوَتْحَت الشُّ َتُكوُن ُعَجُرَها ٣٦. ِمنـْ

َها َعةً ٣٧. ٌة َواِحَدٌة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َجِميُعَها ِخَراطَ . َوُشَعبُـَها ِمنـْ فـَُتْصَعُد ُسُرُجَها لُِتِضيَء . َوَتْصَنُع ُسُرَجَها َسبـْ
ِمْن َوْزنَِة َذَهٍب نَِقيٍّ ُتْصَنُع َمَع َجِميِع َهِذِه ٣٩. َوَمَالِقُطَها َوَمَناِفُضَها ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ ٣٨. ِإَلى ُمَقابِِلَها

 .فَاْصنَـْعَها َعَلى ِمثَاِلَها الَِّذي ُأْظِهَر َلَك ِفي اْلَجَبلِ َواْنظُْر ٤٠. اَألَواِني
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قاعدة وساق وست شعب، وتصنع من كتلة : المنارة هى عبارة عن ثالثة أجزاء  :۳۱ع
. ذهب واحدة تطرق حتى تصير بشكل هذه المنارة ألن الروح القدس جوهر واحد ال يتجزأ

شكل (اهن القدس وهى مصدر اإلنارة الوحيد داخله وتوضـع المنارة على اليسار عند دخول الك
٤.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنارة الذهبية) : ٤(شكل 
 

الساق الرأسية وثالث شعب من كل جانب من : تحتوى المنارةعلى سبعة شعب  :۳۲ع
 .وعدد سبعة يرمز للروح القدس الذى يعمل فى أسرار الكنيسة السبعة. جوانب الساق

 
وتوجد . أى عقدة أو رمانةعجرة جد بكل شعبة كأس تشبه كأس الزهرة وتحته يو  :۳۳ع

كأس فى أعلى الشعبة داخلها زهرة أى مثل األوراق الخضراء التى يوجد من داخلها وفى أعالها 
وتوجد كأسان على الشعبة، كل كأس تحتها رمانة، فالثالثة كئوس . األوراق الملونة للزهرة
لث األول والثانية على قمة الثلث الثانى والثالثة على قمة الشعبة وهى متوالية، واحدة على الث

 .التى يوجد بها الزيت والسرج
وقد عملت هذه الزينة فى كل شعبة، رمان وكئوس وأزهار، لتعلن أن اهللا هو مصدر الحياة 

ثالثة د وعد. وهذه الحياة تظهر فى أزهار وثمار النباتات أى الكئوس واألزهار والرمانات. لشعبه
 .يرمز للثالوث القدوس

۱ 

۲ 

۳ 
٤ 

٥ 

٦ 

۷ 
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الساق الوسطى بين الست شعب فيوجد على طولها أربع كئوس بأزهارها، فاألولى  :۳٤ع

فى قمة الربع األول والثانية عند قمة المنتصف والثالثة عند قمة الثالثة أرباع والرابعة عند قمة 
روح القدس هو أحد األقانيم وعدد أربعة يرمز إلى أرجاء المسكونة األربعة، أى أن ال. الساق

فاهللا بأقانيمه الثالثة هو مصدر النور والحياة لكل . الثالثة الذى ينير العالم كله بأركانه األربعة
 .إنسان

كل شعبتين عند خروجهما من الساق توجد تحتهما عجرة أى رمانة صغيرة، أى  :۳٥ع
وهكذا يمتزج عمل اإلنارة . نيوجد عند خروج الشعب ثالث رمانات كل رمانة يخرج منها شعبتا

بالحياة التى ترمز إليها الرمانة ألن الرمانة هى ثمرة من نبات حى، فالروح القدس هو مصدر 
 .النور والحياة لكل إنسان

تصنع المنارة كما ذكرنا من كتلة واحدة من ذهب نقى، ألن الروح القدس هو  :۳٦ع
وت والسماء مسكن اهللا الذى يعطينا الروح والذهب يرمز إلى الاله. مصدر النقاوة للعالم كله

 .القدس
يجعل السرج على طرف كل كأس أى الفتايل تتجه نحو الساق الوسطى، فهكذا  :۳۷ع

، أى أن عمل الروح القدس المتعدد فى تضئ مقابلهايكون نورها مجمًعا أكثر هذا ما يسميه 
 .قه باهللاشكل السبعة أسرار له غرض واحد يتجمع فى خالص اإلنسان والتصا

يشبه الملقاط المعروف اآلن ويستخدم فى ضبط الفتايل ووضعها : الملقاط  :۳۹، ۳۸ع
 . أو رفعها

 .كجم ذهب ٤٤تساوى : وزنة 
أوانى تشبه طفاية السجاير اآلن، وهى أطباق صغيرة توضع فيها الفتايل : المنافض 

 ). ٤شكل (الجديدة أو التى تم استخدامها 
صنع من الذهب النقى الذى يرمز لنقاوة عمل الروح القدس وتصنع من كل المنارة وأدواتها ت

 .نفس الكتلة الواحدة كما ذكرنا ومقدارها وزنة
 

 .كل هذه التفاصيل رآها موسى على الجبل كما أظهرها له اهللا :٤۰ع
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 فاطلب إرشاده . اهللا هو مصدر اإلستنارة واإلرشاد فى كل جوانب حياتك بعمله المتعدد الوجوه
 .خضع له حتى لو تعارض مع عقلك أو عواطفكوا
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 الِعْشُرونَ وَ السَّاِدُس  احُ حَ صْ األَ 
 أغطية الخيمة وأعمدتها

Rη Ε η 
 ):٦-۱ ع(الغطاء الكتانى )  ۱(

ُروٍم َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمزٍ «١ ِبَكُروبِيَم . َوَأمَّا اْلَمْسَكُن فـََتْصنَـُعُه ِمْن َعَشِر ُشَقِق بُوٍص َمبـْ
َعَة َحاِئٍك َحاِذٍق َتْصنَـ  ُطوُل الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َثَماٍن َوِعْشُروَن ِذرَاعًا َوَعْرُض الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َأْرَبُع ٢. ُعَهاَصنـْ

َتُكوُن َخْمٌس ِمَن الشَُّقِق بـَْعُضَها َمْوُصوٌل بِبَـْعٍض َوَخْمُس ُشَقٍق ٣. ِقَياسًا َواِحدًا ِلَجِميِع الشَُّققِ . َأْذرُعٍ 
َوَتْصَنُع ُعًرى ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َعَلى َحاِشَيِة الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة ِفي الطََّرِف ِمَن ٤. بَـْعضٍ بـَْعُضَها َمْوُصوٌل بِ 
َخْمِسيَن ُعْرَوًة َتْصَنُع ٥. وََكَذِلَك َتْصَنُع ِفي َحاِشَيِة الشُّقَِّة الطََّرِفيَِّة ِمَن اْلُمَوصَِّل الثَّاِني. اْلُمَوصَِّل اْلَواِحدِ 

َتُكوُن اْلُعَرى . الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َوَخْمِسيَن ُعْرَوًة َتْصَنُع ِفي َطَرِف الشُّقَِّة الَِّذي ِفي اْلُمَوصَِّل الثَّاِنيِفي 
. ظَّةِ َوَتِصُل الشُّقَّتَـْيِن بـَْعَضُهَما بِبَـْعٍض بِاَألشِ . َوَتْصَنُع َخْمِسيَن ِشظَاظًا ِمْن َذَهبٍ ٦. بـَْعُضَها ُمَقاِبٌل لِبَـْعضٍ 

 .فـََيِصيُر اْلَمْسَكُن َواِحداً 
 .قطعة مستطيلة من القماش: شقة  :۱ع

كتان عبارة عن خيوط مبرومة مًعا لتكون خيط متعدد الخيوط تنسج منه : بوص مبروم 
 .هذه القطعة من القماش

 .خياط: حائك 
 .ماهر: حاذق 

ألقداس مصنوع من الغطاء األول الذى يراه اإلنسان إذا دخل إلى القدس أو قدس ا -١
والكتان يرمز للنقاوة واألسمانجونى . الكتان ومطرز بأقمشة لونها أسمانجونى وأرجوانى وقرمزى

 ).٦، ٥شكل (للسماء واألرجون للُملك والقرمز للفداء والدم 
 .يرمز للوصايا فكلمة اهللا هى أساس العالقة بين اإلنسان وبينه ليجتمع به ١٠عدد  -٢
 :منظر مالئكة من رتبة الكروبيم لتعلن يطرز على الشقة  -٣
 .حضرة اهللا والسماء -أ

 .عدل اهللا الذى يرضى عندما يرى دم الذبائح الذى يرمز إلى دم المسيح -ب
 .تشجعنا على مشاركة المالئكة فى تسبيح اهللا –ج 
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 ء الكتانى وغطاء شعر الماعزشقق الغطا) : ٥(شكل 

شقق شعر الماعز تغطى 
المسكن كله ويتدلى منها 

 .جزء

ــــــ ة تغطــــــى الشــــــقق الملون
للمــــؤخرة وال يتـــــدلى منهـــــا 
ــــــع ذراع عــــــن  شــــــئ وترتف

 .األرض

الشــــقق الملونــــة مــــن اســــفل 
ــواح والشــقق  ــتالمس مــع االل ت
مـــن شـــعر المـــاعز مـــن خـــارج 

 .واالشظية فوق بعضها

 المدخل 

 شقق مثنية 

 الموصل الموصل

 عروة من كل جانب ٥٠
 )السقف(أذراع  ١٠

 أذراع ٩
 )الجانب الشمالى(

 أذراع ٩
 )الجانب الجنوبى(

 الشقق الملونة

 ذراع

 عروتان يمر بهما شظاظ ذهب

 ذراع ٢٠شقق طولها  ٥



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢٠٩γ 

 
ذراًعا وهو  ٢٨قطعة مستطيلة من القماش مصنوعة من الكتان وطولها : الشقة  :۲ع

فى العالم كله الذى ) ٧(أى عمل الروح القدس الذى يرمز إليه رقم ) ٤×  ٧(حاصل ضرب 
فتعلن الشقة أذرع الذى يرمز إلى العالم بأركانه األربعة، ) ٤(وعرض الشقة ). ٤(يرمز إليه عدد 

 .وجميع الشقق متساوية فى طولها وعرضها. عمل اهللا فى العالم
 

 .مخيط خياطة عادية: موصول  :۳ع
تخاط كل خمس شقق مًعا فيكون فى النهاية أمامنا قطعتان كبيرتان من القماش أبعاد كل 

 .ذراع ٢٠×  ٢٨واحدة 
 

سمانجونى أى لونها جمع عروة وهى فتحة صغيرة فى القماش تعمل بخيوط أ: عرى  :٤ع
 .أزرق

 .ذراع ٢٨طرف الشقة بطول : حاشية 
 .قطعة القماش الموصل فيها خمس شقق: الموصل 

 .ذراع ٢٨تعمل عرى على طرف الموصل على طول 
 

عروة فى طرف كل موصل وتكون مقابل بعضها، والمسافة بين كل  ٥٠يعمل عدد  :٥ع
. روح القدس الذى حلَّ يوم الخمسينيرمز إلى ال ٥٠وعدد . سم ٢٨عروة واألخرى حوالى 

والشقتان الكبيرتان ترمزان إلى األمم واليهود والذى يربطهم هو الروح القدس الذى يقودهم لإليمان 
 .بالمسيح
 

 .جمع شظية أو شظا وهو خليط معدنى يمكن ثنيه مثل السلك: شظاًظا  :٦ع
من الذهب الذى يرمز  خيًطا من الذهب ليربط كل منهما عروتين مًعا، ويصنع ٥٠يعمل 

 .للسماء والالهوت ليشعر الداخل إلى القدس وقدس األقداس بحضرة اهللا
ذراع مًعا عن  ٢٠× ذراع  ٢٨وهكذا ترتبط قطعتا القماش الكبيرتان التى أبعاد كل واحدة 

ومن الناحية . ذراع ٤٠× ذراع  ٢٨طريق العرى والشظاظ فتصير قطعة قماش واحدة مقاسها 
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الغطاء من قطعتين مرتبطين بالشظاظ لسهولة حمل كل قطعة منفردة عند العملية عمل 
 . اإلرتحال

 ). ٤×  ١٠(يرمز للوصايا العشر التى تنفذ فى العالم كله بأركانه األربعة  ٤٠وعدد 
 ٢٨بحيث يكون الجانب الذى طوله  ٤٠×  ٢٨توضع قطعة القماش الكبيرة التى مقاسها 

أذرع من  ٩أذرع ويتدلى من الجانبان  ١٠ى يغطى السقف وهو متجهًا من الشمال إلى الجنوب أ
ذراًعا منهم  ٣٠ذراًعا فيتجه من الشرق إلى الغرب،  ٤٠كل جانب، أما الجانب الذى طوله 

أذرع تتدلى على مؤخر المسكن أى تمثل الحائط الغربى لقدس األقداس  ١٠تغطى السقف و
لى والجنوبى فمرتفع ذراع من األرض من فيكون الجانب الغربى مغطى حتى األرض أما الشما

 .كل جانب
  تعلن خيمة االجتماع من الداخل أنها السماء وتظهر عدل اهللا فى الكروبيم حتى تعطى

وأنت أيًضا فى الكنيسة ليتك تشعر بحضرة اهللا ومخافته باإلضافة إلى . مخافة اهللا للداخلين
 .محبته التى ترسل لك المالئكة ليساعدوك فى جهادك

 
 ):۱٤-۷ع(باقى األغطية )  ۲(

ُطوُل الشُّقَِّة ٨. ِإْحَدى َعَشَرَة ُشقًَّة َتْصنَـُعَها. َوَتْصَنُع ُشَققًا ِمْن َشْعِر ِمْعَزى َخْيَمًة َعَلى اْلَمْسَكنِ «٧
َوَتِصُل ٩. ِلْإلِْحَدى َعَشَرَة ُشقَّةً ِقَياسًا َواِحدًا . اْلَواِحَدِة َثالَُثوَن ِذرَاعًا َوَعْرُض الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َأْرَبُع َأْذرُعٍ 

َوَتْصَنُع ١٠. َوتـَْثِني الشُّقََّة السَّاِدَسَة ِفي َوْجِه اْلَخْيَمةِ . َخْمسًا ِمَن الشَُّقِق َوْحَدَها َوِسّتًا ِمَن الشَُّقِق َوْحَدَها
اْلُمَوصَِّل اْلَواِحِد َوَخْمِسيَن ُعْرَوًة َعَلى َحاِشَيِة  َخْمِسيَن ُعْرَوًة َعَلى َحاِشَيِة الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة الطََّرِفيَِّة ِمنَ 

َوُتْدِخُل اَألِشظََّة ِفي اْلُعَرى َوَتِصُل . َوَتْصَنُع َخْمِسيَن ِشظَاظًا ِمْن ُنَحاسٍ ١١. الشُّقَِّة ِمَن اْلُمَوصَِّل الثَّاِني
ِضُل ِمْن ُشَقِق اْلَخْيَمِة ِنْصُف الشُّقَِّة اْلُمَوصََّلِة اْلَفاِضُل فـَُيَدلَّى َوَأمَّا اْلُمَدلَّى اْلَفا١٢. اْلَخْيَمَة فـََتِصيُر َواِحَدةً 
ِر اْلَمْسَكنِ  َوالذِّرَاُع ِمْن ُهَنا َوالذِّرَاُع ِمْن ُهَناَك ِمَن اْلَفاِضِل ِفي ُطوِل ُشَقِق اْلَخْيَمِة َتُكونَاِن ١٣. َعَلى ُمَؤخَّ

َوَتْصَنُع ِغطَاًء لِْلَخْيَمِة ِمْن ُجُلوِد ِكَباٍش ١٤. ْسَكِن ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك لِتَـْغِطَيِتهِ ُمَدالَّتـَْيِن َعَلى َجانَِبِي اْلمَ 
 .َوِغطَاًء ِمْن ُجُلوِد ُتَخٍس ِمْن فـَْوقُ . ُمَحمََّرةٍ 
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الغطاء الثانى يصنع من شعر الماعز ويعمل مثل الغطاء األول من مجموعة شقق  :۷ع
 ).٦، ٥شكل(شقق ) ١٠(شقة بدًال من ) ١١(ولكن عددها هنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أغطية الخيمة) : ٦(شكل 
 

يالحظ هنا أن مقاس الشقق المصنوعة من شعر الماعز أطول من شقق الكتان  :۸ع
وذلك لكى تغطى الخيمة من جانبيها الشمالى . ذراع) ٤×  ٣٠(السابق ذكرها، فمقاس كل شقة 

لى الخيمة يرى الغطاء الكتانى وذراع واحد سفلى والجنوبى فتصل إلى األرض والذى يدخل إ
 .بجوار األرض من غطاء شعر الماعز

 
ذراع، فهى ) ٣٠×  ٢٠(ُتَخيَّط خمس شقق مًعا من شعر الماعز فتكون مقاسها  :۹ع
ذراع، أما الست شقق األخرى فتخيط مًعا لتصبح قطعة واحدة تسمى ) ٣٠×  ٤×  ٥(تساوى 

 .ذراع) ٣٠×  ٢٤(ذراع أى  )٣٠×  ٤×  ٦(ومقاسها الموصل 
هذان الموصالن يرتبطان مًعا بعراوى وأشظة كما فى الغطاء الكتانى السابق ذكره ويكونان 

ذراع،  ٣٠×  ٤٤الغطاء الثانى للخيمة الذى يوضـع فوق الغطـاء الكتـانى فيكون طوله اإلجمالى 
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فيغطى السقف  ٤٤ول يغطى الثالثون ذراع السقف والجانبين من ناحية بحرى وقبلى أما الط
أذرع  ٤ومؤخر الخيمة أى ناحية الغرب، وباب القدس تتدلى عليه من فوق شقة واحدة بطول 

 .ويظل ستة أذرع من األرض إلى الشقة بال تغطية من شعر الماعز
عروة فى طرف كل موصل مقابل اآلخر فى الغطاء الثانى المصنوع  ٥٠تعمل  :۱۰ع

 .من شعر الماعز
 

ا مصنوعة من النحاس، الذى يرمز للجدية والجهاد الروحى أو الثبات الشظاظ هن :۱۱ع
سم وبهذا ٣٠وهى تربط العرى الخمسين وتكون المسافة بين كل عروة والثانية حوالى . فى الجهاد

ويالحظ أن اتصال الموصلين سيكون . ذراع ٣٠×  ٤٤ترتبط قطعتا القماش لتكونا غطاء طوله 
 .ين القدس وقدس األقداسفوق وحول الحجاب الذى يفصل ب

 
هو نصف الشقة أى نصف الموصل الذى جزء منه على السقف أما الجزء الُمدَّلى  :۱۲ع

 .اآلخر فيدلى فى الناحية الغربية
شقق سيغطى قدس األقداس، وهو عشر أذرع  ٥الموصل الذى يسمى أيًضا الشقة ويشمل 

 . شر أذرعثم يتدلى على مؤخر البيت أى الناحية الغربية بارتفاع ع
 

ذراع أى أطول من ) ٣٠(يالحظ أن الغطاء الثانى من شعر الماعز وهو بعرض  :۱۳ع
الغطاء الكتانى بذراعين، فيغطى بطول ذراع من كل جانب أكثر من الغطاء الكتانى ويصل إلى 

 .األرض فى الجانب الشمالى والجنوبى
 

ين يصنع من جلود الغطاء الثالث للخيمة الذى يوضع فوق الغطاءين السابق :۱٤ع
الكباش ويدبغ أو يطلخ باللون األحمر إشارة إلى دم المسيح، وهو غطاء أقوى وأردأ أى ليس 

وهو يحمى األغطية السابقة والخيمة من األمطار واألتربة، ثم . ثميًنا مثل األغطية السابقة
ردأ من يوضع عليه غطاء رابع سميك أقوى من الغطاء الثالث مصنوع من جلود التخس وهو أ
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ولم يذكر مقاسات للغطاءين . األغطية الثالثة السابقة وأكثر قوة لحمايتها من األمطار والرياح
الثالث والرابع ولكن يفهم ضمنًيا أنها أطول من األغطية السابقة لتغطيتها تماًما وخاصة الغطاء 

على انحدار مياه الرابع، ألن الغطاء السميك قد يكون مقبًبا إلى حد ما فوق السقف مما يساعد 
 ).٦، ١شكل(األمطار على جانبى المسكن 

يالحظ أن الخيمة ثمينة جًدا فى أغطيتها من الداخل ولكن أردأ فى أغطيتها الخارجية التى 
يراها الناس، مثل المسيح الذى هو اهللا وفيه كل كنوز المعرفة والحكمة والحب، أما من الخارج 

نسان المسيحى الذى فيه الروح القدس يعزيه ويفرحه وأما فإنسان متألم ومصلوب وعلى مثاله اإل
 .الخارج فمتألم ومضطهد من العالم

  إبحث عن فضائل اآلخرين المختبأة داخلهم وال تحكم حسب الظاهر لتكتشف اهللا الساكن
 .فيهم
 

 ):۲٥-۱٥ع(ألواح المسكن )  ۳(

ُطوُل اللَّْوِح َعَشُر َأْذرٍُع َوَعْرُض اللَّْوِح ١٦. ِط قَاِئَمةً َوَتْصَنُع األَْلَواَح لِْلَمْسَكِن ِمْن َخَشِب السَّنْ «١٥
َهَكَذا َتْصَنُع ِلَجِميِع أَْلَواِح . َولِلَّْوِح اْلَواِحِد رِْجَالِن َمْقُرونٌَة ِإْحَداُهَما بِاُألْخَرى١٧. اْلَواِحِد ِذرَاٌع َوِنْصفٌ 

َوَتْصَنُع َأْربَِعيَن ١٩. ِعْشرِيَن َلْوحًا ِإَلى ِجَهِة اْلَجُنوِب َنْحَو التـَّْيَمنِ  َوَتْصَنُع األَْلَواَح لِْلَمْسَكنِ ١٨. اْلَمْسَكنِ 
َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن ِلرِْجَلْيِه َوَتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن . قَاِعَدًة ِمْن ِفضٍَّة َتْحَت اْلِعْشرِيَن َلْوحاً 

 . َجاِنِب اْلَمْسَكِن الثَّاِني ِإَلى ِجَهِة الشَِّماِل ِعْشرِيَن َلْوحاً َولِ ٢٠. ِلرِْجَلْيهِ 
 . َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن َوَتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَانِ . َوَأْربَِعيَن قَاِعَدًة َلَها ِمْن ِفضَّةٍ ٢١
ِر اْلَمْسَكِن َنْحَو اْلَغْرِب َتصْ ٢٢ ِر ٢٣. َنُع ِستََّة أَْلَواحٍ َوِلُمَؤخَّ َوَتْصَنُع َلْوَحْيِن ِلَزاِويـََتِي اْلَمْسَكِن ِفي اْلُمَؤخَّ
َهَكَذا . َوَعَلى َسَواٍء َيُكونَاِن ُمْزَدِوَجْيِن ِإَلى رَْأِسِه ِإَلى اْلَحْلَ◌َقِة اْلَواِحَدةِ . َوَيُكونَاِن ُمْزَدِوَجْيِن ِمْن َأْسَفلُ ٢٤

. فـََتُكوُن َثَمانَِيَة أَْلَواٍح َوقـََواِعُدَها ِمْن ِفضٍَّة ِستَّ َعْشَرَة قَاِعَدةً ٢٥. اِويـَتَـْينِ َيُكونَاِن لِلزَّ  .َيُكوُن ِلِكَلْيِهَما
 .َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن َوَتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَانِ 

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢١٤γ 

ويسمى أيًضا خيمة  يسمى كذلك ألن فيه يسكن اهللا وسط شعبه،: المسكن  :۱٥ع
االجتماع ألنه يجتمع فيه بشعبه، ويسمى أيًضا خيمة الشهادة ألن فيه لوحى الشهادة أى الوصايا 

 .العشر وهى كلمات اهللا التى تشهد له، ويسمى أيًضا بيت الرب ألنه يحل فيه
يصنع للمسكن أى قدس األقداس والقدس ألواح خشبية تمثل الحوائط الشمالية والغربية 

وتصنع من خشب السنط وهو خشب متين ال يصيبه السوس، . لجنوبية للقدس وقدس األقداسوا
 ).٨، ٧شكل(أى يعيش مدة طويلة بال فساد إشارة لناسوت المسيح النقى الطاهر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحى المزدوج

رجلين مقرونة 
 أحداهما باآلخرى

 ذراع ١٠
 ألواح ٦



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢١٥γ 

 ألواح المسكن) ٧(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح المسكنألوا) ٨(شكل 
 

أذرع، أى أن ارتفاع القدس أو قدس األقداس من األرض إلى  ١٠كل لوح طوله  :۱٦ع
 .أذرع، أما عرض اللوح فهو ذراع ونصف ولكن لم يذكر سمكه ١٠السقف هو 

 
وهذا اللوح يمكن أن . يصنع لكل لوح رجالن مثبتتان فيه أو قطعة واحدة معه :۱۷ع

 . ليكمال لوًحا واحًدايكون عدة ألواح مثبتة تثبيًتا كامالً 
 

 رجلين مقرونتين 
 أعمدة لحمل  ٥ الواحدى باألخرى

 ستارة المدخل

كــل لــوح لــه 
حلقـــــــات  ٣

تــدخل فيهــا 
 العوارض

 اللوح المزدوج اللوح المزدوج
 ألواح ٦

 السجف

 ذراع ١,٥لوح وعرض اللوح  ٢٠

 الجدار الشمالى
 )لوحاً  ٢٠(

 الجدار الجنوبى
 )لوحاً  ٢٠(



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢١٦γ 

عدد األلواح نحو الجنوب، أى اليمين، عشرون لوًحا وكل لوح عرضه ذراع  :۱۸ع
ذراًعا، وهو طول  ٣٠ونصف، فيكون إجمالى عرض األلواح إن كانت ترص متالصقة هو 

أذرع  ١٠فيفهم من هذا أن الحائط الجنوبى حائط خشبى كامل بارتفاع . القدس وقدس األقداس
 .ذراًعا ٣٠وطول 
 

توضع كل رجل من أرجل اللوح فى قاعدة فضية، وهى تمثل األساس لرجلى اللوح  :۱۹ع
قاعدة يحفر لها فى األرض ويدخل فيها  ٤٠لوًحا فنحتاج إلى  ٢٠وألنه عندنا . أو للمسكن كله

 . أرجل األلواح ويصير الجدار الخشبى مثبًتا فى األرض بواسطة القواعد الفضية
كلمة اهللا، فأساس العالقة باهللا هو اإلرتباط بكلمته، والمسيح كلمة اهللا هو والفضة ترمز ل

 .أساس الخالص، ورجال كل لوح ترمزان لليهود واألمم أو العهدين القديم والجديد
 

الجدار الشمالى للمسكن مثل الجنوبى تماًما يتكون من عشرين لوًحا بارتفاع  :۲۱، ۲۰ع
 .ذراع ٣٠واأللواح متالصقة فتكون جدار طوله . قاعدة ٤٠ة فى رجًال مثبت ٤٠عشـرة أذرع ولهـم 

 
أى أن سمكه ضعف سمك اللوح : على سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه  :۲۳، ۲۲ع

 .العادى من أسفله إلى قمته
يعمل لوحان فى زاويتى المسكن أى فى مؤخر قدس األقداس ويكون لهم سمك مضاعف 

 .شمالى والغربى والجنوبىلتثبيت جدران المسكن أى الجدار ال
ويصنع ستة ألواح لمؤخر المسكن أى الحائط الغربى له وهو حائط قدس األقداس عرض 

وفى . أذرع ١٠أذرع وارتفاعها  ٩كل منها ذراع ونصـف، فعند وضعها متالصقة يكون عرضها 
دى داخل وغالًبا يثبت طرف اللوح العا) ٢٣ع(الزاويتين يوضع اللوحان السميكان المذكوران فى 

وهكذا أيًضا طرف األلواح فى . هذا اللوح السميك الذى فى الزاوية عن طريق عاشق ومعشوق
ولم يذكر عـرض . الحائط الشمالى والحائط الجنوبى يثبتان عاشق ومعشوق فى لوحى الزاوية

 .أذرع ١٠ذراع بطول  ٣/٤لوحـى الزاوية فقد يكـون أقـل أى حوالى 



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢١٧γ 

د الحلقة العليا فى اللوح، إذ يوجد فى كل لوح ثالث حلقات يقص: الحلقة الواحدة  :۲٤ع
 ).٢٦ع(من الذهب لتدخل فيها العوارض المذكورة فى 

لوحا الزاوية يكون كل منهما مزدوج أى سميك بضعف سمك اللوح العادى من أسفله إلى 
ا سيأتى قمته، أما الحلقة المذكورة فهى حلقات من الذهب تثبت فيها بوضع ألواح عرضية بها كم

 ).٢٦ع(ذكره فى 
 

بهذا يكون الحائط الغربى للمسكن مكون من ثمانية ألواح، ستة منها عرض كل  :۲٥ع
واحد فيها ذراع ونصف وارتفاعه عشرة أذرع أما لوحا الزاويتين فسمكهما مضاعف وطولها عشرة 

ا على ذراع، فيكون جزء منها بارزً  ٣/٤أذرع ولكن عرضها قد يكون نصف اللوح العادى أى 
 .جانبى المسكن بحيث يكون عرض الحائط الغربى من الداخل عشرة أذرع

واأللواح ترمز للرسل أو المؤمنين فى العهد الجديد الذين يعتمدون على كلمة اهللا فى 
 .إيمانهم، و ترمز القواعد أيًضا إلى أنبياء العهد القديم

 تثبت فى كنيسة اهللا وتتمتع بحضرته كن ثابًتا فى كلمة اهللا وآمن بها مهما قاومك العالم، ف
 .وتجد خالصك وسالمك

 ):۳۰-۲٦ع(عوارض المسكن )  ٤(

َوَخْمَس ٢٧َوَتْصَنُع َعَواِرَض ِمْن َخَشِب السَّْنِط َخْمسًا ألَْلَواِح َجاِنِب اْلَمْسَكِن اْلَواِحِد «٢٦
. ألَْلَواِح َجاِنِب اْلَمْسَكِن ِفي اْلُمَؤخَِّر َنْحَو اْلَغْربِ  َعَواِرَض ألَْلَواِح َجاِنِب اْلَمْسَكِن الثَّاِني َوَخْمَس َعَواِرضَ 

ُفُذ ِمَن الطََّرِف ِإَلى الطََّرفِ ٢٨ . َوتـَُغشِّي األَْلَواَح ِبَذَهبٍ ٢٩. َواْلَعاِرَضُة اْلُوْسَطى ِفي َوَسِط األَْلَواِح تـَنـْ
َوتُِقيُم اْلَمْسَكَن َكَرْسِمِه الَِّذي ٣٠. تـَُغشِّي اْلَعَواِرَض ِبَذَهبٍ وَ . َوَتْصَنُع َحَلَقاِتَها ِمْن َذَهٍب بـُُيوتًا لِْلَعَواِرضِ 

 .ُأْظِهَر َلَك ِفي اْلَجَبلِ 

 
لتثبيت ألواح المسكن، تثبت ليس فقط رأسًيا فى األرض بل أيًضا عرضًيا مع  :۲٦ع

بعضها البعض وذلك عن طريق ألواح عرضية تثبت فيها، وهى خمسة عوارض مصنوعة من 
 ) : ٩شكل (السنط توضع فى ثالثة مستويات خشب 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢١٨γ 

عارضتان توضعان فى المستوى العلوى على مستوى أفقى واحد تثبت كل منهما فى  -١
عشرة ألواح عن طريق حلقات ذهبية مثبتة فى كل لوح وتغشى العوارض بالذهب، فهى ترمز 

 . للمسيح اإلله المتأنس ألن الذهب يشير للالهوت وخشب السنط للناسوت
المستوى السفلى للعوارض مثل العلوى يتكون من عارضتين تثبت كل منهما فى عشرة  -٢

 .ألواح وتكون االثنتان على مستوى أفقى واحد أيًضا
أذرع، وهى عارضة طويلة  ٥العارضة الثالثة تثبت فى وسط األلواح أى على ارتفاع  -٣

وهذه . عة من الذهبتثبت فى العشرين لوح عن طريق حلقات مثبتة فى كل لوح ومصنو 
 .العارضة أيًضا مغشاة بالذهب وتكون موازية للعوارض العلوية والسفلية وتوضع بينهما

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 عوارض المسكن) : ٩(شكل 
 عوارض لحائط المسكن الغربى) ب(

 ذراع ١٠

عوارض مصنوعة 
خشب السنط من 

 مغطاة بالذهب

١٠ 
رع

أذ
 

 حلقات مصنوعة من الذهب
 ذراع ٣٠

١٠ 
رع

أذ
 

 عارضتان

 عارضة طويلة
 فى الوسط

 عوارض لحائط المسكن الشمالى والجنوبى) أ(



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢١٩γ 

تصنع عوارض لحائط المسكن البحرى كما الجنوبى بنفس الشكل، والحائط الغربى  :۲۷ع
لك يصنع له عوارض فى ثالثة مستويات وبنفس الشكل لكن طولها يكون أقصر من عوارض كذ

الحائطين الشمالى أو الجنوبى، ألن هذا الحائط طوله عشرة أذرع أما الحائطان البحرى والقبلى 
 .ذراع ٣٠فطول كل منهما 

ل ، أى بطو ٢٠يقصد من الطرف إلى الطرف أى من اللوح األول إلى اللوح رقم  :۲۸ع
الحائط الجنوبى أو بطول الحائط الشمالى ولكن المستوى العلوى والسفلى يوجد بكل منهما 

 .عارضتان على مستوى أفقى واحد بدًال من عارضة واحدة
تغشى العوارض بالذهب وتصنع الحلقات بيوًتا لها من الذهب، الذى يرمز للسماء  :۲۹ع

فيرى حوائط خشبية عليها عوارض ذهبية  وحضرة اهللا أو الالهوت، ويراه الداخل إلى الخيمة
 .مثبتة بحلقات ذهبية

كل هذه التفاصيل رآها موسى بعينيه لمدة طويلة خالل األربعين يوًما التى قضاها  :۳۰ع
 .مع اهللا، وقد يكون أعطاه رسوًما محددة لكل أجزاء الخيمة

 لفضية والعوارض إهتم فى حياتك أن تثبت فى اهللا بوسائط النعمة التى تمثل القواعد ا
الخشبية المذهبة والتى تثبت حواسك وكل إمكانياتك فى الحياة الروحية وتنمى إيمانك الذى 

 .ترمز إليه األلواح الخشبية
 

 ):۳٥-۳۱ع(الحجاب )  ٥(

ُرومٍ ٣١ َعَة َحاِئٍك حَ . َوَتْصَنُع ِحَجابًا ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ اِذٍق َيْصنَـُعُه َصنـْ
َعَلى َأْرَبِع قـََواِعَد ِمْن . ُرَززَُها ِمْن َذَهبٍ . َوَتْجَعُلُه َعَلى َأْربـََعِة َأْعِمَدٍة ِمْن َسْنٍط ُمَغشَّاٍة ِبَذَهبٍ ٣٢. ِبَكُروبِيمَ 

َهاَدِة فـَيَـْفِصُل  َوُتْدِخُل ِإَلى ُهَناَك َداِخَل اْلِحَجابِ . َوَتْجَعُل اْلِحَجاَب َتْحَت اَألِشظَّةِ ٣٣. ِفضَّةٍ  تَابُوَت الشَّ
َهاَدِة ِفي ُقْدِس ٣٤. َلُكُم اْلِحَجاُب بـَْيَن اْلُقْدِس َوُقْدِس اَألْقَداسِ  َوَتْجَعُل اْلِغطَاَء َعَلى تَاُبوِت الشَّ

. اِنِب اْلَمْسَكِن َنْحَو التـَّْيَمنِ َوَتَضُع اْلَماِئَدَة َخارَِج اْلِحَجاِب َواْلَمَنارََة ُمَقاِبَل اْلَماِئَدِة َعَلى جَ ٣٥. اَألْقَداسِ 
 . َوَتْجَعُل اْلَماِئَدَة َعَلى َجاِنِب الشَِّمالِ 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٢٠γ 

البوص (الحجاب هو ستارة تفصل بين القدس وقدس األقداس وتصنع من الكتان  :۳۱ع
، وتطرز وتزين بأقمشة لونها أسمانجونى وأرجوان وقرمز، ويرسم عليها مالكان من رتبة )المبروم
والحجاب يعلن وجود حاجز بين اهللا واإلنسان، هو الخطية، والتى سترفع بموت . مالكاروبي

أما الستارة أمام هيكل العهد الجديد فهى مجرد إعالن لقدسية . المسيح حين انشق حجاب الهيكل
الهيكل ولكنها تفتح طوال القداس ليرى المؤمنون كل شئ بل يتناولوا من جسد المسيح ودمه 

 .)١١، ١٠، ٦شكل (
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الحجاب بأعمدته) : ١٠(شكل 
طلب اهللا من موسى إقامة أربعة أعمدة من خشب السنط لم يحدد عرضها أو  :۳۲ع

سمكها ولكن يحتمل أن تكون مثل باقى األلواح ويغشيها بذهب وترتكز على قاعدة من الفضة 
 .من الذهب ليعلق عليها الحجابمغروسة فى األرض ولها رزز فى أعالها أى حلقات 

 حلقات من
 الذهب

مالكان من 
 رتبة الكاروبيم

أعمدة من  ٤
خشب السنط 
 مغشاة بالذهب

 قواعد فضية



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢٢١γ 

 
األشظة هى الخيوط الذهبية التى تربط الموصلين ومكان اإللتقاء للقطعتين يكون  :۳۳ع

فوق الحجاب مباشرة، وهكذا يحجب الحجاب قدس األقداس الذى يوضع فيه تابوت العهد فال 
دم المسيح الذى  يراه أحد إال رئيس الكهنة مرة واحدة فى السنة ومعه دم حيوانات إشارة إلى

 .يجتاز بنا الحجاب ويتغلب على الخطية بعد أن وفى دينها بالموت
 

 .يغطى تابوت الشهادة بالغطاء الذى فوقه الكاروبان :۳٤ع
 

يضع مائدة خبز الوجوه فى القدس عن يمين الداخل إلى القدس والمنارة جهة  :۳٥ع
 ).١١شكل (ى أى الشمال يساره، فتكون المنارة ناحية الجنوب والمائدة ناحية بحر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ١١(شكل 
 
 
 
 

 مذبح المحرقة

 المرحضة

مائدة خبز 
 الوجوه

المنارة 
 الذهبية

 مذبح البخور

 القدس

 التابوت

 قدس االقداس

جية
خار

 ال
دار

ال
 

 الحجاب

 موسى هرون



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٢٢γ 

 ):۳۷-۳٦ع(السجف )  ٦(

َعَة الطَّرَّ «٣٦ ُروٍم َصنـْ . ازِ َوَتْصَنُع َسْجفًا ِلَمْدَخِل اْلَخْيَمِة ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوُبوٍص َمبـْ
يَها ِبَذَهبٍ َوَتْصَنُع ِللسَّْجِف َخمْ ٣٧ َوَتْسِبُك َلَها َخْمَس . ُرَزُزَها ِمْن َذَهبٍ . َسَة َأْعِمَدٍة ِمْن َسْنٍط َوتـَُغشِّ

 .قـََواِعَد ِمْن ُنَحاسٍ 
 

ويطرزها بأقمشة ) بوص مبروم(أمام القدس يصنع سجف أى ستارة من الكتان  :۳٦ع
ومعاونوه ) ١: ٣١ص(و هو بصلئيل ) طراز(أسمانجونى وأرجوان وقرمز بواسطة خياط ماهر 

 ).١٢شكل(
 
 
 
 
 
 
 
 

 السجف وأعمدته) : ١٢(شكل 
 

يثبت السجف على خمسة أعمدة من خشب السنط مغشاة بذهب ولها قواعد  :۳۷ع
نحاسية، أما رززها أى حلقاتها التى تثبت فى أعلى األلواح فتصنع من الذهب ليعلق عليها 

 .هنة فهو يعلن كرامة القدسالسجف حتى ال يرى مدخل القدس إال الك
ويالحظ أن السجف، أى مدخل القدس، يعلق على خمسة ألواح لزيادة تثبيته إذ يدخل منه 
الكهنة كل يوم، أما الحجاب الذى يفصل بين القدس وقدس األقداس فيعلق على أربعة ألواح فقط 

نرى أن مدخل القدس ومما سبق . ألن رئيس الكهنة يدخل منه مرة واحدة كل سنة فى عيد الكفارة

 رزز من ذهب

 ستارة من الكتان

ن أعمدة م ٥
خشب السنط 
 مغشاة بالذهب

 قواعد نحاسية



اِدُس  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ السَّ

γ٢٢٣γ 

، لذا يعمل السجف كستارة )٩ع) (الشقة السادسة(مغطى من فوق إلى أسفل بمقدار أربعة أذرع 
 .تعلق على األعمدة لتغطى مدخل القدس تماًما

ويكون السجف عند مدخل القدس من الشرق وكذلك مدخل الخيمة أما قدس األقداس 
 :فيكون فى الغرب وذلك لما يلى 

 .ا األمم الوثنية التى تعبد الشمس فتتجه ناحية الشرقحتى ال يشاركو  -١
من المفيد أن تدخل أشعة الشمس فى الصباح من الشرق لتنير مدخل الخيمة والدار  -٢

 .الخارجية

أما الكنيسة فى العهد الجديد فيكون الهيكل فيها ناحية الشرق ومدخل الكنيسة من الغرب 
 :لما يلى 
وبعد انتقالنا من هذه ) ٨: ٢تك(آدم ناحية الشرق كان الفردوس األول الذى خلق فيه  -١

 .الحياة نعود إلى الفردوس
 .ولد المسيح فى الشرق أى بيت لحم -٢

 ).٢: ٢مت(ظهر النجم للمجوس فى المشرق  -٣

 .المسيح هو شمس البر، فالشمس التى تشرق تدل عليه -٤

 .)٢٧: ٢٤مت(يأتى المسيح فى مجيئه الثانى مثل البرق الذى يخرج من المشارق  -٥

 ليتك تتمتع بجسد الرب ودمه وبإعالن اهللا لنفسه فى العهد الجديد المتاح لك فى الكنيسة. 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٢٤γ 

  

ابِعُ  األَْصَحاحُ  ْشُرونَ  السَّ  َوالِع
 المذبح النحاسى وسور المسكن

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(المذبح النحاسى ) ۱(

ُمَربَّعًا َيُكوُن . َوَتْصَنُع اْلَمْذَبَح ِمْن َخَشِب السَّْنِط ُطولُُه َخْمُس َأْذرٍُع َوَعْرُضُه َخْمُس َأْذرُعٍ «١
. َوتـَُغشِّيِه بُِنَحاسٍ . ِمْنُه َتُكوُن قـُُرونُهُ . َوَتْصَنُع قـُُرونَُه َعَلى َزَوايَاُه اَألْرَبعِ ٢. ْذرُعٍ َواْرتَِفاُعُه َثَالُث أَ . اْلَمْذَبحُ 

 . َجِميَع آنَِيِتِه َتْصنَـُعَها ِمْن ُنَحاسٍ . َوَتْصَنُع ُقُدورَُه ِلَرْفِع َرَماِدِه َوُرُفوَشُه َوَمَراِكَنُه َوَمَناِشَلُه َوَمَجاِمَرهُ ٣
َعَة الشََّبَكِة ِمْن ُنَحاسٍ َوتَ ٤ َبَكِة َأْرَبَع َحَلَقاٍت ِمْن ُنَحاٍس َعَلى َأْربـََعِة . ْصَنُع َلُه ُشبَّاَكًة َصنـْ َوَتْصَنُع َعَلى الشَّ

َتْصَنُع وَ ٦. َوَتُكوُن الشََّبَكُة ِإَلى ِنْصِف اْلَمْذَبحِ . َوَتْجَعُلَها َتْحَت َحاِجِب اْلَمْذَبِح ِمْن َأْسَفلُ ٥. َأْطَراِفهِ 
فـََتُكوُن . َوُتْدَخُل َعَصَواُه ِفي اْلَحَلَقاتِ ٧. َعَصَوْيِن لِْلَمْذَبِح َعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّْنِط َوتـَُغشِّيِهَما بُِنَحاسٍ 

َلَك ِفي اْلَجَبِل َهَكَذا  َكَما ُأْظِهرَ . فًا َتْصنَـُعُه ِمْن أَْلَواحٍ ُمَجوَّ ٨. اْلَعَصَواِن َعَلى َجانَِبِي اْلَمْذَبِح ِحيَنَما ُيْحَملُ 
 .َيْصنَـُعونَهُ 
 
يصنع المذبح من خشب السنط الذى يرمز لخشبة الصليب ويكون بشكل متوازى  :۱ع

مستطيالت أى شكل قبر، رمًزا لموت المسيح إذ تَُقدَّم على هذا المذبح الذبائح التى ترمز للمسيح 

 ).١٣شكل (المصلوب الذى مات عنا 

سة أذرع طوًال وخمسة أذرع عرًضا، رمًزا لحواس اإلنسان الخمسة وأبعاد المذبح هى خم

التى تتقدس بالمسيح الفادى فى جهادها الروحى، ورمًزا للذبائح الخمسة المذكورة فى سفر 

وارتفاعه ثالثة أذرع رمًزا للمسيح القائم فهو مات . الالويين والتى تشير إلى المسيح المصلوب

وألن ارتفاع المذبح عاٍل، فكانوا يصعدون إليه غالًبا بسطح مائل ألن  .عنا ثم قام فى اليوم الثالث

 ).٢٥: ٢٠ص(اهللا منعهم من الصعود إلى المذابح بسلم 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٢٢٥γ 

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٢٦γ 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٢٢٧γ 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٢٨γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٢٢٩γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )المذبح النحاسى(مذبح المحرقة ) : ١٣(شكل 
 
القرون من كتلة خشب يصنع للمذبح أربعة قرون فى زواياه األربع وتصنع هذه  :۲ع

والقرن يرمز للقوة ألن المسيح فداءه . واحدة من عمود الزاوية وليس قرًنا يثبت بالنقر فى العمود
وكان . قوى ويرفع كل خطايا العالم، وكانت الذبائح تربط بقرون المذبح إلى أن يتم ذبحها

 .والموتالمظلوم يتمسك بقرون المذبح إعالًنا لتمسكه باهللا لينجيه من الظلم 
يغطى المذبح بالصفائح النحاسية، والنحاس يرمز لإلحتمال والثبات كما احتمل المسيح 

 .اآلالم عنا على الصليب
 
- :مستلزمات المذبح وأدواته تصنع كلها من النحاس وهى  :۳ع
الذى قد " قدر"أوانى يجمع فيها رماد المحرقات ليلقى خارج المحلة وهى جمع : قدوره  -١

 .اللحم يستخدم فى طهى
 .لجمع الرماد من على المذبح) جاروف(وهو مجراف " رفش"جمع : رفوشه  -٢
 .وهو أناء مسطح مثل الطشت لجمع دماء الحيوانات المذبوحة" مركن"جمع : مراكن  -٣



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٣٠γ 

وهو شوكة ثالثية ذات يد طويلة ليرفع بها قطع اللحم من على " منشل"جمع : مناشل  -٤
 .المذبح أو الموضوعة فى القدور

ويوضع فيها الفحم المشتعل وقد يكون استخدامها لإلحتفاظ " مجمرة"جمع  :مجامر  -٥
بالنار المقدسـة أثناء رفع رماد المحرقات أو عند نقل الخيمة من مكان إلى مكان 

 ).٢٤: ٩ال(
 
يعمل جدار شبكى يحيط بالمذبح فى نصفه السفلى أى بارتفاع ذراع ونصف من  :٤ع

نة أن تلمس المذبح عند اقترابهم لتقديم الذبائح عليه احتراًما األرض، وبهذا ال تستطيع أرجل الكه
له، بل تلمس فقط هذا الحاجز الشبكى المصنوع من النحاس وفى قمة هذا الحاجز الشبكى تعمل 
أربع حلقات على زوايا المذبح، وتعمل هذه الحلقات من النحاس وتثبت فى زواياه األربعة وهى 

 .عند اإلرتحال لوضع العصوين فيه لحمل المذبح
 
يعمل حاجب للمذبح يحيط به أسفل سطحه العلوى بقليل وهو غالًبا يكون كرف  :٥ع

سم من جميع الجوانب حتى إذا سقطت قطعة من اللحم ٢٠-١٠يحيط بالمذبح ويبرز بمقدار 
 .تسقط عليه وليس على األرض

 
مصلوب يصنع عصوان من خشب السنط ويغطيهما بالنحاس الذى يرمز للمسيح ال :٦ع

 .الذى احتمل اآلالم عنا
 
 .توضع العصوين فى الحلقات النحاسية التى توجد على جانبى المذبح :۷ع
 
يكون المذبح النحاسى عبارة عن حوائط أربعة وسقف علوى عليه األربعة قرون  :۸ع

ويؤكد هنا أن موسى قد رأى كل تفاصيل خيمة . ولكنه مجوف من الداخل ألنه يرمز إلى القبر
 .ماع على الجبل بشكل صور أو مجسماتاإلجت
  إحتمل اآلالم من أجل المسيح الذى احتمل اآلالم عنك ويرمز إليه هذا المذبح النحاسى، وال

تتذمر أو تقارن نفسك بغيرك ولكن أطلب معونة اهللا فتختبر عشرته وتقوى إرادتك وتتمتع 
 .بسالم



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٢٣١γ 

 
 ):۱۹-۹ع(أسوار خيمة االجتماع ) ۲(

ُروٍم ِمَئُة ِذرَاٍع . اَر اْلَمْسَكنِ َوَتْصَنُع دَ «٩ اِر َأْسَتاٌر ِمْن ُبوٍص َمبـْ ِإَلى ِجَهِة اْلَجُنوِب َنْحَو التـَّْيَمِن ِللدَّ
ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها . َوَأْعِمَدتـَُها ِعْشُروَن َوقـََواِعُدَها ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاسٍ ١٠. ُطوًال ِإَلى اْلِجَهِة اْلَواِحَدةِ 

َوَأْعِمَدتـَُها ِعْشُروَن َوقـََواِعُدَها . وََكَذِلَك ِإَلى ِجَهِة الشَِّماِل ِفي الطُّوِل َأْسَتاٌر ِمَئُة ِذرَاٍع ُطوالً ١١. ْن ِفضَّةٍ مِ 
اِر ِإَلى ِجَهِة اْلَغْربِ ١٢. ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها ِمْن ِفضَّةٍ . ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاسٍ  َأْسَتاٌر  َوِفي َعْرِض الدَّ

اِر ِإَلى ِجَهِة الشَّْرِق َنْحَو الشُُّروِق ١٣. َأْعِمَدتـَُها َعَشَرٌة َوقـََواِعُدَها َعَشرٌ . َخْمُسوَن ِذرَاعاً  َوَعْرُض الدَّ
. َواِعُدَها َثَالثٌ َأْعِمَدتـَُها َثالَثٌَة َوقَـ . َوَخْمَس َعَشَرَة ِذرَاعًا ِمَن اَألْسَتاِر لِْلَجاِنِب اْلَواِحدِ ١٤. َخْمُسوَن ِذرَاعاً 

َولَِباِب الدَّاِر ١٦. َأْعِمَدتـَُها َثالَثٌَة َوقـََواِعُدَها َثَالثٌ . ْلَجاِنِب الثَّاِني َخْمَس َعَشَرَة ِذرَاعًا ِمَن اَألْسَتارِ َولِ ١٥
َعَة الطَّرَّازِ  ُروٍم َصنـْ ُه َأْربـََعٌة َأْعِمَدتُ . َسْجٌف ِعْشُروَن ِذرَاعًا ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ

َها ُقْضَباٌن ِمْن ِفضَّةٍ ١٧. َوقـََواِعُدَها َأْرَبعٌ  اِر َحَوالَيـْ . ُرَززَُها ِمْن ِفضٍَّة َوقـََواِعُدَها ِمْن ُنَحاسٍ . ِلُكلِّ َأْعِمَدِة الدَّ
اِر ِمَئُة ِذرَاٍع َوَعْرُضَها َخْمُسوَن َفَخْمُسوَن َواْرتَِفاُعَها َخْمُس َأْذرٍُع ١٨ ُروٍم َوقـََواِعُدَها ُطوُل الدَّ ِمْن بُوٍص َمبـْ

اِر ِمْن ُنَحاسٍ ١٩. ِمْن ُنَحاسٍ   .َجِميُع َأَواِني اْلَمْسَكِن ِفي ُكلِّ ِخْدَمِتِه َوَجِميُع َأْوتَاِدِه َوَجِميُع َأْوتَاِد الدَّ
 
أى الدار الخارجية المحيطة بالقدس وقدس األقداس وفيها المرحضة : دار المسكن  :۹ع

 .حاسىوالمذبح الن
يحدثنا عن السور الخارجى لخيمة االجتماع الذى بداخله فناء وفى وسطه المسكن ويوجد 
المذبح النحاسى فى الفناء عند مدخل الخيمة ثم المرحضة وبعد ذلك القدس وقدس األقداس 

 ).١٥، ١٤شكل (
 .ذراع ويصنع من ستائر كتانية ١٠٠فالسور الجنوبى أى الذى يوجد ناحية التيمن طوله 

 .أى الجنوب وهو يسار الداخل من باب الخيمة الشرقى: التيمن 
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 رزة من فضة) ٣( مود من نحاسع) ١(
 قضيب فضة) ٤(  ستارة) ٢(
 قاعدة نحاسية) ٦(  أوتاد) ٥(

٥ 

٦ 

 مذبح المحرقة

 المرحضة

 خيمة االجتماع
 الــــدار الخـارجيـــــة

 عمود السحاب والنار
 شمــال

 ذراع ٥٠

 ذراع ١٠٠
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اس ورزة أى حلقاته العلوية عامود مصنوع من نح ٢٠ُيعلق السور الجنوبى على  :۱۰ع

التى تعلق فيه الستائر تصنع من الفضة، وتربط هذه األعمدة النحاسية بأعمدة عرضية هى 
قضبان تثبت غالًبا من خالل الرزز الفضية، فيصير السور مثبًتا كله كوحدة واحدة وتثبت 

ال من رأس العمود األعمدة فى األرض ثم تثبت أيًضا بواسطة أوتاد من الداخل والخارج تشد بحب
 واألعمدة النحاسية مثبتة فى قواعد نحاسية . لحماية السور من الرياح

باألرض، وقد توجد أوتاد أيًضا بالمسكن تربط بها حبال لتثبيته من جوانبه الثالثة الشمالى 
 .والغربى والقبلى

 
 
 
 

 

 الباب الخارجى أو السور الشرقى

سجف من أسمانجونى 
 وأرجوان وقرمز وكتان

 ذراع ١٥

 ذراع ٢٠

 ذراع ١٥
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نهم عمود يصل بي ٢٠السور الشمالى مثل السور الجنوبى بالضبط قائم على  :۱۱ع
قضبان فضية واألعمدة النحاسية تعلق عليها الستائر الكتانية وتثبت فى األرض كذلك باوتاد 

 .نحاسية مربوطة بحبال من الداخل والخارج
 
ذراع تثبت ستائره الكتانية على عشرة أعمدة نحاسية  ٥٠السور الغربى عرضه  :۱۲ع

الرزز الفضية التى فى األعمدة مثبتة فى األرض بقواعد نحاسية وقضبانها الفضية مثبتة فى 
 .لتربط األعمدة مًعا، ولها أيًضا أوتاد نحاسية تربطها بالحبال من الداخل والخارج

 
ذراًعا مثبتة على  ١٥السور الشرقى عبارة عن جزءين من السور كل منهما  :۱٥-۱۳ع

ن يميًنا ثالثة أعمدة نحاسية بنفس الشكل مثل باقى السور ونفس الستائر، فيكون هناك ضلعا
ذراًعا وبينهما الباب الرئيسى لخيمة االجتماع وعرضه  ١٥ويساًرا من الناحية الشرقية كل منهما 

 .ذراًعا الذى أمامه المذبح النحاسى ثم المرحضة وبعد ذلك المسكن نفسه ٢٠
 
الباب الشرقى عبارة عن ستارة من الكتان مطرزة باألسمانجونى واألرجوان والقرمز  :۱٦ع

وكان الدخول عن طريق رفع . لى أربعة أعمدة مثل األعمدة السابقة ولكن بدون أوتادومعلقة ع
ويالحظ أن ستارة الباب مختلفة عن ستائر السور فعليها . الستارة والدخول من تحتها أو جانبها

تطريز بألوان األسمانجونى واألرجوان والقرمز ألن المسيح هو الباب وهو ملك الملوك 
 ).١٥شكل ) (األسمانجونى(وساكن السماء ) القرمز(ادى والف) األرجوان(

جميع أعمدة السور من نحاس وقواعدها المثبتة فى األرض نحاسية أيًضا أما  :۱۷ع

القضبان التى تصل بينها فمن الفضة ومثبتة فى رزز من الفضة، ومعنى ذلك أن المسيح سور 

أى الفضة وكل إنسان روحى ينبغى  خالصنا احتمل عنا كل اآلالم، أى النحاس، وهو كلمة اهللا

 ).١٥شكل (أن يثبت فى كلمة اهللا ويحتمل اآلالم ألجله 
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ذراًعا فى العرض أما اإلرتفاع فهو  ٥٠ذراع فى الطول و ١٠٠أبعاد السور  :۱۸ع

× أذرع  ٥ويفهم من هذا أن القطع الكتانية التى يعمل منها السور كل واحدة منها . خمسة أذرع

 .ل قطعة فى عمودينأذرع وتثبت ك ٥

 

يالحظ أن أوانى المذبح النحاسى التى يراها الناس وكذلك أعمدة السور وقواعده  :۱۹ع

 .من نحاس، ليتعلم من يراها الصبر واالحتمال فى الحياة الروحية

  إهتم أن تحرس حياتك بأسوار هى كلمة اهللا فى الكتاب المقدس وٕارشاد أب اعترافك

والتناول من جسد الرب ودمه، بهذا يكون المسيح سوًرا لحياتك وارتباطك بوسائط النعمة 

 .ويحفظها
 

 ):۲۱، ۲۰ع(الزيت ) ۳(

ُتوٍن َمْرُضوٍض نَِقّيًا ِللضُّوِء ِإلْصَعاِد السُّ «٢٠ ُموا ِإلَْيَك زَْيَت زَيـْ ُرِج َوأَْنَت تَْأُمُر بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَُقدِّ
َهاَدِة يـَُرتـِّبُـَها َهاُروُن َوبـَُنوُه ِمَن اْلَمَساِء ِإَلى ِفي َخْيَمِة اِالْجِتمَ ٢١. َداِئماً  اِع َخارَِج اْلِحَجاِب الَِّذي َأَماَم الشَّ

 .َفرِيَضًة َدْهرِيًَّة ِفي َأْجَياِلِهْم ِمْن بَِني ِإْسَرائِيلَ . الصََّباِح َأَماَم الرَّبِّ 
 

 .مضروب ومسحوق بالهاون فيعطى زيًتا نقًيا: مرضوض 
 .إضاءة السرج: لسرج إصعاد ا

 .ليًال ونهاًرا طوال أيامهم: دائًما 
هذا هو الزيت الذى يقدمه بنو إسرائيل إلى خيمة اإلجتماع لتضاء به المنارة نهاًرا وليًال 

 .ويقوم بهذه الخدمة الكهنة بنو هارون. التى ترمز لعمل الروح القدس فى اإلنسان طوال حياته
  الساكن فيك فيضئ حياتك ويحفظ سالمك نهاًرا وليًال وذلك ليتك تخضع لعمل الروح القدس

 .بالخضوع لكالم اهللا والتنازل عن أغراضك الشخصية طاعة له
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 المالبس الكهنوتية

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(تقديس الكهنة وصنع ثياب لهم )  ۱(

َهاُروَن نَاَداَب َوأَبِيُهَو . َوقـَرِّْب ِإلَْيَك َهاُروَن َأَخاَك َوبَِنيِه َمَعُه ِمْن بـَْيِن بَِني ِإْسَرائِيَل ِلَيْكَهَن ِلي«١
َسًة ِلَهاُروَن َأِخيَك ِلْلَمْجِد َواْلبَـَهاءِ ٢. اَماَر بَِني َهاُرونَ أَِلَعازَاَر َوِإيثَ  َوُتَكلُِّم َجِميَع ُحَكَماِء ٣. َواْصَنْع ثَِياباً ُمَقدَّ

الثـَِّياُب  َوَهِذِه ِهيَ ٤. اْلُقُلوِب الَِّذيَن َمَألْتـُُهْم ُروَح ِحْكَمٍة َأْن َيْصنَـُعوا ثَِياَب َهاُروَن ِلتَـْقِديِسِه لَِيْكَهَن ِلي
َسًة ِلَهاُروَن َأِخيَك . ُصْدرٌَة َوِرَداٌء َوُجبٌَّة َوَقِميٌص ُمَخرٌَّم َوِعَماَمٌة َوِمْنطََقةٌ : الَِّتي َيْصنَـُعونـََها فـََيْصنَـُعوَن ثَِياباً ُمَقدَّ

 .اَن َواْلِقْرِمَز َواْلُبوصَ َوُهْم يَْأُخُذوَن الذََّهَب َواَألْسَماْنُجوِنيَّ َواُألْرُجوَ ٥. َولَِبِنيِه ِلَيْكَهَن ِلي
 

كان رب األسرة هو كاهنها فى عصر البطاركة، إبراهيم وٕاسحق ويعقوب، ثم قام  :۱ع
موسى بالعمل الكهنوتى، وبعد ذلك اختار اهللا هارون وبنيه ليكونوا كهنة له وطلب من موسى 

وهو السبط الذى  وكان كل سبط الوى يساعد الكهنة. ذلك، وهم يرمزون للمسيح الكاهن األعظم
ولكن رحمة ) ٣٠-٢٥: ٣٤تك(خصصه اهللا لخدمته مع أن الوى نفسه قد أخطأ بقتل قبيلة شكيم 

وكان الكهنة والالويون يقدمون الذبائح والتقدمات فى بيت . اهللا أعطت لنسله أن يكونوا خداًما
يرشدهم اهللا  الرب ويهتمون بكل طقوس العبادة فيه وبنظافته ونقله من مكان إلى مكان حسبما

باإلضافة إلى تعليم الشعب وصايا اهللا وعبادته وفحص الخطاة مثل مرضى البرص ويقررون 
 .طهارتهم عندما يشفيهم اهللا

 
طلب من موسى صناعة ثياب بشكل معين للكهنة يناسب الخدمة العظيمة التى  :۲ع

 .قة بمجد اهللا وبهائهسيقومون بها أمام اهللا، فتكون الثياب التى يلبسونها أثناء الخدمة الئ
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  مظهر اإلنسان يساعده على الحياة التى يريدها، فكما أن ثياب الكهنة تليق بالوجود أمام اهللا
فاحترس فى مظهرك . كذلك تكون ثياب أوالد اهللا تليق بهم وتظهر أمام الناس أنهم أبناء اهللا

 .لئال تعثر أحًدا
 

لثياب التى تعلن أن هارون وبنيه يجمع موسى الصناع الماهرين ليصنعوا هذه ا :۳ع
 .مقدسون أى مخصصون ومكرسون لخدمة اهللا

 
 .ذوى المهارات فى الحرف المختلفة: حكماء القلوب  :٤ع

التى توضع على الرداء الذى هو الثوب " الصدرة"يذكر تفاصيل ثياب الكاهن وهى 
وكل هذه سيأتى تفصيلها  الخارجى وتحته الجبة ثم يليه القميص باإلضافة إلى العمامة والمنطقة

وكان رئيس الكهنة يلبس هذه الثياب أثناء خدمته العادية كل يـوم ). ١٦شكل (فى هذا األصحاح 
 ).٤: ١٦ال(ولكن فى يوم الكفارة يتضع فيلبس فقط مالبس من كتان ليدخل بها قدس األقداس 

 
اإلشارة إليها تصنع هذ الثياب من مواد يجمعها موسى من الشعب وهذه المواد سبق  :٥ع

 )".كتان(بوص  -قرمز  -أرجوان  -أسمانجونى  -ذهب "وشرح معانيها وهى 
 

 ):۱٤-٦ع(الرداء )  ۲(

َعَة َحاِئٍك َحاِذقٍ ٦ ُروٍم َصنـْ  . فـََيْصنَـُعوَن الرَِّداَء ِمْن َذَهٍب َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ
ْيِه لَِيتَِّصلَ َيُكوُن َلُه َكِتَفاِن َموْ ٧ َعِتهِ ٨. ُصوَالِن ِفي َطَرفـَ ِه الَِّذي َعَلْيِه َيُكوُن ِمْنُه َكَصنـْ ِمْن َذَهٍب . َوزُنَّاُر َشدِّ

ُرومٍ  ُقُش َعَلْيِهَما َأْسَماَء بَِني ِإْسَرائِيلَ ٩. َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوِقْرِمٍز َوُبوٍص َمبـْ  . َوتَْأُخُذ َحَجَرْي َجْزٍع َوتـَنـْ
. مْ ِمْن َأْسَمائِِهْم َعَلى اْلَحَجِر اْلَواِحِد َوَأْسَماَء السِّتَِّة اْلَباِقيَن َعَلى اْلَحَجِر الثَّاِني َحَسَب َمَوالِيِدهِ  ِستَّةً ١٠
ُقُش اْلَحَجَرْيِن َعَلى َحَسِب َأْسَماِء بَِني ِإْسَرائِيلَ ١١ َعَة نـَقَّاِش اْلِحَجارَِة نـَْقَش اْلَخاِتِم تـَنـْ ْيِن ُمَحاطَ . َصنـْ

. َوَتَضُع اْلَحَجَرْيِن َعَلى َكِتَفِي الرَِّداِء َحَجَرْي ِتْذَكاٍر ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ ١٢. ِبَطْوقـَْيِن ِمْن َذَهٍب َتْصنَـُعُهَما
َوِسْلِسَلتَـْيِن ١٤ .َوَتْصَنُع َطْوقـَْيِن ِمْن َذَهبٍ ١٣. فـََيْحِمُل َهاُروُن َأْسَماَءُهْم َأَماَم الرَّبِّ َعَلى َكِتَفْيِه ِللتِّْذَكارِ 

َعَة الضَّْفرِ . ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ   .َوَتْجَعُل ِسْلِسَلَتِي الضََّفائِِر ِفي الطَّْوقـَْينِ . َمْجُدولَتَـْيِن َتْصنَـُعُهَما َصنـْ
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 رئيس الكهنة فى ثياب المجد والبهاء) ١٦(شكل 
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صل إلى الركبتين، ويصنع من الكتان الرداء هو الثوب الخارجى، وهو قصير وي :٦ع
الذى يرمز للنقاوة واألسمانجونى للحياة السمائية واألرجوان للملك والقرمز لدم المسيح والذهب هللا، 

 .وكل هذا ينبغى أن يتصف به الكاهن
 

يصنع الرداء من قطعتين يتصالن مًعا من على الكتفين، ويكون فى وسطهما فتحة  :۷ع
أى أن الرداء بال أكمام . أكثر من الخلف، ويربط الرداء زنار أى حزام للرأس تتسع من األمام

 .مثل الصديرى
 

أو منطقة، وهى حزام يربط على الوسط ليضم زنار يصنع من نفس قماش الرداء  :۸ع
وهذا . الرداء وجميع مالبس الكهنوت ويتدلى طرفاه من وسطه أماًما إلى أسفل نحو القدمين

والجدية فى العمل والجهاد الروحى، كما يتشدد أى عامل ويربط وسطه الزنار يرمز لالستعداد 
 .حتى ال تعطله ثيابه الواسعة

 
 .بترتيب والدتهم أى األكبر ثم من يصغره: حسب مواليدهم  :۱۲-۹ع

أمر اهللا موسى بإحضار حجرين من الجزع، وهو نوع من األحجار الكريمة، وينقش على 
إسرائيل بحسب السن كما ينقش النقاش على الخاتم، ويعمل كل حجر ستة أسماء من أسباط بنى 

لكل حجر طوق ذهب يحيط به، ويثبتان على كتفى هارون إلعالن مسئوليته عن كل الشعب إذ 
يحملهم على كتفيه ويصلى ألجلهم ويهتم برعايتهم، كما حمل المسيح خشبة الصليب على كتفه 

اس هو دخول لكل الشعب المحمول على كتفيه فدخوله إلى قدس األقد. عنا وهو كاهننا األعظم
 إلى حضرة اهللا

  ليتك تشعر بمسئوليتك عمن حولك، فتصلى من أجلهم وتهتم بجذبهم إلى الكنيسة وتقدم
 .محبتك لهم وتحل مشاكلهم

 
تصنع سلسلتان مضفورتان من الذهب تتدلى من الحلقتين الذهبيتين  :۱٤، ۱۳ع

 .المحيطتين بحجرى الجزع
 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤٠γ 

 
 ):۳۰-۱٥ع(صدرة ال)  ۳(

َعِة الرَِّداِء َتْصنَـُعَها -َوَتْصَنُع ُصْدرََة َقَضاٍء «١٥ َعَة َحاِئٍك َحاِذٍق َكَصنـْ ِمْن َذَهٍب َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ . َصنـْ
ُروٍم َتْصنَـُعَها ٌر َوَعْرُضهَ ١٦. َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ رٌ َتُكوُن ُمَربـََّعًة َمْثِنيًَّة ُطوُلَها ِشبـْ َوتـَُرصُِّع ِفيَها ١٧. ا ِشبـْ

 . لُ الصَّفُّ اَألوَّ : َصفُّ َعِقيٍق َأْحَمَر َويَاُقوٍت َأْصَفَر َوزُُمرُّدٍ . تـَْرِصيَع َحَجٍر َأْربـََعَة ُصُفوِف ِحَجارَةٍ 
َعْيُن اْلِهرِّ َوَيْشٌم : َوالصَّفُّ الثَّاِلثُ ١٩. بـَْهَرَماٌن َويَاُقوٌت َأْزَرُق َوَعِقيٌق أَبـَْيضُ : َوالصَّفُّ الثَّاِني١٨

َوَتُكوُن ٢١. َقًة ِبَذَهٍب ِفي تـَْرِصيِعَهاَتُكوُن ُمَطوَّ . زَبـَْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشبٌ : َوالصَّفُّ الرَّاِبعُ ٢٠. َوَجَمْشتٌ 
َنْي َعَشَر َعَلى َأْسَمائِِهمْ  ُكلُّ َواِحٍد َعَلى اْسِمِه َكنَـْقِش اْلَخاَتِ◌ِم  . اْلِحَجارَُة َعَلى َأْسَماِء بَِني ِإْسَرائِيَل اثـْ

َنْي َعَشَر ِسْبطاً  َعَة الضَّْفِر ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ «٢٢. َتُكوُن ِلِالثـْ  . َوَتْصَنُع َعَلى الصُّْدرَِة َسَالِسَل َمْجُدوَلًة َصنـْ
َوَتْجَعُل َضِفيَرَتِي ٢٤. الصُّْدرَةِ  َوَتْجَعُل اْلَحْلَقتَـْيِن َعَلى َطَرَفيِ . َوَتْصَنُع َعَلى الصُّْدرَِة َحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهبٍ ٢٣

َوَتْجَعُل َطَرَفِي الضَِّفيَرتـَْيِن اآلَخَرْيِن ِفي الطَّْوقـَْيِن َوَتْجَعُلُهَما ٢٥. الذََّهِب ِفي اْلَحْلَقتَـْيِن َعَلى َطَرَفِي الصُّْدرَةِ 
اِمهِ  َذَهٍب َوَتَضُعُهَما َعَلى َطَرَفِي الصُّْدرَِة َعَلى َحاِشَيِتَها  َوَتْصَنُع َحْلَقتَـْيِن ِمنْ ٢٦. َعَلى َكِتَفِي الرَِّداِء ِإَلى ُقدَّ

َوَتْجَعُلُهَما َعَلى َكِتَفِي الرَِّداِء ِمْن َأْسَفُل . َوَتْصَنُع َحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهبٍ ٢٧. الَِّتي ِإَلى ِجَهِة الرَِّداِء ِمْن َداِخلٍ 
اِمِه ِعْنَد َوْصِلِه ِمْن فـَْوِق زُ  َها ِإَلى َحْلَقَتِي الرَِّداِء ِبَخْيٍط ِمْن ٢٨. نَّاِر الرَِّداءِ ِمْن ُقدَّ َويـَْرُبُطوَن الصُّْدرََة ِبَحْلَقتَـيـْ

َزُع الصُّْدرَُة َعِن الرَِّداءِ . َأْسَماْنُجوِنيٍّ لَِتُكوَن َعَلى زُنَّاِر الرَِّداءِ  فـََيْحِمُل َهاُروُن َأْسَماَء بَِني ٢٩. َوَال تـُنـْ
َوَتْجَعُل ِفي ٣٠. ي ُصْدرَِة اْلَقَضاِء َعَلى قـَْلِبِه ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى اْلُقْدِس لِلتِّْذَكاِر َأَماَم الرَّبِّ َداِئماً ِإْسَرائِيَل فِ 

وُن َقَضاَء فـََيْحِمُل َهارُ . ُصْدرَِة اْلَقَضاِء اُألورِيَم َوالتُّمِّيَم لَِتُكوَن َعَلى قـَْلِب َهاُروَن ِعْنَد ُدُخوِلِه َأَماَم الرَّبِّ 
 .بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى قـَْلِبِه َأَماَم الرَّبِّ َداِئماً 

 
) ٣٠ع(الصدرة هى أهم جزء فى مالبس رئيس الكهنة ألن فيها األوريم والتميم  :۱٥ع

اللذان يكشفان أوامر اهللا لشعبه لذا سميت هذه الصدرة بصدرة القضاء ألنها تعلن قضاء اهللا 
 .لشعبه

ن نفس قماش الرداء ومواده، وهى الذهب واألسمانجونى واألرجوان وتصنع الصدرة م
 ).١٧شكل (، ومعانيها سبق ذكرها )الكتان(والقرمز والبوص المبروم 

 



 الِعْشُرونَ وَ  الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٢٤١γ 

 
 .سم ٢٠= شبر  :۱٦ع

تصنع من قطعة قماش طولها شبران وعرضها شبر ثم تثنى فتصير طولها شبر وعرضها 
 .شبر، فتكون مثل كيس من القماش فتحته من فوق

 
على الصدرة فى أربعة صفوف كل منها  ١٢توضع أحجار كريمة عددها  :۲۰-۱۷ع

يحوى ثالثة أحجار، ويحاط كل حجر بطوق ذهبى يثبت به على الصدرة وهذه األحجار الكريمة 
 :هى 

 .عقيق أحمر -١
 .ياقوت أصفر -٢

 .وهو حجر لونه أحمر داكن ومع أشعة الشمس يظهر كأنه شعلة من نار: زمرد  -٣

 .ونه أصفر يميل إلى اإلحمرارول: بهرمان  -٤

 .ياقوت أزرق -٥

 .وهو نوع غالى من العقيق: عقيق أبيض  -٦

 .وهو حجر شفاف به نقط سوداء فيشبه عين القط: عين الهر  -٧

 .هو حجر شفاف به خطوط متموجة: يشم  -٨

 .ولونه أرجوانى أى أحمر مائل للبنفسجى: جمشت  -٩

 .وهو حجر شفاف أو أخضر: زبرجد  -١٠

 .توازيةحجر به خطوط م: جزع  -١١

 .نوع من البلور الثمين: يشب  -١٢
 

يكتب على كل حجر اسم سبط، وبهذا يعلن اهللا أن هارون يدخل باألسباط كلها  :۲۱ع
ويدخل هارون بدماء الحيوانات وعلى . أمام اهللا، فهارون مسئول عن رعايتها ويصلى من أجلها

. صدره األسباط االثنى عشر، فهو بهذا يرمز للمسيح الذى يقدم دمه فداًء لكل المؤمنين به
 :ويظهر هنا أمران 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤٢γ 

مل رئيس الكهنة أسماء أسباط بنى إسرائيل على صدره أى بجوار قلبه فهو يشعر يح -١
بكل مشاكلهم واحتياجاتهم التى يحملها على كتفيه من خالل الحجرين المنقوش عليها 

 . أسماؤهم
 .يشعر بكل فرد من أفراد شعبه، فكل سبط بل كل فرد هو جوهرة فى عينى الراعى -٢

الصدرة فى أعالها وتخيط بها، وتربط هاتان  تعمل حلقتان على طرفى :۲٥-۲۲ع
 ٦الحلقتان بضفيرتين من ذهب فى الطوقين المثبت بهما حجر الجزع المكتوب على كل منها 

وبهذا تكون الصدرة معلقة ومدالة من فوق أى . أسماء لألسباط وموضوعة على كتف هارون
ربعة سالسل ذهبية مجدولة على صدر الكاهن ومربوطة بكتفه وتحيط بالصدرة من جوانبها األ

 .لها) الكردون(فتكون مثل 
تعمل حلقتان من ذهب وتخيطان من طرف الصدرة السفلى ويقابلهما حلقتان  :۲۸-۲٦ع

أخريتان من الذهب تثبتان فى الرداء نفسه أعلى الزنار، وتربط الحلقتان السفليتان للصدرة 
وبهذا تثبت الصدرة من أعلى بالسلسلتين . )أزرق(بالحلقتين اللتين أعلى الزنار بخيط أسمانجونى 

 .الذهب ومن أسفل بخيوط قماش لونها أسمانجونى
الصدرة مثبتة فى الرداء وهى تحمل أسماء االثنى عشر سبًطا، أى بدخوله إلى  :۲۹ع

وتسمى صدرة القضاء ألن بها يعرف قضاء . القدس أو قدس األقداس يدخل كل األسباط معه
وهناك آراء كثيرة فى كيفية إعالن رأى اهللا منها أن ينير أحد أو . مختلفةاهللا فى أمور الشعب ال

 ).١٧شكل (كل األحجار المكتوب عليها أسماء بنى إسرائيل المثبتة على الصدرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصــدرة) : ١٧(شكل 



 الِعْشُرونَ وَ  الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٢٤٣γ 

 .األنوار: األوريم  :۳۰ع
 .الكماالت: التميم 

ة وتستخدم فى معرفة قضاء اهللا فى األوريم والتميم حجران يوضعان داخل كيس الصدر 
 :أمور الشعب عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعلن اهللا مشيئته وذلك عن طريق 

 .أن تنير هذه األحجار أوال تنير -١
فينير اهللا أحدهما فتعرف مشيئة " ال"واألخرى " نعم"هناك رأى أن أحدهما كتب عليها  -٢

 .اهللا
 لتعرف مشيئته فتخضع له وليس لرغباتك الشخصية وهو  ليتك تسأل اهللا فى كل احتياجاتك

 .سيستجيب لك ويعلن رأيه إن كنت خاضًعا له
 

 ):۳٥-۳۱ع(جبة الرداء )  ٤(

َوَيُكوُن ِلَفْتَحِتَها . َوَتُكوُن فـَْتَحُة رَْأِسَها ِفي َوَسِطَها٣٢َوَتْصَنُع ُجبََّة الرَِّداِء ُكلََّها ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ «٣١
َعَة اْلَحاِئكِ َحاِشيَ  َها َصنـْ َوَتْصَنُع َعَلى َأْذيَاِلَها رُمَّانَاٍت ِمْن ٣٣. َال ُتَشقُّ . َكَفْتَحِة الدِّرِْع َيُكوُن َلَها. ٌة َحَوالَيـْ

َها. َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجواٍن َوِقْرِمزٍ  هَ . َعَلى َأْذيَاِلَها َحَوالَيـْ نَـَها َحَوالَيـْ  . اَوَجَالِجَل ِمْن َذَهٍب بـَيـْ
َها٣٤ فـََتُكوُن َعَلى َهاُروَن ٣٥. ُجْلُجَل َذَهٍب َورُمَّانًَة ُجْلُجَل َذَهٍب َورُمَّانًَة َعَلى َأْذيَاِل اْلُجبَِّة َحَوالَيـْ

 .لِْلِخْدَمِة ِلُيْسَمَع َصْوتـَُها ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى اْلُقْدِس َأَماَم الرَّبِّ َوِعْنَد ُخُروِجِه لَِئالَّ َيُموتَ 
 

الجبة هى الثوب الذى يلبس تحت الرداء، وهو أطول منه ويصل إلى تحت الركبة  :۳۱ع
 .قريًبا من القدمين ويعمل من قماش لونه أزرق أى أسمانجونى

 
تكون الجبة قطعة واحدة وتكون الفتحة فى أعالها لتدخل الرأس منها، ويخيط على  :۳۲ع

ال يشق عند لبس أو خلع الجبة، كما تقوى هذه الفتحة حاشية أى شريط من القماش لتقويها حتى 
 .الدروع، وهى مالبس قوية يلبسها المحاربون لتقيهم من السهام

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤٤γ 

تصنع كرات صغيرة مثل الرمانة من القماش أو الخيوط بعضها لونه أزرق  :۳٥-۳۳ع
وتصنع جالجل صغيرة، وتعلق كرة ثم جرس أى . والبعض أرجوانى والبعض اآلخر قرمزى

كرة وبعدها جرس وهكذا حتى إذا دخل رئيس الكهنة إلى قدس األقداس ال يراه  جلجل وبعد ذلك
الكهنة الذين فى القدس بل يسمعون صوت األجراس، فان مات داخل قدس األقداس فال 
يسمعون صوت األجراس حينئذ يشدونه من الحبل المربوط فى قدمه إلى القدس، ألنه ممنوع أن 

باإلضافة إن األجراس تنبهه للتدقيق فى عبادة . ئيس الكهنةيدخل أحد إلى قدس األقداس إال ر 
 .اهللا وخدمته وتنفيذ وصاياه حتى ال يغضب عليه ويموت

والرمانات ترمز لثمار الحياة الروحية التى يحياها الكاهن والشعب، باإلضافة إلى أن بذور 
ائل، أما الجالجل أى الرمان حولها سائل أحمر حلو يرمز لدم المسيح الذى يطهرنا ويزينا بالفض

 :األجراس فترمز إلى 
 .أهمية كلمة اهللا التى يعلمها الكاهن للشعب -١

 .مهابة الكهنوت -٢

 .انتباه الكاهن وتدقيقه فى خدمته -٣

  ليتك تنتبه عند وقوفك للصالة أو عند قراءتك للكتاب المقدس ألنك فى حضرة اهللا المحوط
 .المه وتتمتع بحضرتهبمالئكته، فإذ تشعر بمخافته يفتح ذهنك لتفهم ك

 ):۳۸-۳٦ع(العمامة )  ٥(

َها نـَْقَش َخاِتٍم . َوَتْصَنُع َصِفيَحًة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ «٣٦ ُقُش َعَليـْ َوَتَضُعَها َعَلى ٣٧. »ُقْدٌس لِلرَّبِّ «َوتـَنـْ
اِم اْلِعَماَمِة َتُكوُن . َخْيٍط َأْسَماْنُجوِنيٍّ لَِتُكوَن َعَلى اْلِعَماَمةِ  َهِة َهاُرونَ ٣٨ِإَلى ُقدَّ َتُكوُن َعَلى ِجبـْ فـََيْحِمُل . فـَ

ُسَها بـَُنو ِإْسَرائِيَل َجِميِع َعطَايَا َأْقَداِسِهمْ  َهِتِه َداِئمًا لِلرَِّضا . َهاُروُن ِإْثَم اَألْقَداِس الَِّتي يـَُقدِّ َوَتُكوُن َعَلى ِجبـْ
ُهْم َأَماَم الرَّبِّ   .َعنـْ

 
 .اتمأى كما ينقش على الخ: نقش خاتم  :۳٦ع

حتى يضعها على عمامة " قدس للرب"يعمل صفيحة من الذهب وينقش عليها كلمتى 
 .ألنها توضع فوق جبهة رئيس الكهنة) ٦: ٢٩ص(ودعيت إكليًال فى . رئيس الكهنة



 الِعْشُرونَ وَ  الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٢٤٥γ 

تثبت الصفيحة الذهبية على العمامة أعلى الجبهة بخيوط أسمانجونى أى خيوط  :۳۷ع

وخيوط . ا فى طهارة وال يعمل شيًئا إال خدمة اهللازرقاء لتعلن أن الكاهن مكرس هللا، فيحي

 .األسمانجونى تعلن أنه سماوى يحيا الحياة السمائية

 
تعلن العمامة بصفيحتها الذهبية نقاوة وتكريس الكاهن هللا، فإذ يرى اهللا نقاوته  :۳۸ع

 بإثم األقداسوهذ هو المقصود . يسامح الشعب عن تقصيراتهم فى تقديماتهم وعطاياهم هللا

 .فالكاهن يكمل نقائص عبادة شعبه بصلواته عنه

  ليتك تهتم بمن حولك البعيدين عن اهللا فتصلى ألجلهم وتصوم وتسجد وتطلب معونة اهللا
 .لهم، فإذ يرى اهللا جهادك وشفاعتك فيهم يسندك ويسندهم

 

 ):۳۹ع(القميص )  ٦(

َعَة الطَّرَّازِ َوُتَخرُِّم اْلَقِميَص ِمْن ُبوٍص َوَتْصَنُع اْلِعَماَمَة ٣٩  .ِمْن بُوٍص َواْلِمْنطََقُة َتْصنَـُعَها َصنـْ
 

القميص هو الثوب الذى يلبسه رئيس الكهنة تحت الجبة والرداء الذى عليها، أى أن 

وهذا القميص له أكمام . مالبسه عبارة عن ثالث طبقات، القميص وفوقه الجبة وفوقها الرداء

جه يظهر فيه فتحات صغيرة وهو مصنوع من الكتان ويصل إلى القدمين ومخرم أى منسوج ونسي

 .وتصنع العمامة أيًضا من الكتان

وهذه المنطقة هى قطعة من القماش تربط على ) ٨ع(يوجد منطقة غير الزنار المذكور فى 

الوسط وتوضع على القميص، وتصنع غالًبا من الكتان المطرز أى أن المنطقة تربط على 

 .فيربط على الرداء الخارجىالقميص الداخلى أما الزنار 

  لتكن حياتك مزينة بالفضائل مثل ثيابك التى تهتم بها أمام الناس، فتسعى إلرضاء اهللا
 ومحبة كل من حولك

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤٦γ 

 ):٤۳-٤۰ع(ثياب الكهنة )  ۷(

. ْجِد َواْلبَـَهاءِ َولَِبِني َهاُروَن َتْصَنُع َأْقِمَصًة َوَتْصَنُع َلُهْم َمَناِطَق َوَتْصَنُع َلُهْم َقالَِنَس لِْلمَ «٤٠
ُسُهْم لَِيْكَهُنوا لِ ٤١ َوَتْصَنُع ٤٢. يَوتـُْلِبُس َهاُروَن َأَخاَك ِإيَّاَها َوبَِنيِه َمَعُه َوَتْمَسُحُهْم َوَتْمَألُ أَيَاِديِهْم َوتـَُقدِّ

فـََتُكوُن َعَلى َهاُروَن َوبَِنيِه ِعْنَد ٤٣. َتُكونُ ِمَن اْلَحَقَوْيِن ِإَلى اْلَفْخَذْيِن . َلُهْم َسَراِويَل ِمْن َكتَّاٍن ِلَسْتِر اْلَعْورَةِ 
. ِمُلوا ِإْثمًا َوَيُموُتواُدُخوِلِهْم ِإَلى َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َأْو ِعْنَد اْقِتَراِبِهْم ِإَلى اْلَمْذَبِح ِلْلِخْدَمِة ِفي اْلُقْدِس لَِئالَّ َيحْ 

 .ِدهِ َفرِيَضًة أََبِديًَّة َلُه َوِلَنْسِلِه ِمْن بـَعْ 
 

 :ثياب الكهنة وهم أبناء هارون من اآلتى تتكون  :٤۰ع
 .قميص مثل رئيس الكهنة كما سبق ذكره -١
قلنسوة وهى غطاء للرأس يصنع من الكتان وتشبه الطربوش أو طاقية كبيرة مرتفعة،  -٢

وقد يكون لها طرحة أى قطعة قماش تتدلى من الخلف متصلة بالقلنسوة مثل مالبس 
 .الكهنة الحاليين

 .نطقة وهى قطعة قماش من الكتان المطرز تربط على الوسط ويتدلى طرفها لألمامم -٣
كل مالبس الكهنة من الكتان رمز للنقاوة والبهاء الذى يليق بالوجود فى حضرة اهللا العظيم 

 .الممجد
 

هنا تفاصيل سيامة الكهنة التى سيأتى ذكرها فى األصحاح القادم، فيلبسهم يذكر  :٤۱ع
 .هم بالزيت ويمأل أياديهم أى يعطيهم ذبائح يقدمونها أمام اهللامالبسهم ويمسح

 
وهى من الوسط إلى ما فوق سراويل، يعمل للكهنة مالبس داخلية يسميها  :٤۳، ٤۲ع

الركبة، وهى تعنى اإلحتشام ومخافة اهللا عند الدخول إلى خيمة اإلجتماع للخدمة وتقديم الذبائح، 
 .بس يخطئون إلى اهللا فيموتوا بإثمهمألنهم إذا أهملوا فى لبس هذه المال

وكانت هذه المالبس للخدمة فى خيمة االجتماع، أما خارجها فيلبسون مالبسهم الخاصة 
 .كما يريدون

وفى كنيسة العهد الجديد يلبس الكهنة مالبس بيضاء مزينة عند دخولهم للهيكل وذلك لما 
 :يلى 



 الِعْشُرونَ وَ  الثَّاِمنُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٢٤٧γ 

 .تليق بعظمة اهللا فى هيكله فيلبسون مالبس البهاء -١
 .تدعوهم وشعبهم إلى النقاوة عند االقتراب إلى اهللا -٢
 .امتداًدا ألوامر اهللا فى العهد القديم بالنسبة إلى مالبس الكهنة ألن الكل يقفون أمام اهللا -٣
 ).١٥، ٩:  ٧، ١١: ٦، ٤: ٤رؤ(فى األبدية يلبسون مالبس بيضاء  -٤
 بالمظهر والمالبس ليراك  إن مخافتك هللا تظهر فى احتشامك عند الظهور أمامه، فال تنشغل

وعندما تنمو عالقتك به تكون محتشًما فى كل . اآلخرون بها بل تكون بما يليق بحضرته
 .وقت ألنه يراك



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٤٨γ 

 

 اَألَْصَحاُح التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ 
 تقديس الكهنة

Rη Ε η 
 

 :يبين هذا األصحاح خطوات رسامة الكهنة وهى 
 ).٤ع(الغسل بالماء كعالمة لطهارة القلب  -١
 ).٩-٥ع(لبس ثياب الكهنوت إعالًنا لبدء الخدمة الجديدة المملوءة مجًدا وبهاًء  -٢

 ).٧ع(يصهم لخدمة اهللا المسح بدهن مقدس دليًال على تقديسهم وتخص -٣

 ).١٤-١٠ع(تقديم ذبيحة خطية للتكفير عن خطاياهم  -٤

 ).١٨-١٥ع(تقديم محرقة لتكون رائحة سرور أمام الرب  -٥

تقديم كبش الملء كذبيحة سالمة وترديد أجزاء من الذبيحة مع التقدمة النباتية لتسليمهم  -٦
 ).٢٥-١٩ع(وبدءهم الخدمة الكهنوتية 

، ٢٦ع(مـة على شركتهم مع اهللا ومكافأة على عملهم المبارك األكـل من الذبيحـة كعال -٧
٢٧.( 

  
 ):۳-۱ع(إعداد التقدمات )  ۱(

 ُخْذ ثـَْورًا َواِحدًا اْبَن بـََقٍر وََكْبَشْيِن َصِحيَحْيِن : َوَهَذا َما َتْصنَـُعُه َلُهْم لِتَـْقِديِسِهْم لَِيْكَهُنوا ِلي«١
َراَص َفِطيٍر مَ ٢ َز َفِطيٍر َوَأقـْ  . ِمْن َدِقيِق ِحْنطٍَة َتْصنَـُعَها. ْلُتوتًَة ِبَزْيٍت َورِقَاَق َفِطيٍر َمْدُهونًَة ِبَزْيتٍ َوُخبـْ
ُمَها ِفي السَّلَِّة َمَع الثـَّْوِر َواْلَكْبَشْينِ ٣  .َوَتْجَعُلَها ِفي َسلٍَّة َواِحَدٍة َوتـَُقدِّ

 
 .بال عيب: صحيحين  :۱ع

كهنة وتكريسهم للعمل الكهنوتى والتى أمر اهللا يحدد االحتياجات المطلوبة ليوم سيامة ال
 :موسى أن يعدها وهى 

 



 التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَألَْصَحاُح  

γ٢٤٩γ 

 .يقدم كذبيحة خطية: الثور  -١
 .كبش كذبيحة محرقة -٢

 .كبش آخر ذبيحة ملء -٣
وهذه الذبائح ترمز إلى المسيح الذى يقدم نفسه عنا على الصليب ويسفك دمه ألجلنا وبدمه 

 .نوتيعطى الكنيسة أسرارها المقدسة التى منها سر الكه
 

إلى جانب الذبائح، يعد موسى تقدمة نباتية عبارة عن عجائن مصنوعة من أفخر  :۲ع
أنواع الدقيق وهو القمح، وهى ترمز لحياة المسيح على األرض التى بال عيب، وتشمل التقدمة 

- :ثالثة أنواع
خبز فطير أى بال خمير ألن الخمير يرمز إلى الشر الذى ينتشر داخل اإلنسان كما  -١

 ).١: ١٢لو(المسيح عن خمير الفريسيين الذى هو رياءهم  تكلم
ونالحظ هنا إضافة الزيت الذى يرمز إلى . أقراص فطير ملتوتة أى معجونة بزيت -٢

 .عمل الروح القدس

 .رقاق فطير مدهونة بزيت وهى مثل األقراص السابقة ولكن رقيقة عنها -٣

وع الفضائل فى حياة المسيح وفى ويالحظ فى الثالثة أنواع السابقة التنوع والمقصود به تن
 .حياة الكاهن المكرس هللا

 
توضع أنواع الخبز السابق ذكرها فى سلة واحدة ألنها ترمز لحياة المسيح الواحد  :۳ع

وتقدم الذبائح والسلة أمام اهللا فى . الذى يفدى البشرية كلها والكاهن الذى يصلى عن كل شعبه
 .يوم سيامة الكهنة

 ا تحتاجه الخدمة حتى تكون كاملة امام اهللا واهتم باألكثر أن تعد نفسك إهتم بإعداد كل م
للصالة بطرد كل فكر ردئ وتذكر عظمة الوجود أمام اهللا، ويساعدك على هذا القراءة فى 

هذا يجعلك تشعر بحضرة اهللا . الخ... الكتاب المقدس أو محاسبة نفسك أو ترديد ترنيمة 
 .وتتمتع بعمق كلمات الصالة



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٥٠γ 

 
 ):۹-٤ع(خطوات إقامة الكهنة   )۲(

ُم َهاُروَن َوبَِنيِه ِإَلى بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َوتـَْغِسُلُهْم ِبَماءٍ «٤ َوتَْأُخُذ الثـَِّياَب َوتـُْلِبُس َهاُروَن ٥. َوتـَُقدِّ
ُه ِبُزنَّاِر الرَِّداءِ  َوَتَضُع اْلِعَماَمَة َعَلى رَْأِسِه َوَتْجَعُل اْإلِْكِليَل ٦ اْلَقِميَص َوُجبََّة الرَِّداِء َوالرَِّداَء َوالصُّْدرََة َوَتُشدُّ

ُم بَِنيِه َوتـُْلِبُسُهْم ٨. َوتَْأُخُذ ُدْهَن اْلَمْسَحِة َوَتْسُكُبُه َعَلى رَْأِسِه َوَتْمَسُحهُ ٧اْلُمَقدََّس َعَلى اْلِعَماَمِة  َوتـَُقدِّ
َوَتْمَألُ . فـََيُكوُن َلُهْم َكَهُنوٌت َفرِيَضًة أََبِديَّةً . َوَتُشدُّ َلُهْم َقالَِنسَ . بَِنيهِ َوتـَُنطُِّقُهْم ِبَمَناِطَق َهاُروَن وَ ٩. َأْقِمَصةً 

 .َيَد َهاُروَن َوأَْيِدَي بَِنيهِ 
 

الخطوة األولى فى إقامة الكهنة اغتسالهم بالماء أى استحمام كامل وكان ذلك فى  :٤ع

إلى القدس، وهى ترمز للطهارة من كل  المرحضة المقامة داخل خيمة األجتماع قبل الدخول

 .ومازال هذا الطقس يتم فى القداس اإللهى بغسل الكاهن يديه قبل البدء فيه. خطية ورفض الشر

 

الخطوة الثانية هى ارتداء مالبس الكهنوت، فيلبس أوًال القميص ويربطه بمنطقة  :٦، ٥ع

ربطه بالزنار عند الوسط ويلبس من الوسط ثم يرتدى الجبة وبعد ذلك يرتدى فوقها الرداء وي

الصدرة على صدره وفيها األوريم والتميم، ثم يلبس العمامة وعليها اإلكليل أى صفيحة الذهب 

وهذه المالبس التى يلبسها رئيس الكهنة ترمز إلى ارتداء البر والحياة . المكتوب عليها قدس للرب

على صدره وعلى كتفه كما ذكرنا فى الصالحة مع اهللا وتحمله مسئولية رعاية شعبه الموجودين 

 .األصحاح السابق

 

الخطوة الثالثة هى المسح بالدهن وهو عبارة عن مجموعة مواد ذات رائحة طيبة  :۷ع

والدهن ) ٧: ٤٥مز(، ويسمى أيًضا زيت االبتهاج )٣٠ص(تخلط بالزيت كما سيأتى ذكره فى 

ن باإلضافة إلى مسحه هو ويتم المسح بسكب الزيت على رأس هارو ). ٢: ١٣٣مز" (الطيب



 التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَألَْصَحاُح  

γ٢٥١γ 

والزيت يرمز إلى الروح القدس الذى يحل على الكاهن ويعمل فيه ويعطيه قوة . وثيابه بالزيت

 .ممارسة خدمة الكهنوت والذى أصبح سًرا من أسرار الكنيسة فى العهد الجديد

 :كما أن المسح بالزيت الطيب يرمز إلى 

 .شعبهمأن الكهنة هم الرائحة الزكية هللا أمام ووسط  -١

 . كما يستخدم الزيت لإلضاءة، يضئ الكهنة ويكونون نوًرا وسط شعبهم -٢

: ٤لو(مسـح الكهنة فى العهد القديم يرمز للمسيح الذى مسح بالروح القدس ليتمم فداءنا  -٣

١٩-١٨.( 

 

 .أى تلبسهم قالنس: تشد لهم قالنس  :۹، ۸ع

ب هارون رئيس الكهنة، أما الكهنة فيلبسهم موسى مالبسهم الكهنوتية وهى أقل من ثيا

فيلبسوا أقمصة ويربطوها بمنطقة عند الوسط ثم قالنس على رؤوسهم، غالًبا كانت طاقية يلف 

ويمسحوا بالزيت ولكن ال يسكب على رؤوسهم . عليها قطعة قماش مثل لف العمامة عند البعض

 .دهن فهذا يميز رئيس الكهنة ليعلن أنه رئيس الكهنوت

ءهم بنعمة اهللا لممارسة الكهنوت وأيًضا يأخذون من ذبيحة الملء ومأل أيديهم يعنى امتال

ويأكلون منها، وهذا يرمز للشبع الروحى الذى يناله الكاهن فهو يشبع روحًيا ومادًيا وال يحتاج 

 .إلى شئ

ومأل اليد يعنى أيًضا المشاركة فى تقديم الذبيحة بحمل جزء منها وتحريكه أمام اهللا أى بدء 

وتية أى أن مأل اليد هو تقديس للكهنة أى تخصيصهم للخدمة الكهنوتية وبدءهم الخدمة الكهن

 .فيها

  إن خدمة اهللا عظيمة جًدا فإن تقدمت إليها فى أى عمل ولو صغير، إهتم بالتوبة عن كل

خطية والتحلى بالفضائل التى يساعدك على اكتسابها الروح القدس فتستطيع أن تختبر عمل 

 .رح بهاهللا فى الخدمة وتف



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٥٢γ 

 ):۱٤-۱۰ع(ذبيحة الخطية )  ۳(

اِم َخْيَمِة اِالْجِتَماِع فـََيَضُع َهاُروُن َوبـَُنوُه أَْيِديـَُهْم َعَلى رَْأِس الثـَّْورِ «١٠ ُم الثـَّْوَر ِإَلى ُقدَّ  . َوتـَُقدِّ
ْن َدِم الثـَّْوِر َوَتْجَعُلُه َعَلى قـُُروِن َوتَْأُخُذ مِ ١٢. فـََتْذَبُح الثـَّْوَر َأَماَم الرَّبِّ ِعْنَد بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ ١١

ِم َتُصبُُّه ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْذَبحِ  َوتَْأُخُذ ُكلَّ الشَّْحِم الَِّذي يـَُغشِّي اْلَجْوَف ١٣. اْلَمْذَبِح بِِإْصِبِعَك َوَساِئَر الدَّ
َوَأمَّا َلْحُم الثـَّْوِر َوِجْلُدُه َوفـَْرثُُه ١٤. ُتوِقُدَها َعَلى اْلَمْذَبحِ َوزِيَاَدَة اْلَكِبِد َواْلُكْلَيتَـْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما وَ 

 .ُهَو َذبِيَحُة َخِطيَّةٍ . فـََتْحرِقـَُها بَِناٍر َخارَِج اْلَمَحلَّةِ 
 

يتم التقديس أى سيامة هؤالء الكهنة بيد موسى، الذى يرمز لألسقف أو البطريرك،  :۱۰ع
 .رمز للكنيسة، أى أنهم يرسموا أمام اهللا وأمام شعبهأمام خيمة اإلجتماع، التى ت

وهو رمز . ويضع هارون وبنيه أيديهم على رأس الثور لتنتقل خطاياهم من على رؤوسهم
لسر اإلعتراف حيث تنتقل الخطية من على رأس المعترف إلى المسيح الذى ُذبح عنا على 

 .الصليب
 

بيحة الصليب فى أحد جوانبها، وهو هذا الثور هو ذبيحة خطية وهو يرمز إلى ذ :۱۱ع
حمل خطايا البشر ومنهم الكهنة، ألنه هو أيًضا إنسان ُمَعرَّض للسقوط فى الخطية، فيذبح أمام 

 .خيمة االجتماع إعالًنا أن الخالص فى الكنيسة
 

 ،)٣: ٢٧ص(يجمع الدم فى طسوت كما سبق وهى المسماة مراكن أى أوانى مسطحة :۱۲ع
ع على قرون المذبح التى ترمز إلى القوة، أى أن ذبيحة المسيح قوية ويأخذ منه موسى ويض

 .وتقدم غفراًنا كامًال لمن يؤمن به ويعترف بخطاياه ويتقدم إلى سر الكهنوت
أما باقى الدم فيصبه إلى أسفل المذبح، ولعل المقصود أن يسقط الدم فى الحاجب وهو 

 ).٥: ٢٧ص(ى األرض مثل رف مقعر عند منتصف المذبح فال يسقط الدم عل
، ٣٦ع(ومسـح المذبـح بالدم يتـم تقديسـًا له بسبب خطايا الشعب التى تدنسه وتغضب اهللا 

وألن حياة الحيوان فى دمه، فسكبه أسفل المذبح هو إعالن من اإلنسان ). ١٦:  ١٦، ١٥: ٨ال



 التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَألَْصَحاُح  

γ٢٥٣γ 

يح الذى مات عنا أن دم الحيوان يكفِّر عنه بدًال من موت اإلنسان نفسه، وهذا يرمز إلى دم المس
 .وفدانا

 
الشحم هو أكثر شئ دسم داخل جسم الحيوان، فيقدم هللا دائًما ويحرق على المذبح  :۱۳ع

ويفهم من هذا أن الحيوان يقطع ويظهر جوفه وهذا . مع جزء من الكبد والكليتين ألهميتهم أيًضا
 .يرمز لفحص اإلنسان أفكاره ونيات قلبه وكل ما فى داخله

 فسك كل يوم أمام اهللا وتقدم توبة عن كل خطاياك حتى لو كانت بالفكر أو ليتك تفحص ن
النية، فتتنقى ويحل محلها كلمات الصالة والتسبيح فتكون ذبيحة حب أمامه مثل الشحم الذى 

 .يحرق على المذبح
 

 . فضالت الثور الموجودة داخل جهازه الهضمى: فرثه  :۱٤ع
تحرق خارج المحلة، أى المكان الذى يسكنه بنو باقى الحيوان أى لحمه وجلده وفضالته 

فهذا الثور ذبيحة خطية فيحرق بعيًدا عن اهللا الذى يكره . إسرائيل رمًزا لتنافر اهللا مع الخطية
وترمز ذبيحة الخطية للمسيح الذى حمل خطايانا ومات عنا على الصليب خارج المحلة . الخطية

 .أى خارج أورشليم
 

 ):۱۸-۱٥ع(ذبيحة محرقة )  ٤(

فـََتْذَبُح اْلَكْبَش ١٦. َوتَْأُخُذ اْلَكْبَش اْلَواِحَد فـََيَضُع َهاُروُن َوبـَُنوُه أَْيِديـَُهْم َعَلى رَْأِس اْلَكْبشِ «١٥
ُه َعَلى اْلَمْذَبِح ِمْن ُكلِّ نَاِحَيةٍ  َوَأَكارَِعُه َوتـَْقَطُع اْلَكْبَش ِإَلى ِقطَِعِه َوتـَْغِسُل َجْوَفُه ١٧. َوتَْأُخُذ َدَمُه َوتـَُرشُّ

. رَاِئَحُة ُسُرورٍ . ُهَو ُمْحَرَقٌة ِللرَّبِّ . َوُتوِقُد ُكلَّ اْلَكْبِش َعَلى اْلَمْذَبحِ ١٨َوَتْجَعُلَها َعَلى ِقطَِعِه َوَعَلى رَْأِسِه 
 .َوُقوٌد ُهَو لِلرَّبِّ 

 
يأخذ موسى كبًشا من الكبشين ويضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه إعالًنا أن  :۱٥ع

فهو يرمز للمسيح الذى تقدم عنا على الصليب وأرضى اهللا . ا الكبش سينوب عنهم أمام اهللاهذ
 .بحياته النقية فيرضى اهللا عنا إن آمنا به وعشنا معه



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٥٤γ 

يذبح الكبش ليقدم ذبيحة محرقة أمام اهللا، رمًزا للمسيح الذى بال خطية ومات عنا  :۱٦ع
على جوانب المذبح النحاسى األربعة فتسيل  ليشَتمه اآلب رائحة ذكية عنا، ويرش دم الكبش

 .وتتجمع فى الحاجب أى الرف الموجود أسفل سطح المذبح
 

يهتم بتقطيع الكبش إلى قطع رمًزا آلالم المسيح التى اجتازها طوال حياته، وتغسل  :۱۷ع
عنا هذه القطع وكل جوفه إعالًنا لطهارته من الخارج والداخل فهو يرمز للمسيح البار الذى مات 

وهذا يشير إلى أهمية طهارة الكاهن من داخله ومن خارجه أى . ليكون رائحة ذكية أمام اهللا
 .سلوكه وأفكاره

  إقبل األلم والتعب من أجل اهللا واحتمل اإلساءات واالتهامات الزور بنقاوة قلب دون
 .اضطراب فتصير ذبيحة حب ورائحة ذكية أمام اهللا

 
 .فيه على المذبح كذبيحة محرقة إلرضاء اهللا يحرق لحم الحيوان وكل ما :۱۸ع
 

 ):۲۸-۱۹ع(ذبيحة الملء )  ٥(

فـََتْذَبُح اْلَكْبَش ٢٠. فـََيَضُع َهاُروُن َوبـَُنوُه أَْيِديـَُهْم َعَلى رَْأِس اْلَكْبشِ . َوتَْأُخُذ اْلَكْبَش الثَّاِنيَ «١٩
َن َوَعَلى َشْحِم آَذاِن بَِنيِه اْلُيْمَنى َوَعَلى أَبَاِهِم أَْيِديِهِم اْلُيْمَنى َوتَْأُخُذ ِمْن َدِمِه َوَتْجَعُل َعَلى َشْحَمِة ُأُذِن َهاُرو 

َم َعَلى اْلَمْذَبِح ِمْن ُكلِّ نَاِحَيةٍ . َوَعَلى أَبَاِهِم َأْرُجِلِهِم اْلُيْمَنى ِم الَِّذي َعَلى ٢١. َوتـَُرشُّ الدَّ َوتَْأُخُذ ِمَن الدَّ
َيتَـَقدَُّس ُهَو َوثَِيابُُه اْلَمْذَبِح َوِمْن ُدْهِن اْلمَ  ْسَحِة َوتـَْنِضُح َعَلى َهاُروَن َوثَِيابِِه َوَعَلى بَِنيِه َوثَِياِب بَِنيِه َمَعُه فـَ
ْلَيَة َوالشَّْحَم الَِّذي يـَُغشِّي اْلَجْوَف َوزِيَ : ُثمَّ تَْأُخُذ ِمَن اْلَكْبشِ ٢٢. َوبـَُنوُه َوثَِياُب بَِنيِه َمَعهُ  اَدَة الشَّْحَم َواْإلِ

َوَرِغيفًا َواِحدًا ِمَن اْلُخْبِز ٢٣. فَِإنَُّه َكْبُش ِمْلءٍ . اْلَكِبِد َواْلُكْلَيتَـْيِن َوالشَّْحَم الَِّذي َعَلْيِهَما َوالسَّاَق اْلُيْمَنى
َوَتَضُع اْلَجِميَع ِفي ٢٤الرَّبِّ َوقـُْرصًا َواِحدًا ِمَن اْلُخْبِز ِبَزْيٍت َوُرقَاَقًة َواِحَدًة ِمْن َسلَِّة اْلَفِطيِر الَِّتي َأَماَم 

ُثمَّ تَْأُخُذَها ِمْن أَْيِديِهْم َوُتوِقُدَها َعَلى اْلَمْذَبِح ٢٥. َيَدْي َهاُروَن َوِفي أَْيِدي بَِنيِه َوتـَُردُِّدَها تـَْرِديداً َأَماَم الرَّبِّ 
ثُمَّ تَْأُخُذ اْلَقصَّ ِمْن َكْبِش اْلِمْلِء الَِّذي «٢٦. لرَّبِّ َوُقوٌد ُهَو لِ . فـَْوَق اْلُمْحَرَقِة رَاِئَحَة ُسُروٍر َأَماَم الرَّبِّ 

َوتـَُقدُِّس َقصَّ التـَّْرِديِد َوَساَق الرَِّفيَعِة الَِّذي ُردَِّد ٢٧. ِلَهاُروَن َوتـَُردُِّدُه تـَْرِديدًا َأَماَم الرَّبِّ فـََيُكوُن َلَك َنِصيباً 



 التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَألَْصَحاُح  

γ٢٥٥γ 

فـََيُكونَاِن ِلَهاُروَن َوبَِنيِه َفرِيَضًة أََبِديًَّة ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ٢٨مَّا ِلَهاُروَن َوِلَبِنيِه َوالَِّذي رُِفَع ِمْن َكْبِش اْلِمْلِء مِ 
 .َوَيُكونَاِن َرِفيَعًة ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن َذبَاِئِح َسَالَمِتِهْم َرِفيَعتَـُهْم لِلرَّبِّ . ألَنـَُّهَما َرِفيَعةٌ 

 
الكبش الثانى يقدم ذبيحة ملء، أى ذبيحة يملئون أيديهم منها ويبدأون بها ممارسة  :۱۹ع

، ويأخذون ليأكلوا منها إلعالن شركة حب بينهم وبين اهللا لذلك يضع )٢٢: ٨ال(سر الكهنوت 
هارون وبنوه أيديهم على الذبيحة ليعلنوا محبتهم هللا وهو بمحبته يعطيهم منها ليأكلوا فيشتركوا 

 .مشاعر حب واحدةمعه فى 
 

بعد ذبح الكبش، يأخذ موسى من الدم ويمسح شحمة أذن هارون وبنيه، وهى  :۲۰ع
الجزء اللين السفلى من لحم األذن وهو يرمز لتقديس األذن لتسمع كالم اهللا ويمسح أيًضا إبهام 

ح إبهام ثم يمس. اليد اليمنى، وهو أهم أصبع فى اليد، رمًزا لتقديس أعمال الكهنة وتكريسها هللا
وقد اختيرت . الرجل اليمنى، وهو أهم أصبع فى الرجل، رمًزا لتقديس سلوكهم وكل طرقهم هللا

 .األعضاء اليمنى ألنها ترمز إلى القوة والبركة، وهذه األعضاء تمثل اإلنسان كله
 .ويرش الدم على جوانب المذبح األربعة مثل طقس ذبيحة المحرقة

 
لكهنة وثيابهم رمًزا ألن كهنوتهم مأخوذ من دم بعد ذلك يرش من الدم على ا :۲۱ع

المسيح، ثم يرش من دهن المسحة التى تعلن تكريسهم لخدمة الرب، فالدم يرمز للعهد بين اهللا 
 .والكهنة والدهن بالزيت يرمز لنعمة الروح القدس المعطاة لهم ألداء خدمتهم

 
 .ذيل الخروف مملوء شحًما: اإللية  :۲۲ع

ع من ذبيحة السالمة التى يشترك مقدمها فى األكل منها، وذبيحة ذبيحة الملء هى نو 
وفى هذه الذبيحة . الملء تقدم فقط يوم رسامة الكاهن ألنها إعالن عن بدء خدمته وتسليمها له

يأخذ موسى جميع الشحم الذى فى الذبيحة مع جزء من الكبد والكليتين ويقدمه على المذبح هللا 
يع الذبائح، ألن اهللا يأخذ أوًال أدسم وأهم ما فى الذبيحة ويضاف ليحرق، كما هو العادة فى جم

إليها الساق اليمنى األمامية التى للكبش، وهى التى يأخذها الكاهن من ذبائح الشعب، أما هنا 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٥٦γ 

فألن الذبيحة مقدمة عن الكاهن فيأخذ اهللا الساق اليمنى لتحرق على المذبح، وهى ترمز 
فاألعمال القوية تقدم هللا قبل أن يستخدم اإلنسان قوته الحتياجاته  لألعمال فاليمين ترمز للقوة،

 .الخاصة
 

يضاف إلى ما ُيَقدَّم هللا من ذبيحة الملء من التقدمات المادية عينة من كل تقدمة،  :۲۳ع
 .ألنه إذ يأخذ اهللا من التقدمة يبارك باقى الطعام عندما يأكله الكهنة

 انياتك لتعلن حبك له فيبارك باقى أعمالك وأفكارك إحرص أن تقدم هللا بكور وقتك وٕامك
 .وتتمتع بعشرته دائًما

 
يضع موسى الشحم والساق اليمنى والتقدمات المادية على أيدى هارون وبنيه  :۲٤ع

والترديد معناه حركة أفقية لليد إلى األمام ثم .ليعلنوا أنهم هم المقدمون لها أمام الرب برضا وفرح
. وبعد ذلك اليسار، فيقدمون التقدمة هللا الممجد فى جهات العالم األربع إلى الخلف ثم اليمين

ويقدمونها إلى األمام نحو المذبح أى هللا ثم إلى الخلف أى نحوهم فينالون بركة بتقديمهم هذه 
الذبيحة ثم يحركون أيديهم يميًنا ويساًرا أى أن الشعب كله الذى يرعونه ينال بركة من خدمتهم 

 .الكهنوتية
 

كل هذه األجزاء من كبش الملء مع التقدمات النباتية أى الفطير واألقراص  :۲٥ع
 .الملتوتة والرقاق تقدم هللا ذبيحة حب ويحرقها موسى على المذبح

 
 .أى الكبش المقدم لتقديس هارون وبنيه: كبش الملء الذى لهارون  :۲٦ع

 .وأفخرهالعظم الذى يرتبط به صدر الذبيحة ويحوى أكبر كمية لحم : القص
القص أو صدر الذبيحة يحمله موسى على يديه ويردده أى يرفعه إلى أعلى ألنه مقدم هللا 
ساكن السماء وينزله إلى أسفل أى أنه معطى هبة من اهللا له، ثم يأخذه ليطبخه ويأكله هو 

وهذا إعالن للبركة التى ينالها الكاهن من خدمته ويأخذها بشكل مادى هنا كجزء من . وأسرته
 .بيحة، وهى ترمز أيًضا للبركات الروحية التى ينالها كاهن العهد الجديد من خدمتهالذ
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 .الذبيحة أو التقدمة التى ترفع إلى اهللا ساكن السماء أى تقدم له: رفيعة  :۲۸، ۲۷ع
يعلن اهللا هنا لموسى أن نصيب الكاهن فى الذبائح التى يقدمها الشعب هو قص أو صدر 

أما هذه الذبيحة التى تقدم . فيأخذها طعاًما له وألسرته من ذبائح السالمةالذبيحة والساق اليمنى، 
يوم سيامة هارون فقد أخذ موسى القص أى الصدر ولكن طوال أيامهم يأخذ الكاهن من ذبائح 

 .الشعب الصدر

  إهتم أن تقدم محبتك هللا سواء فى عبادة مقدسة أو فى خدمة له، فهى بركة لك باإلضافة
رح قلب اهللا الذى يفيض عليك بمراحمه واضًعا أمام عينيك محبته التى قدمها لك إلى أنها تف

 .على الصليب لتتجاوب معها بما تقدمه له
 
 ):۳۰، ۲۹ع(تقديس ثياب الكهنة )  ٦(

َسُة الَِّتي ِلَهاُروَن َتُكوُن لَِبِنيِه بـَْعَدُه لُِيْمَسُحوا ِفيَها َولُِتْمَأل فِ «٢٩  . يَها أَْيِديِهمْ َوالثـَِّياُب اْلُمَقدَّ
َعَة أَيَّاٍم يـَْلِبُسَها اْلَكاِهُن الَِّذي ُهَو ِعَوٌض َعْنُه ِمْن بَِنيِه الَِّذي َيْدُخُل َخْيَمَة اِالْجِتَماِع لِيَ ٣٠ ْخِدَم ِفي َسبـْ

 .اْلُقْدسِ 
 

الثياب الكهنوتية التى تقدست بمسح هارون رئيس كهنة يلبسها من يقام رئيس  :۲۹ع
 .ه وذلك تقديًسا لهذه الثياب العظيمة ألنها دخلت أمام اهللا وخدمتهكهنة بعد موت

  كم هو عظيم الدخول أمام اهللا وأعظم منه التناول من أسراره المقدسة، فاهتم بيوم تناولك من
األسرار المقدسة وتمتع بالدخول إلى الكنيسة أى إلى حضرة اهللا بل أيًضا فى إمكانك أن 

 .أو فى أى مكان فيصير ليس ثيابك فقط، بل قلبك أيًضا مقدًساتتمتع به سواء فى مخدعك 
 

طقس تكريس الكهنة أو رئيس الكهنة أن يظل بهذه المالبس سبعة أيام داخل  :۳۰ع
 خيمة اإلجتماع ليتمتع بحضرة اهللا ويمتلئ بنعمته فى بداية خدمته كما يذكر ذلك بالتفصيل فى 

 .يوًما فى الدير ٤٠كاهن الجديد بخلوة وفى العهد الجديد يتمتع ال). ٣٥-٣٣: ٨ال(
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 ):۳۷-۳۱ع(طعام الكهنة وتقديس المذبح )  ۷(

َتْأُخُذُه َوَتْطُبُخ َلْحَمُه ِفي َمَكاٍن ُمَقدَّسٍ «٣١ َيْأُكُل َهاُروُن َوبـَُنوُه َلْحَم ٣٢. َوَأمَّا َكْبُش اْلِمْلِء فـَ فـَ
َز الَِّذي ِفي السَّلَِّة ِعْنَد بَ  ُهْم ِلِمْلِء ٣٣. اِب َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ اْلَكْبِش َواْلُخبـْ يَْأُكُلَها الَِّذيَن ُكفَِّر ِبَها َعنـْ

َوِإْن بَِقَي َشْيٌء ِمْن َلْحِم اْلِمْلِء َأْو ِمَن ٣٤. َوَأمَّا اَألْجَنِبيُّ َفَال يَْأُكُل ألَنـََّها ُمَقدََّسةٌ . أَْيِديِهْم ِلتَـْقِديِسِهمْ 
َوَتْصَنُع ِلَهاُروَن َوبَِنيِه َهَكَذا ِبَحَسِب ُكلِّ ٣٥. َال يـُؤَْكُل ألَنَُّه ُمَقدَّسٌ . ُتْحِرُق اْلَباِقَي بِالنَّارِ  اْلُخْبِز ِإَلى الصََّباحِ 

َعَة أَيَّاٍم َتْمَألُ أَْيِدَيِهمْ . َما َأَمْرُتكَ  ُم ثـَْوَر َخِطيٍَّة ُكلَّ يـَْوٍم َألْجِل اْلَكفَّارَةِ ٣٦. َسبـْ ُر اْلَمْذَبَح بَِتْكِفيِرَك َوُتَطهِّ . َوتـَُقدِّ
َعَة أَيَّاٍم ُتَكفُِّر َعَلى اْلَمْذَبِح َوتـَُقدُِّسهُ ٣٧. َوَتْمَسُحُه لِتَـْقِديِسهِ . َعَلْيهِ  ُكلُّ . فَـَيُكوُن اْلَمْذَبُح ُقْدَس َأْقَداسٍ . َسبـْ

 .َما َمسَّ اْلَمْذَبَح َيُكوُن ُمَقدَّساً 
 

ى على المذبح ويأخذ موسى الصدر أو القفص، بعد أن ُيحَرق الشحم والساق اليمن :۳۱ع

يأخذ الكهنة باقى لحم الكبش ويطبخونه بجوار باب خيمة االجتماع أى ال يتركون خيمة 

 .االجتماع

 

 .أى هارون وبنوه الذين قدمت عنهم: الذين كفر عنهم  :۳۳-۳۲ع

 .غير الكهنة: األجنبى 

ه ذبيحة كفارية عنهم، وذلك عند يأكل هارون وبنوه، أى كل الكهنة، من لحم الكبش ألن

وهذا األكل يعنى . باب خيمة االجتماع ألنهم ضيوب عند اهللا، فيتقدسون ويتكرسون لخدمة اهللا

قطع عهد مع اهللا أن يتكرسوا لخدمته وهو يكون مسئوًال عنهم ويدبر احتياجاتهم الروحية والمادية 

وهذا رمز لذبيحة المسيح . ترضيه باإلضافة إلى أن الكهنة تكون كل أعمالهم أمام اهللا أى

 .الكفارية عن كهنته فى سر الكهنوت وقوته المعطاة فى هذا السر

 

ذبيحة الملء مثل ذبيحة السالمة يأكل منها مقدمها، وهى ترمز إلى ذبيحة العهد  :۳٤ع

ه لو الجديد أى جسد الرب ودمه، فتقديًسا لها ال يبقى شيًئا منها لليوم التالى وٕان بقى يحرق، ألن
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ًضا للفساد أو يأكل منه أحد غير الكهنة فيخطئ وال يؤكل . بقى شئ من ذبيحة الملء يكون ُمعرَّ

 .فى اليوم التالى ألنه مقدس أى مخصص للكهنة فيأكلونه يوم تقديسهم

وكبش الملء يرمز أيًضا للمسيح الذى ُذِبَح على الصليب ليقدس كهنة لخدمة شعبه 

 .ويكونون وكالء على أسراره

 

يتكرر ما تم فى اليوم األول لتكريس الكهنة وهو تقديم ثور وكبشين لمدة سبعة أيام  :۳٥ع

وذلك تأكيًدا لقداسة الكهنوت وليبقى الكاهن داخل خيمة االجتماع كما . وتقدم هذه التقدمات يومًيا

 .يوًما بالدير بعد سيامته ٤٠يبقى كاهن العهد الجديد 

 

 .بح النحاسى مقدًسا بمنزلة قدس األقداسيصير المذ: قدس أقداس  :۳۷، ۳٦ع

هذه الذبائح، أى الثور والكبشين، التى تقدم يومًيا تقدس وتكرس ليس فقط الكهنة بل المذبح 

 .النحاسى أيًضا، فيصير المذبح مقدًسا ويقدس كل من يلمسه ويباركه

 ل األعمال سر التناول يقدس حياتك ويكرس قلبك هللا فاحرص على ممارسته طوال السنة وقب
 .الكبيرة ليباركك فى حياتك

 
 ):٤٦-۳۸ع(التقدمة اليومية )  ۸(

ُمُه َعَلى اْلَمْذَبحِ «٣٨ ُمُه ٣٩. َخُروفَاِن َحْوِليَّاِن ُكلَّ يـَْوٍم َداِئماً : َوَهَذا َما تـَُقدِّ اْلَخُروُف اْلَواِحُد تـَُقدِّ
ُمُه ِفي اْلَعِشيَّةِ  َوُعْشٌر ِمْن َدِقيٍق َمْلُتوٍت ِبُرْبِع اْلِهيِن ِمْن زَْيِت الرَّضِّ ٤٠. َصَباحًا َواْلَخُروُف الثَّاِني تـَُقدِّ

ُمُه ِفي اْلَعِشيَّةِ ٤١. َوَسِكيٌب رُْبُع اْلِهيِن ِمَن اْلَخْمِر ِلْلَخُروِف اْلَواِحدِ  ِمْثَل تـَْقِدَمِة . َواْلَخُروُف الثَّاِني تـَُقدِّ
ُمْحَرَقٌة َداِئَمٌة ِفي َأْجَياِلُكْم ِعْنَد بَاِب َخْيَمِة ٤٢. َحُة ُسُروٍر َوُقوٌد ِللرَّبِّ رَائِ . الصََّباِح َوَسِكيِبِه َتْصَنُع َلهُ 

َوَأْجَتِمُع ُهَناَك بَِبِني ِإْسَرائِيَل فـَيُـَقدَُّس ٤٣. َحْيُث َأْجَتِمُع ِبُكْم ِألَُكلَِّمَك ُهَناكَ . اِالْجِتَماِع َأَماَم الرَّبِّ 
ُسُهْم لَِيْكَهُنوا ِلي. َخْيَمَة اِالْجِتَماِع َواْلَمْذَبحَ  َوأَُقدِّسُ ٤٤. ِبَمْجِدي َوَأْسُكُن ِفي ٤٥. َوَهاُروُن َوبـَُنوُه أَُقدِّ
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فـَيَـْعَلُموَن أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُهُم الَِّذي َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ٤٦َوْسِط بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلهًا 
 .أَنَا الرَّبُّ ِإَلُهُهمْ . َن ِفي َوْسِطِهمْ َألْسكُ 

 
أى ابن سنة إشارة إلى تمام النمو والنضج وفى نفس الوقت إلى : حولى  :۳۹، ۳۸ع

 .البراءة والنقاوة
بعد رسامة الكهنة حدثهم اهللا عن المحرقات اليومية التى سيقدمها الكهنة له بعد رسامتهم 

قة صباح واألخرى محرقة مساء، فيقدم على المذبح مباشرة وهى خروفان حوليان أحدهما محر 
النحاسى خروف عمره سنة فى الصباح ذبيحة محرقة إلرضاء اهللا وقبل أن تنطفئ نارها يقدم 
بين العشاءين أى بين الثالثة والخامسة مساًء ذبيحة محرقة أخرى، أى تظل نار مشتعلة دائًما 

ثم ظلت متقدة على المذبح طوال السنين بهذه  هذه النار نزلت أول مرة من السماء. على المذبح
 .المحرقات إلى جانب محرقات الشعب المختلفة

 
 .لتر ٢,٣لتًرا فعشرها يساوى  ٢٣أى عشر إيفة واإليفة تساوى : عشر  :٤۰ع

 .لتر وربعه يساوى حوالى لتر ٣,٨يساوى : الهين 
 .كثر نقاوةزيت زيتون معصور بطريق الدق وليس بطريق السحق واألول أ: الرض 

يقدم مع ذبيحة المحرقة الصباحية أو المسائية عشر إيفة من الدقيق يعجن بربع الهين من 
والدقيق . والدقيق والزيت يمثالن ثمار األرض فيقدم منهما هللا ليبارك بعد ذلك طعام شعبه. الزيت

 .يرمز أيًضا للقربان المقدس أما الزيت فيرمز للروح القدس
والخمر أيًضا من ثمار األرض ليبارك اهللا . ن من الخمر على الذبيحةيسكب أيًضا ربع الهي

 . محصول العنب والخمر الذى لشعبه
 .وفى العهد الجديد يتحول الخمر إلى دم المسيح، فسكب الخمر يرمز لذبيحة العهد الجديد

 ك حتى ما أجمل أن تقدم هللا من أموالك ومقتنياتك للكنيسة والمحتاجين فيبارك اهللا كل ما ل
 .يفضل عنك وتشعر براحة وسالم فى قلبك
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تقدم ايًضا ذبيحة محرقة مسائية مثل الصباحية تفرح قلب اهللا إذ تظهر محبة  :٤۱ع
 .شعبه له فى عبادتهم المقدسة

 
 .أى على المذبح النحاسى الموجود أمام باب الخيمة: عند باب خيمة االجتماع  :٤۲ع

مر على المذبح النحاسى القريب من باب خيمة يستمر تقديم هذه المحرقات طوال الع
اإلجتماع، وهناك يتكلم اهللا مع موسى وحلفائه من الكهنة واألنبياء ويوضح لشعبه كيف يعيشون 

وظلت هذه الذبائح تقدم طوال العهد القديم دليًال على عدم كفاية الذبيحة إلرضاء اهللا إذ . معه
لتى قدَّمها مرة واحدة فكفرت عن البشرية كلها التى أنها مجرد رمز لذبيحة المسيح على الصليب ا

 .تؤمن به
 

 .إذ يظهر اهللا بشكل سحاب أمام خيمة اإلجتماع يبارك شعبه ويقدسهم ويطهرهم :٤۳ع

 
يعد اهللا بتقديس خيمة اإلجتماع والكهنة إذا قدموا الذبائح السابقة فى هذا  :٤٤ع

 .األصحاح
 

ن يعيد حياة الفردوس األولى، فكما كان مع آدم ما أجمل مشاعر اهللا الذى يريد أ :٤٥ع
 .وحواء يكون مع شعبه وفى وسطهم ليباركهم دائًما

 
إذ يرى الشعب اهللا الحال فى السحاب أمامهم، يشعروا بعظمته وقوته التى  :٤٦ع

 .أخرجتهم من أرض مصر فيثبتوا فى اإليمان به
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 اَألَْصَحاُح الثَّالَثُونَ 
 مذبح البخور والمرحضة وتركيب الزيت والبخور وفضة الفدية

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(مذبح البخور )  ۱(

ُمَربَّعاً . ُطوُلُه ِذرَاٌع َوَعْرُضُه ِذرَاعٌ ٢. ِمْن َخَشِب السَّْنِط َتْصنَـُعهُ . َوَتْصَنُع َمْذَبحًا ِإليَقاِد اْلَبُخورِ «١
. َسْطَحُه َوِحيطَانَُه َحَوالَْيِه َوقـُُرونَهُ : َوتـَُغشِّيِه ِبَذَهٍب نَِقيٍّ ٣. ِمْنُه َتُكوُن قـُُرونُهُ . تَِفاُعُه ِذرَاَعانِ َوارْ . َيُكونُ 

َعَلى . هِ َوَتْصَنُع َلُه َحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهٍب َتْحَت ِإْكِليِلِه َعَلى َجانِبَـيْ ٤. َوَتْصَنُع َلُه ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَْيهِ 
َوَتْصَنُع اْلَعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّْنِط َوتـَُغشِّيِهَما ٥. اْلَجانِبَـْيِن َتْصنَـُعُهَما ِلَتُكونَا بـَْيتَـْيِن ِلَعَصَوْيِن ِلَحْمِلِه ِبِهَما

اَم اْلِحَجاِب الَِّذي َأَماَم تَاُبوِت الشََّهاَدةِ ٦. ِبَذَهبٍ  اَم اْلِغطَ . َوَتْجَعُلُه ُقدَّ اِء الَِّذي َعَلى الشََّهاَدِة َحْيُث ُقدَّ
ُيوِقُد َعَلْيِه َهاُروُن َبُخورًا َعِطرًا ُكلَّ َصَباحٍ ٧. َأْجَتِمُع ِبكَ  َوِحيَن ُيْصِعُد ٨. ِحيَن ُيْصِلُح السُُّرَج ُيوِقُدهُ . فـَ

َال ُتْصِعُدوا َعَلْيِه َبُخورًا َغرِيباً ٩. َأْجَياِلُكمْ  َبُخورًا َداِئمًا َأَماَم الرَّبِّ ِفي. َهاُروُن السُُّرَج ِفي اْلَعِشيَِّة ُيوِقُدهُ 
ِمْن َدِم . َوَيْصَنُع َهاُروُن َكفَّارًَة َعَلى قـُُرونِِه َمرًَّة ِفي السََّنةِ ١٠. َوالَ ُمْحَرَقًة َأْو تـَْقِدَمًة َوالَ َتْسُكُبوا َعَلْيِه َسِكيباً 

َنِة َيْصَنُع َكفَّارًَة َعَلْيِه ِفي َأْجَياِلُكمْ َذبِيَحِة اْلَخِطيَِّة الَِّتي لِْلَكفَّارَِة   .»ُقْدُس َأْقَداٍس ُهَو ِللرَّبِّ . َمرًَّة ِفي السَّ
 

يوضع مذبح البخور فى وسط القدس أمام قدس األقداس، وهو غير المذبح النحاسى  :۱ع
الذى ال الموجود أمام باب خيمة االجتماع فى الدار الخارجية، ويصنع من خشب السنط المتين 

والخشب يرمز كما قلنا فى تابوت العهد إلى ناسوت ). ٣٨ع(يسوس ويغشى بصفائح ذهبية 
المسيح والذهب إلى الهوته، كما يرمز الخشب أيًضا للعذراء أما الذهب فيرمز إلى المسيح 

 ).١٨شكل (المولود من بطنها 
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 مذبح البخور) : ١٨(شكل 
 

ذراع طوًال وذراع عرًضا أى مربًعا وارتفاعه ذراعان، وله أبعاد مذبح البخور هى  :۲ع
أربعة قرون هى جزء من عمود الزاوية وليس قرًنا مركًبا فيه ليعلن أن المذبح قوته منه، فهو 
يرمز للمسيح القوى الذى يصعد نفسه على الصليب ذبيحة كفارية عنا تكون كرائحة البخور التى 

 .يرضى بها اهللا عن اإلنسان
 

يغطى سطح المذبح وجميع حوائطه وقرونه بالذهب، أى أن الالهوت اتحد بالناسوت  :۳ع
اتحاًدا كامًال فى المسيح، ويعمل له إكليل أى برواز مرتفع حول سطحه العلوى كمنظر جميل 

 .ولحماية البخور والفحم من السقوط على األرض
 

انبيه ليوضع فى كل يعمل حلقتان من الذهب متصلتان ومتحدتان بالمذبح على ج :٦-٤ع
ويوضع مذبح البخور فى وسط القدس أمام . منها عصا من خشب السنط مغشاة بالذهب لحمله

الستر الذى يفصل بين القدس وقدس األقداس ويكون عن يمينه مائدة خبز الوجوه وعن يساره 
 .المنارة الذهبية

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 
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 .المقصود كل الكهنة: هرون  :۸، ۷ع
 .يعدها ويهيئها: يصلح السرج 
 .أى يضيئها: يصعد السرج 

يضع الكهنة البخور كل صباح وكل عشية عندما يغيروا الزيت ويكملوه فى المنارة لتكون 
مضيئة صباًحا ومساًء، وكذا على المذبح النحاسى يقدم محرقة صباًحا ومساًء، لتعلن كل هذه 

رضى عنا، فهو نور العالم أن المسيح يقدم عنا فداًء كامًال مستمًرا يصعد كرائحة زكية أمام اهللا في
 .ويعمل دائًما فى المؤمنين بروحه القدوس مثل البخور الدائم والمنارة المنيرة دائًما فى القدس

 
 :يحذر من ثالثة أمور بالنسبة لمذبح البخور وهى  :۹ع
إصعاد بخور غريب غير التركيبة التى قال عنها اهللا لموسى والتى سيأتى ذكرها فى  -١

وهذا إعالن أن المسيح فقط، الذى يرمز إليه البخور، هو ) ٣٤ع(نفس األصحاح 
 .الفادى

ال ُيصعد عليه ذبيحة أو تقدمة ألنها تقدم على المذبح النحاسى أما هذا المذبح  -٢
 .فمخصص للبخور فقط

 .ال يسكب عليه خمًرا أو زيًتا كما على المذبح النحاسى -٣
ا يعلن جانًبا من جوانب لنفس الغرض وهو أن هذا المذبح مخصص للبخور فالطقس هن

الصليب وهو البخور الذى يرمز للمسيح الذى أرضى اآلب بذبيحة نفسه على الصليب كرائحه 
 .بخور

 
مخصص لخدمة اهللا وال يمكن استخدامه فى أى غرض : قدس أقداس الرب  :۱۰ع

 .آخر
قبل أن يدخل ) ١٩، ١٨: ١٦ال(يضع هارون الدم عليه مرة كل سنة فى يوم الكفارة 

والدم . لبخور إلى قدس األقداس، وهذا تأكيد أن البخور رمز للمسيح المذبوح عنا على الصليببا
هو كفارة عن خطايا الكاهن والشعب، فيمتزج الدم مع البخور فى مذبح البخور ألن االثنين 

 .رمزان لذبيحة المسيح الواحدة
 رك وكالمك وأعمالك بل ليتك تتشبه بالمسيح فتكون رائحة زكية أمام اهللا من خالل أفكا

 .تكون متميًزا عن باقى العالم كابن هللا لك رائحة المسيح فال تشابه أهل العالم فى أخطائهم



 اَألَْصَحاُح الثَّالَثُونَ  
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 ):۱٦-۱۱ع(فضة الفدية )  ۲(

ُهْم يـُْعُطوَن كُ «١٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١١ لُّ ِإَذا َأَخْذَت َكمِّيََّة بَِني ِإْسَرائِيَل ِبَحَسِب اْلَمْعُدوِديَن ِمنـْ
ُهْم لَِئالَّ َيِصيَر ِفيِهْم َوبٌَأ ِعْنَدَما تـَُعدُُّهمْ  َهَذا َما يـُْعِطيِه ُكلُّ َمِن ١٣. َواِحٍد ِفْديََة نـَْفِسِه ِللرَّبِّ ِعْنَدَما تـَُعدُّ

اِقُل ُهَو ِعْشُروَن ِجيَرةً . (ِنْصُف الشَّاِقِل ِبَشاِقِل اْلُقْدسِ : اْجَتاَز ِإَلى اْلَمْعُدوِدينَ  ِنْصُف الشَّاِقِل تـَْقِدَمًة  )الشَّ
اَْلَغِنيُّ َال ١٥. ُكلُّ َمِن اْجَتاَز ِإَلى اْلَمْعُدوِديَن ِمِن اْبِن ِعْشرِيَن َسَنًة َفَصاِعدًا يـُْعِطي تـَْقِدَمًة لِلرَّبِّ ١٤. لِلرَّبِّ 

َوتَْأُخُذ ١٦. الرَّبِّ ِللتَّْكِفيِر َعْن نـُُفوِسُكمْ  ُيْكِثُر َواْلَفِقيُر َال يـَُقلُِّل َعْن ِنْصِف الشَّاِقِل ِحيَن تـُْعُطوَن تـَْقِدَمةَ 
فـََتُكوُن لَِبِني ِإْسَرائِيَل ِتْذَكارًا َأَماَم الرَّبِّ . ِفضََّة اْلَكفَّارَِة ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َوَتْجَعُلَها ِلِخْدَمِة َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ 

 .»لِلتَّْكِفيِر َعْن نـُُفوِسُكمْ 
 

ه اهللا بإحصاء الشعب ثم دفع فدية عن كل واحد من الذكور، فيدفع كل أمر  :۱۲، ۱۱ع
 :رجل عمره عشرون عاًما فما فوق كمية من الفضة لفداء نفسه وذلك لما يأتى

 .إعالًنا عن حاجة كل إنسان لفداء المسيح الذى هو كلمة اهللا وترمز إليه الفضة -١
 .مالك المهلك فى مصرشكًرا هللا الذى فدى أبكار بنى إسرائيل ولم يقتلهم ال -٢

وهذا يرمز للتجاوب مع محبة المسيح الفادى الذى أعطى نفسه على الصليب ألوالده 
 .فنعطيه أموالنا أى الفضة

 . وقد حذَّر اهللا من إهمال اإلحصاء ودفع الفدية لئال يصبهم الوبأ كما حدث أيام داود
 :وقد كان غضب اهللا على داود من أجل إحصائه للشعب ألنه 

 .يأمره بهذا اإلحصاءلم  -١
 ).١٧-١٠: ٢٤صم٢(ألن داود حاول التباهى بعددهم أى أنه وقع فى خطية كبرياء  -٢
 

اكتمال النضج وسن الرشد ومن يبلغ هذا السن ينضم : ابن عشرين سنة  :۱٥-۱۳ع
: ١عد(وأعفى سـبط الوى من دفع الفدية ألنهم مكرسون لخدمة الرب ) ٣: ١عد(للجيش ليحارب 

٥٣-٤٧.( 
 .أى كل من بلغ سن العشرين فما أكثر وجاز عليه العد: ن اجتاز إلى المعدودين كل م

كان الكهنة يحتفظون بموازين دقيقة فى الهيكل لذا سمى شاقل القدس أى : شاقل القدس 
 .جم من الفضة١٢شاقل مضبوط ودقيق أكثر من الشاقل العادى وهو حوالى 
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γ٢٦٦γ 

من شاقل القدس أى حوالى  ١/٢٠اوى أى حبة ألنها تزن حبة الخروب وهى تس: جيرة 
 .جم٠,٦

جم، وهو على  ٩أو  ٨جم والبعض يقولون ٦كان كل رجل يقدم نصف الشاقل أى حوالى 
إذ أن كل نفس لها نفس القيمة أمام اهللا . كل حال كمية من الفضة يستطيع الفقير والغنى دفعها

وقد . مع محبة اهللا وتقديره للفداءسواء كان اإلنسان غنًيا أو فقيًرا، فهى رمز لتجاوب اإلنسان 
 ).٢٧-٢٤: ١٧مت(دفع المسيح ضريبة الدرهمين وهى الفدية 

 
. تستخدم هذه الفضة فى مواد بناء خيمة اإلجتماع أى لقواعد األعمدة والرزز :۱٦ع

 .والفضة ترمز للمسيح الفادى، فالفداء هو أساس البنيان الروحى
  تذكر محبة المسيح الفادى وعنايته بك لتتجاوب معها ليس فقط بعطاء البكور والعشور بل

 .بخدمة اهللا وبذل حياتك ألجله
 
 ):۲۱-۱۷ع(المرحضة )  ۳(

. َوَتْصَنُع ِمْرَحَضًة ِمْن ُنَحاٍس َوقَاِعَدتـََها ِمْن ُنَحاٍس ِلِالْغِتَسالِ «١٨: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٧
فـَيَـْغِسُل َهاُروُن َوبـَُنوُه أَْيِديـَُهْم َوَأْرُجَلُهْم ١٩. ا بـَْيَن َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َواْلَمْذَبِح َوَتْجَعُل ِفيَها َماءً َوَتْجَعُلهَ 

َها ِإَلى اْلَمْذَبِح  َأْو ِعْنَد اْقِتَراِبِهمْ . ِعْنَد ُدُخوِلِهْم ِإَلى َخْيَمِة اِالْجِتَماِع يـَْغِسُلوَن ِبَماٍء لَِئالَّ َيُموُتوا٢٠. ِمنـْ
َوَيُكوُن َلُهْم َفرِيَضًة أََبِديًَّة َلُه . يـَْغِسُلوَن أَْيِديـَُهْم َوَأْرُجَلُهْم لَِئالَّ َيُموُتوا٢١. لِْلِخْدَمِة لُِيوِقُدوا َوُقودًا ِللرَّبِّ 

 .»َولَِنْسِلِه ِفي َأْجَياِلِهمْ 
 

قاعدة يرتكز عليها تصنع  المرحضة إناء متسع وغالًبا على شكل دائرة وله :۱۸، ۱۷ع
. من النحاس الذى يرمز للثبات والقوة ويوضع فيها ماًء وتوضع بين المذبح النحاسى والقدس

وهى ترمز للمعمودية التى نولد بها من جديد ونثبت فى الحياة مع اهللا، وهى بشكل دائرة ألنها 
الص لكل من يؤمن ترمز للخالص المقدم للعالم كله ولم يحدد لها مقاسات حتى تعلن الخ

 ).١٩شكل (بالمسيح 
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 المرحضة) : ١٩(شكل 
 

يغتسل الكهنة فى هذه المرحضة وذلك قبل تقدمهم للخدمة إعالًنا ألهمية الطهارة  :۱۹ع
وتوضع المرحضة بين المذبح . قبل الدخول لخدمة اهللا، ورمًزا للمعمودية مدخل الحياة الروحية

ال فيها قبل الدخول إلى أى خدمة سواء على المذبح النحاسى والقدس ولكن يجب اإلغتس
النحاسى أو القدس وقد وضعت قبل القدس، ألن المغتسلين فيها هم الكهنة فقط الذين يدخلون 

 .وحدهم إلى القدس
 .وغسل األيدى إشارة إلى طهارة األعمال واألرجل إشارة إلى طهارة السلوك

 
وت الكاهن إذا دخل بدون اغتسال، إذ كان من الضرورى اإلغتسال وٕاال يم :۲۱، ۲۰ع

واإلغتسال رمز إلى الطهارة التى يهبها لنا المسيح . يعتبر هذا استهانة بأوامر اهللا ومسكنه
 .الفادى
  إهتم بطهارة فكرك وتنقيته وٕالقاء كل متاعبك على اهللا قبل أى عمل روحى مثل الصالة

ذلك بقراءة مزمور أو عمل ميطانيات أو المنزلية أو القداس أو القراءة فى الكتاب المقدس و 
 ....ترديد ترنيمة

 
 ):۳۳-۲۲ع(دهن المسحة )  ٤(

ُمّرًا قَاِطرًا َخْمَس ِمَئِة َشاِقٍل َوِقْرَفًة . َوأَْنَت تَْأُخُذ َلَك َأْفَخَر اَألْطَيابِ «٢٣: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٢
َوَسِليَخًة َخْمَس ِمَئٍة ِبَشاِقِل ٢٤َصَب الذَّرِيَرِة ِمَئتَـْيِن َوَخْمِسيَن ِمَئتَـْيِن َوَخْمِسيَن َوقَ : َعِطَرًة ِنْصَف َذِلكَ 

ُتوِن ِهيناً اْلُقْدِس َوِمْن زَْيِت الزَّ  َعَة اْلَعطَّارِ . َوَتْصنَـُعُه ُدْهنًا ُمَقدَّسًا ِلْلَمْسَحةِ ٢٥. يـْ ُدْهنًا . ِعْطَر ِعطَارٍَة َصنـْ



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٢٦٨γ 

َواْلَماِئَدَة وَُكلَّ آنَِيِتَها ٢٧َتْمَسُح بِِه َخْيَمَة اِالْجِتَماِع َوتَابُوَت الشََّهاَدِة وَ ٢٦. ُمَقدَّسًا لِْلَمْسَحِة َيُكونُ 
َوتـَُقدُِّسَها ٢٩ -َوَمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة وَُكلَّ آنَِيِتِه َواْلِمْرَحَضَة َوقَاِعَدتـََها ٢٨َواْلَمَنارََة َوآنَِيتَـَها َوَمْذَبَح اْلَبُخوِر 

َها َيُكوُن ُمَقدَّساً . َس َأْقَداسٍ فـََتُكوُن ُقدْ  ُسُهْم لَِيْكَهُنوا ِلي٣٠. ُكلُّ َما َمسَّ . َوَتْمَسُح َهاُروَن َوبَِنيِه َوتـَُقدِّ
 َعَلى َجَسِد ِإْنَسانٍ ٣٢. َيُكوُن َهَذا ِلي ُدْهنًا ُمَقدَّسًا لِْلَمْسَحِة ِفي َأْجَياِلُكمْ : َوُتَكلُِّم بَِني ِإْسَرائِيَل قَاِئالً ٣١

ٌس ُهَو َوَيُكوُن ُمَقدَّسًا ِعْندَُكمْ . َوَعَلى َمَقاِديرِِه َال َتْصنَـُعوا ِمثْـَلهُ . َال ُيْسَكبُ  ُكلُّ َمْن رَكََّب ِمثْـَلُه ٣٣. ُمَقدَّ
 .»َوَمْن َجَعَل ِمْنُه َعَلى َأْجَنِبيٍّ يـُْقَطُع ِمْن َشْعِبهِ 

 
 .رائحة عطرة: ذريرة  :۲٥-۲۲ع

 .أو مطيبأى عطر معطر : عطر عطارة 

وهو صمغ يسيل من أحد األشجار الشوكية وينزل منها كقطرات فيسمى :  مرقاطر -١

 .مرقاطر وهو أنقى أنواع المر إذ ليس فيه شوائب

وهى القشور الداخلية لشجرة القرفة ولها رائحة زكية معروفة باإلضافة : قرفة عطرة  -٢

 .إلى طعمها الجميل

 .ة زكيةوهو نوع من القصب له رائح: قصب الذريرة  -٣

وهى قشور أحد األشجار لها رائحة زكية ويقول البعض أنها القشور : سليخة  -٤

الخارجية لشجرة القرفة، وقد تكون شجرة أخرى وتسمى سليخة ألن القشور الخارجية 

 .تسلخ من األشجار

حدد اهللا مقادير هذه المواد لتخلط مًعا ويضاف إليها مقدار هين من زيت الزيتون وهو 

كيلو جرام وبهذا يتكون دهن المسحة  ١٨ر، وهذه الكميات تكون فى النهاية حوالى لت ٤حوالى 

 .برائحة زكية ويمسح به الملوك والكهنة واألنبياء وهو يرمز لسر الميرون

 

أمره أن يمسح كل أجزاء خيمة اإلجتماع لتكون مدشنة أو مقدسة أو مكرسة  :۲۹-۲٦ع

 .ئ إال للعبادةهللا وبركة لكل من يلمسها وال تستخدم فى ش
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 ).٢٩ص(تستخدم هذه المسحة فى مسح الكهنة كما مر فى  :۳۰ع

 

يختلف هذا الدهن عن جميع أدهان األطياب التى يستخدمها الناس ليعطوا  :۳۳-۳۱ع

رائحة ألجسادهم وحتى لو استخدموا نفس المواد تكون بمقادير مختلفة، أما من يعصى كالم اهللا 

سده أو جسد أى شخص غريب عن بنى إسرائيل فيفرز هذا ويصنع مثله بالضبط لتطييب ج

 .اإلنسان ويقطع أى ال يصير عضًوا فى جماعة اهللا

  لتكن لك الفضائل التى تزين حياتك وكذا العبادة المقدسة والخدمة الباذلة فتكون رائحتك
 .زكية أمام اهللا مثل دهن المسحة الذى هو عمل الروح القدس

 
 ):۳۸-۳٤ع(البخور )  ٥(

َعًة َوَأْظَفارًا َوِقنًَّة َعِطَرًة َولَُبانًا نَِقّيًا : ُخْذ َلَك َأْعطَاراً «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٣٤ َتُكوُن َأْجَزاًء  -َميـْ
َعَة اْلَعطَّاِر ُمَملَّحًا نَِقّيًا ُمَقدَّساً ٣٥. ُمَتَساِويَةً  اِعمًا َوَتْجَعُل ِمْنُه َوَتْسَحُق ِمْنُه نَ ٣٦. فـََتْصنَـُعَها َبُخورًا َعِطرًا َصنـْ

َهاَدِة ِفي َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َحْيُث َأْجَتِمُع ِبكَ  اَم الشَّ َواْلَبُخوُر الَِّذي ٣٧. ُقْدَس َأْقَداٍس َيُكوُن ِعْندَُكمْ . ُقدَّ
ُفِسُكمْ  ُكلُّ َمْن َصَنَع ِمثْـَلُه لَِيُشمَُّه ٣٨ .َيُكوُن ِعْنَدَك ُمَقدَّسًا ِللرَّبِّ . َتْصنَـُعُه َعَلى َمَقاِديرِِه َال َتْصنَـُعوا ألَنـْ

 .»يـُْقَطُع ِمْن َشْعِبهِ 
 

- :أعطى الرب لموسى مواد تركيب البخور وهى  :۳٤ع
 .وهو صمغ شجرة اللبنى: ميعة  -١
 .له رائحة زكية عند حرقه" ذو الصدف المجنح"أصداف حيوان مائى يسمى : أظفاًرا  -٢

 .من الصمغ المعطر: قنة  -٣

 .شجار شوكيةصمغ من أ: اللبان  -٤

 .تخلط كل هذه المواد بمقادير متساوية وهى تعطى رائحة زكية إذا احترقت
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 .تخلط هذه المواد بالملح وتصير بخوًرا مقدًسا أى مخصًصا لعبادة اهللا :۳٥ع
تسحق المواد السابقة فتكون البخور المقدس الذى يوضع فى إناء ذهبى بجوار  :۳٦ع

 .مذبح البخور أمام قدس األقداس
 

يخصص هذا البخور بالمقادير السابقة لعبادة اهللا وال يصنع أحد مثله ليتمتع  :۳۸، ۳۷ع
برائحته فى بيته وذلك تعظيًما وتقديًسا لهذا البخور، أما من يصنع مثله فيقطع من شعب اهللا أى 

 .ُيبَعد ويفقد عضويته
 :وتستخدم الكنيسة فى العهد الجديد البخور لما يلى 

إكراًما هللا فأمر به اهللا موسى فى العهد القديم ومازالت فكرته ثابتة فى  كان ومازال يقدم -١
 .العهد الجديد

ومثل داود ) ٥٠-٣٦: ٧لو(تقديم مشاعر حب هللا مثل المرأة الخاطئة فى بيت سمعان  -٢
 ).٢: ١٤١مز(فى صلواته 

زكية يرمز للمسيح الفادى الذى قدَّم حياته عنا على الصليب فاشتمه أبوه الصالح رائحة  -٣
 .على الجلجثة

يرمز لصلوات القديسين وكل المؤمنين التى يفرح بها اهللا كما يعلن ذلك سفر الرؤيا  -٤
 ).٤، ٣: ٨، ٨: ٥رؤ(

كما يرتفع البخور نحو السماء رائحة زكية هكذا ينبغى أن ترتفع حياة المؤمنين  -٥
 .بفضائلهم كرائحة زكية نحو السماء

 د أن تختلط حياتك بفضائل كثيرة وأن تسحق نفسك حتى تكون رائحتك زكية أمام اهللا الب
 .بأحزان التعب والجهاد الروحى فيصير قلبك وحياتك مقدسة للمسيح
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 اَألَْصَحاُح اْلَحاِدي َوالثَّالَثُونَ 
 صناع خيمة اإلجتماع وتقديس السبت

Rη Ε η 
 ):۱۱-۱ع(صناع خيمة االجتماع )  ۱( 

 َقْد َدَعْوُت َبَصْلِئيَل ْبَن ُأوِري ْبَن ُحوَر ِمْن ِسْبِط يـَُهوَذا بِاْسِمِه ! اُْنظُرْ «٢: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
َعٍة َوَمَألْتُُه ِمْن ُرو ٣ ِالْخِتَراِع ُمْختَـَرَعاٍت لِيَـْعَمَل ِفي الذََّهِب ٤ِح اِهللا بِاْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم َواْلَمْعرَِفِة وَُكلِّ َصنـْ

َعةٍ . َونـَْقِش ِحَجارٍَة ِللتـَّْرِصيِع َوِنَجارَِة اْلَخَشبِ ٥َواْلِفضَِّة َوالنَُّحاِس  ْلُت َوَها أَنَا َقْد َجعَ ٦. لِيَـْعَمَل ِفي ُكلِّ َصنـْ
َوِفي قـَْلِب ُكلِّ َحِكيِم اْلَقْلِب َجَعْلُت ِحْكَمًة لَِيْصنَـُعوا ُكلَّ َما . َمَعُه ُأُهوِليآَب ْبَن َأِخيَساَماَك ِمْن ِسْبِط َدانَ 

َهاَدِة َواْلِغطَاَء الَِّذي َعَلْيِه وَُكلَّ آنَِيِة اْلَخْيمَ ٧. َأَمْرُتكَ  َواْلَماِئَدَة َوآنَِيتَـَها ٨ِة َخْيَمَة اِالْجِتَماِع َوتَاُبوَت الشَّ
َوَمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة وَُكلَّ آنَِيِتِه َواْلِمْرَحَضَة َوقَاِعَدتـََها ٩َواْلَمَنارََة الطَّاِهَرَة وَُكلَّ آنَِيِتَها َوَمْذَبَح اْلَبُخوِر 

َسَة ِلَهاُروَن اْلَكاِهِن ١٠ َوُدْهَن اْلَمْسَحِة ١١َوثَِياَب بَِنيِه لِْلَكَهانَِة َوالثـَِّياَب اْلَمْنُسوَجَة َوالثـَِّياَب اْلُمَقدَّ
 .»َحَسَب ُكلِّ َما َأَمْرُتَك ِبِه َيْصنَـُعونَ . َواْلَبُخوَر اْلَعِطَر لِْلُقْدسِ 

 
ومعناه فى ظل أو حماية اهللا، وهو حفيد حور الذى دعَّم يد موسى : بصلئيل  :٥-۱ع

 ).١٠: ١٧ص(عندما كان يصلى وقت الحرب مع عماليق 
من أجل عظمة بيت اهللا أى خيمة األجتماع، بعد أن حدد لموسى كل ما فى الخيمة 
ومقاساته ورسمه سنده أيًضا باختيار المسئول عن عمل الخيمة، فاختار شخًصا يهودًيا يسمى 
بصلئيل من سبط يهوذا، الذى أتى منه المسيح قائد مسيرة خالصنا، وجعله قائد الصناع لعمل 

 :ظ فى اختياره اآلتى ويالح. بيت اهللا
 .أهم ترتيب إلتمام الخدمة هو الخادم نفسه لذا اهتم اهللا باختيار بصلئيل ليقود العمل -١
إختاره اهللا ألنه يعرف حرًفا كثيرة قد تعلمها فى مصر المتقدمة فى الفنون فى ذلك  -٢

ة الوقت ثم مأله من الفهم والمعرفة بروحه القدوس، وهكذا تمتزج نعمة اهللا مع المعرف
 .البشرية التى مصدرها اهللا أيًضا

يعرف صناعات كثيرة فهو فنان ويستطيع أن يقود الصناع فى الحرف المختلفة حتى  -٣
فالقائد ينظم . وٕان كان بعضهم أكثر مهارة منه فى حرفة معينة ولكنه يستطيع قيادتهم

 .العمل ويقوده حتى لو كان بعض تابعيه أكثر موهبة منه فى جزء معين من العمل
 صلى ليرسله اهللا ودقق . إهتم بالقائد لكل خدمة وتعضيده روحًيا ونفسًيا ومادًيا ليقود العمل

 .فى اختيارك له، وٕان كنت قائًدا فاهتم بنقاوة قلبك واإلتكال على اهللا فى كل شئ ليعمل عمله
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٤-  
معنى اسمه خيمة األب وقد اختاره اهللا من سبط دان الذى هو أقل : أهوليآب  :٦ع

ط شأًنا ألن اهللا يحب الجميع ويختار خدامه من كل مكان، فكما اختار بصلئيل من سبط األسبا
 .يهوذا الذى أتى منه المسيح اختار أهوليآب من سبط أقل مركًزا

 
لتكميل الخدمة أمر اهللا موسى بتعيين مساعد لبصلئيل هو أهوليآب، وكذلك دعوة كل 

العمل الكبير، ليؤكد أهمية التعاون والمشاركة فى الفنانين فى الحرف المختلفة ليشتركوا فى هذا 
 .العمل داخل الكنيسة

 
لم ينَس أى شئ داخل خيمة اإلجتماع سواء األثاث أو المواد المستعملة فكل  :۱۱-۷ع

 .شئ له قيمة فى بيت اهللا وينبغى العناية به ألنه فى بيت اهللا
 

 ):۱۷-۱۲ع(حفظ السبت )  ۲(

ُسُبوِتي َتْحَفُظونـََها ألَنَُّه َعَالَمٌة بـَْيِني : َوأَْنَت ُتَكلُِّم بَِني ِإْسَرائِيَل قَاِئالً «١٣: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٢
َنُكْم ِفي َأْجَياِلُكْم لِتَـْعَلُموا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الَِّذي يـَُقدُِّسُكْم  َمْن . فـََتْحَفُظوَن السَّْبَت ألَنَُّه ُمَقدٌَّس َلُكمْ ١٤َوبـَيـْ

ْفُس ِمْن بـَْيِن َشْعِبَها. ُه يـُْقَتُل قـَْتالً َدنَّسَ  ِستََّة أَيَّاٍم ُيْصَنُع ١٥. ِإنَّ ُكلَّ َمْن َصَنَع ِفيِه َعَمًال تـُْقَطُع تِْلَك النـَّ
ٌس لِلرَّبِّ . َعَملٌ  اِبُع َفِفيِه َسْبُت ُعْطَلٍة ُمَقدَّ  . السَّْبِت يـُْقَتُل قـَْتالً  ُكلُّ َمْن َصَنَع َعَمالً ِفي يـَْومِ . َوَأمَّا اْليَـْوُم السَّ
ُهَو بـَْيِني َوبـَْيَن بَِني ١٧. فـََيْحَفُظ بـَُنو ِإْسَرائِيَل السَّْبَت ِلَيْصنَـُعوا السَّْبَت ِفي َأْجَياِلِهْم َعْهدًا أََبِديّاً ١٦

اِبِع اْستَـَراَح  ِإْسَرائِيَل َعَالَمٌة ِإَلى األََبِد ألَنَُّه ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماءَ  َواَألْرَض َوِفي اْليَـْوِم السَّ
 .»َوتـَنَـفَّسَ 
 

فى نهاية حديث اهللا مع موسى على الجبل يعود فيؤكد أهمية حفظ السبت،  :۱۳، ۱۲ع
 :ويالحظ فى هذه الوصية ما يلى 

 .فشعب اهللا يقدس اليوم السابع من أجل اهللا وعبادته ومحبته" سبوتى"يدعوها  -١
أسبوع هو عالمة بنوتنا هللا، فنختلف بهذا عن باقى البشر الذين ال حفظ يوم هللا كل  -٢

 .يهتمون بتخصيص يوم هللا، فهو كعهد بين اهللا وشعبه طوال األيام
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رها بعد األمر بصنع خيمة االجتماع لئال يظن العمال أنه مسموح بالعمل فى  -٣ يكرِّ
 .ى هذا اليومإقامة الخيمة أيام السبت فكان من المفروض التفرغ للعبادة فقط ف

  إن كان مجد األحد قد فاق مجد السبت من أجل قيامة المسيح فالسبت يرمز للراحة ليس
لذا . فقط فى إتمام خلقة العالم بل يرمز لألحد الذى فيه أتم المسيح فداءنا وأعلن خالصنا
ختبر ليتك تهتم بتقديس يوم األحد وتعطى نفسك فرصة أكبر فيه لتتمتع بعبادة اهللا وخدمته فت

 .عمله فيك بعمق أكبر
 

 .كسره: دنَّسه  :۱٥، ۱٤ع
 :يستكمل اهللا وصاياه لشريعة السبت فيقول 

كانت عقوبة كسر السبت بعمل األعمال المادية فيه قاسية وهى القتل ألن السبت  -٤
يرمز لتفـرغ القلب هللا، فمن يدخل محبة العالم إلى قلبه يدنسه وال يكون له حياة مع 

: ١٥عد(ـى أول مـرة يذكر فيها عقوبة كسـر السبت كما ذكر فى وهذه ه. المسـيح
٣٦-٣٢.( 

 
المقصود رضى اهللا عن عمله، فاهللا ال يتعب وال : إستراح اهللا وتنفس  :۱۷، ۱٦ع

يتنفس كالبشر ولكنه يعبر بتعبيرات يفهمها البشر ليعلمهم أن الراحة هى راحة روحية بالوجود مع 
 .اهللا

 :بت يضيف اهللا فى شريعة الس
ضرورة التمسك به طوال حياتهم وفى جميع األجيال أى أبناءهم، ومازال حتى اآلن  -٥

يوم السبت له احترام فى الكنيسة، ولكن مجد األحد فاق عليه، فتحتفل الكنيسة باألحد 
والسبت أيًضا من كل أسبوع وال تصوم انقطاعًيا فيهما وال تعمل ميطانيات ألنها أيام 

همية اإلستمرار فى حفظ السبت أى تنفيذ وصايا اهللا طوال وهنا يؤكد على أ. فرح
 .العمر
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 ):۱۸ع(إستالم لوحى الشريعة )  ۳(

َلْوَحْي َحَجٍر : ثُمَّ َأْعَطى ُموَسى ِعْنَد فـََراِغِه ِمَن اْلَكَالِم َمَعُه ِفي َجَبِل ِسيَناَء َلْوَحِي الشََّهاَدةِ ١٨
 .َمْكُتوبـَْيِن بِِإْصِبِع اهللاِ 

 
تِف اهللا بتعليم موسى الوصايا بل أعطاها له مكتوبة على لوحين من الحجر، وذلك لم يك

ليظهر له ولكل الشعب أهمية هذه الوصايا، وهى تعبر عن أهمية كل كالم اهللا فى الكتاب 
 .المقدس
  ليتك تحرص على غذاءك الروحى اليومى من الكتاب المقدس وتختار آية لتحفظها وترددها

 .طبقها فى حياتك فينطبع كالم اهللا على لوحى قلبك وفى كالمك وأعمالكطوال اليوم وت
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 اَألَْصَحاُح الثَّانِي َوالثَّالَثُونَ 
 العجل الذهبى

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(صنع العجل الذهبى )  ۱(

ْعُب َعَلى َهاُروَن َوقَاُلوا َلهُ ١ ْعُب َأنَّ ُموَسى أَْبطََأ ِفي النـُُّزوِل ِمَن اْلَجَبِل اْجَتَمَع الشَّ : َوَلمَّا رََأى الشَّ
َأَماَمَنا َألنَّ َهَذا ُموَسى الرَُّجَل الَِّذي َأْصَعَدنَا ِمْن َأْرِض ِمْصَر َال نـَْعَلُم َماَذا ُقِم اْصَنْع َلَنا آِلَهًة َتِسيُر «

َراَط الذََّهِب الَِّتي ِفي آَذاِن ِنَساِئُكْم َوبَِنيُكْم َوبـََناِتُكْم َوْأُتوِني «: فـََقاَل َلُهْم َهاُرونُ ٢. »َأَصابَهُ  اْنِزُعوا َأقـْ
َراَط الذََّهِب الَِّتي ِفي آَذانِِهْم َوأَُتوا ِبَها ِإَلى َهاُرونَ فـَنَـَزَع كُ ٣. »ِبَها فََأَخَذ َذِلَك ِمْن أَْيِديِهْم ٤. لُّ الشَّْعِب َأقـْ

ْزِميِل َوَصنَـَعُه ِعْجًال َمْسُبوكاً َوَصوَّ  ِض َهِذِه آِلَهُتَك يَا ِإْسَرائِيُل الَِّتي َأْصَعَدْتَك ِمْن َأرْ «: فـََقاُلوا. رَُه بِاْإلِ
فـََبكَُّروا ِفي اْلَغِد ٦. »َغدًا ِعيٌد لِلرَّبِّ «: فـََلمَّا َنَظَر َهاُروُن بـََنى َمْذَبحاً َأَماَمُه َونَاَدى َهاُروُن َوقَالَ ٥» !ِمْصرَ 

ُموا َذبَاِئَح َسَالَمةٍ   .لَِّعبِ َوَجَلَس الشَّْعُب ِلَألْكِل َوالشُّْرِب ثُمَّ قَاُموا لِ . َوَأْصَعُدوا ُمْحَرقَاٍت َوَقدَّ
 

كان موسى يمثل صورة اهللا بالنسبة للشعب، فعندما صعد على الجبل وغاب هناك  :۱ع
أياًما إحتاجوا إلى الصورة الملموسة كما رأوا صوًرا لآللهة فى مصر، فطلبوا من هارون صورة 
ملموسة هللا ليعبدوها بدًال من موسى ألنهم شكوا فى أنه قد يكون مات على الجبل إذ ليس معه 

، أو أنه قد تاه فى الجبل أو أحرقته النار )١٨: ٢٥ص(طعام أو شراب طوال األربعين يوًما 
وقد قضى موسى أربعين . وقد يكون بعضهم قد ظن أنه اختطف إلى السماء مثل أخنوخ. اإللهية

ليستلم لوحى وصايا جديدين بعد كسره لللوحين ) ٢٨: ٣٤ص(يوًما أخرى صائًما على الجبل 
 ).١٩ع(نزوله من الجبل ورؤيته العجل الذهبى  األولين عند

 
 .صهرها فصارت كتلة واحدة: سبكها  :٤-۲ع

خضع هارون لمطالب الشعب الخاطئة وهذا ضعف إيمان وخوف منه أمام ثورة الشعب، 
فجمع منهم أقراط الذهب التى فى آذانهم وسبكها فى النار وصنعها باألزميل فّصور عجًال من 
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 الذى أخرج بنى إسرائيل بالضربات العشر من مصر، وهذا تحقير هللا هذا الذهب ودعاه اهللا
 .فى مصر أو يشاهدون المصريين يعبدونه" أبيس"بتصويره كعجل كما كانوا يعبدون العجل 

ويالحظ سخاء الشعب فى العطاء لصنع العجل الذهبى كما نعطى الكثير من وقتنا وجهدنا 
يذكر خطايا القديسين مثل فضائلهم حتى ال ننزعج إن ويالحظ أيًضا أن الكتاب المقدس . للشر

 .سقطنا فى خطية بل نقوم ونواصل جهادنا الروحى مع اهللا
  تمسك بكالم اهللا كخادم وال تخضع لمطالب من تخدمهم إرضاًء لهم ضد وصايا اهللا حتى

 .يكون هدفك الوحيد فى كل خدمة هو جذب النفوس للمسيح
 

عجل الذهبى مرتفًعا أمام الشعب، صنع مذبًحا أمامه وقدم بعدما أقام هارون ال :٦، ٥ع
فيبدو أن ذبائح السالمة، التى ُيحرق جزء منها أمام اهللا على المذبح . ذبائح عليه وأكلوا منها

ويأكل مقدمها الجزء الباقى، كانت معروفة عند اآلباء منذ أيام آدم، فبهذا أعلن هارون عيد للرب 
وبصنع العجل الذهبى وما فعلوه له سقطوا فى . لعجل الذهبىيهوة المصور فى شكل هذا ا

 :أخطاء هى 
 .تحقير اهللا وتصويره بعجل ذهبى )١(
 .تقديم ذبائح لهذا الصنم الذى ال يسمع وال يرى وال يمشى )٢(

 .انهمكوا فى أكل اللحم وليس التوبة المقترنة بتقديم ذبائح هللا )٣(

 .غالًبا اقترنت بشرب الخمراشتركوا فى ألعاب ماجنة وخليعة إرضاًء لشهواتهم و  )٤(
 

 ):۱٤-۷ع(غضب هللا )  ۲(

 . ألَنَُّه َقْد َفَسَد َشْعُبَك الَِّذي َأْصَعْدتَُه ِمْن َأْرِض ِمْصرَ ! اْذَهِب اْنِزلْ «: فـََقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٧
: ْسُبوكًا َوَسَجُدوا َلُه َوَذَبُحوا َلُه َوقَاُلواَصنَـُعوا َلُهْم ِعْجًال مَ . زَاُغوا َسرِيعًا َعِن الطَّرِيِق الَِّذي َأْوَصْيتُـُهْم بِهِ ٨

ْعَب َوِإَذا «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٩. »َهِذِه آِلَهُتَك يَا ِإْسَرائِيُل الَِّتي َأْصَعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ  رَأَْيُت َهَذا الشَّ
. »َضِبي َعَلْيِهْم َوأُْفِنيَـُهْم فَُأَصيـَِّرَك َشْعبًا َعِظيماً فَاآلَن اتْـرُْكِني ِلَيْحَمى غَ ١٠. ُهَو َشْعٌب ُصْلُب الرَّقـََبةِ 

ِلَماَذا يَا َربُّ َيْحَمى َغَضُبَك َعَلى َشْعِبَك الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِمْن «: فـََتَضرََّع ُموَسى َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِهِه َوقَالَ ١١
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َأْخَرَجُهْم ِبُخْبٍث لِيَـْقتُـَلُهْم ِفي : اَذا يـََتَكلَُّم اْلِمْصرِيُّوَن قَائِِلينَ ِلمَ ١٢ٍة َعِظيَمٍة َوَيٍد َشِديَدٍة؟ َأْرِض ِمْصَر بُِقوَّ 
َراِهيَم ١٣. َغَضِبَك َواْنَدْم َعَلى الشَّرِّ ِبَشْعِبكَ  اْلِجَباِل َويـُْفِنيَـُهْم َعْن َوْجِه اَألْرِض؟ اْرِجْع َعْن ُحُموِّ  اُذُْكْر ِإبـْ

َماِء َوُأْعِطي : يَدَك الَِّذيَن َحَلْفَت َلُهْم بِنَـْفِسَك َوقـُْلَت َلُهمْ َوِإْسَحاَق َوِإْسَرائِيَل َعبِ  ُأَكثـُِّر َنْسَلُكْم َكُنُجوِم السَّ
َها فـََيْمِلُكونـََها ِإَلى األََبدِ  فـََنِدَم الرَّبُّ َعَلى الشَّرِّ الَِّذي ١٤. »َنْسَلُكْم ُكلَّ َهِذِه اَألْرِض الَِّتي َتَكلَّْمُت َعنـْ

 .ِإنَُّه يـَْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ  قَالَ 
 

فى نهاية األربعين يوًما بعدما أكمل اهللا حديثه مع موسى أعلمه بالشر الذى  :۸، ۷ع
سقط فيه الشعب وأمره أن ينزل من على الجبل إلى الشعب الذى فسد بصنعه عجًال ذهبًيا وقدموا 

وفى ضيق اهللا . عن إلههم له عبادة وذبائح بل نسبوا له قوة إخراجهم من أرض مصر وابتعدوا
 .من الشعب دعاهم شعبك فلم يعودوا شعب اهللا ألنهم استبدلوه بعجل ذهبى

 ال . ال تفقد نعمـة بنـوتك هللا التى تتمتع فيها بعالقة حب معه ورعايته بل والميراث األبدى
يًئا تترك كل هذا من أجل أى شهوة أرضية مهما بدت لذيذة أو مبهرة فهى زائلة وال تساوى ش

 .بجوار بنوتك هللا
 

كالثور الذى يرفض وضع النير على رقبته، أو الحصان الذى : صلب الرقبة  :۱۰، ۹ع
 .يقاوم بعنقه اللجام الموضوع فى فمه والمقصود أن شعب اهللا معاند مثل هذه الحيوانات

وصف اهللا شعبه بالعناد ورفض الحياة معه، فأعلن لموسى أنه ينوى إفناء هذا الشعب 
 .هم وٕاقامة شعب جديد من نسله ألنه وجد نعمة فى عينيه مثل نوح وٕابراهيملشر 

ونالحظ دالة موسى عند اهللا حتى أنه يستأذنه ويقول له اتركنى، فاهللا يحب أوالده ولهم 
مكانة كبيرة عنه، وهو بالطبع يعلم أن موسى سيشفع فى الشعب وأنه لن يهلكهم ولكنه يعلن 

 .ناءمدى شرهم واستحقاقهم بال ف
 

 .كف عن االنتقام منهم: اندم على الشر  :۱۳-۱۱ع
رفع موسى صلواته بتذلل أمام اهللا، مترجًيا مراحمه حتى يصفح عن شعبه وال يفنيهم 

 :لألسباب التالية 
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ألنهم شعب اهللا الذى حفظهم فى مصر وأخرجهم بقوة عظيمة ويرعاهم فى البرية، فهم  -١
 . وأبوتهخاصته وأوالده وهو بهذا يلتمس حنان اهللا

ال يعطى فرصة لألمم، مثل المصريين، أن يتطاولوا على اهللا فيدَّعون أنه يكره شعبه  -٢
وأخرجهم بمكر ليفنيهم فى البرية مع أن اهللا حنون ورؤوف وال يكذب فى مواعيده، أى 

 .ال يعطيهم فرصة للشماتة فى شعبه
 .أرض كنعانُيذكِّر اهللا بوعوده لآلباء إبراهيم وٕاسحق ويعقوب أن يعطيهم  -٣

ويظهر هنا عدم أنانية موسى، فهو ال يفكر فى نفسه أن يكون هو وبيته بداية شعب اهللا 
مثل إبراهيم، بل بمحبة أبوية يهتم بخالص كل الشعب حتى وهم أشرار ويذكر موسى اهللا بأن 

 .الشعب هو شعبه ليسترحمه عليهم
 

بخطأه، ألن اهللا عارف بكل تراجع عن قراره وليس المقصود أنه شعر : َندم الرب  :۱٤ع
شئ وال ُيخطئ، ولكنه يتكلم بالصيغة التى يفهمها البشر وهى أنه أب حنون تنازل عن قراره 

فهو عالم بما سيحدث . بإفناء الشعب ووافق على شفاعة موسى فى شعبه وترك قراره بإفنائهم
 .وسى يرحمهموأن موسى سيشفع فيهم ولكنه أراد أن يعلن ما يستحقونه ثم ألجل شفاعة م

 
 ):۲۰-۱٥ع(غضب موسى وكسر اللوحين )  ۳(

ِمْن . َلْوَحاِن َمْكُتوبَاِن َعَلى َجانِبَـْيِهَما: فَاْنَصَرَف ُموَسى َونـََزَل ِمَن اْلَجَبِل َوَلْوَحا الشََّهاَدِة ِفي َيِدهِ ١٥
َعُة اهللاِ ١٦. ُهَنا َوِمْن ُهَنا َكانَا َمْكُتوبـَْينِ  ُقوَشٌة َعَلى اللَّْوَحْينِ َواللَّْوَحاِن ُهَما َصنـْ .  َواْلِكَتابَُة ِكَتابَُة اِهللا َمنـْ

َلْيَس «: فـََقالَ ١٨. »َصْوُت ِقَتاٍل ِفي اْلَمَحلَّةِ «: َوَسِمَع َيُشوُع َصْوَت الشَّْعِب ِفي ُهَتاِفِه فـََقاَل ِلُموَسى١٧
تَـَرَب ِإَلى ١٩. »ْوَت ِغَناٍء أَنَا َساِمعٌ َبْل صَ . َصْوَت ِصَياِح النُّْصَرِة َوَال َصْوَت ِصَياِح اْلَكْسَرةِ  وََكاَن ِعْنَدَما اقـْ

َرُهَما ِفي َأْسَفِل . اْلَمَحلَِّة أَنَُّه أَْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّْقصَ  َفَحِمَي َغَضُب ُموَسى َوَطَرَح اللَّْوَحْيِن ِمْن َيَدْيِه وََكسَّ
وا َوَأْحَرَقُه بِالنَّاِر َوَطَحَنُه َحتَّى َصاَر نَاِعمًا َوَذرَّاُه َعَلى َوْجِه اْلَماِء ثُمَّ َأَخَذ اْلِعْجَل الَِّذي َصنَـعُ ٢٠اْلَجَبِل 

 .َوَسَقى بَِني ِإْسَرائِيلَ 
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 .على الوجهين: على جانبيهما  :۱٦، ۱٥ع
أطاع موسى ونزل من على الجبل منصرًفا من حضرة اهللا الذى كان يراه بشكل معين قد 

وكان فى يديه لوحا الحجر اللذان أعطاهما اهللا له . ل آخر ُمبهر وعجيبيكون نوًرا أو أى شك
واللوحان من صنع اهللا وكتابته وقد حملهما . ومكتوب عليهما الوصايا العشر على جانبى كل لوح

 .فقط موسى فى يديه فرًحا بقيمتهما العظيمة
١-  

ينتظره مدة  بعد نزول موسى مسافة على الجبل إلتقى بتلميذه يشوع الذى كان :۱۷ع
األربعين يوًما، ففرح بلقائه ونزال مًعا، وعندما اقتربا من سفح الجبل، قبل أن ينظرا الشعب، سمعا 
صوت صياحهم فظن يشوع أنه صوت معركة لعل الشعب يقاتل العمالقة الذين قاموا عليهم مرة 

 .ثانية
 

 .الهزيمة: الكسرة  :۱۸ع
هذه األصوات ليست أصوات معركة سواء  رد موسى على يشوع نافًيا كالمه معلًنا أن

 .صوت المنتصرين أو المهزومين بل هو صوت غناء الشعب
 ب -٢

استمر نزول موسى ويشوع من على الجبل واقتربا إلى الشعب ونظر موسى العجل  :۱۹ع
الذهبى مرتفًعا والشعب حوله يرقص ويغنى، فغضب جًدا من فساد شعبه بتركهم اهللا وعبادة 
األوثان ومن شدة غضبه ألقى اللوحين عنه رغم قيمتهما العظيمة، لكنه غار غيرة األب المهتم 

 .هذا الفساد والزيغان عن اهللا بأوالده حينما رآهم فى
 

عندما رأى الشعب موسى مقبًال بسرعة عليهم خافوا جًدا، أما هو فأخذ العجل  :۲۰ع
وألقاه فى النار حتى ذاب وصار كتلة بال شكل ثم كسره وطحنه إلى ذرات صغيرة وألقاها فى 

ما تخيلوه إلًها  الماء فطفت الذرات على وجه الماء، وأمر الشعب أن يشربوا منه ليريهم ضعف
 .فيشعروا بخطيتهم نحو اهللا عندما يشربوا لعلهم يتوبون
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  كن حازًما مع من يخطئون إذا كنت مسئوًال عن بيتك أو عملك أو مجموعة من المخدومين
فى الكنيسة، فترفض الشر وتزيله من الوسط وتبعد من تخدمهم عنه وتعرفهم مدى خطيتهم 

زمك بأبوة واحتضان لمن توبخهم حتى ال يسقطوا فى اليأس ليتوبوا، ولكن ينبغى أن يكون ح
 .أو العناد

 
 ):۲۹-۲۱ع(تأديب موسى للشعب )  ٤(

ْعُب َحتَّى َجَلْبَت َعَلْيِه َخِطيًَّة َعِظيَمًة؟«: َوقَاَل ُموَسى ِلَهاُرونَ ٢١  » َماَذا َصَنَع ِبَك َهَذا الشَّ
اْصَنْع َلَنا آِلَهًة : فـََقاُلوا ِليَ ٢٣. أَْنَت تـَْعِرُف الشَّْعَب أَنَُّه ِشرِّيرٌ ! َال َيْحَم َغَضُب َسيِِّدي«: فـََقاَل َهاُرونُ ٢٢

: فـَُقْلُت َلُهمْ ٢٤. َألنَّ َهَذا ُموَسى الرَُّجَل الَِّذي َأْصَعَدنَا ِمْن َأْرِض ِمْصَر َال نـَْعَلُم َماَذا َأَصابَهُ . َتِسيُر َأَماَمَنا
َوَلمَّا رََأى ُموَسى الشَّْعَب أَنَُّه ٢٥. »َفَطَرْحُتُه ِفي النَّاِر َفَخَرَج َهَذا اْلِعْجلُ . َويـُْعِطِني َمْن َلُه َذَهٌب فـَْليَـْنزِْعهُ 

َمْن ِللرَّبِّ «: َوَقَف ُموَسى ِفي بَاِب اْلَمَحلَِّة َوقَالَ ٢٦) َألنَّ َهاُروَن َكاَن َقْد َعرَّاُه لِْلُهْزِء بـَْيَن ُمَقاِوِميهِ (ُمَعّرى 
َضُعوا ُكلُّ َواِحٍد : َهَكَذا قَاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَرائِيلَ «: فـََقاَل َلُهمْ ٢٧. فَاْجَتَمَع ِإلَْيِه َجِميُع بَِني َالِوي» !يَّ فَِإلَ 

تُـُلوا ُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه وَ  َفُه َعَلى َفْخِ◌ِذِه َوُمرُّوا َواْرِجُعوا ِمْن بَاٍب ِإَلى بَاٍب ِفي اْلَمَحلَِّة َواقـْ ُكلُّ َواِحٍد َسيـْ
َوَوَقَع ِمَن الشَّْعِب ِفي َذِلَك اْليَـْوِم . فـََفَعَل بـَُنو َالِوي ِبَحَسِب قَـْوِل ُموَسى٢٨. »َصاِحَبُه وَُكلُّ َواِحٍد َقرِيَبهُ 
ْوَم ِللرَّبِّ َحتَّى ُكلُّ َوا«: َوقَاَل ُموَسى٢٩. َنْحُو َثالَثَِة آَالِف َرُجلٍ  ِحٍد بِاْبِنِه َوبَِأِخيِه اْمَألُوا أَْيِدَيُكُم اْليـَ

 .»فـَيُـْعِطَيُكُم اْليَـْوَم بـَرََكةً 
 

وبخ موسى هارون على خضوعه ألفكار الشعب الشريرة بعمل عجل ودعوتهم  :۲۱ع
 .لعبادته وبهذا جعلهم عبدة أوثان وعصوا اهللا وتحدوه

 
 :لم يعترف هارون بخطئه ولكنه قدَّم تبريرات لما فعله هى  :۲٤-۲۲ع
 .سقط فى شرور كثيرة مثل التذمر كما يعلم موسىأن الشعب ي )١(
موسى كان يمثل صورة اهللا للشعب، فلما غاب على الجبل مدة طويلة طلبوا صورة  )٢(

 .ملموسة ليعبدوها
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خفف خطيته بأنه اضطر إلى طلب أقراط الذهب منهم وطرحها فى النار فصارت  )٣(
األدوات لعمل عجل من عجًال، مع أنه فى الحقيقة قد بذل مجهوًدا واستخدم األزميل و 

 .الذهب فهو لم يصر عجًال من نفسه
مع أنه أصغر منه وذلك إحتراًما له ألنه قائد " سيدى"ونالحظ أن هارون قد دعا موسى 

ويظهر من هذا الكالم خطورة خطية القائد التى تجلب العقاب على كل شعبه، . الشعب ونبى اهللا
 .ى خطية عبادة األوثانفتهاون هارون وخضوعه لشر شعبه أسقط الشعب ف

 
حزن موسى عندما رأى عدًدا كبيًرا من الشعب قد تعرى من ثيابه، ولو جزئًيا،  :۲٥ع

وانغمس فى الخالعة أو المجون والرقص الذى سمح به هارون كقائد للشعب فصاروا هزًءا بين 
 .جيرانهم مثل العمالقة

  ًفى أى مكان لتقود غيرك فى  تحمل مسئوليتك سواء كنت خادًما أو رب أسرة أو مسئوال
طريق اهللا وال تتركهم أو تشجعهم على الشر، فاهللا سيحاسبك ألنك استخدمت قيادتك ومكانك 

 .فى إبعاد الناس عن اهللا
 

مدخل المكان الذى نصبوا فيه خيامهم ولعلهم أقاموا حراًسا عليه : باب المحلة  :۲٦ع
 .لعدم هجوم العمالقة أو أى أعداء لهم

 .من يؤمن باهللا ويخافه ويرفض الشر :من للرب 
 .يقبل نحوى ليعاوننى على إبادة الشر: فإلّى 

وقف موسى فى مكان ظاهر وهو مدخل المكان الذى يقيمون فيه ونادى على الشعب 
ليجتمع حوله كل من يخاف اهللا ويغار على إرضائه، فاجتمع معه عدد كبير من رجال سبط 

 .ية وعالقتهم باهللاالوى الذين اهتموا بحياتهم الروح
 

عندما أعلن موسى غضب اهللا على عبادتهم للعجل وسحقه وذراه فوق الماء  :۲۸، ۲۷ع
وسقاهم منه، خزى الكثيرون وتابوا ودخلوا خيامهم، ولكن أهمل البعض كالم موسى وتمادوا فى 
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ى وحينئذ أمر بنى الوى المجتمعين حوله أن يحمل كل واحد سيفه، الذى كان يوضع ف. شرهم
جراب فى وسط كل واحد ويتدلى على فخذه، ويمروا بين الخيام فيقتلوا إخوتهم المتمادين فى 
ألعاب الخالعة والرقص وتعروا من ثيابهم، فأطاع بنو الوى كالم موسى فى الحال وقتلوا ثالثة 

 .آالف رجل من األشرار
 

 .قدسوا وخصصوا أعمالكم هللا: إمألوا أيديكم  :۲۹ع
 .بقتل االبن أو األخ الشرير: أخيه كل واحد بابنه وب

بعد إبادة الشر، شجعهم موسى بأنهم بهذا أطاعوا اهللا وقّدسوا أعمالهم إلبادة األشرار حتى 
لو كانوا أبناءهم أو إخوتهم، فعالقتهم باهللا أهم من العالقات العاطفية، وبهذا يعطيهم اهللا بركة 

كهنوتى عندما يحملون الذبائح على أيديهم ومأل اليد كان تعبير يستخدم فى العمل ال. كبيرة
فنادى على سبط الوى، الذى سيتخصص لخدمة اهللا، ومنهم . ويقدمونها على المذبح أمام اهللا

هارون وبنوه ليبيدوا األشرار ألنهم بإبادة الشر سيقومون بعمل مثل الكهنة الذين يقدسون اهللا 
ا بإبادتهم للشر يعلنون قداسة اهللا الذى ال يتفق فهن. سواء بتقديم الذبائح أو بالتطهيرات المختلفة

مع الشر ويرضونه، وبإبادتهم لألشرار أيًضا ينقذون الشعب من انتشار الشر بينهم فتقع مخافة 
 .اهللا على كل القلوب

 
 ):۳٥-۳۰ع(شفاعة موسى )  ٥(

ُتْم َقْد َأْخطَأْ «: وََكاَن ِفي اْلَغِد َأنَّ ُموَسى قَاَل لِلشَّْعبِ ٣٠ فََأْصَعُد اآلَن ِإَلى . ُتْم َخِطيًَّة َعِظيَمةً أَنـْ
َرَجَع ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ َوقَالَ ٣١. »الرَّبِّ َلَعلِّي ُأَكفُِّر َخِطيََّتُكمْ  آِه َقْد َأْخطََأ َهَذا الشَّْعُب َخِطيًَّة َعِظيَمًة «: فـَ

ُفِسِهْم آِلَهًة ِمْن َذَهبٍ  َوِإالَّ فَاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي   -َت َخِطيَّتَـُهْم َواآلَن ِإْن َغَفرْ ٣٢. َوَصنَـُعوا ألَنـْ
َقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٣٣. »َكَتْبتَ  َواآلَن اْذَهِب اْهِد الشَّْعَب ِإَلى ٣٤. َمْن َأْخطََأ ِإَليَّ َأْمُحوُه ِمْن ِكَتاِبي«: فـَ

َتِقُد ِفيِهْم َخِطيَّتَـُهمْ َوَلِكْن . ُهَوَذا َمالَِكي َيِسيُر َأَماَمكَ . َحْيُث َكلَّْمُتكَ  َفَضَرَب ٣٥. »ِفي يـَْوِم اْفِتَقاِدي َأفـْ
 .الرَّبُّ الشَّْعَب ألَنـَُّهْم َصنَـُعوا اْلِعْجَل الَِّذي َصنَـَعُه َهاُرونُ 
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فى اليوم التالى لقتل األشرار أظهر موسى لشعبه مدى شناعة خطيتهم واستحقاقهم  :۳۰ع
بأن يصعد إلى الجبل ويصلى إلى اهللا ليطلب مغفرة  للعقاب الشديد، ولكن أعطاهم رجاءً 

وهذا ُيظهر أن كثيرين أخطأوا وسجدوا للعجل ولكنهم تابوا بمناداة موسى ودخلوا . خطيتهم
 .خيامهم ولم يقتلهم الالويون

 
إعترف موسى أمام اهللا بخطية شعبه عندما عاد وصعد إلى الجبل، حيث  :۳۲، ۳۱ع

م تشفع فيهم ليسامحهم اهللا وقدم نفسه فدية عن شعبه بأن يموت هو كان مع اهللا أربعين يوًما، ث
وهنا تظهر أبوة موسى واستعداده لبذل حياته عن شعبه كراٍع صالح لهم على . ولكن يحيا الشعب

ومحو اسمه من كتاب اهللا يعنى موته أو عدم ذكره فى الكتاب المقدس . مثال المسيح الفادى
وسى غير قادر على فداء شعبه، ألن المسيح فقط هو الذى وٕان كان م. كواحد من األتقياء

يستطيع أن يموت عن شعبه ويكفِّر عنهم، ولكن بكالمه هذا ُيظهر محبته وأبوته الشديدة ألجل 
 .شعبه الشرير

  صلى من أجل من حولك واهتم بخالص نفوسهم بل كن مستعًدا للتضحية بأى شئ مادى
 .مسيح متذكًرا فاديك الذى بذل حياته ألجلكواحتمال أتعاب كثيرة حتى تكسبهم لل

 
 

فرح اهللا بمشاعر موسى األبوية لشعبه ولكن أظهر عدله بإعالنه أن الذى أخطأ  :۳۳ع
هو الذى يتحمل العقاب وٕان تاب يقبله اهللا، وال يصلح أن يموت إنسان عن آخر لضعف اإلنسان 

 .وألن المسيح وحده هو القادر على هذا فى ملء الزمان
 

 .عظهم حتى ال يرجعوا إلى الشر ويتوبوا عن خطيتهم: أهِد الشعب  :۳٤ع
اليوم الذى يحدده اهللا لمعاقبة وتأديب شعبه ليشعروا بفظاعة خطاياهم : يوم افتقادى 

 .ويبتعدوا عنها
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طلب اهللا من موسى أن ينزل من على الجبل ويعظ الشعب بالحياة المستقيمة، ووعده أن 
خطيتهم بل يظل يقودهم فى شكل عمود السحاب وعمود النار نهاًرا مالكه لن يفارقهم بسبب 

وهذا معناه غضب اهللا . وليًال ولكن سيؤدبهم فى الوقت المناسب حتى ال يرجعوا إلى خطاياهم
 .عليهم فحرمهم من وجوده وسطهم واكتفى بسير المالك أمامهم

 
ولم يذكر نوع . ثانأدَّب اهللا الشعب بضربات حتى يشعروا بشناعة عبادة األو  :۳٥ع

الضربات هل كانت أمراًضا أو جوًعا أو أى ضيقات أخرى سمح بها اهللا لهم ولكن ما ُذِكَر هو 
 ).٢٨ع(موت ثالثة آالف منهم فى يوم واحد بيد إخوتهم 

ويالحظ أن قبوله لشفاعة موسى ليس معناه رفع العقاب تماًما عنهم ولكن تخفيفه، أما رفع 
وهذا يؤكد خطورة الخطية وآثارها التى تستحق عقوبات . يتم بدم المسيح العقاب تماًما فهذا ما

 .كثيرة وبالتالى تظهر محبة المسيح التى ترفع عنا كل هذه العقوبات
 



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٢٨٥γ 

 

الُِث َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الثَّ
 قيادة اهللا لشعبه

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(غضب هللا على شعبه )  ۱(

ْعُب الَِّذي َأْصَعْدتَُه ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِإَلى «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١ اْذَهِب اْصَعْد ِمْن ُهَنا أَْنَت َوالشَّ
َراِهيمَ  َوأَنَا ُأْرِسُل َأَماَمَك َمالَكاً َوَأْطُرُد ٢. ِلَنْسِلَك ُأْعِطيَها: َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب قَاِئالً  اَألْرِض الَِّتي َحَلْفُت ِإلبـْ

َعانِيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن َواْلِفِرزِّ  فَِإنِّي َال . ِإَلى َأْرٍض تَِفيُض َلَبنًا َوَعَسالً ٣. يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّينَ يِّيَن َواْلِحوِّ اْلَكنـْ
فـََلمَّا َسِمَع الشَّْعُب َهَذا ٤. »َأْصَعُد ِفي َوَسِطَك ألَنََّك َشْعٌب ُصْلُب الرَّقـََبُةِ◌ لَِئالَّ ُأْفِنَيَك ِفي الطَّرِيقِ 

ُتْم : لَِبِني ِإْسَرائِيلَ  ُقلْ «: وََكاَن الرَّبُّ َقْد قَاَل ِلُموَسى٥. اْلَكَالَم السُّوَء نَاُحوا َوَلْم َيَضْع َأَحٌد زِيَنَتُه َعَلْيهِ  أَنـْ
نَـْيُتُكمْ . َشْعٌب ُصْلُب الرَّقـََبُة◌ِ  َوَلِكِن اآلَن اْخَلْع زِيَنَتَك َعْنَك . ِإْن َصِعْدُت َلْحَظًة َواِحَدًة ِفي َوَسِطُكْم َأفـْ
 .يبَ فـَنَـَزَع بـَُنو ِإْسَرائِيَل زِيَنتَـُهْم ِمْن َجَبِل ُحورِ ٦. »فََأْعَلَم َماَذا َأْصَنُع ِبكَ 

 
رغم سقوط شعب اهللا فى عبادة األوثان وابتعادهم عن اهللا، لكنه لم يرفضهم وظل  :۱ع

أمينًا فى وعوده رغم عدم أمانتهم، فكلم موسى حتى يستعد لدخول أرض الميعاد كما وعد اهللا 
 .اآلباء إبراهيم وٕاسحق ويعقوب

  إلتمس لهم .. بوا مع محبتككن ثابًتا فى محبتك لمن حولك حتى لو أساءوا إليك أو لم يتجاو
العذر واعلم أن استمرار محبتك واهتمامك بهم يثبتك فى المحبة ويؤثر فيهم تدريجًيا ويؤهلك 

 .لنوال بركات إلهية كثيرة أولها أن تتمتع باختبار قوى لمحبة اهللا وعمله فى حياتك
 
وليس اهللا نفسه وعد اهللا بإدخالهم أرض الميعاد ولكن يكون قائدهم مالك يرسله اهللا  :۲ع

 .ألجل غضبه عليهم بسبب عبادتهم لألوثان
 
 .كناية عن الخيرات الكثيرة التى يجدونها فى أرض الميعاد: تفيض لبًنا وعسًال  :۳ع



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٨٦γ 

سبب عدم قيادة اهللا بنفسه لهم فى طريقهم إلى أرض الميعاد المملوءة بالخيرات أنهم سريعو 
 .ون معرضين للفناء أى يفنيهم اهللا كعقاب لهمالعصيان والتمرد، فيستحقون غضب اهللا ويكون

 
شعر الشعب بخطيتهم عندما سمعوا من موسى رفض اهللا قيادتهم وبكوا فى توبة  :٤ع

ونزعوا زينتهم إعالًنا منهم لتمسكهم باهللا ورفضهم . أمام اهللا معلنين خطيتهم طالبين الصفح منه
 .أى شئ مادى ألجله

 
 .وا فيه العجل الذهبىالمكان الذى صنع: حوريب  :٦، ٥ع

أكَّد اهللا عناد الشعب المرموز إليه بصالبة الرقبة كما تعاند الحيوانات وتدير رقبتها وتقلبها 
رافضة حمل النير، أى الخشبة التى توضع على رقابها لتجر اآلالت الزراعية، وبالتالى تراجع 

ه انزعوا زينتكم، أى توبوا وتذللوا اهللا عن قيادتهم بنفسه ومع هذا أعطاهم فرصة بحنانه للتوبة بقول
ونزع الزينة كان أمًرا معروًفا . أمامى فأبحث أمركم، فأسرعوا للتوبة والتذلل والصالة ونزعوا زينتهم

 .يستخدم فى الشرق دليًال على الحزن
 

 ):۱۱:  ۷ع(هللا يتكلم فى الخيمة )  ۲(

. »َخْيَمَة اِالْجِتَماعِ «ْلَمَحلَِّة بَِعيدًا َعِن اْلَمَحلَِّة َوَدَعاَها َوَأَخَذ ُموَسى اْلَخْيَمَة َوَنَصبَـَها َلُه َخارَِج ا٧
وََكاَن َجِميُع الشَّْعِب ِإَذا ٨. َفَكاَن ُكلُّ َمْن َيْطُلُب الرَّبَّ َيْخُرُج ِإَلى َخْيَمِة اِالْجِتَماِع الَِّتي َخارَِج اْلَمَحلَّةِ 

َويَِقُفوَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي بَاِب َخْيَمِتِه َويـَْنظُُروَن َورَاَء ُموَسى َحتَّى َيْدُخَل  َخَرَج ُموَسى ِإَلى اْلَخْيَمِة يـَُقوُمونَ 
َويـََتَكلَُّم الرَّبُّ . وََكاَن َعُموُد السََّحاِب ِإَذا َدَخَل ُموَسى اْلَخْيَمَة يـَْنِزُل َويَِقُف ِعْنَد بَاِب اْلَخْيَمةِ ٩. اْلَخْيَمةَ 

ْعِب َعُموَد السََّحاِب َواِقفًا ِعْنَد بَاِب اْلَخْيَمةِ فـَيَـَرى جَ ١٠َمَع ُموَسى  َويـَُقوُم ُكلُّ الشَّْعِب . ِميُع الشَّ
. َوُيَكلُِّم الرَّبُّ ُموَسى َوْجهًا ِلَوْجٍه َكَما ُيَكلُِّم الرَُّجُل َصاِحَبهُ ١١. َوَيْسُجُدوَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي بَاِب َخْيَمِتهِ 

َرُح ِمْن َداِخِل اْلَخْيَمةِ َوِإَذا رََجَع ُموَسى ِإلَ   .ى اْلَمَحلَِّة َكاَن َخاِدُمُه َيُشوُع ْبُن ُنوَن اْلُغَالُم الَ يـَبـْ
 
كان لموسى خيمة يجتمع فيها مع شيوخ إسرائيل ويقضى للشعب فيها، وهذه غير  :۷ع

ى نصب وقد نقل هذه الخيمة إلى خارج المحلة، أى المكان الذ. الخيمة التى يقيم فيها مع أسرته



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٢٨٧γ 

فيه بنو إسرائيل خيامهم، وذلك إعالًنا عن غضب اهللا الذى مازال قائًما على شعبه ليستكملوا 
وكان كل واحد من الشعب له طلبه أمام اهللا يخرج إلى هذه الخيمة ويسأل موسى أن . توبتهم

ًما بل وهذا يبين رحمة اهللا الذى لم يتخلَّ عنهم تما. يصلى من أجله ويطلب اهللا فى هذا المكان
 .أظهر فقط ضيقه منهم ليتوبوا

وهى . وهذه الخيمة هى رمز للكنيسة ألن فيها يجتمع اهللا مع شعبه فسميت خيمة االجتماع
تمهيد لخيمة االجتماع والشهادة التى فيها تابوت العهد والتى رأى موسى رسمها على الجبل ألنها 

 ).٢٧-٢٥ص(لم تكن قد ُصِنَعت بعد 
  قدمه هللا فى الكنيسة وضعه على المذبح، فإذ يرى اهللا إيمانك وتمسكك كل احتياج تشعر به

به وٕاسراعك إليه، وليس إلى العقل والعالم والناس، يتحنن عليك ويحل كل مشاكلك ويبارك 
 .حياتك

 
عندما كان موسى يخرج من خيمته التى يقيم فيها مع أسرته ويمر وسط خيام  :۸ع

اع التى خارج المحلة، كان كل واحد يخرج من خيمته ويقف إسرائيل فى طريقه إلى خيمة اإلجتم
احتراًما له ويسأل الصالة من أجله هو وأسرته ويظلوا واقفين فى خشوع حتى يصل إلى خيمة 

 .اإلجتماع ويدخلها لمقابلة اهللا
 
كان اهللا يعلن حضرته ووجوده مع موسى عندما يدخل خيمة االجتماع بأن ينزل  :۹ع

ويقف أمام باب الخيمة حتى ينتهى حديث اهللا مع موسى، إذ كان يسمعه  عمود السحاب ويغطى
بوضوح ويتكلم معه ثم يبلغ الشعب أوامر اهللا ووصاياه، ولذا دعى كليم اهللا لكثرة كالمه معه، 

وبهذا استطاع أن يقود الشعب بإرشاد . فمن أجل بره وصل إلى درجة الحديث المباشر مع اهللا
 .ل رب أسرة أن الصالة هى أساس نجاحه فى قيادة من يخدمهم ويرعاهماهللا ليتعلم كل خادم وك

 
عندما يرى الشعب اهللا الظاهر فى عمود السحاب، يخافوا ويسجدوا فى الحال كل  :۱۰ع

 .واحد أمام باب خيمته فى خشوع واتضاع طالبين مراحم اهللا
المتتالية معه صداقة عجيبة على أعلى مستوى تمتع بها موسى مع اهللا بلقاءاته  :۱۱ع

وكان خادمه وتلميذه يشوع بن نون مرافًقا له ويقف عند باب الخيمة، وعندما يفرغ . فى الخيمة



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٨٨γ 

موسى من الحديث مع اهللا ويذهب إلى الشعب ليعلمهم كان يشوع يظل قائًما فى الخيمة فى 
ة لفترات وهكذا نرى كيف أعد اهللا يشوع بتلمذته لموسى وتعلمه العباد. صلوات وعبادة مستمرة

طويلة، إذ كان يترك أسرته ويظل فى الخيمة حتى ُصنعت خيمة الشهادة التى فيها التابوت 
ويالحظ أن هذه الخيمة المؤقتة كانت خارج . وأصبح الالويون مسئولين عن حراستها والوجود بها

بتة وسط المحلة إعالًنا عن غضب اهللا، ولكن بعدما قدَّموا توبة أقام موسى خيمة االجتماع الثا
 .المحلة
 

 ):۱۷-۱۲ع(شفاعة موسى ليقود هللا شعبه )  ۳(

َأْنَت قَاِئٌل ِلي َأْصِعْد َهَذا الشَّْعَب َوأَْنَت َلْم تـَُعرِّْفِني َمْن تـُْرِسُل ! اْنظُرْ «: َوقَاَل ُموَسى لِلرَّبِّ ١٢
ُتَك بِاْسِمَك َوَوَجْدَت أَْيضًا نِْعمَ : َوأَْنَت َقْد قـُْلتَ . َمِعي َنيَّ َعَرفـْ َفاآلَن ِإْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت ١٣. ًة ِفي َعيـْ

نَـْيكَ  نَـْيَك فـََعلِّْمِني َطرِيَقَك َحتَّى َأْعرَِفَك ِلَكْي َأِجَد نِْعَمًة ِفي َعيـْ َواْنُظْر َأنَّ َهِذِه األُمََّة . نِْعَمًة ِفي َعيـْ
ِإْن َلْم َيِسْر َوْجُهَك َفَال ُتْصِعْدنَا ِمْن َهُهَنا «: هُ فـََقاَل لَ ١٥. »َوْجِهي َيِسيُر فَُأرِيُحكَ «: فـََقالَ ١٤. »َشْعُبكَ 

نَـْيَك أَنَا َوَشْعُبَك؟ أَلَْيَس ِبَمِسيِرَك َمَعَنا؟ فـََنْمَتا١٦ َز أَنَا َوَشْعُبَك فَِإنَُّه ِبَماَذا يـُْعَلُم أَنِّي َوَجْدُت نِْعَمًة ِفي َعيـْ
َقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١٧. »اَألْرضِ  َعْن َجِميِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْجهِ  َهَذا اَألْمُر أَْيضًا الَِّذي َتَكلَّْمَت «: فـَ

ُتَك بِاْسِمكَ  َنيَّ َوَعَرفـْ َعُلُه ألَنََّك َوَجْدَت نِْعَمًة ِفي َعيـْ  .»َعْنُه َأفـْ
 

-١١: ٣٢ص(تشـفـع موسـى فى شـعبـه مرتين ليسامحهم اهللا وهاتان المرتان مذكورتان فى 
 .وهذه هى المرة الثالثة المذكورة فى هذه األعداد). ٣٢-٣١، ١٣

 :ثالث طلبات هى ) ١٨-١٢ع(وطلب موسى من اهللا فى هذه األعداد التالية 
 ).١٣ع(أن يعلن اهللا عن موقفه نحو شعبه  -١

 ).١٥، ١٤ع(يسير بوجهه أمام الشعب وليس مجرد مالك  -٢
 ).١٨ع(يظهر مجده لموسى شخصًيا ليراه  -٣
 
موسى اهللا وقال له أنت أمرتنى أن أصعد الشعب وأذهب به إلى  استعطف :۱۳، ۱۲ع

أرض كنعان ولم تقل لى من ُترسل معى، بمعنى أنك رفضت أن تقود الشعب بنفسك كما 



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٢٨٩γ 

أخرجتنا من أرض مصر إلى البرية بنفسك، وترجاه أن يقودهم ويحتملهم وال يرسل معهم فقط 
 :مالًكا، واستند فى استعطافه على ما يلى 

 .هللا أنت أعلنت أنك عرفتنى باسمى أى أحببتنىقال  )١(
 .فى اتضاع أعلن موسى جهله فى قيادة الشعب وحاجته إلى اهللا ليعرفه الطريق )٢(
أظهر موسى اشتياقه أن يعرف اهللا كأنه لم يعرفه بعد مع إنه له عشرة طويلة معه،  )٣(

 .فهو طموح ليعرف اهللا كل يوم أكثر من ذى قبل
 .ئيل هم شعبه الخاص المسئول منه فهو أبوهم وراعيهم وٕالههمُيذكِّر اهللا بأن بنى إسرا )٤(

  اهللا حنون جًدا، فاطلب منه كل ما تريد ومهما كانت خطاياك إعلم أنه مستعد أن يغفر لك
 .وحتى لو غضب عليك إستمر فى تضرعك وتذللك أمامه حتى تنال مراحمه

 
شعبه ويقودهم، وأكد  وافق اهللا أمام استعطاف موسى أن يسير بنفسه وسط :۱٥، ۱٤ع

موسى أنه لن يتحرك بهذا الشعب إال تحت قيادة اهللا، فالبقاء فى البرية مع اهللا أفضل من دخول 
أرض الميعاد بكل خيراتها دون اهللا، ألنه أحبَّ اهللا فوق كل ماديات العالم ووجد فيه راحته 

 .وطمأنينته
 
مّيزه هو وشعبه عن كل يستكمل موسى حديثه مع اهللا معلًنا أن سبب ت :۱۷، ۱٦ع

شعوب األرض هو وجود اهللا وسطهم، فهو أغلى شئ فى حياته هو وشعبه، وبهذا يعلن هذا 
وأمام حب . الشعب إيمانه باهللا لكل العالم حتى يؤمنوا وينضموا إلى شعب اهللا فيجدوا خالصهم

ى ووجد فيه بًرا موسى وتمسكه باهللا، أكد له اهللا أنه سيسير أمامه ولن يتركهم ألنه أحبَّ موس
 .وقداسة
 

 ):۲۳-۱۸ع(رؤية هللا )  ٤(

. َوأُنَاِدي بِاْسِم الرَّبِّ ُقدَّاَمكَ . ُأِجيُز ُكلَّ ُجوَدِتي ُقدَّاَمكَ «: فـََقالَ ١٩. »َأرِِني َمْجَدكَ «: فـََقالَ ١٨
ْنَساَن َال يـََراِني  َال تـَْقِدرُ «: َوقَالَ ٢٠. »َوأَتـََرأَُّف َعَلى َمْن أَتـََرأَُّف َوَأْرَحُم َمْن َأْرَحمُ  َأْن تـََرى َوْجِهي َألنَّ اْإلِ

َوَيُكوُن َمَتى اْجَتاَز َمْجِدي أَنِّي ٢٢. ُهَوَذا ِعْنِدي َمَكاٌن فـََتِقُف َعَلى الصَّْخَرةِ «: َوقَاَل الرَّبُّ ٢١. »َويَِعيشُ 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 
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َوَأمَّا َوْجِهي َفَال . ثُمَّ َأْرَفُع َيِدي فـَتَـْنظُُر َورَاِئي٢٣. َأَضُعَك ِفي نـُْقَرٍة ِمَن الصَّْخَرِة َوَأْستُـُرَك بَِيِدي َحتَّى َأْجَتازَ 
 .»يـَُرى

 
طلب موسى طلًبا عجيًبا لم يطلبه أحد من قبل وهو أن يرى اهللا، فرغم أنه تكلم  :۱۸ع

 .معه كثيًرا ولكن اشتياقه هللا جعله يطلب هذا الطلب
 
 .وخيراتىأقدم مراحمى أمامك وبركاتى : أجيز جودتى قدامك  :۱۹ع

 .أعلن نفسى قدامك لتؤمن بى وتحيا معى أنت وشعبك: أنادى باسم الرب قدامك 
أعطى محبتى لمن أختاره وهو الذى يؤمن بى : أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم 

 .ويتجاوب معى فأفيض عليه بالمراحم
من خالل هذه قال له اهللا أنا أقدم لك بركات كثيرة وأعلن اسمى أمامك وأرحمك، فترانى 

 .البركات واإلعالنات والمراحم وهذا كاٍف جًدا
 
قال اهللا لموسى إنى أحبك وقد وجدت نعمة فى عينى ولكن طلبك هذا فوق  :۲۰ع

احتمالك، فال يستطيع أحد من البشر أن يرانى، ويقصد رؤية جوهر اهللا، ألنه سيموت من عظمة 
كة وهى خالئق عظيمة ال تستطيع النظر هللا بل نور اهللا وبهائه الذى يفوق قدرات البشر، فالمالئ

 ).٢: ٦إش(تخفى وجوهها من بهاء مجده 
 
 
لم يحتمل حنان اهللا أمام طلب موسى وٕالحاحه أن يحرم ابنه من رؤيته،  :۲۳-۲۱ع

فأخذ اهللا موسى على صخرة ووضعه فى حفرة وغطاه بيده ثم . فجعله يراه بالمقدار الذى يحتمله
ظهر نور عظيم ُمبهر، ثم رفع اهللا يده فنظر موسى شيًئا من بهاء اهللا وهو  اجتاز اهللا بمجده، أى

ما يحتمله كإنسان، ففرح جًدا بل اكتسى وجهه بلمعان شديد فلم يحتمل بنو إسرائيل بعد ذلك أن 
 ). ٣٥، ٣٤: ٣٤ص(ينظروا إليه وطلبوا منه أن يضع برقًعا على وجهه 
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يقصد ملء الزمان " عندى مكان"دما قال اهللا ورؤية موسى هللا ترمز لتجسد المسيح، فعن
عندما تجسد المسيح فى بيت لحم، والصخرة ترمز للمسيح التى إذ يرتكز عليها المؤمن يرى اهللا 

وهذا ما نعاينه فى العهد الجديد عند التناول من األسرار المقدسة، . ويكشف له قدر ما يحتمل
كل هذا نعاينه اآلن على . لى مر األجيالوكما يكشف اهللا عن نفسه لقديسيه فى البرارى ع

األرض ولكن فى السماء نستطيع أن نراه بوضوح أكبر، فهنا ننظره كما فى مرآة أما هناك فوًجا 
لوجه حيث تتغير أجسادنا الترابية وتصير أجساًما روحية قادرة على التمتع بمنظر اهللا بوضوح 

 ).١٢-١٠: ١٣كو١(
 ن أسراره إن كنت تريده وتطلبه، ويظهر هذا فى سعيك اهللا يحبك ويريد أن يكشف لك ع

 .نحو الصالة والقراءة والتأمل، فعلى قدر اهتمامك سيعطيك اهللا أن تختبره وتفرح به
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ابُِع َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الرَّ
 تجديد العهد

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(لوحان جديدان )  ۱(

َلْيِن فََأْكُتَب أَنَا َعَلى اللَّْوَحْيِن اْنَحْت َلَك َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اَألوَّ «: ثُمَّ قَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى١
َواْصَعْد ِفي . وَُكْن ُمْسَتِعّدًا ِللصََّباحِ ٢. لَْيِن اللََّذْيِن َكَسْرتـَُهَماَحْيِن اَألوَّ اْلَكِلَماِت الَِّتي َكاَنْت َعَلى اللَّوْ 

َوَال َيْصَعْد َأَحٌد َمَعَك َوأَْيضًا َال يـَُر َأَحٌد ٣. الصََّباِح ِإَلى َجَبِل ِسيَناَء َوِقْف ِعْنِدي ُهَناَك َعَلى رَْأِس اْلَجَبلِ 
. َلْينِ فـََنَحَت َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر َكاَألوَّ ٤. »َغَنُم أَْيضًا َواْلبَـَقُر َال تـَْرَع ِإَلى ِجَهِة َذِلَك اْلَجَبلِ الْ . ِفي ُكلِّ اْلَجَبلِ 

 .َوَبكََّر ُموَسى ِفي الصََّباِح َوَصِعَد ِإَلى َجَبِل ِسيَناَء َكَما َأَمَرُه الرَّبُّ َوَأَخَذ ِفي َيِدِه َلْوَحِي اْلَحَجرِ 
 
اهللا من موسى أن ينحت لوحين ليكتب اهللا عليهما الوصايا العشر، فنحت طلب  :۱ع

ويالحظ أن اللوحين . اللوحين بحجم معقول يمكن حمله ووضعه بعد ذلك أيًضا فى تابوت العهد
فى المرة األولى كانا من صنع يد اهللا أما فى المرة الثانية فصنعهما موسى لكى يظهر اهللا لهم 

 .العجل الذهبى التى أغضبت موسى فكسر اللوحيننتيجة خطيتهم بعبادة 
  ال تتهاون فى انتهاز كل فرصة روحية لتقترب من اهللا وأشكره على عطاياه لئال تضيع منك

 .هذه البركات وال تجدها حتى لو طلبتها كثيًرا
 
أمره أن يبكِّر فى الصباح ويصعد باللوحين على الجبل حتى قمته أى رأسه، وهو  :۲ع
 .س المكان الذى ظهر اهللا له فيه فى المرة األولى وأعطاه الوصاياغالًبا نف
 
أمره أيًضا أن ال يصعد معه إنسان كما فى المرة األولى مثل هارون ويشوع،  :٤، ۳ع

وأمره أيًضا أال يقترب أحد . وذلك ألن اهللا سيظهر له أكثر ويعطيه بركات أكثر مثل لمعان وجهه
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كل برهبته وقداسته، فنفَّذ موسى كالم اهللا وصعد باللوحين على من الجبل حتى الحيوان ليشعر ال
 .الجبل

 
 ):۱۰-٥ع(حديث هللا مع موسى )  ۲(

اَمهُ ٦. فـَنَـَزَل الرَّبُّ ِفي السََّحاِب فـََوَقَف ِعْنَدُه ُهَناَك َونَاَدى بِاْسِم الرَّبِّ ٥ َونَاَدى . فَاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ
ْحَساِن َواْلَوفَاءِ الرَّبُّ ِإَلٌه رَ «: الرَّبُّ  ْحَساِن ِإَلى أُُلوفٍ ٧. ِحيٌم َورَُأوٌف َبِطيُء اْلَغَضِب وََكِثيُر اْإلِ . َحاِفُظ اْإلِ

ْثِم َواْلَمْعِصَيِة َواْلَخِطيَّةِ  َراءً . َغاِفُر اْإلِ َناِء ا. َوَلِكنَُّه َلْن يـُْبِرَئ ِإبـْ َناِء َوِفي أَبـْ َناِء ِفي ُمْفَتِقٌد ِإْثَم اآلبَاِء ِفي األَبـْ ألَبـْ
ِإْن َوَجْدُت نِْعَمًة ِفي «: َوقَالَ ٩. فََأْسَرَع ُموَسى َوَخرَّ ِإَلى اَألْرِض َوَسَجدَ ٨. »اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ 

يُِّد ِفي َوَسِطَنا فَِإنَُّه َشْعٌب ُصْلُب الرَّقـََبُة◌ِ  نَـْيَك أَيـَُّها السَّيُِّد فـَْلَيِسِر السَّ ْثَمَنا َوَخِطيَّتَـَنا َواتَِّخْذنَا َواْغِفْر إِ . َعيـْ
َعُل َعَجاِئَب َلْم ُتْخَلْق ِفي ُكلِّ اَألْرِض َوِفي . َها أَنَا قَاِطٌع َعْهداً «: فـََقالَ ١٠. »ُمْلكاً  اَم َجِميِع َشْعِبَك َأفـْ ُقدَّ

 .ِإنَّ الَِّذي أَنَا فَاِعُلُه َمَعَك َرِهيبٌ . َجِميِع األَُمِم فـَيَـَرى َجِميُع الشَّْعِب الَِّذي أَْنَت ِفي َوَسِطِه ِفْعَل الرَّبِّ 
 
 ).٢٢: ٣٣ص(وقف موسى فى النقرة التى وضعه فيها اهللا : وقف عنده هناك  :٥ع

بعدما صعد موسى على رأس الجبل، ظهر له اهللا فى شكل سحاب عظيم ثم سمع صوت 
ى نفس الوقت االشتياق من السماء ينادى أن اهللا قد حضر، وهذا يثير مشاعر الرهبة والمخافة وف

 .والحب داخل موسى
 
تحرك اهللا أمامه فى شكل سحاب عظيم وقد يكون مصاحًبا بنور قوى، ثم سمع  :٦ع

ر ذلك تأكيد حضور اهللا بذاته ومعلًنا صفات اهللا وهى   :صوًتا ينادى باسم الرب وكرَّ
 .الرحمة والحنان على شعبه واإلشفاق والرأفة بهم )١(
 .لى شعبه بسرعة إن أخطأوا ويعطيهم فرصة للتوبةطول األناة فال يغضب ع )٢(
 .عطاياه كثيرة ال تنتهى )٣(
 .يفى بوعوده )٤(
 
. لن يسامح المصّرين على الخطية سواء من اآلباء أو األبناء: لن يبرئ إبراًء  :۷ع

 :يستكمل الصوت صفات اهللا فيقول 
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ألجيال يعطى اهللا بركاته لشعبه مهما كان عددهم كبيًرا سواء فى نفس الجيل أو ا )٥(
 .التالية

 .اهللا غفور لكل التائبين مهما كانت خطاياهم )٦(
اهللا عادل فال يسامح من ال يتوب ويصّر على الخطية ويعاقب األبناء واألحفاد إن  )٧(

 .ساروا فى خطايا آبائهم

  تمتع بمراحم اهللا فهو حنون فوق كل تخيل وانتهز كل فرصة للتوبة وال تتهاون مع أى خطية
 .وال تبررها ألنه عادل أيًضامهما كانت صغيرة 

 
 .ما دمت قد وجدت نعمة فى عينيك: إن وجدت نعمة فى عينينك  :۹، ۸ع

شعر موسى بمخافة اهللا وعظم محبته فأظهر خضوعه له بالسجود عن نفسه وعن كل 
 :شعبه وطلب من اهللا 

 .أن يسير فى وسط شعبه ويحتمل عنادهم وعصيانهم ويعطيهم فرصة للتوبة )١(
 .شعبه ألنهم شعروا بخطيتهميغفر خطايا  )٢(
 .يتعطف على شعبه ويقبل أن يكون ملًكا عليهم )٣(
 
إذ وجد اهللا تجاوب موسى، وعده ليس فقط بالغفران والرحمة بل بصنع عجائب  :۱۰ع

عظيمة رهيبة مثل عبورهم نهر األردن واإلنتصار على الشعوب الساكنة فى أرض كنعان، وهكذا 
 .جدد اهللا عهده مع شعبه

 
 ):۲٦-۱۱ع(وط العهد شر)  ۳(

ْومَ «١١ َعانِيِّيَن َواْلِحثـِّيِّيَن . ِاْحَفْظ َما أَنَا ُموِصيَك اْليـَ اِمَك اَألُمورِيِّيَن َواْلَكنـْ َها أَنَا طَاِرٌد ِمْن ُقدَّ
َها ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن تـَْقَطَع َعْهدًا َمَع ُسكَّا١٢. يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّينَ يِّيَن َواْلِحوِّ َواْلِفِرزِّ  ِن اَألْرِض الَِّتي أَْنَت آٍت ِإلَيـْ

 . َبْل تـَْهِدُموَن َمَذاِبَحُهْم َوُتَكسُِّروَن أَْنَصابـَُهْم َوتـَْقَطُعوَن َسَوارِيـَُهمْ ١٣لَِئالَّ َيِصيُروا َفّخًا ِفي َوَسِطَك 
ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن تـَْقَطَع َعْهدًا َمَع ١٥. ٌر ُهوَ ِإَلٌه َغُيو . فَِإنََّك َال َتْسُجُد ِإلَلٍه آَخَر َألنَّ الرَّبَّ اْسُمُه َغُيورٌ ١٤

َوتَْأُخُذ ِمْن بـََناتِِهْم ١٦ُسكَّاِن اَألْرِض فـَيَـْزنُوَن َورَاَء آِلَهِتِهْم َوَيْذَبُحوَن ِآلِلَهِتِهْم فـَُتْدَعى َوتَْأُكُل ِمْن َذبِيَحِتِهْم 
َال َتْصَنْع لِنَـْفِسَك آِلَهًة «١٧. َيْجَعْلَن بَِنيَك يـَْزنُوَن َورَاَء آِلَهِتِهنَّ لَِبِنيَك فـَتَـْزِني بـََناتـُُهْم َورَاَء آِلَهِتِهنَّ وَ 
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َعَة أَيَّاٍم تَْأُكُل َفِطيرًا َكَما َأَمْرُتَك ِفي َوْقِت َشْهِر أَبِيَب ألَنََّك ِفي َشْهِر . َتْحَفُظ ِعيَد اْلَفِطيرِ ١٨. َمْسُبوَكةً  َسبـْ
. ِلي ُكلُّ فَاِتِح رَِحٍم وَُكلُّ َما ُيوَلُد ذََكرًا ِمْن َمَواِشيَك ِبْكرًا ِمْن ثـَْوٍر َوَشاةٍ ١٩. أَبِيَب َخَرْجَت ِمْن ِمْصرَ 

ُكلُّ ِبْكٍر ِمْن بَِنيَك تـَْفِديِه َوَال َيْظَهُروا . َوِإْن َلْم تـَْفِدِه َتْكِسُر ُعنُـَقهُ . َوَأمَّا ِبْكُر اْلِحَماِر فـَتَـْفِديِه ِبَشاةٍ ٢٠
ْوُم السَّاِبُع فـََتْسَترِيُح ِفيهِ ٢١. ارِِغينَ َأَماِمي فَ  . ِفي اْلِفَالَحِة َوِفي اْلَحَصاِد َتْسَترِيحُ . ِستََّة أَيَّاٍم تـَْعَمُل َوَأمَّا اْليـَ

 . َوِعيَد اْلَجْمِع ِفي آِخِر السََّنةِ . َوَتْصَنُع لِنَـْفِسَك ِعيَد اَألَسابِيِع أَْبَكاِر ِحَصاِد اْلِحْنطَةِ ٢٢
َنِة َيْظَهُر َجِميُع ذُُكوِرَك َأَماَم السَّيِِّد الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَرائِيَل َثالَ ٢٣ فَِإنِّي َأْطُرُد األَُمَم ِمْن ٢٤َث َمرَّاٍت ِفي السَّ

اِمَك َوُأَوسُِّع ُتُخوَمَك َوَال َيْشَتِهي َأَحٌد َأْرَضَك ِحيَن َتْصَعُد لَِتْظَهَر َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِهَك َثالَ  َث َمرَّاٍت ِفي ُقدَّ
ُل أَْبَكاِر َأوَّ ٢٦. َوَال تَِبْت ِإَلى اْلَغِد َذبِيَحُة ِعيِد اْلِفْصحِ . َال َتْذَبْح َعَلى َخِميٍر َدَم َذبِيَحِتي٢٥. السََّنةِ 

 .»الَ َتْطُبْخ َجْدياً بَِلَبِن أُمِّهِ . َأْرِضَك ُتْحِضُرُه ِإَلى بـَْيِت الرَّبِّ ِإَلِهكَ 
 
اهللا عهده مع شعبه ببركاته الكثيرة المذكورة فى صفاته السابقة، أما أعلن  :۱۲، ۱۱ع

 :من ناحية الشعب فيظهر تعهدهم فيما يلى 
عدم قطع معاهدة مع سكان األرض األشرار فى كنعان لئال يختلط بهم أوالد اهللا  )١(

 .وقد حدث هذا لألسف فى أيام القضاة. فيتدنسون بشرهم
 
 .بة من الحجر تُقام لآللهة الوثنيةأعمدة منصو : أنصابهم  :۱٤، ۱۳ع

 .أعمدة خشبية تُقام على المرتفعات آللهة السماء مثل الكواكب: سواريهم 
هدم المذابح واألنصاب وقطع السوارى رفًضا للعبادة الوثنية ألن بنى إسرائيل يعبدون  )٢(

اهللا وهو يغير عليهم مثل العريس على عروسه ويغضب جًدا إن خلطوا عبادته 
 .م لألوثانبعبادته

)٣(  
عدم صنع معاهدة مع األشرار لئال يخالطوهم ويجاملوهم فيشتركوا فى عبادة ) ٣( :۱٥ع

 .أوثانهم ويأكلوا ما ذبح لها، وبهذا يزنون زًنا روحًيا بتركهم عبادة اهللا واتجاههم لعبادة األوثان
 
ن فيسقطون ال يجعلوا بنيهم يتزوجون بالوثنيات لئال يجروهم إلى عبادة األوثا) ٤( :۱٦ع

 .فى الزنا الروحى
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 .حذرهم من تقليد الوثنيين فى صنع تماثيل وعبادتها) ٥( :۱۷ع
 
أكد عليه بعض الشرائع اإليجابية التى ذكرها له فى المرة السابقة عندما ) ٦( :۱۸ع

أعطاه اللوحين، فنبهه لحفظ عيد الفصح وما يليه من أيام الفطير سبعة أيام، أى عيد الفطير فى 
تقديًسا لخروجهم من أرض مصر ) ١٢ص(السبعة أيام وفى نهايتها كما سبق ذكر ذلك  بداية

 .فى شهر أبيب
 
ذكَّره أيًضا بشريعة الفداء ألن اهللا قتل أبكار مصر وفدى أبكار شعبه، ) ٧( :۲۰، ۱۹ع

هللا وهكذا ال يتقدم أمام ا). ١٣ص(فيقدم كل بكر هللا وكذا بكر البهائم ما عدا الحمار فيفديه بشاة 
 ).٢٣ص(فارًغا بل يقدم عطاياه هللا، وسبق شرح ذلك فى 

 
ذكره بحفظ شريعة السبت وهى الوصية الرابعة حتى لو كان فى موسم ) ٨( :۲۱ع

 ).٤: ٢٠ص(الزراعة أو الحصاد 
 
 ).٢٣ص(نبهه أيًضا إلى عيدى األسابيع والجمع ) ٩( :۲۲ع
 
والجمع ) الخمسين(ألسابيع أمره بحفظ الثالثة أعياد، أى الفصح وا) ١٠( :۲٤، ۲۳ع

 :، ويحضر فيها جميع الذكور لالحتفال أمام اهللا، ووعده إذا حفظ وصايا اهللا بما يلى )المظال(
 .طرد الوثنيين سكان األرض )أ ( 
وقد اتسعت حدود مملكة بنى . يبارك فى أرضه ويعطيه أن يتملك أرض الميعاد )ب (

ولكنها انكمشت عندما سقطوا فى خطايا  ،)٢١: ٤مل١(إسرائيل جًدا فى أيام سليمان 
 .كثيرة بل احتلها األعداء تماًما أثناء السبى

ال يطمع أحد من الوثنيين أو يتجاسر أن يدخل أرضه عند صعود ذكوره لإلحتفال  )ح ( 
 .بأعياد اهللا الثالثة

يحذره من استخدام الخمير فى عيد الفصح أو أن يبقى من لحمه لليوم ) ١١( :۲٥ع
 ).١٢ص(كما سبق فى  التالى
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 ).٢٣ص(أمره أن يحضر أبكار غالته إلى اهللا ) ١٢( :۲٦ع
 ).٢٣ص(أمره بعدم ذبح جدى صغير مازال يرضع ) ١٣(

  إن كنت تريد أن تتمتع بمراحم اهللا فالبد أن تحفظ وصاياه بكل تدقيق وٕان أخطأت ُتب
 .سريًعا وحينئذ يوفى كل عهوده لك

 
 ):۲۸، ۲۷ع(صوم موسى )  ٤(

اْكُتْب ِلنَـْفِسَك َهِذِه اْلَكِلَماِت ألَنَِّني ِبَحَسِب َهِذِه اْلَكِلَماِت َقطَْعُت «: َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٢٧
َلًة َلْم يَْأُكْل ُخْبزًا َولَ ٢٨. »َعْهدًا َمَعَك َوَمَع ِإْسَرائِيلَ  ْم وََكاَن ُهَناَك ِعْنَد الرَّبِّ َأْربَِعيَن نـََهارًا َوَأْربَِعيَن لَيـْ

 .َفَكَتَب َعَلى اللَّْوَحْيِن َكِلَماِت اْلَعْهِد اْلَكِلَماِت اْلَعَشرَ . َيْشَرْب َماءً 
 
طلب اهللا من موسى أن يكتب الشرائع التى قالها له فى كتاب حتى يعلمها للشعب  :۲۷ع

 .وال ينساها ويلتزموا بها فيحفظوا عهد اهللا وينالوا بركاته
 
وأربعين ليلة مع اهللا صائًما لم يأكل ولم يشرب أثناءها  قضى موسى أربعين نهاًرا :۲۸ع

وكان ذلك بمعونة وقوة إلهية، وهذه هى المـرة الثانية لصوم موسى أربعين يوًما وأربعين ليلة، 
: ١٩مل١(وصـام إيليا مثلها ) ١٨: ٢٤ص(فاألولى كانـت عند اسـتالم اللوحين للمـرة األولى 

 .لصوم معجزة تفوق قدرات البشر وتمت بقوة اهللاوهذا ا). ٢: ٤مت(ثم المسيح ) ١٨
وقد قضى موسى هذه الفترة يصلى من أجل هارون وكل الشعب وقد يكون اهللا أكد عليه 

 ،)٣١-٢٥ص(ورسم الخيمة وٕاقامتها ) ٢٤-٢١ص(بعض الوصايا والشرائع التى ذكرت سابًقا 
 .ى الوصايا العشروفى نهايتها أمره اهللا أن يكتب على اللوحين اللذين صنعهما موس

يالحظ هنا أن اللوحين فى المرة الثانية صنعهما موسى وليس اهللا، تأديًبا له ألنه غضب 
وفى حمو غضبه كسر اللوحين األولين اللذين صنعهما اهللا بنفسه ثم كتب اهللا على اللوحين 

 .بأصبعه الوصايا العشر
  أصوام، ألن اهللا سيعطيك ال تخَش صعوبة الوصية أو الممارسات الروحية من صلوات و

 .معونة حتى تتممها وتتمتع خاللها بعشرة اهللا



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٢٩٨γ 

 
 ):۳٥-۲۹ع(لمعان وجه موسى )  ٥(

َهاَدِة ِفي  وكان لما٢٩ أن ِعْنَد نـُُزوِلِه ِمَن اْلَجَبِل يد موسى نـََزَل ُموَسى ِمْن َجَبِل ِسيَناَء َوَلْوَحا الشَّ
فـََنَظَر َهاُروُن َوَجِميُع بَِني ِإْسَرائِيَل ُموَسى ٣٠. َمَعهُ فى كالمه اَر يـَْلَمُع َلْم يـَْعَلُم َأنَّ ِجْلَد َوْجِهِه صَ موسى 

فـََرَجَع ِإلَْيِه َهاُروُن َوَجِميُع الرَُّؤَساِء ِفي . َفَدَعاُهْم ُموَسى٣١. َوِإَذا ِجْلُد َوْجِهِه يـَْلَمُع َفَخاُفوا َأْن يـَْقَترِبُوا ِإلَْيهِ 
تَـَرَب َجِميُع بَِني ِإْسَرائِيَل فََأْوَصاُهْم ِبُكلِّ َما َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ ٣٢. ُهْم ُموَسىَفَكلَّمَ . اْلَجَماَعةِ  َوبـَْعَد َذِلَك اقـْ

وََكاَن ُموَسى ِعْنَد ٣٤. َوَلمَّا فـََرَغ ُموَسى ِمَن اْلَكَالِم َمَعُهْم َجَعَل َعَلى َوْجِهِه بـُْرقُعاً ٣٣. َمَعُه ِفي َجَبِل ِسيَناءَ 
. ُثمَّ َيْخُرُج َوُيَكلُِّم بَِني ِإْسَرائِيَل ِبَما يُوَصى. وِلِه َأَماَم الرَّبِّ لَِيَتَكلََّم َمَعُه يـَْنِزُع اْلبُـْرُقَع َحتَّى َيْخُرجَ ُدخُ 
ْجِهِه َحتَّى َيْدُخَل فَِإَذا رََأى بـَُنو ِإْسَرائِيَل َوْجَه ُموَسى َأنَّ ِجْلَدُه يـَْلَمُع َكاَن ُموَسى يـَُردُّ اْلبُـْرُقَع َعَلى وَ ٣٥

 .لَِيَتَكلََّم َمَعهُ 
 
بعد استالم موسى لوحى الشريعة للمرة الثانية من اهللا، أعطاه نعمة وهى أن يلمع  :۲۹ع

كما . وجهه بلمعان عظيم إعالًنا لبره وقداسته فيخضع له الشعب ويطيعوا كالم اهللا على لسانه
يرونها هم ألجل اتضاعهم ولكن يالحظها الناس  يزين اهللا أوالده فى كل جيل بالفضائل التى ال

 .فيهم بكل وضوح
 اهللا مستعد أن يعطيك نعمة خاصة حتى يهابك ويحترمك اآلخرون فتظهر لهم كالم اهللا .

لذلك كن حريًصا فى كالمك وتذكر أنك صوت اهللا لمن حولك فال تخرج كلمة رديئة من 
 .فمك
 
شعب بقيادة هارون وكانوا فى هذه المرة نزل موسى من الجبل وذهب لمالقاة ال :۳۰ع

ينتظرونه باهتمام، ففوجئوا بلمعان وجهه وخافوا جًدا وشعروا بمخافة اهللا عند اقترابه إليهم مما 
 .جعلهم يتباعدون أكثر وأكثر عن خطاياهم

 
اقترب موسى من هارون ورؤساء الشعب وهم فى خوف عظيم من لمعان  :۳۲، ۳۱ع

هم به اهللا، ثم اقترب من الشعب الذين خافوا هم أيًضا من بهاء وجهه وجهه فكلمهم بكل ما أمر 
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ولعلهم نظروا إلى األرض باتضاع ألنهم ال يحتملون رؤية لمعان وجهه فحدثهم أيًضا عن أوامر 
 .اهللا

 
لم يكن موسى يعلم أن وجهه يلمع ولكن أخبره الشعب بذلك بل أعلنوا عدم  :۳٤، ۳۳ع

وطلبوا منه أن يغطيه، فإشفاًقا عليهم وضع برقًعا أو نقاًبا على وجهه احتمالهم رؤية لمعان وجهه 
وعندما كان يتركهم ويدخل إلى خيمة االجتماع ليكلم اهللا، يرفع . عندما كان يقترب إليهم ويعلمهم

 .البرقع عن وجهه
وهناك رأى آخر فى تفسير هذا الجزء بأن موسى إلى جانب رفعه البرقع فى حديثه مع اهللا 

لخيمة كان يظل رافًعا البرقع عند تعليمه الشعب ليشعروا بمخافة اهللا ثم يرده إلى وجهه فى فى ا
 .كالمه العادى مع الشعب

ليظهر أن معرفة اهللا كانت ال ) ١٨-٧: ٣كو٢(وقد حدثا بولس الرسول عن هذا البرقع فى 
 .تزال غامضة فى الناموس ولكن فى العهد الجديد ظهرت بوضوح

  مز لضعفك وعدم قدرتك أن ترى أعمال اهللا ومجده وكلما عشت حياة التوبة إن البرقع ير
تستطيع أن تسمع صوت اهللا وترى أعماله فى كل األحداث المحيطة بك وتستطيع أن تفهم 

أطلب معونته باتضاع فيرفع عنك كل حاجز يعطلك عن . كالمه فى الكتاب المقدس
 .اإلحساس به وفهمه
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 اَألَْصَحاُح اْلَخاِمُس َوالثَّالَُثونَ 
 اإلعداد لخيمة االجتماع

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(يوم السبت )  ۱(

. َهِذِه ِهَي اْلَكِلَماُت الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ َأْن ُتْصَنعَ «: َوَجَمَع ُموَسى ُكلَّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل َوقَاَل َلُهمْ ١
ْوُم السَّاِبُع َفِفيِه َيُكوُن َلُكْم َسْبُت ُعْطَلٍة ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ . َملٌ ِستََّة أَيَّاٍم يـُْعَمُل عَ ٢ ُكلُّ َمْن يـَْعَمُل ِفيِه . َوَأمَّا اْليـَ

 .»الَ ُتْشِعُلوا نَاراً ِفي َجِميِع َمَساِكِنُكْم يـَْوَم السَّْبتِ ٣. َعَمالً يـُْقَتلُ 
 

عليهم موسى وصية يوم الرب، وهى قبل البدء فى اإلعداد لعمل خيمة اإلجتماع أكَّد 
الوصية الرابعة، فال يعملوا فيه أى عمل ويتفرغوا لعبادة اهللا وال يشعلوا النار التى يستخدمونها فى 
طهى الطعام أو الحرف المختلفة، ألن إيقاد النار يستغرق مجهوًدا ووقًتا كبيًرا وغالًبا كانوا 

شتعًال طوال يوم السبت الستخدامه فى األعمال يعملون ذلك يوم الجمعة ويوقدون سراًجا يظل م
فيذكرهم باإلهتمام بعبادة اهللا كمقدمة لإلهتمام بإقامة مسكن له وقد سبق الكالم عنه . الضرورية

 ).١٧-١٢: ٣١ص(فى 
 

 ):۱۹-٤ع(المواد والعمال المطلوبين )  ۲(

ُكلَّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيلَ وكلم ٤  : َو الشَّْيُء الَِّذي َأَمَر بِِه الرَّبُّ قَاِئالً َهَذا هُ «: قائًال  ُموَسى ِ
ْلُبُه َسُموٌح فـَْلَيْأِت بِتَـْقِدَمِة الرَّبِّ . ُخُذوا ِمْن ِعْندُِكْم تـَْقِدَمًة لِلرَّبِّ ٥  َذَهبًا َوِفضًَّة َوُنَحاسًا : ُكلُّ َمْن قـَ
َوُجُلوَد ِكَباٍش ُمَحمََّرًة َوُجُلوَد ُتَخٍس َوَخَشَب َسْنٍط ٧َر ِمْعًزى َوَأْسَماْنُجونِّيًا َوُأْرُجَوانًا َوِقْرِمزًا َوُبوصًا َوَشعْ ٦
. ارََة َجْزٍع َوِحَجارََة تـَْرِصيٍع لِلرَِّداِء َوالصُّْدرَةِ ـَوِحجَ ٩َوزَْيتًا ِللضُّوِء َوَأْطَيابًا ِلُدْهِن اْلَمْسَحِة َوِلْلَبُخوِر اْلَعِطِر ٨

اْلَمْسَكَن َوَخْيَمَتُه َوِغطَاَءُه َوَأِشظََّتُه ١١. َنُكْم فـَْلَيْأِت َوَيْصَنْع ُكلَّ َما َأَمَر بِِه الرَّبُّ وَُكلُّ َحِكيِم اْلَقْلِب بـَيْـ ١٠
َواْلَماِئَدَة ١٣وَت َوَعَصَوْيِه َواْلِغطَاَء َوِحَجاَب السَّْجِف ـَوالتَّابُ ١٢َوأَْلَواَحُه َوَعَواِرَضُه َوَأْعِمَدتَُه َوقـََواِعَدُه 



 ُح اْلَخاِمُس َوالثَّالَُثونَ اَألَْصَحا 

γ٣٠١γ 

َز اْلُوُجوِه َوَعصَ  َها وَُكلَّ آنَِيِتَها َوُخبـْ َوَمْذَبَح اْلَبُخوِر ١٥َوَمَنارََة الضُّوِء َوآنَِيتَـَها َوُسُرَجَها َوزَْيَت الضُّوِء ١٤َويـْ
َرَقِة َوُشبَّاَكَة َوَمْذَبَح اْلُمحْ ١٦َوَعَصَوْيِه َوُدْهَن اْلَمْسَحِة َواْلَبُخوَر اْلَعِطَر َوَسْجَف اْلَباِب ِلَمْدَخِل اْلَمْسَكِن 

اِر َوَأْعِمَدتـََها َوقـََواِعَدَها َوَسْجَف ١٧النَُّحاِس الَِّتي َلُه َوَعَصَوْيِه وَُكلَّ آنَِيِتِه َواْلِمْرَحَضَة َوقَاِعَدتـََها  َوَأْسَتاَر الدَّ
اِر  اِر َوَأْطَنابـََها ١٨بَاِب الدَّ اَب اْلَمْنُسوَجَة ِلْلِخْدَمِة ِفي اْلَمْقِدِس َوالثـِّيَ ١٩َوَأْوتَاَد اْلَمْسَكِن َوَأْوتَاَد الدَّ

َسَة ِلَهاُروَن اْلَكاِهِن َوثَِياَب بَِنيِه ِلْلَكَهانَةِ   .»َوالثـَِّياَب اْلُمَقدَّ
 

 .محب للعطاء بسرور هللا وغير متعلق بالماديات: قلبه سموح 

 .يتقن حرفة معينة: حكيم القلب 

 .خيمة االجتماع: المقدس 

ب أن يقدموا عطايا إلقامة خيمة اإلجتماع، ويكون هذا العطاء من قلب أمر موسى الشع

محب هللا وطلب أيًضا كل من يجيد حرفة معينة حتى يشترك الكل فى إقامة مسكن اهللا ألن 

 ).٢٧، ٢٦، ٢٥ص(وذكر المواد المطلوبة وسبق ذكر هذه المواد فى . مسكن اهللا للجميع

 امًال وقدم محبة ليس فقط بالعطاء المادى ولكن الكنيسة هى جسد المسيح، فكن عضًوا ك
 .بأى خدمة تستطيع أن تقدمها وخاصة جذب اآلخرين لإلرتباط بالكنيسة وأسرارها

 
 ):۲۹-۲۰ع(جمع العطايا )  ۳(

اِم ُموَسى ٢٠ َهَضُه قـَْلُبُه ٢١َفَخَرَج ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ُقدَّ وَُكلُّ َمْن ثُمَّ َجاَء ُكلُّ َمْن أَنـْ
َوَجاَء ٢٢. بِتَـْقِدَمِة الرَّبِّ ِلَعَمِل َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َوِلُكلِّ ِخْدَمِتَها َولِلثـَِّياِب اْلُمَقدََّسةِ جاءوا َسمََّحْتُه ُروُحُه 

َراٍط َوَخَواِتَم َوَقالَِئدِ  -ُكلُّ َسُموِح اْلَقْلِب   -الرَِّجاُل َمَع النَِّساِء  وَُكلُّ  -ُكلِّ َمَتاٍع ِمَن الذََّهِب   ِبَخَزاِئَم َوَأقـْ
َم تـَْقِدَمَة َذَهٍب لِلرَّبِّ  وَُكلُّ َمْن ُوِجَد ِعْنَدُه َأْسَماْنُجوِنيٌّ َوُأْرُجواٌن َوِقْرِمٌز َوبُوٌص َوَشْعُر ِمْعزًى ٢٣َمْن َقدَّ

. َم تـَْقِدَمَة ِفضٍَّة َوُنَحاٍس َجاَء بِتَـْقِدَمِة الرَّبِّ ُكلُّ َمْن َقدَّ ٢٤. َوُجُلوُد ِكَباٍش ُمَحمََّرٌة َوُجُلوُد ُتَخٍس َجاَء ِبَها
َعٍة َما ِمَن اْلَعَمِل َجاَء ِبهِ  وَُكلُّ النَِّساِء اْلَحِكيَماِت اْلَقْلِب َغَزْلَن ٢٥. وَُكلُّ َمْن ُوِجَد ِعْنَدُه َخَشُب َسْنٍط ِلَصنـْ

ُهنَّ ٢٦. وِنيِّ َواُألْرُجَواِن َواْلِقْرِمِز َواْلُبوصِ بِأَْيِديِهنَّ َوِجْئَن ِمَن اْلَغْزِل بِاَألْسَماْنجُ  َهَضتـْ وَُكلُّ النَِّساِء اللََّواِتي أَنـْ
َوالرَُّؤَساُء َجاُءوا ِبِحَجارَِة اْلَجْزِع َوِحَجارَِة التـَّْرِصيِع لِلرَِّداِء ٢٧. قـُُلوبـُُهنَّ بِاْلِحْكَمِة َغَزْلَن َشْعَر اْلِمْعَزى



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣٠٢γ 

بـَُنو ِإْسَرائِيَل َجِميُع الرَِّجاِل ٢٩. ْيِت ِللضُّوِء َوِلُدْهِن اْلَمْسَحِة َولِْلَبُخوِر اْلَعِطرِ الطِّيِب َوالزَّ َوبِ ٢٨َوالصُّْدرَِة 
ُهْم قـُُلوبـُُهْم َأْن يَْأُتوا ِبَشْيٍء ِلُكلِّ اْلَعَمِل الَِّذي َأَمَر الرَّبُّ َأْن ُيْصنَ  َحتـْ ِد ُموَسى َع َعَلى يَ َوالنَِّساِء الَِّذيَن َسمَّ

 .َجاُءوا بِِه تـَبَـرُّعاً ِإَلى الرَّبِّ 
 

 .كل من حركته مشاعره: كل من أنهضه قلبه 
 .حلقات تلبس فى األنف: الخزائم 
 .ما يلبس حول العنق: القالئد 

 .الماهرات: الحكيمات القلب 
قدم الشعب عطايا كثيرة من المواد التى طلبها موسى واشتركت النساء فى عمل القماش 

 .مطلوب وغزل شعر المعزى وهى المواد األولية لصنع الخيمةال
ويالحظ أن اهللا يفرح بكل التقدمات الثمينة مثل الذهب والفضة، أو الرخيصة مثل الخشب 
وجلود الكباش، ألنها تعبير عن محبة شعبه له فاهللا يهمه مشاعر القلب أكثر من القيمة المادية 

 .للعطية
  نظر اهللا حتى لو بدت صغيرة القيمة مادًيا، فاهتم أن تظهر إن عطاياك غالية جًدا فى

محبتك هللا وال تحتقر أعمالك مهما كانت ضئيلة فهى غالية عنده مادام عطاءك من قلب 
 .محب هللا

 
 ):۱: ۳٦وص  ۳٥-۳۰ع(المسئولين عن العمل )  ٤(

َبَصْلِئيَل ْبَن ُأوِري ْبَن ُحوَر ِمْن ِسْبِط يـَُهوَذا َقْد َدَعا الرَّبُّ ! اْنظُُروا«: َوقَاَل ُموَسى ِلَبِني ِإْسَرائِيلَ ٣٠
َعٍة ٣١بِاْسِمِه  َوِالْخِتَراِع ُمْختَـَرَعاٍت لِيَـْعَمَل ِفي ٣٢َوَمَألُه ِمْن ُروِح اِهللا بِاْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم َواْلَمْعرَِفِة وَُكلِّ َصنـْ

َعٍة ِمَن  َونـَْقِش ِحَجارَةٍ ٣٣الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوالنَُّحاِس  ِللتـَّْرِصيِع َوِنَجارَِة اْلَخَشِب لِيَـْعَمَل ِفي ُكلِّ َصنـْ
ْلِبِه َأْن يـَُعلَِّم ُهَو َوُأُهولِيآُب ْبَن َأِخيَساَماَك ِمْن ِسْبِط َدانَ ٣٤. اْلُمْختَـَرَعاتِ  َقْد َمَألُهَما ٣٥. َوَجَعَل ِفي قـَ

َواْلَحاِئِك اْلَحاِذِق َوالطَّرَّاِز ِفي اَألْسَماْنُجوِنيِّ َواُألْرُجَواِن َواْلِقْرِمِز  ِحْكَمَة قـَْلٍب ِلَيْصنَـَعا ُكلَّ َعَمِل النـَّقَّاشِ 
َعٍة َوُمْخَترِِعي اْلُمْختَـَرَعاتِ . َواْلُبوِص وَُكلَّ َعَمِل النَّسَّاجِ  فـَيَـْعَمُل َبَصْلِئيُل « ١: ٣٦ص. َصانِِعي ُكلِّ َصنـْ



 ُح اْلَخاِمُس َوالثَّالَُثونَ اَألَْصَحا 

γ٣٠٣γ 

َعًة َما ِمْن َوُأُهولِيآُب وَُكلُّ ِإْنَساٍن َحِكي ِم اْلَقْلِب َقْد َجَعَل ِفيِه الرَّبُّ ِحْكَمًة َوفـَْهمًا لِيَـْعِرَف َأْن َيْصَنَع َصنـْ
 .»َعَمِل اْلَمْقِدِس ِبَحَسِب ُكلِّ َما َأَمَر الرَّبُّ 

 
ويساعده بصلئيل عّين اهللا المسئول عن قيادة األعمال الخاصة بخيمة اإلجتماع وهو 

وهذا ُيظهر أهمية القائد . بمعرفة كل الحرف واألعمال المطلوبة للخيمة وهما متميزانأهوليآب، 
 ).٦-١: ٣١ص(وسبق هذا الكالم فى . للعمل الروحى

ويالحظ أنهما علَّما الصناع كيفية صنع مستلزمات الخيمة ألجل خبرتهما الكبيرة فى 
ة مادام لهم استعداد وهذا يبين أهمية تعليم وٕاشراك أكبر عدد ممكن فى الخدم. الحرف المختلفة

 .أن يخدموا اهللا حتى يكون العمل ناتًجا من الشعب كله فيهتموا به ويحافظوا عليه ألنه نابع منهم
  إهتم بتدبير األعمال التى أنت مسئول عنها وتشجيع وتعليم اآلخرين ألن التعاون بقيادة

 .سليمة يؤدى إلى نجاح كبير



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٣٠٤γ 

 

 اَألَْصَحاُح السَّاِدُس َوالثَّالَثُونَ 
 أغطية الخيمة وألواحها

Rη Ε η 
 

 ):۷-۲ع(دعوة الصنّاع )  ۱(

ُكلَّ َمْن . َفَدَعا ُموَسى َبَصْلِئيَل َوُأُهولِيآَب وَُكلَّ رَُجٍل َحِكيِم اْلَقْلِب َقْد َجَعَل الرَّبُّ ِحْكَمًة ِفي قـَْلِبهِ ٢
َهَضُه قـَْلُبُه َأْن يـَتَـ  َم ِإَلى اْلَعَمِل لَِيْصنَـَعهُ أَنـْ اِم ُموَسى ُكلَّ التـَّْقِدَمِة الَِّتي َجاَء ِبَها بـَُنو ٣. َقدَّ فََأَخُذوا ِمْن ُقدَّ

َعِة َعَمِل اْلَمْقِدِس ِلَيْصنَـُعوهُ   َفَجاَء ُكلُّ ٤. َوُهْم َجاُءوا ِإلَْيِه أَْيضًا ِبَشْيٍء تـَبَـرُّعًا ُكلَّ َصَباحٍ . ِإْسَرائِيَل ِلَصنـْ
َيِجيُء «: َوقَاُلوا ِلُموَسى٥. اْلُحَكَماِء الصَّانِِعيَن ُكلَّ َعَمِل اْلَمْقِدِس ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َعَمِلِه الَِّذي ُهْم َيْصنَـُعونَهُ 

َعِة الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ ِبُصْنِعَها يـُْنِفُذوا َصْوتًا ِفي  فََأَمَر ُموَسى َأنْ ٦. »الشَّْعُب ِبَكِثيٍر فـَْوَق َحاَجِة اْلَعَمِل ِللصَّنـْ
. فَاْمتَـَنَع الشَّْعُب َعِن اْلَجَلبِ . »َال َيْصَنْع رَُجٌل َأِو اْمَرَأٌة َعَمًال أَْيضًا ِلتَـْقِدَمِة اْلَمْقِدسِ «: اْلَمَحلَِّة قَائِِلينَ 

 .َواْلَمَوادُّ َكاَنْت ِكَفايـَتَـُهْم ِلُكلِّ اْلَعَمِل لَِيْصنَـُعوُه َوَأْكثـَرَ ٧
 

 .أى ينادى مناٍد فى المحلة: ) ٦ع(وًتا ينفذوا ص

. دعا موسى المسئولين عن العمل وهما بصلئيل وأهوليآب وكل من يجيد الحرف المطلوبة

وقدم الشعب لهم العطايا كل صباح وزادت العطايا حتى أصبحت فوق المطلوب فأمر موسى أن 

يًئا أكثر من الحاجة واستخدموا وهذا يدّلل على أمانة الصناع، فلم يأخذوا ش. يتوقفوا عن تقديمها

 .المواد بتدقيق، ومن ناحية أخرى فهذا يظهر مدى محبة الشعب فى العطاء بوفرة لبيت الرب

  ليكن عطاؤك بسخاء هللا ألنه تعبير عن محبتك فمن يعطى بسخاء ينال بركات ال تحصى
 .ويتمتع بمراحمه

 
 
 
 



اِدُس َوالثَّالَثُونَ اَألَ    ْصَحاُح السَّ

γ٣٠٥γ 

 ):۱۹-۸ع(أغطية الخيمة )  ۲(

ُروٍم َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ . ِكيِم قـَْلٍب ِمْن َصانِِعي اْلَعَمِل اْلَمْسَكَن َعَشَر ُشَققٍ َفَصنَـُعوا ُكلُّ حَ ٨ ِمْن بُوٍص َمبـْ
َعَة َحاِئٍك َحاِذٍق َصنَـَعَها ُطوُل الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َثَماٍن َوِعْشُروَن ِذرَاعًا ٩. َوُأْرُجواٍن َوِقْرِمٍز ِبَكُروبِيَم َصنـْ

َوَوَصَل َخْمسًا ِمَن الشَُّقِق بـَْعَضَها ١٠. ِقَياسًا َواِحدًا ِلَجِميِع الشَُّققِ . اْلَواِحَدِة َأْرَبُع َأْذرُعٍ  َوَعْرُض الشُّقَّةِ 
َقِق بـَْعَضَها بِبَـْعضٍ . بِبَـْعضٍ  َوَصَنَع ُعرًى ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َعَلى َحاِشَيِة الشُّقَِّة ١١. َوَوَصَل َخْمسًا ِمَن الشُّ
. َكَذِلَك َصَنَع ِفي َحاِشَيِة الشُّقَِّة الطََّرِفيَِّة ِمَن اْلُمَوصَِّل الثَّاِني. ِة ِفي الطََّرِف ِمَن اْلُمَوصَِّل اْلَواِحدِ اْلَواِحدَ 

صَِّل َخْمِسيَن ُعْرَوًة َصَنَع ِفي الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َوَخْمِسيَن ُعْرَوًة َصَنَع ِفي َطَرِف الشُّقَِّة الَِّذي ِفي اْلُموَ ١٢
َوَصَنَع َخْمِسيَن ِشظَاظًا ِمْن َذَهٍب َوَوَصَل الشُّقَّتَـْيِن ١٣. ُمَقابَِلًة َكاَنِت اْلُعَرى بـَْعُضَها لِبَـْعضٍ . الثَّاِني

. َمْسَكنِ َوَصَنَع ُشَققًا ِمْن َشْعِر ِمْعًزى َخْيَمًة فـَْوَق الْ ١٤. بـَْعَضُهَما بِبَـْعٍض بِاَألِشظَِّة َفَصاَر اْلَمْسَكُن َواِحداً 
. ُطوُل الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َثالَثُوَن ِذرَاعًا َوَعْرُض الشُّقَِّة اْلَواِحَدِة َأْرَبُع َأْذرُعٍ ١٥. ِإْحَدى َعَشَرَة ُشقًَّة َصنَـَعَها

. الشَُّقِق َوْحَدَها َوَوَصَل َخْمسًا ِمَن الشَُّقِق َوْحَدَها َوِسّتًا ِمنَ ١٦. ًا َواِحدًا ِلْإلِْحَدى َعَشَرَة ُشقَّةً ـِقَياس
َوَصَنَع َخْمِسيَن ُعْرَوًة َعَلى . َوَصَنَع َخْمِسيَن ُعْرَوًة َعَلى َحاِشَيِة الشُّقَِّة الطََّرِفيَِّة ِمَن اْلُمَوصَِّل اْلَواِحدِ ١٧
. ِصَل اْلَخْيَمَة ِلَتِصيَر َواِحَدةً َوَصَنَع َخْمِسيَن ِشظَاظًا ِمْن ُنَحاٍس لِيَ ١٨. َيِة الشُّقَِّة اْلُمَوصََّلِة الثَّانَِيةِ ـَحاشِ 
 .َوَصَنَع ِغطَاًء ِلْلَخْيَمِة ِمْن ُجُلوِد ِكَباٍش ُمَحمََّرًة َوِغطَاًء ِمْن ُجُلوِد ُتَخٍس ِمْن فـَْوقُ ١٩

 

يذكر هنا تفاصيل األغطية األربعة التى توضع على خيمة اإلجتماع وسبق ذكرها فى 

 ).١٤-١: ٢٦ص(

ويالحظ تكرار ِذكر تفاصيل الخيمة فى هذا السفر وأسفار موسى الخمسة، ليبين مدى 

وهذا معناه االهتمام بطقس . تدقيق موسى فى طاعة أوامر اهللا لتقديم عبادة له بحسب أوامره

 .الكنيسة بكل تدقيق كما تسلمناه من اآلباء لتقديم عبادة مستقيمة هللا
 
 ):۳٤-۲۰ع(ألواح المسكن )  ۳( 

ْنِط قَاِئَمًة ٢٠ ُطوُل اللَّْوِح َعَشُر َأْذرٍُع َوَعْرُض اللَّْوِح ٢١َوَصَنَع األَْلَواَح لِْلَمْسَكِن ِمْن َخَشِب السَّ
 َهَكَذا َصَنَع ِلَجِميِع أَْلَواحِ . َوِللَّْوِح اْلَواِحِد رِْجَالِن َمْقُرونٌَة ِإْحَداُهَما بِاُألْخَرى٢٢. اْلَواِحِد ِذرَاٌع َوِنْصفٌ 

َوَصَنَع َأْربَِعيَن ٢٤. َوَصَنَع األَْلَواَح لِْلَمْسَكِن ِعْشرِيَن َلْوحًا ِإَلى ِجَهِة اْلَجُنوِب َنْحَو التـَّْيَمنِ ٢٣. اْلَمْسَكنِ 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٣٠٦γ 

ِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن قَاِعَدًة ِمْن ِفضٍَّة َتْحَت اْلِعْشرِيَن َلْوحًا َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن ِلرِْجَلْيِه َوَتْحَت اللَّوْ 
َماِل َصَنَع ِعْشرِيَن َلْوحًا ٢٥. ِلرِْجَلْيهِ  َوَأْربَِعيَن قَاِعَدًة َلَها ِمْن ٢٦َوِلَجاِنِب اْلَمْسَكِن الثَّاِني ِإَلى ِجَهِة الشِّ
ِر اْلَمْسَكِن َنْحَو اْلَغْرِب ٢٧ .َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَاِن َوَتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحِد قَاِعَدتَانِ . ِفضَّةٍ  َوِلُمَؤخَّ

َوَعَلى . وََكانَا ُمْزَدِوَجْيِن ِمْن َأْسَفلُ ٢٩. َوَصَنَع َلْوَحْيِن ِلَزاِويـََتِي اْلَمْسَكِن ِفي اْلُمَؤخَّرِ ٢٨. َصَنَع ِستََّة أَْلَواحٍ 
َفَكاَنْت ٣٠. اِويـَتَـْينِ َهَكَذا َصَنَع ِلِكْلتَـْيِهَما ِلِكْلَتا الزَّ . ِحَدةِ َسَواٍء َكانَا ُمْزَدِوَجْيِن ِإَلى رَْأِسِه ِإَلى اْلَحْلَقِة اْلَوا

َوَصَنَع ٣١. قَاِعَدتـَْيِن قَاِعَدتـَْيِن َتْحَت اللَّْوِح اْلَواِحدِ . َثَمانَِيَة أَْلَواٍح َوقـََواِعُدَها ِمْن ِفضٍَّة ِستَّ َعَشَرَة قَاِعَدةً 
َوَخْمَس َعَواِرَض ألَْلَواِح َجاِنِب ٣٢ًا ألَْلَواِح َجاِنِب اْلَمْسَكِن اْلَواِحِد ـَخْمس ْنطِ ـِب السَّ ـَعَواِرَض ِمْن َخشَ 

ِر َنْحَو اْلَغْربِ  َوَصَنَع اْلَعاِرَضَة اْلُوْسَطى ٣٣. اْلَمْسَكِن الثَّاِني َوَخْمَس َعَواِرَض ألَْلَواِح اْلَمْسَكِن ِفي اْلُمَؤخَّ
ُفَذ ِفي َوَسِط األَْلوَ  َوَصَنَع َحَلَقاِتَها ِمْن َذَهٍب . َوَغشَّى األَْلَواَح ِبَذَهبٍ ٣٤. اِح ِمَن الطََّرِف ِإَلى الطََّرفِ لِتَـنـْ

 .بـُُيوتاً لِْلَعَواِرِض َوَغشَّى اْلَعَواِرَض ِبَذَهبٍ 
 

 ).٢٩-١٥:  ٢٦ص(سبق شرحها فى 
 
 ):۳۸-۳٥ع(الحجاب والسجف )  ٤(

ُرومٍ َوَصَنَع اْلِحَجاَب ِمْن َأْسَماْنُجو ٣٥ َعَة َحاِئٍك َحاِذٍق َصنَـَعُه . ِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ َصنـْ
َوَسَبَك َلَها َأْرَبَع قـََواِعَد . ُرَزُزَها ِمْن َذَهبٍ . َوَصَنَع َلُه َأْربـََعَة َأْعِمَدٍة ِمْن َسْنٍط َوَغشَّاَها ِبَذَهبٍ ٣٦. ِبَكُروبِيمَ 
َعَة الطَّرَّازِ َوَصَنَع َسجْ ٣٧. ِمْن ِفضَّةٍ  ُروٍم َصنـْ . فًا ِلَمْدَخِل اْلَخْيَمِة ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ

 .َوقـََواِعَدَها َخْمساً ِمْن ُنَحاسٍ . َوَغشَّى ُرُؤوَسَها َوُقْضَبانـََها ِبَذَهبٍ . َوَأْعِمَدتَُه َخْمَسًة َوُرَزَزَها٣٨
 

 ).٣٧،  ٣٦،  ٣٣-٣١:  ٢٦ص(سبق شرحه فى 
  ر هنا ما ُذِكَر فى أصحاحات سابقة ليؤكد أهمية بيت اهللا ويدعو الشعب للتدقيق يكرِّ

والطاعة الكاملة، فإن كان هذا رمًزا للكنيسة فكم باألحرى يكون اهتمامنا بمعرفة طقوس 
 .الكنيسة وكل تعاليمها لنثبت فيها



ابُِع َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح السَّ

γ٣٠٧γ 

 

ابُِع َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح السَّ
 التابوت والمائدة والمنارة ومذبح البخور

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(تابوت العهد وغطاءه )  ۱(

ْنِط ُطوُلُه ِذرَاَعاِن َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذرَاٌع َوِنْصٌف َواْرتَِفاُعهُ ١  َوَصَنَع َبَصْلِئيُل التَّاُبوَت ِمْن َخَشِب السَّ
َوَسَبَك ٣. َوَصَنَع َلُه ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَْيهِ . َوَغشَّاُه ِبَذَهٍب نَِقيٍّ ِمْن َداِخٍل َوِمْن َخارِجٍ ٢. ِنْصفٌ ِذرَاٌع وَ 

. ي َحْلَقَتانِ َعَلى َجانِِبِه اْلَواِحِد َحْلَقَتاِن َوَعَلى َجانِِبِه الثَّانِ . َلُه َأْرَبَع َحَلَقاٍت ِمْن َذَهٍب َعَلى َأْرَبِع قـََواِئِمهِ 
ْنِط َوَغشَّاُهَما ِبَذَهبٍ ٤ َوَأْدَخَل اْلَعَصَوْيِن ِفي اْلَحَلَقاِت َعَلى َجانَِبِي ٥. َوَصَنَع َعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّ

. اٌع َوِنْصفٌ َوَصَنَع ِغطَاًء ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ ُطوُلُه ِذرَاَعاِن َوِنْصٌف َوَعْرُضُه ِذرَ ٦. التَّاُبوِت ِلَحْمِل التَّابُوتِ 
َعَة اْلِخَراطَِة َصنَـَعُهَما َعَلى َطَرَفِي اْلِغطَاءِ ٧ َكُروبًا َواِحدًا َعَلى الطََّرِف ِمْن ٨. َوَصَنَع َكُروبـَْيِن ِمْن َذَهٍب َصنـْ

وََكاَن اْلَكُروبَاِن ٩. هِ ِمَن اْلِغطَاِء َصَنَع اْلَكُروبـَْيِن َعَلى َطَرفـَيْ . ُهَنا وََكُروبًا َواِحدًا َعَلى الطََّرِف ِمْن ُهَناكَ 
َنْحَو . َلى اآلَخرِ بَاِسطَْيِن َأْجِنَحتَـُهَما ِإَلى فـَْوُق ُمظَلَِّلْيِن بَِأْجِنَحِتِهَما فـَْوَق اْلِغطَاِء َوَوْجَهاُهَما ُكلُّ اْلَواِحِد إِ 

 .اْلِغطَاِء َكاَن َوْجَها اْلَكُروبـَْينِ 
 

 ).٢٢-١٠:  ٢٥ص(سبق شرحه فى 
 
 ):۱٦-۱۰ع(ز الوجوه مائدة خب)  ۲(

. َوَصَنَع اْلَماِئَدَة ِمْن َخَشِب السَّْنِط ُطوُلَها ِذرَاَعاِن َوَعْرُضَها ِذرَاٌع َواْرتَِفاُعَها ِذرَاٌع َوِنْصفٌ ١٠
َها. َوَغشَّاَها ِبَذَهٍب نَِقيٍّ ١١ ِشْبٍر  َوَصَنَع َلَها َحاِجبًا بَِعْرضِ ١٢. َوَصَنَع َلَها ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَواَليـْ

َها َها. َحَوالَيـْ َوَجَعَل . َوَسَبَك َلَها َأْرَبَع َحَلَقاٍت ِمْن َذَهبٍ ١٣. َوَصَنَع ِلَحاِجِبَها ِإْكِليًال ِمْن َذَهٍب َحَوالَيـْ
بـُُيوتًا ِلْلَعَصَوْيِن  ِعْنَد اْلَحاِجِب َكاَنِت اْلَحَلَقاتُ ١٤. َوايَا اَألْرَبِع الَِّتي ِلَقَواِئِمَها اَألْرَبعِ اْلَحَلَقاِت َعَلى الزَّ 

ْنِط َوَغشَّاُهَما ِبَذَهٍب ِلَحْمِل اْلَماِئَدةِ ١٥. ِلَحْمِل اْلَماِئَدةِ  َوَصَنَع ١٦. َوَصَنَع اْلَعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّ
 .َكُب ِبَها ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ اَألَواِنَي الَِّتي َعَلى اْلَماِئَدِة ِصَحافـََها َوُصُحونـََها َوَجاَماِتَها وََكْأَساِتَها الَِّتي ُيسْ 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣٠٨γ 

 

بعد أن ذكر الموجود فى قدس األقداس يذكر هنا الموجود فى القدس ويبدأ بالمائدة وقد 

 ).٣٠-٢٣:  ٢٥ص(سبق الكالم عنها فى 

 
 ):۲٤-۱۷ع(المنـــارة )  ۳(

َعَة اْلِخَراطَِة َصَنَع اْلَمَنا. َوَصَنَع اْلَمَنارََة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ ١٧ َكاَنْت َكْأَساتـَُها . رََة قَاِعَدتـََها َوَساقـََهاَصنـْ
َها َها١٨. َوُعَجُرَها َوَأْزَهارَُها ِمنـْ . ِمْن َجانِِبَها اْلَواِحِد َثَالُث ُشَعِب َمَنارَةٍ . َوِستُّ ُشَعٍب َخارَِجٌة ِمْن َجانِبَـيـْ

ْعَبةِ ١٩. َوِمْن َجانِِبَها الثَّاِني َثَالُث ُشَعِب َمَنارَةٍ  َوِفي . اْلَواِحَدِة َثَالُث َكْأَساٍت َلْوزِيٍَّة بُِعْجَرٍة َوَزْهرٍ  ِفي الشُّ
. َوَهَكَذا ِإَلى السِّتِّ الشَُّعِب اْلَخارَِجِة ِمَن اْلَمَنارَةِ . ْعَبِة الثَّانَِيِة َثَالُث َكْأَساٍت َلْوزِيٍَّة بُِعْجَرٍة َوَزْهرٍ ـالشُّ 
ْعَبتَـْيِن ٢١. َلْوزِيٍَّة بُِعَجرَِها َوَأْزَهاِرَهاَوِفي اْلَمَنارَِة َأْرَبُع َكْأَساٍت ٢٠ َها ُعْجَرٌة َوَتْحَت الشُّ ْعَبتَـْيِن ِمنـْ َوَتْحَت الشُّ

َها ُعْجَرةٌ  ْعَبتَـْيِن ِمنـْ َها ُعْجَرٌة َوَتْحَت الشُّ َها. ِمنـْ َعِب اْلَخارَِجِة ِمنـْ َكاَنْت ُعَجُرَها َوُشَعبُـَها ٢٢. ِإَلى السِّتِّ الشُّ
َها َعًة َوَمَالِقَطَها َوَمَناِفَضَها ِمْن َذَهٍب ٢٣. َجِميُعَها ِخَراَطٌة َواِحَدٌة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ  .ِمنـْ َوَصَنَع ُسُرَجَها َسبـْ
 .ِمْن َوْزنَِة َذَهٍب نَِقيٍّ َصنَـَعَها َوَجِميَع َأَوانِيَها٢٤. نَِقيٍّ 

 
 ).٤٠-٣١: ٢٥ص(سبق الكالم عنها فى 

 
 ):۲۸-۲٥ع(مذبح البخور )  ٤(

ِمْنُه  . َواْرتَِفاُعُه ِذرَاَعانِ . ُمَربَّعاً . َوَصَنَع َمْذَبَح اْلَبُخوِر ِمْن َخَشِب السَّْنِط ُطوُلُه ِذرَاٌع َوَعْرُضُه ِذرَاعٌ ٢٥
ًال ِمْن َذَهٍب َوَصَنَع َلُه ِإْكِلي. َوَغشَّاُه ِبَذَهٍب نَِقيٍّ َسْطَحُه َوِحيطَانَُه َحَوالَْيِه َوقـُُرونَهُ ٢٦. َكاَنْت قـُُرونُهُ 

ْمِلِه َوَصَنَع َلُه َحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهٍب َتْحَت ِإْكِليِلِه َعَلى َجانِبَـْيِه َعَلى اْلَجانِبَـْيِن بـَْيتَـْيِن ِلَعَصَوْيِن ِلحَ ٢٧. َحَوالَْيهِ 
 .َوَصَنَع اْلَعَصَوْيِن ِمْن َخَشِب السَّْنِط َوَغشَّاُهَما ِبَذَهبٍ ٢٨. ِبِهَما

 
 ).١٠-١:  ٣٠ص(ى سبق تفسيره ف

 



ابُِع َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح السَّ

γ٣٠٩γ 

 ):۲۹ع(دهن المسحة والبخور )  ٥(

َعَة اْلَعطَّارِ . َوَصَنَع ُدْهَن اْلَمْسَحِة ُمَقدَّساً ٢٩  .َواْلَبُخوَر اْلَعِطَر نَِقّياً َصنـْ
 

 ).٣٨-٢٣:  ٣٠ص(سبق تفسيره فى 

 

 

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣١٠γ 

 

اِمُن َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الثَّ
 مذبح المحرقة والمرحضة ودار المسكن والمعادن المستعملة

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(مذبح المحرقة )  ۱(

. ُمَربَّعاً . ُطوُلُه َخْمُس َأْذرٍُع َوَعْرُضُه َخْمُس َأْذرُعٍ . َوَصَنَع َمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة ِمْن َخَشِب السَّْنطِ ١
اُه بُِنَحاسٍ . ِمْنُه َكاَنْت قـُُرونُهُ . َوَصَنَع قـُُرونَُه َعَلى َزَوايَاُه اَألْرَبعِ ٢. اُعُه َثَالُث َأْذرُعٍ َواْرتِفَ  َوَصَنَع ٣. َوَغشَّ

 . ا ِمْن ُنَحاسٍ اْلُقُدوَر َوالرُُّفوَش َواْلَمَراِكَن َواْلَمَناِشَل َواْلَمَجاِمَر َجِميَع آنَِيِتِه َصنَـَعهَ : َجِميَع آنَِيِة اْلَمْذَبحِ 
َبَكِة ِمْن ُنَحاٍس َتْحَت َحاِجِبِه ِمْن َأْسَفُل ِإَلى ِنْصِفهِ ٤ َعَة الشَّ َوَسَكَب َأْرَبَع ٥. َوَصَنَع ِلْلَمْذَبِح ُشبَّاَكًة َصنـْ

ْنِط َوَصَنَع اْلَعصَ ٦. َحَلَقاٍت ِفي اَألْربـََعِة اَألْطَراِف ِلُشبَّاَكِة النَُّحاِس بـُُيوتًا لِْلَعَصَوْينِ  َوْيِن ِمْن َخَشِب السَّ
فًا َصنَـَعُه ِمْن ُمَجوَّ . َوَأْدَخَل اْلَعَصَوْيِن ِفي اْلَحَلَقاِت َعَلى َجانَِبِي اْلَمْذَبِح ِلَحْمِلِه ِبِهَما٧. َوَغشَّاُهَما بُِنَحاسٍ 

 .أَْلَواحٍ 
 

 ).٨-١:  ٢٧ص(مر وصفه فى 
 
 ):۸ع(المرحضة )  ۲(

ِمْن َمَراِئي اْلُمَتَجنَِّداِت اللََّواِتي َتَجنَّْدَن ِعْنَد . َحاٍس َوقَاِعَدتـََها ِمْن ُنَحاسٍ َوَصَنَع اْلِمْرَحَضَة ِمْن نُ ٨
 .بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ 

 
 ).٢١-١٧:  ٣٠ص(مر الكالم عنها فى 

النساء الالتى انشغلن بإقامة خيمة : المتجندات اللوتى تجندن عند باب خيمة االجتماع 
دن بكل مجهودهن وعطاياهن، وكن يجتمعن ألجل هذا عند باب خيمة االجتماع وساع

 .االجتماع



اِمُن َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٣١١γ 

وقد تبرعت النساء الالتى اهتممن ببناء المسكن فقدمن المرايا الخاصة بهن، والتى كانت 
وكانت المرايا غالية فى نظر صاحبتها، . تصنع من النحاس، فصهرت وصنعت منها المرحضة

 .جل إقامة مسكن هللا وسطهنفهذا دليل على محبتهن وبذلهن أل

  ،قدم هللا ليس فقط مما يفضل عنك بل باألحرى من أعوازك أو ما هو غالى فى نظرك

 .ساعد به اآلخرين ألن المسيح لم يبخل عليك حتى بحياته التى بذلها من أجلك
 
 ):۲۰-۹ع(دار المسكن )  ۳(

ُروٍم ِمَئُة ِذرَاعٍ ِإَلى ِجَهِة اْلَجُنوِب َنْحَو التـَّيْ . َوَصَنَع الدَّارَ ٩ اِر ِمْن بُوٍص َمبـْ  . َمِن َأْسَتاُر الدَّ
َوِإَلى ِجَهِة ١١. ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها ِمْن ِفضَّةٍ . َأْعِمَدتـَُها ِعْشُروَن َوقـََواِعُدَها ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاسٍ ١٠

. ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها ِمْن ِفضَّةٍ . ا ِعْشُروَن ِمْن ُنَحاسٍ َأْعِمَدتـَُها ِعْشُروَن َوقـََواِعُدهَ . الشَِّماِل ِمَئُة ِذرَاعٍ 
ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها . َأْعِمَدتـَُها َعَشَرٌة َوقـََواِعُدَها َعَشرٌ . َوِإَلى ِجَهِة اْلَغْرِب َأْسَتاٌر َخْمُسوَن ِذرَاعاً ١٢

ِلْلَجاِنِب اْلَواِحِد َأْسَتاٌر َخْمَس َعَشَرَة ١٤. ْحَو الشُُّروِق َخْمُسوَن ِذرَاعاً َوِإَلى ِجَهِة الشَّْرِق نَ ١٣. ِمْن ِفضَّةٍ 
اِر ِإَلى ُهَنا َوِإَلى ُهَنا َأْسَتاٌر ١٥. َأْعِمَدتـَُها َثالَثٌَة َوقـََواِعُدَها َثَالثٌ . ِذرَاعاً  َولِْلَجاِنِب الثَّاِني ِمْن بَاِب الدَّ

ُروٍم ١٦. ْعِمَدتـَُها َثالَثٌَة َوقـََواِعُدَها َثَالثٌ أَ . َخْمَس َعَشَرَة ِذرَاعاً  َها ِمْن بُوٍص َمبـْ اِر َحَوالَيـْ َجِميُع َأْسَتاِر الدَّ
ُرَزُز اَألْعِمَدِة َوُقْضَبانـَُها ِمْن ِفضٍَّة َوتـَْغِشَيُة ُرُؤوِسَها ِمْن ِفضٍَّة َوَجِميُع . َوقـََواِعُد اَألْعِمَدِة ِمْن ُنَحاسٍ ١٧

اِر َمْوُصوَلٌة بُِقْضَباٍن ِمْن ِفضَّةٍ َأْعِمَدِة  َعَة الطَّرَّاِز ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن ١٨. الدَّ اِر َصنـْ َوَسْجُف بَاِب الدَّ
ُرومٍ  ارِ َوُطوُلُه ِعْشُروَن ِذرَاعًا َواْرتَِفاُعُه بِاْلَعْرِض َخْمُس َأْذرٍُع ِبَسوِيَِّة َأْسَتاِر ا. َوِقْرِمٍز َوُبوٍص َمبـْ . لدَّ

. ُرَززَُها ِمْن ِفضٍَّة َوتـَْغِشَيُة ُرُؤوِسَها َوُقْضَباِنَها ِمْن ِفضَّةٍ . َوَأْعِمَدتـَُها َأْربـََعٌة َوقـََواِعُدَها َأْرَبٌع ِمْن ُنَحاسٍ ١٩
َها ِمْن ُنَحاسٍ ٢٠ اِر َحَوالَيـْ  .َوَجِميُع َأْوتَاِد اْلَمْسَكِن َوالدَّ

 

 ).١٩-٩:  ٢٧ص(مر ذكر ذلك فى 

 

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣١٢γ 

 ):۳۱-۲۱ع(كمية المعادن المستعملة )  ٤(

َهَذا ُهَو اْلَمْحُسوُب ِلْلَمْسَكِن َمْسَكِن الشََّهاَدِة الَِّذي ُحِسَب ِبُموَجِب َأْمِر ُموَسى ِبِخْدَمِة ٢١
ِسْبِط يـَُهوَذا َصَنَع ُكلَّ َما َوَبَصْلِئيُل ْبُن ُأوِري ْبِن ُحوَر ِمْن ٢٢. الالَِّويِّيَن َعَلى َيِد ِإيثَاَماَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهنِ 

َوَمَعُه ُأُهوِليآُب ْبُن َأِخيَساَماَك ِمْن ِسْبِط َداَن نـَقَّاٌش َوُمَوشٍّ َوَطرَّاٌز بِاَألْسَماْنُجوِنيِّ ٢٣. َأَمَر بِِه الرَّبُّ ُموَسى
ِفي َجِميِع َعَمِل اْلَمْقِدِس َوُهَو َذَهُب  ُكلُّ الذََّهِب اْلَمْصُنوِع لِْلَعَملِ ٢٤. َواُألْرُجَواِن َواْلِقْرِمِز َواْلُبوصِ 

َوِفضَُّة اْلَمْعُدوِديَن ِمَن ٢٥. ِتْسٌع َوِعْشُروَن َوْزنًَة َوَسْبُع ِمَئِة َشاِقٍل َوَثالَثُوَن َشاِقًال ِبَشاِقِل اْلَمْقِدسِ : التـَّْقِدَمةِ 
ُعوَن شَ اْلَجَماَعِة ِمَئُة َوْزنٍَة َوأَْلٌف َوَسْبُع ِمَئِة َشاِقٍل وَ  ِللرَّْأِس ِنْصُف ٢٦. اِقًال ِبَشاِقِل اْلَمْقِدسِ ـَخْمَسٌة َوَسبـْ

ِلِستِّ ِمَئِة أَْلٍف . ِلُكلِّ َمِن اْجَتاَز ِإَلى اْلَمْعُدوِديَن ِمِن اْبِن ِعْشرِيَن َسَنًة َفَصاِعداً . الشَّاِقِل ِبَشاِقِل اْلَمْقِدسِ 
وََكاَنْت ِمَئُة َوْزنٍَة ِمَن اْلِفضَِّة ِلَسْبِك قـََواِعِد اْلَمْقِدِس َوقـََواِعِد ٢٧. ينَ َوَثالَثَِة آَالٍف َوَخْمِس ِمَئٍة َوَخْمسِ 

ُعوَن ٢٨. َوْزنٌَة لِْلَقاِعَدةِ . ِمَئُة قَاِعَدٍة ِلْلِمَئِة َوْزنَةٍ . اْلِحَجابِ  َواألَْلُف َوالسَّْبُع ِمَئِة َشاِقٍل َواْلَخْمَسُة َوالسَّبـْ
ُعوَن َوْزنًَة ٢٩. َها ُرَززًا ِلَألْعِمَدِة َوَغشَّى ُرُؤوَسَها َوَوَصَلَها بُِقْضَبانٍ َشاِقًال َصَنَع ِمنْـ  َوُنَحاُس التـَّْقِدَمِة َسبـْ

 َوِمْنُه َصَنَع قـََواِعَد بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َوَمْذَبَح النَُّحاِس َوُشبَّاَكَة النَُّحاسِ ٣٠. َوأَْلَفاِن َوَأْرَبُع ِمَئِة َشاِقلٍ 
اِر َوَجِميَع َأْوتَاِد اْلَمْسَكِن َوَجِميَع ٣١الَِّتي َلُه َوَجِميَع آنَِيِة اْلَمْذَبِح  َها َوقـََواِعَد بَاِب الدَّ اِر َحَوالَيـْ َوقـََواِعَد الدَّ

َها اِر َحَوالَيـْ  .َأْوتَاِد الدَّ
 
 .نقش األحجار الكريمة وتركيبها: نقاش  :۲۳-۲۱ع

 .سطة خيوط الذهب بإدخالها فى النسيجزخرفة األقمشة بوا: ُمَوشِّ 

 .أعمال التطريز المختلفة باألقمشة: الطراز 

يذكر المعادن التى استخدمت فى الخيمة تحت قيادة إيثامار الكاهن وهو االبن األصغر 

 .هارون وبمساعدة بصلئيل وأهوليآب العارفين بالحرف المختلفة

 

 .كجم ذهب ٤٥: وزنة  :۲٤ع

 .جم ١٥: الشاقل 

 .هى كمية الذهب المستخدمة وهى كثيرة جًدا وتساوى ماليين الجنيهات المصرية هذه



اِمُن َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٣١٣γ 

 .جم ١٥= شاقل والشاقل من الفضة  ٣٠٠٠: وزنة  :۲۸-۲٥ع

 .شاقل مضبوط يحفظ فى بيت الرب للقياس عليه: شاقل المقدس 

أحياًنا يقال نصف وأحياًنا أخرى نصف الشاقل، فاألول نوع من : للرأس نصف 

 .االختصار

يذكر هنا كمية الفضة المستخدمة فى الخيمة، وقد جمع موسى فضة الفدية عن ذكور بنى 

إسرائيل قبل إقامة خيمة االجتماع، وبعد إقامة الخيمة عمل إحصاء لعدد الذكور عشرين سنة 

، )٣٣، ٣٢: ٢، ٤٦: ١عد(فصاعًدا فوجد أن مقدار الفضة مطابق لعدد الذكور فى اإلحصاء 

وهناك رأى آخر بأن موسى . الشعب كله فى تقديم فضة الفدية بحسب أوامر اهللاوهذا يبين أمانة 

 .عمل إحصاء أيًضا قبل إقامة الخيمة وجمع فضة الفدية

 

 .يذكر هنا كمية النحاس المستخدم فى الخيمة :۳۱-۲۹ع
  يظهر هنا اهتمام الشعب بالتبرع إلقامة مسكن هللا وسطهم، ليدعونا أن نهتم بالكنائس وكل

 .فيها ألنها أعظم مكان فى العالم حيث يحل اهللا بجسده ودمه األقدسين ما



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣١٤γ 

 

ِسُع َوالثَّالَُثونَ  ا  اَألَْصَحاُح التَّ
 ثيـاب الكهنـوت

Rη Ε η 
 

 ):۲۱-۱ع(الرداء )  ۱(

ا الثـَِّياَب َوِمَن اَألْسَماْنُجوِنيِّ َواُألْرُجَواِن َواْلِقْرِمِز َصنَـُعوا ثَِياباً َمْنُسوَجًة لِْلِخْدَمِة ِفي اْلَمْقِدِس َوَصنَـُعو ١
َسَة الَِّتي ِلَهاُرونَ  َفَصَنَع الرَِّداَء ِمْن َذَهٍب َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز ٢. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى. اْلُمَقدَّ

ُرومٍ  َوَمدُّوا الذََّهَب َصَفاِئَح َوَقدُّوَها ُخُيوطًا لَِيْصنَـُعوَها ِفي َوَسِط اَألْسَماْنُجوِنيِّ َواُألْرُجَواِن ٣. َوبُوٍص َمبـْ
َعَة اْلُمَوشِّي َواْلِقْرِمزِ  ِه الَِّذي ٥. لَ ـِه اتَّصَ ـَعَلى َطَرفـَيْ . َوَصنَـُعوا َلُه َكِتَفْيِن َمْوُصولَْينِ ٤. َواْلُبوِص َصنـْ َوزُنَّاُر َشدِّ

ُروٍم  َعِتِه ِمْن َذَهٍب َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ َوَصنَـُعوا ٦. وَسىَكَما َأَمَر الرَّبُّ مُ   -َعَلْيِه َكاَن ِمْنُه َكَصنـْ
ُقوَشْيِن نـَْقَش اْلَخاِتِم َعَلى َحَسِب َأْسَماِء بَِني ِإْسَرائِ  . يلَ َحَجَرِي اْلَجْزِع ُمَحاطَْيِن ِبَطْوقـَْيِن ِمْن َذَهٍب َمنـْ

َوَصَنَع الصُّْدرََة ٨. وَسىَكَما َأَمَر الرَّبُّ مُ   -َوَوَضَعُهَما َعَلى َكِتَفِي الرَِّداِء َحَجَرْي ِتْذَكاٍر لَِبِني ِإْسَرائِيَل ٧
ُرومٍ  َعِة الرَِّداِء ِمْن َذَهٍب َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َوبُوٍص َمبـْ َعَة اْلُمَوشِّي َكَصنـْ . َكاَنْت ُمَربـََّعةً ٩. َصنـْ

ٌر َمْثِنيَّةً . َمْثِنيًَّة َصنَـُعوا الصُّْدرَةَ  ٌر َوَعْرُضَها ِشبـْ َصفٌّ . َرصَُّعوا ِفيَها َأْربـََعَة ُصُفوِف ِحَجارَةٍ وَ ١٠. ُطوُلَها ِشبـْ
بـَْهَرَماُن َويَاُقوٌت َأْزَرُق َوَعِقيٌق : َوالصَّفُّ الثَّاِني١١. لُ الصَّفُّ اَألوَّ . َعِقيٌق َأْحَمُر َويَاُقوٌت َأْصَفُر َوزُُمرُّدٌ 

زَبـَْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشٌب : َوالصَّفُّ الرَّاِبعُ ١٣. تُ َعْيُن اْلِهرِّ َوَيْشٌم َوَجَمشْ : َوالصَّفُّ الثَّاِلثُ ١٢. أَبـَْيضُ 
َنْي َعَشَر َعَلى ١٤. ُمَحاَطٌة بَِأْطَواٍق ِمْن َذَهٍب ِفي تـَْرِصيِعَها َواْلِحَجارَُة َكاَنْت َعَلى َأْسَماِء بَِني ِإْسَرائِيَل اثـْ

َنْي َعَشَر ِسْبطاً ُكلُّ َواِحٍد َعَلى اْسِمِه لِ . َأْسَمائِِهْم َكنَـْقِش اْلَخاِتمِ  َوَصنَـُعوا َعَلى الصُّْدرَِة َسَالِسَل ١٥. ِالثـْ
َعَة الضَّْفِر ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ  َوَصنَـُعوا َطْوقـَْيِن ِمْن َذَهٍب َوَحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهٍب َوَجَعُلوا ١٦. َمْجُدوَلًة َصنـْ

َوَطَرفَا ١٨. َرَتِي الذََّهِب ِفي اْلَحْلَقتَـْيِن َعَلى َطَرَفِي الصُّْدرَةِ َوَجَعُلوا َضِفي١٧. اْلَحْلَقتَـْيِن َعَلى َطَرَفِي الصُّْدرَةِ 
امِ ـَوَجَعُلوُهَما َعلَ . الضَِّفيَرتـَْيِن َجَعُلوُهَما ِفي الطَّْوقـَْينِ  َوَصنَـُعوا َحْلَقتَـْيِن ِمْن ١٩. هِ ـى َكِتَفِي الرَِّداِء ِإَلى ُقدَّ
َوَصنَـُعوا ٢٠. َعَلى َحاِشَيِتَها الَِّتي ِإَلى ِجَهِة الرَِّداِء ِمْن َداِخلٍ . لصُّْدرَةِ َذَهٍب َوَوَضُعوُهَما َعَلى َطَرَفِي ا

اِمِه ِعْنَد َوْصِلِه فـَْوَق زُنَّا . ِر الرَِّداءِ َحْلَقتَـْيِن ِمْن َذَهٍب َوَجَعُلوُهَما َعَلى َكِتَفِي الرَِّداِء ِمْن َأْسَفُل ِمْن ُقدَّ
َها ِإَلى َحْلَقَتِي الرَِّداِء ِبَخْيٍط ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ ِلَيُكوَن َعَلى زُنَّاِر الرَِّداءِ َورََبُطوا الصُّْدرََة بِ ٢١ َزُع . َحْلَقتَـيـْ َوَال تـُنـْ

 .َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -الصُّْدرَُة َعِن الرَِّداِء 



ِسُع َوالثَّ   ا  الَُثونَ اَألَْصَحاُح التَّ

γ٣١٥γ 

 
 ).٢٨ص(مر شرحه فى 

 
وبالتسخين أمكنهم تحويلها إلى طرقوا الذهب حتى صار صفائح رقيقة جًدا : قدوها  :۳ع

 .خيوط
 
 ):۲٦-۲۲ع(الجبـــة )  ۲(

َعَة النَّسَّاِج ُكلََّها ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ ٢٢ َوفـَْتَحُة اْلُجبَِّة ِفي َوَسِطَها َكَفْتَحِة ٢٣. َوَصَنَع ُجبََّة الرَِّداِء َصنـْ
َها. الدِّرْعِ  َوَصنَـُعوا َعَلى َأْذيَاِل اْلُجبَِّة رُمَّانَاٍت ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ ٢٤. َال تـَْنَشقُّ . َوِلَفْتَحِتَها َحاِشَيٌة َحَوالَيـْ

ُرومٍ  َوَجَعُلوا اْلَجَالِجَل ِفي َوَسِط الرُّمَّانَاِت َعَلى . َوَصنَـُعوا َجَالِجَل ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ ٢٥. َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َمبـْ
َها ِفي َوسَ  َها . ُجْلُجٌل َورُمَّانَةٌ . ُجْلُجٌل َورُمَّانَةٌ ٢٦. ِط الرُّمَّانَاتِ َأْذيَاِل اْلُجبَِّة َحَوالَيـْ َعَلى َأْذيَاِل اْلُجبَِّة َحَوالَيـْ

 .َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -لِْلِخْدَمِة 
 

 ).٢٨ص(مر الكالم عنها فى 
 
 ):۳۱-۲۷ع(الثياب والعمامة )  ۳(

َعَة ٢٧ َوَعَصاِئَب . َواْلِعَماَمَة ِمْن بُوصٍ ٢٨. النَّسَّاِج ِلَهاُروَن َوبَِنيهِ َوَصنَـُعوا اَألْقِمَصَة ِمْن بُوٍص َصنـْ
ُرومٍ . اْلَقالَِنِس ِمْن بُوصٍ  ُروٍم َوَأْسَماْنُجوِنيٍّ ٢٩. َوَسَراِويَل اْلَكتَّاِن ِمْن بُوٍص َمبـْ َواْلِمْنطََقَة ِمْن بُوٍص َمبـْ

َعَة الطَّرَّاِز  ِس ِمْن َذَهٍب ٣٠. َما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىكَ   -َوُأْرُجَواٍن َوِقْرِمٍز َصنـْ َوَصنَـُعوا َصِفيَحَة اْإلِْكِليِل اْلُمَقدَّ
َها ِكَتابََة نـَْقِش اْلَخاِتمِ  َها َخْيَط َأْسَماْنُجوِنيٍّ ِلُتْجَعَل َعَلى ٣١. »ُقْدٌس ِللرَّبِّ «. نَِقيٍّ وََكَتُبوا َعَليـْ َوَجَعُلوا َعَليـْ

 .َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  - اْلِعَماَمِة ِمْن فـَْوقُ 
 

 ).٢٨ص(مر الحديث عنها فى 

 



  ِسفُْر اْلُخُروِج 

γ٣١٦γ 

 ):٤۳-۳۲ع(عرض المصنوعات )  ٤(

. َوَصَنَع بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِبَحَسِب ُكلِّ َما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى. َفَكُمَل ُكلُّ َعَمِل َمْسَكِن َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ ٣٢
اْلَخْيَمِة َوَجِميِع َأَوانِيَها َأِشظَِّتَها َوأَْلَواِحَها َوَعَواِرِضَها : َسى بِاْلَمْسَكنِ َوَجاُءوا ِإَلى ُمو ٣٣. َهَكَذا َصنَـُعوا

َواْلِغطَاِء ِمْن ُجُلوِد اْلِكَباِش اْلُمَحمََّرِة َواْلِغطَاِء ِمْن ُجُلوِد التَُّخِس َوِحَجاِب ٣٤َوَأْعِمَدتَِها َوقـََواِعِدَها 
َواْلَمَنارَِة ٣٧َواْلَماِئَدِة وَُكلِّ آنَِيِتَها َوُخْبِز اْلُوُجوِه ٣٦َهاَدِة َوَعَصَوْيِه َواْلِغطَاِء ـَوتَابُوِت الشَّ ٣٥السَّْجِف 

َوَمْذَبِح الذََّهِب َوُدْهِن اْلَمْسَحِة ٣٨ْيِت لِلضُّوِء السُُّرِج لِلتـَّْرتِيِب وَُكلِّ آنَِيِتَها َوالزَّ : الطَّاِهَرِة َوُسُرِجَها
َوَمْذَبِح النَُّحاِس َوُشبَّاَكِة النَُّحاِس الَِّتي َلُه َوَعَصَوْيِه وَُكلِّ ٣٩ْلَعِطِر َوالسَّْجِف ِلَمْدَخِل اْلَخْيَمِة َواْلَبُخوِر ا

اِر َوَأطْ ٤٠آنَِيِتِه َواْلِمْرَحَضِة َوقَاِعَدِتَها  اِر َوَأْعِمَدتَِها َوقـََواِعِدَها َوالسَّْجِف لَِباِب الدَّ َناِبَها َوَأْوتَاِدَها َوَأْسَتاِر الدَّ
َوالثـَِّياِب اْلَمْنُسوَجِة لِْلِخْدَمِة ِفي اْلَمْقِدِس َوالثـَِّياِب ٤١َوَجِميِع َأَواِني ِخْدَمِة اْلَمْسَكِن ِلَخْيَمِة اِالْجِتَماِع 

َسِة ِلَهاُروَن اْلَكاِهِن َوثَِياِب بَِنيِه لِْلَكَهانَةِ  َر الرَّبُّ ُموَسى َهَكَذا َصَنَع بـَُنو ِبَحَسِب ُكلِّ َما َأمَ ٤٢. اْلُمَقدَّ
. َكَما َأَمَر الرَّبُّ َهَكَذا َصنَـُعوا. فـََنَظَر ُموَسى َجِميَع اْلَعَمِل َوِإَذا ُهْم َقْد َصنَـُعوهُ ٤٣. ِإْسَرائِيَل ُكلَّ اْلَعَملِ 

 .فـََبارََكُهْم ُموَسى
 

عرضوها على موسى  بعدما أتموا صنع خيمة اإلجتماع وكل ما فيها وكذا لبس الكهنة،

 .ليتأكد من دقة صناعتها وموافقتها لما أمر به الرب فوجدها دقيقة وسليمة فباركهم

عشر مرات فى هذا األصحاح ليعلن مدى " بحسب ما أمر به الرب"ويالحظ تكرار كلمة 

طاعتهم وتدقيقهم فى تنفيذ أوامر الرب مما جعل موسى فى فرح وباركهم ألجل محبتهم وطاعتهم 

 .هللا
  ،كن مطيًعا لوصايا اهللا بالتدقيق فهذا يظهر محبتك وأمانتك فتنال بركات كثيرة فى حياتك

وال تتهاون فى الوصايا الصغيرة حتى ال تصعب عليك الوصايا األكبر فمعونة اهللا ستكون 
 .معك على قدر أمانتك واهتمام قلبك



 اَألَْصَحاُح األَْربَُعونَ  

γ٣١٧γ 

 

 اَألَْصَحاُح األَْربَُعونَ 
 تدشين خيمة االجتماع

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(أمر هللا بإقامة الخيمة )  ۱(

ُموَسى وكلم١ ْهِر اَألوَّ «٢: قائًال  الرَّبُّ ِ ْوِم اَألوَّ ِفي الشَّ ْهِر تُِقيُم َمْسَكَن َخْيَمِة ِل ِفي اْليـَ ِل ِمَن الشَّ
َهاَدةِ َوَتَضُع ِفيِه تَاُبوَت ال٣اِالْجِتَماِع  . َوُتْدِخُل اْلَماِئَدَة َوتـَُرتُِّب تـَْرتِيبَـَها٤. َوَتْستُـُر التَّاُبوَت بِاْلِحَجابِ . شَّ

َهاَدةِ ٥. َوُتْدِخُل اْلَمَنارََة َوُتْصِعُد ُسُرَجَها َوَتَضُع َسْجَف . َوَتْجَعُل َمْذَبَح الذََّهِب لِْلَبُخوِر َأَماَم تَاُبوِت الشَّ
اَم بَاِب َمْسَكِن َخْيَمِة اِالْجِتَماعِ ٦. اْلَباِب لِْلَمْسَكنِ  َوَتْجَعُل اْلِمْرَحَضَة بـَْيَن ٧. َوَتْجَعُل َمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة ُقدَّ

اَر َحْوَلُهنَّ ٨. َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َواْلَمْذَبِح َوَتْجَعُل ِفيَها َماءً  ارِ . َوَتَضُع الدَّ  .َوَتْجَعُل السَّْجَف ِلَباِب الدَّ
 

تقيم أسوار خيمة االجتماع حول الدار الخارجية التى يوجد : ) ٨ع(الدار حولهن  تضع
 .فيها المذبح النحاسى والمرحضة والقدس وقدس األقداس

 :يالحظ فى إقامة الخيمة ما يلى 
أقيمت الخيمة فى اليوم األول من الشهر األول من السنة الثانية لخروجهم من أرض  -١

شر يوًما ألنهم خرجوا فى اليوم الخامس عشر من مصر أى بعد سنة إال أربعة ع
 .الشهر األول للسنة الدينية وهو شهر أبيب الذى ُيدعى أيًضا نيسان

استغرق إعداد خيمة االجتماع نحو ستة شهور وذلك ألن األحداث التى حدثت قبل  -٢
 :إقامة الخيمة منذ خروجهم من أرض مصر تستغرق حوالى ستة شهور وهى 

 ).١: ١٩ص(يوًما  ٤٦برية سيناء فى أول الشهر الثالث أى بعد وصولهم إلى - أ 
يوًما مرتين الستالم لوحى الوصايا والشريعة  ٤٠قضى موسى على الجبل فترة - ب 

 ١٢٦، فيكون مجموع هذه المدد )٢٨: ٣٤، ص١٨: ٢٤ص(أى ثمانين يوًما 
 .يوم



  ِسْفُر اْلُخُروِج 
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 ١٢٦و ١٦٦ق بين يوًما والفر  ١٦٦فترة ستة شهور إال أربعة عشر يوًما تساوى - ج 
 :يوًما قضاها موسى فى مجموعة أعمال هى  ٤٠هو 
صعوده للجبل أول مرة ونزوله ثم صعوده ثانية ليرد كالم الشعب للرب + 

 )٨، ٧، ٣، ١٩ص(
تقديس الشعب وتجلى مجد الرب لهم فى اليوم الثالث ثم إعطاء الوصايا + 

 ).٢٣-٢٠، ١٦-١٠: ١٩ص(والشريعة 
 ).٢٤ص(رش الشعب بالدم + 
 ).٣٠-١٥: ٣٢ص(توبيخ الشعب على عبادة العجل الذهبى + 
 ).٤-١:  ٣٤، ٢٣-٧: ٣٣ص(إقامة الخيمة خارج المحلة + 
 ).٥-٤: ٢٥، ٢٩: ٣٤ص(طلبه من الشعب تقديم عطاياهم + 

 
 ):۱٥-۹ع(أمر هللا بمسح الخيمة والكهنة )  ۲(

ُسُه وَُكلَّ آنَِيِتِه لَِيُكوَن ُمَقدَّساً َوتَْأُخُذ ُدْهَن اْلَمْسَحِة َوَتْمَسُح اْلَمْسَكَن وَكُ ٩ . لَّ َما ِفيِه َوتـَُقدِّ
ُس اْلَمْذَبَح لَِيُكوَن اْلَمْذَبُح ُقْدَس َأْقَداسٍ ١٠ َوَتْمَسُح ١١. َوَتْمَسُح َمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة وَُكلَّ آنَِيِتِه َوتـَُقدِّ

ُسَهاِـ َة َوقَاعـاْلِمْرَحضَ  . ُم َهاُروَن َوبَِنيِه ِإَلى بَاِب َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َوتـَْغِسُلُهْم ِبَماءٍ َوتـَُقدِّ ١٢. َدتـََها َوتـَُقدِّ
ُسُه ِلَيْكَهَن ِليَـ َوتـُْلِبُس َهاُروَن الثـَِّياَب اْلُمَقدَّس١٣ ُم بَِنيِه َوتـُْلِبُسُهْم َأْقِمَصةً ١٤. َة َوَتْمَسُحُه َوتـَُقدِّ . َوتـَُقدِّ
َوَيُكوُن َذِلَك لَِتِصيَر َلُهْم َمْسَحتُـُهْم َكَهُنوتًا أََبِديًّا ِفي . بَاُهْم لَِيْكَهُنوا ِليَوَتْمَسُحُهْم َكَما َمَسْحَت أَ ١٥

 .َأْجَياِلِهمْ 
 

أى  )٢٩ص(ثم مسح هارون وبنيه كهنة كما ُذِكَر فى . مسح موسى كل ما فى خيمة االجتماع

ا يحدث فى كنيسة العهد الجديد قّدس وكرَّس كل ما فى الخيمة وكذلك الكهنة لعبادة اهللا، وهذا م

 .حيث ُتَدشَّن الكنيسة وكل ما فيها وكذلك الكهنة
  إن كنت لست مكرًسا فعلى األقل كرِّس قلبك لمحبة اهللا واستخدم أعضاءك لمجد اسمه

 .القدوس لتتمتع بسكن اهللا فيك وعشرته



 اَألَْصَحاُح األَْربَُعونَ  
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 ):۳۳-۱٦ع(موسى يقيم الخيمة ويمسحها )  ۳(

ِل ِمَن السََّنِة وََكاَن ِفي الشَّْهِر اَألوَّ ١٧. َهَكَذا فـََعلَ . ُكلِّ َما َأَمَرُه الرَّبُّ   فـََفَعَل ُموَسى ِبَحَسبِ ١٦

ْهِر َأنَّ اْلَمْسَكَن أُِقيمَ الثَّانَِيِة ِفي َأوَّ  َأقَاَم ُموَسى اْلَمْسَكَن َوَجَعَل قـََواِعَدُه َوَوَضَع أَْلَواَحُه َوَجَعَل ١٨. ِل الشَّ

َها ِمْن فـَْوُق . َوَبَسَط اْلَخْيَمَة فـَْوَق اْلَمْسَكنِ ١٩. اَم َأْعِمَدتَهُ َعَواِرَضُه َوَأقَ  َكَما   -َوَوَضَع ِغطَاَء اْلَخْيَمِة َعَليـْ

َهاَدَة َوَجَعَلَها ِفي التَّاُبوتِ ٢٠. َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى . َوَوَضَع اْلَعَصَوْيِن َعَلى التَّاُبوِت ِمْن فـَْوقُ . َوَأَخَذ الشَّ

َهاَدِة . ْدَخَل التَّابُوَت ِإَلى اْلَمْسَكنِ َوأَ ٢١ َكَما َأَمَر الرَّبُّ   -َوَوَضَع ِحَجاَب السَّْجِف َوَستَـَر تَابُوَت الشَّ

َماِل َخارَِج اْلِحجَ ٢٢. ُموَسى . ابِ ـَوَجَعَل اْلَماِئَدَة ِفي َخْيَمِة اِالْجِتَماِع ِفي َجاِنِب اْلَمْسَكِن َنْحَو الشِّ

َها تـَْرتِيَب اْلُخْبِز َأَماَم الرَّبِّ َورَتََّب عَ ٢٣ َوَوَضَع اْلَمَنارََة ِفي َخْيَمِة ٢٤. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -َليـْ

َكَما َأَمَر   -َوَأْصَعَد السُُّرَج َأَماَم الرَّبِّ ٢٥. اِالْجِتَماِع ُمَقاِبَل اْلَماِئَدِة ِفي َجاِنِب اْلَمْسَكِن َنْحَو اْلَجُنوبِ 

اَم اْلِحَجاِب ٢٦. ُموَسى الرَّبُّ  َهِب ِفي َخْيَمِة اِالْجِتَماِع ُقدَّ َوَبخََّر َعَلْيِه بَِبُخوٍر َعِطٍر ٢٧َوَوَضَع َمْذَبَح الذَّ

َوَوَضَع َمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة ِعْنَد بَاِب ٢٩. َوَوَضَع َسْجَف اْلَباِب ِلْلَمْسَكنِ ٢٨. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -

َوَوَضَع اْلِمْرَحَضَة ٣٠. َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى  -ْيَمِة اِالْجِتَماِع َوَأْصَعَد َعَلْيِه اْلُمْحَرَقَة َوالتـَّْقِدَمَة َمْسَكِن خَ 

َها ُموَسى َوَهاُروُن َوبـَنُ ٣١. َوَجَعَل ِفيَها َماًء ِلِالْغِتَسالِ . بـَْيَن َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َواْلَمْذَبحِ  وُه أَْيِديـَُهْم لِيَـْغِسَل ِمنـْ

َكَما َأَمَر الرَّبُّ   -ِعْنَد ُدُخوِلِهْم ِإَلى َخْيَمِة اِالْجِتَماِع َوِعْنَد اْقِتَراِبِهْم ِإَلى اْلَمْذَبِح يـَْغِسُلوَن ٣٢. َوَأْرُجَلُهمْ 

اَر َحْوَل اْلَمْسَكِن َواْلَمْذَبِح َوَوَضَع َسْجَف بَاِب الدَّارِ ٣٣. ُموَسى  .َأْكَمَل ُموَسى اْلَعَملَ وَ . َوَأقَاَم الدَّ
 

المقصود محرقة المساء وتقدمتها المذكورة فى : ) ٢٩ع(أصعد عليه المحرقة والتقدمة 

 .وكانت هذه أول مرة تقدم فيها محرقة فى خيمة االجتماع) ٤٢-٣٨: ٢٩ص(

 .أطاع موسى كل أوامر اهللا وأقام الخيمة ورتب كل ما فيها ومسحها بالدهن وكذلك الكهنة

 

 



  ِسْفُر اْلُخُروِج 
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 ):۳۸-۳٤ع(حلول مجد الرب )  ٤(

فـََلْم يـَْقِدْر ُموَسى َأْن َيْدُخَل ٣٥. ثُمَّ َغطَِّت السََّحابَُة َخْيَمَة اِالْجِتَماِع َوَمَأل بـََهاُء الرَّبِّ اْلَمْسَكنَ ٣٤
َها َوبـََهاُء الرَّبِّ َمَأل اْلَمْسَكنَ  َوِعْنَد اْرتَِفاِع السََّحابَِة َعِن ٣٦. َخْيَمَة اِالْجِتَماِع َألنَّ السََّحابََة َحلَّْت َعَليـْ

َوِإْن َلْم تـَْرتَِفِع السََّحابَُة الَ يـَْرَتِحُلوَن ِإَلى يـَْوِم ٣٧. اْلَمْسَكِن َكاَن بـَُنو ِإْسَرائِيَل يـَْرَتِحُلوَن ِفي َجِميِع رِْحالَِتِهمْ 
وََكاَنْت ِفيَها نَاٌر لَْيًال َأَماَم ُعِ◌ُيوِن ُكلِّ بـَْيِت . َهاراً َألنَّ َسَحابََة الرَّبِّ َكاَنْت َعَلى اْلَمْسَكِن نَـ ٣٨اْرتَِفاِعَها 

 .ِإْسَرائِيَل ِفي َجِميِع رِْحالَتِِهمْ 
 
بعد إقامة الخيمة ومسحها، نزل عمود السحاب على الخيمة وغطاها إعالًنا لبركة  :۳٤ع

 .اهللا وقبوله أن يسكن فى وسطهم
وبعد فترة سمح .  ألجل مجده وعظمتهخاف موسى من دخول الخيمة مسكن اهللا :۳٥ع

لهم اهللا بالدخول والخدمة فيها بتجديد زيت المنارة وخبز الوجوه وتقديم الذبائح على المذبح 
 .النحاس

إذا ارتفعت السحابة فى السماء وتحركت يرتحل بنو إسرائيل وراءها وٕاذا  :۳۷، ۳٦ع
 .نزلت إلى أسفل ينصبون خيمة االجتماع وخيامهم حولها

. فى الليل يتحول عمود السحاب إلى عمود نار أمام خيمة االجتماع ليضئ لهم  :۳۸ع
وكان هذا العمود إعالنًا عن حضور اهللا فى وسطهم باإلضافة إلى أنه كان قائدهم فى تنقالتهم 

 ).٢٢، ٢١: ١٣ص(كما يأمر الرب، وقد ذكر هذا العمود بالتفصيل فى 
  إذا أمرك بهذا وتقف إن أراد، وذلك بالخضوع للكنيسة ما أجمل أن يقود اهللا حياتك فتتحرك

 .والكتاب المقدس وٕارشاد أب اإلعتراف



 اَألَْصَحاُح األَْربَُعونَ  

γ٣٢١γ 

 ز خيمة االجتماعو رم
 المرموز إليـه الـرمـــز مسلسل

والكنيسة ) ٢٣: ١مت(المسيح المتجسد وسط شعبه  خيمة االجتماع وسط المحلة ١
 ).٥: ٨، ٢٣، ٩: ٩عب(أو ملكوت السموات 

 وت والمجدالاله الذهب ٢
 )١٣، ١٢: ٣٠ص(الفداء ألنها جمعت فدية عن الذكور الفضة ٣

 .وتشير كذلك لكلمة اهللا
الدينونة إذ يعمل منه مذبح المحرقة التى يرضى بها  النحاس ٤

 .اهللا الديان عن شعبه
ناسوت المسيح ويغشى بالذهب التحاد الالهوت  خشب السنط ٥

 بالناسوت فى المسيح
 بر المسيح الذى يعطيه ألوالده المؤمنين أى الكتان البوص المبروم ٦
 السماء والحياة السماوية اللون األسمانجونى ٧
 ُملك المسيح اللون األرجوانى ٨
 آالم المسيح ودمه اللون القرمزى ٩

السجف على باب الخيمة  ١٠
 والقدس وقدس األقداس

 ).٦: ١٤، ٩: ١٠يو(المسيح هو الباب والطريق 

 .المسيح المصلوب الذى هو الطريق إلى األقداس لمحرقة النحاسىمذبح ا ١١
 المعمودية المرحضة ١٢
يغطيها ) ٥: ٢بط١(المؤمنين المبنيين كحجارة حية  ألواح الخيمة المغشاة بالذهب ١٣

 مجد اهللا
 )٣: ٤أف(الوحدانية  العوارض ١٤
 الفداء الذى ترتكز عليه الكنيسة القواعد الفضية لأللواح ١٥
جمال المسيح وفضائله الظاهرة فى األلوان وبره  الغطاء الكتانى الملون للمسكن  ١٦

الذى يرمز إليه الكتان وعليه الكروبيم أى المالئكة 
 التى تخدمه

ويرمز أيًضا للمؤمن الُمَزيَّن بالفضائل ويلبس البر 
 .وتتشفع فيه المالئكة



  ِسْفُر اْلُخُروِج 

γ٣٢٢γ 

 المرموز إليـه الـرمـــز مسلسل
 دم المسيح الفادى .غطاء جلود الكباش المحمرة ١٧
 ذبيحة المسيح الذى ترمز إليه المعز التى تذبح غطاء شعر المعز ١٨
المسيح والكنيسة والمؤمن الذى يظهر ضعفه  غطاء جلود التخس ١٩

 الخارجى ولكن فيه قوة اهللا
 المسيح الشفيع الذى مات أى احترق ألجلنا مذبح البخور ٢٠
يعمل فى الروح القدس الذى يعمل فى المسيح و  المنارة الذهبية ٢١

 الكنيسة والمؤمنين
المسيح المتجسد الذى يعطينا جسده ودمه على  مائدة خبز الوجوه ٢٢

 المذبح
الحجاب بين القدس وقدس  ٢٣

 األقداس
الخطية والعداوة التى تفصل بين اهللا واإلنسان وأزالها 

 ).انشقاق الحجاب عند موت المسيح(المسيح بفدائه 
اهللا ويحّل بمجده، وهو مكعب  السماء حيث عرش قس األقداس ٢٤

 .فيرمز للثالوث القدوس
حضور اهللا وسط شعبه، والمسيح المتجسد، والعذراء  تابوت العهد ٢٥

 .التى حملت فى بطنها الالهوت
رحمة اهللا ألن الدم ُيَرش عليه، فيرضى العدل اإللهى  الغطاء ٢٦

الممثل فى الكروبيم، كما يشير إلى العذراء التى 
 .يها المالئكةتظلِّل عل

 المسيح كلمة اهللا لوحى الشريعة داخل التابوت ٢٧
المن يرمز للمسيح المتجسد وجسد المسيح ودمه،  قسط المن داخل التابوت ٢٨

 .والعذراء مريم التى يرمز إليها القسط
عصا هارون التى أفرخت فى  ٢٩

 التابوت
المسيح القائم، والعذراء مريم التى ولدت بدون زرع 

 .بشر
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