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  اهللا يعاقب المصريين
  

  مراجعة
  

"فأجابه اهللا: أهيه الذي أهيه (ومعناه أنا الذي هو أنا، أو الكائن الدائم). وأضاف: هكذا تقول لبين إسرائيل: أهيه (أنا الكائن) 
  )14. 3(خر  هو الذي أرسلين إليكم"

  

لإلنسانية. هذه اخلطة معلنة يف كلمته: الكتاب املقدس. اهللا يعلن عن نفسه من خالل الكتب الستة وستني اليت  اهللا له خطة
تكّون الكتاب املقدس. ميكننا إذن أن نتعرف على اهللا وأن نعرف خطته بقراءة الكتاب املقدس. أليس ذلك رائعا؟ الطبيعة هي 

تاب املقدس يعطيان إعالنا كامال عن اهللا. فاهللا يتجلى بطريقة أخرى أكثر وضوحا. أيضا تعلن عن اهللا. لكن ال الطبيعة وال الك
ستعرف هذه الطريقة إذا واضبت على هذه الدراسة. لقد رأينا ستة خصائص أساسية هللا جيب أن تساعدنا على الوثوق به كليا 

وحتذيرا. لكن الرجل واملرأة فّضال اإلصغاء إىل لتحقيق خطته وقصده من جهتنا. يف جنة عدن، كان اهللا قد أعطى لإلنسان أمرا 
صوت الشيطان ففقدا وحدة الروح مع اهللا. عدم تصديقهما لكلمة اهللا جعلهما يسقطان يف اخلطيئة، طبيعتهما فسدت كليا 

تصر على ومعها طبيعة كل ذريتهما. لكن اهللا أعطى مع هذا وعدا: سيأيت أحد من ذرية املرأة ويسحق رأس احلية يعين أنه سين
يف اإلثين عشر درسا السابقة، رأينا كيف شرع اهللا يف    لخطة اهللا. ئيالهدف النها  كان هذا اخلطيئة.  الشيطان وعلى سلطان

حتقيق خطته شيئا فشيئا لاللتزام بوعده. إذا كان التكوين حيدثنا عن حتقيق خطة اهللا من خالل أشخاص مثل: نوح، إبراهيم، 
روج هو الكتاب الذي يروي لنا عن والدة أمة. العائلة اليت نزلت إىل مصر أصبحت أمة ستخرج إسحاق، يعقوب ويوسف فاخل

  بقدرة اهللا بقيادة الرجل الذي اختاره: موسى. اهللا سيواصل حتقيق خطته من خالل هذه األمة.
  

  الضربات التسعة األولى التي أصابت مصر



  

أن يطلق سراح الشعب العرباين. وليربهنا على أن سلطاما كان من اهللا،  أرسل اهللا موسى وشقيقه هارون إىل فرعون ليطلبا منه
"فاستدعى فرعون حكماءه وسحرته فصنع سحرة مصر على غرار ذلك رمى هارون بعصاه أمام فرعون فتحولت العصا إىل حية. 

عون ازداد تصلبا فلم بسحرهم. فطرح كل واحد عصاه فتحولت إىل حية. غري أن عصا هارون ابتلعت عصيهم. لكن قلب فر 
). فرعون كان رجال متكربا ال يؤمن بالرب اإلله. كان حيتاج إىل عبيد لبناء 13- 11. 7(خر  يستمع هلما، متاما كما قال الرب"

    مدينيت فيثوم ورعمسيس. مل تكن لديه أية رغبة يف ترك شعب ذا العدد وذه الفائدة يرحل عنه.  
  

"إن الرب إله العربانيني قد أرسلين إليك قائال: أطلق حينها عند ضفة النهر. وقال موسى لفرعون: امتثل موسى أمام فرعون وكان 
سراح شعيب ليعبدوين يف الصحراء. وها أنت حىت اآلن مل تستمع. هلذا إليك ما يقول الرب: ستعلم مبا أجريه اآلن ألنين أنا 

ر فيتحول دما. فيموت السمك، ويننت النهر، فيعاف املصريون من الرب. ها أنا ضارب ذه العصا اليت يف يدي على ماء النه
) هذه الضربة أصابت النهر، اجلداول، القنوات، األحواض فتحولت كل املياه إىل دم. مات 18-16. 7(خر الشرب من مائه"

وا مبثل تلك املعجزة. أما مجيع األمساك ومل يعد املصريون جيدون ماء صاحلا للشرب. لكن هذا مل يؤثر يف فرعون ألن سحرته قام
  بعد ذلك مباشرة تلت الضربة الثالثة. !فرعون فزاد قلبه تصلبا. يا للكربياء ويا للموقف عدمي املسؤولية بالنسبة مللك

  
فراشه، مخدع بعد سبعة أيام، خرجت الضفادع من تلك املياه وصعدت إىل منزل فرعون. واقتحمت هذه الضفادع كل مكان: 

"مث استدعى فرعون يته وشعبه وأفرانه ومعاجنه. لكن السحرة فعلوا مثل ذلك. ويف هذه املرة غضب فرعون. سريره، بيوت حاش
) فعال، 8. 8(خرموسى وهارون وقال: تضرعا إىل الرب لريفع الضفادع عين وعن شعيب فأطلق سراح الشعب ليقدموا ذبائح له" 

ما رأى فرعون أن البلية قد انقشعت، أغلظ قلبه ومل يستمع هلما، "وعندهلكت الضفادع بيد اهللا لكن فرعون مل يفي بوعده. 
   )15. 8(خرمتاما كما قال الرب" 

  
"فقال الرب ملوسى: قل هلارون أن يبسط يده بعصاه ويضرب تراب األرض ليمأل البعوض كل أرجاء مصر...فانتشر البعوض 

مصر. وكذلك حاول السحرة بسحرهم ليخرجوا البعوض على الناس والبهائم. فصار كل تراب األرض بعوضا يف مجيع أرجاء 
فأخفقوا. وكان البعوض منتشرا على الناس والبهائم. فقال السحرة لفرعون: هو فعل اهللا. ولكن قلب فرعون ظل متصلبا فلم 

كانت   مل يستطع السحرة فعل العجائب اليت حققها موسى ألن قدرم . )19- 16. 8(خر  يسمع هلما، متاما كما قال الرب"
  حمدودة.

 

  
"...هكذا يقول الرب: أطلق شعيب ليعبدوين. وإن مل تطلق شعيب فها أنا أرسل أرسل اهللا موسى إىل فرعون جمددا ليقول له: 

أسراب الذباب عليك وعلى حاشيتك وعلى شعبك وعلى بيوتك... ولكين يف ذلك اليوم أستثين أرض جاسان حيث يسكن 
) حدث كل شيء كما قال اهللا. اقتحم 22-20. 8(خرأنين أنا الرب، كائن يف هذه األرض"شعيب فال يغزوها الذباب، فتدرك 

الذباب كل أرض مصر ما عدا أرض جاسان اليت استثناها اهللا بفضل نعمته. توسل فرعون تدخل اهللا ووعد بإطالق سراح 
   ومل يطلق سراح الشعب.الشعب. صلى موسى من أجل فرعون فابتعد الذباب. ولكن مرة أخرى، أغلظ فرعون قلبه 

  

هكذا توالت ضربات اهللا على أرض مصر الواحدة تلو األخرى ألن فرعون كان يرفض كل مرة االستماع إىل اهللا وإطالق سراح 
الشعب العرباين. وكان قلبه يف كل مرة يزيد صالبة. فماتت كل مواشي فرعون: احلمري، اجلمال، الثريان والغنم. لكن اهللا مل 

اشي املصريني أما مواشي العربانيني فقد استثناها. املصريون وحيوانام الذين مل ميوتوا أصيبوا بدمامل متقيحة. بعد يصب سوى مو 
ذلك، أمطر برد ثقيل مل تشهده مصر من قبل. أتلف هذا الربد كل ما وجد يف احلقول: خدم فرعون، البهائم، األشجار، 



بعد ذلك، حلت أسراب عظيمة من اجلراد على مصر حيث أن شيوخها  الربد. الكتان، الشعري. أما يف أرض جاسان فلم ميطر
مل يشهدوا نظريه من قبل، فقط غطى ذلك اجلراد أرجاء البالد والتهم كل مثار األشجار، احلنطة، القطاّين ومل يرتك شيئا. أخريا، 

 غادر أحد مكانه طوال ثالثة أيام. غري أن "فلم يتمكن أحد من أن يرى أخاه، والأرسل اهللا ظالما كثيفا غطى كل بالد مصر. 
) ختيل حالة مصر بعد مرور الضربات التسعة. يا للكارثة 23. 10(خر النور كان يغمر بين إسرائيل يف أماكن إقامتهم"

ى) "وقال له (ملوس مع هذا فقد ظل فرعون عنيدا. !يا للمصيبة بالنسبة للفالحني ومربيي املواشي ولكل السكان !االقتصادية
يف  )  لكن األسوأ كان28. 10(خرفرعون: اذهب عين، واحذر لنفسك. ال متثل أمامي مرة أخرى، فيوم ترى وجهي متوت"

  انتظار فرعون.
  الفصح

  

"وجيب أن يكون احلمل قال اهللا ملوسى أن يأمر كل عائلة عربانية بأن تأخذ محال حسب ما يستطيع أن يأكل كل فرد منها. 
من كل عيب... مث يقوم كل مجهور إسرائيل بذبح احلمالن عند املساء. ويأخذون الدم ويضعونه على ذكرا ابن سنة، خاليا 

القائمتني والعتبة العليا يف البيوت اليت يأكلونه فيها. مث يف نفس تلك الليلة، يتناولون اللحم مشويا بالنار مع فطري، يأكلونه مع 
ليلة أجتاز يف بالد مصر وأقتل كل بكر فيها من الناس والبهائم وأجري أعشاب مرة... فيكون هذا فصحا للرب. ففي هذه ال

قضاء على كل آهلة املصريني. أنا هو الرب. أما أنتم فإن الدم الذي على بيوتكم املقيمني فيها يكون العالمة اليت متيزكم، فأرى 
) احليوانات خضعت للموت عوضا 13- 5 .12(خر الدم وأعرب عنكم، فال تنزل بكم بلية اهلالك حني أبتلي ا أرض مصر."

عن أبكار العربانيني. مسبقا، يف حالة آدم وحواء، قتلت حيوانات بالنيابة عنهما. رأينا أيضا أن اهللا قّدم حيوانا ليموت ُمضّحا به 
أن يكون ذكرا،  بدال عن ابن إبراهيم الوحيد. لكن يف هذه املرة أضاف اهللا عناصر مهمة متيز هذا البديل. يتوجب على احليوان

ابن سنة، خاليا من العيب. كان للدم معنا أساسيا ألن هذا الدم كان سيخلص الشعب من حكم اهللا. كلمة فصح تعين "العبور 
  عن". ابتداء من ذلك الوقت، أصبحت كل عائلة من جيل إىل جيل حتتفل بعيد الفصح تذكارا بذلك اخلالص التارخيي.

  

  الضربة العاشرة
  

"ويف منتصف الليل أهلك الرب كل بكر يف بالد مصر، من بكر فرعون دد وفعل العربانيون ما أمرهم اهللا به. وصل اليوم احمل
املرتبع على العرش إىل بكر احلبيس يف السجن، وأبكار البهائم مجيعا أيضا. فاستيقظ فرعون وحاشيته ومجيع املصريني وإذا عويل 

ه ميت. فاستدعى موسى وهارون ليال قائال: قوموا واخرجوا من بني الشعب عظيم يف أرض مصر، ألنه مل يوجد بيت ليس في
سنة يف مصر، حوايل  400) مل يعد فرعون يستطيع املقاومة وهكذا بعد مرور أكثر من 31- 29. 12(خر أنتما وبنو إسرائيل..."

والفضة وكل ما كانوا حيتاجون إليه من مليونني ونصف عرباين غادر البالد ومعه مواشيه. املصريون قدموا هلم أواين من الذهب 
             أجل السفر.

  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
  

       
 

  14الدرس 
  

  اهللا يخرج العبرانيين من مصر



  

  الخروج من مصر
  

"وارحتلوا من براهيم. بعد أربعة مئة سنة من وفاة يوسف، مليونني ونصف مليون عرباين ساروا حنو البلد الذي وعد اهللا به إ
سكوت وخيموا يف إيثام على طرف الصحراء. وكان الرب يتقدمهم ارا يف عمود سحاب ليهديهم يف الطريق، وليال يف عمود 
نار ليضيء هلم. ومل يربح عمود السحاب ارا وعمود النار ليال من أمام الشعب. وقال الرب ملوسى: قل لبين إسرائيل أن يرجعوا 

قابل فم احلريوث بني جمدل والبحر أمام بعل صفون مباشرة ختيمون عند البحر، فيظن فرعون أنكم هائمون يف ويتجمعوا م
).  4. 14-20. 13(خر األرض على غري هدى، وقد استغلقت عليكم الصحراء، فأقسي قلب فرعون حىت يسعى وراءكم..."

"وسعى املصريون وراءهم  !ومل يتقبل أنه ليس هو اإلله القديركان اهللا يعرف جيدا كربياء قلب فرعون. هذا امللك مل يتب أبدا 
جبميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيوشه، فأدركوهم وهم متجمعون عند البحر بالقرب من فم احلريوث مقابل بعل صفون. 

مث قالوا ملوسى: هل الفتقار مصر  وملا اقرتب فرعون، نظر بنو إسرائيل، وإذا باملصريني يندفعون حنوهم، فارتعبوا واستغاثوا بالرب،
للقبور أخرجتنا إىل الصحراء لنموت فيها؟ ماذا فعلت بنا حىت أخرجتنا من مصر؟ أمل نقل لك يف مصر: دعنا وشأننا فنخدم 

) مع أم كانوا قد استغاثوا باهللا 12-9. 14خر( املصريني، إذ كان خريا لنا أن خندم املصريني من أن منوت يف الصحراء"
لصهم من شقاء العبودية. أنسوا معانام ذه السرعة؟ أين كان إميام؟ أظنوا أن اهللا قد فعل كل تلك املعجزات أمام فرعون ليخ

ليتخلى عنهم يف الصحراء؟ مل يدركوا بعد طيبة اهللا. لكن رغم ضعف إميان اإلنسان، تبقى حمبة اهللا ثابتة. بفضل نعمته، 
  ستتحقق خطته رغم كل شيء.

  

  بحر القصب (البحر األحمر)عبور 
  

"وقال الرب ملوسى: ما بالك تستغيث يب؟ قل لبين إسرائيل أن احنصر بنو إسرائيل بني جيش فرعون والبحر. كيف خيلصون؟ 
يرحلوا. ارفع عصاك وابسط يدك فوق البحر وشقه، فيجتاز بنو إسرائيل يف وسط البحر على اليابسة. فها أنا أغلظ قلوب 

وراءكم، فأتعظم (بالقضاء) على فرعون وعلى مركباته وفرسانه، فيدرك املصريون أنين أنا الرب، عندما أتعظم  املصريني فيسعون
(بالقضاء) على فرعون ومركباته وفرسانه. وانتقل مالك اهللا الذي كان يتقدم عسكر إسرائيل إىل املؤخرة خلفهم، وكذلك انتقل 

 عسكر املصريني وعسكر اإلسرائيليني، وصار عمود السحاب ظالما عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم. فدخل بني
قامتا على املصريني، وضياء على بين إسرائيل، فلم يقرتب أحدمها من اآلخر طوال الليل. وبسط موسى يده فوق البحر، فأرسل 

شق البحر، فاجتاز اإلسرائيليون يف الرب طوال تلك الليلة رحيا شرقية قوية ردت البحر إىل الوراء، وحولته إىل يابسة. وهكذا ان
وسط البحر على أرض يابسة، فكان املاء مبثابة سورين عن ميينهم وعن يسارهم. وحلق م املصريون ودخلوا وراءهم إىل وسط 
البحر، جبميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه. وقبل طلوع الصباح أشرف الرب يف عمود النار والسحاب على عسكر املصريني 

كهم. فجعل عجالت مركبام تتخلع. فطفقوا جيروا مبشقة حىت قال املصريون: لنهرب من اإلسرائيليني، ألن الرب حيارب وأرب
عنهم ضدنا. وقال الرب ملوسى: ابسط يدك فوق البحر لريتد املاء على املصريني مع مركبام وفرسام. فبسط موسى يده فوق 

ر إىل موضعه على املصريني اهلاربني يف اجتاهه، فجرفهم الرب حنو وسط البحر. وارتدت البحر عند انبثاق الصباح، فارتد البح
املياه وأغرقت املركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذي حلق م إىل البحر، فلم يفلت منهم ناج واحد. أما بنو إسرائيل فقد 

         )29-15. 14(خر هم وعن مشاهلم"ساروا فوق أرض يابسة وسط مياه البحر. وكانت املياه كسورين عن ميين
تصور املشهد: بأمر من اهللا يبس البحر وتنشق املياه إىل سورين ويعرب مليونان ونصف مليون إسرائيلي بينها طوال الليل. بينما هم 

د ملوضعها. مضطربني من دوي مركبات وحوافر خيول مطارديهم، فجأة، يسمعون صوت استغاثة مهامجيهم وتالطم املياه اليت تعو 
بعدها، صمت رهيب، مل يبق سوى صوت مد وجزر البحر على الشاطئ أمام شعب إسرائيل. أين هؤالء الذين عارضوا كلمة 



اهللا؟ جيش مصر العظيم والقوي قد تدمر. عظمة مصر ذّلت أمام جمد اهللا. كل شيء حدث بالضبط كما سبق وقال اهللا. من 
  يستطيع أن يشك بعد بكلمته؟     

  

ذا أنقذ الرب يف ذلك اليوم اإلسرائيليني من يد املصريني، وشاهدوا جثث املصريني مطروحة على شاطئ البحر. وعندما "وهك
) 31، 30. 14(خر شهد اإلسرائيليون القوة العظيمة اليت عامل ا الرب املصريني، خاف الشعب الرب وآمنوا به ومبوسى عبده"

  أنشدوا ترنيمة تسبيح هللا.
  

  في الصحراء
  

خلص اهللا اإلسرائيليني من العبودية ومن املوت. لكن ثقتهم باهللا مل تربح أن تز بسهولة ويف مدة قصرية. بالفعل، اخلطيئة تضلل 
عقل اإلنسان، إذ جتعله عاجزا عن أن يدرك كليا عظمة وحمبة اهللا له. لنتذكر أنه ال أحد يف وحدة الروح مع اهللا. يف الشهر الثاين 

"ليت صر، وصل اإلسرائيليون إىل الصحراء، فبدؤوا يتذمرون ويشتكون ملوسى ألم شعروا باجلوع وبالعطش: من خروجهم من م
الرب أماتنا يف أرض مصر، فهناك كنا جنلس حول قدور اللحم نأكل خبزا حىت الشبع. وها أنتما قد أخرجتمانا إىل هذه 

. )7ة لوط اليت بدا أا كانت تفضل العيش يف سدوم (الدرس ) تذكر زوج3. 16(خر الصحراء لتميتا كل هذه اجلماعة جوعا"
مل تصدق كلمة اهللا فلقيت عقاا فورا. اإلسرائيليون زعموا أم كانوا يفضلون االستمرار يف العيش حتت العبودية يف مصر بدال 

م بكل ما احتاجوا إليه، وكانت من الوثوق باهللا من أجل مستقبلهم. مع ذلك، ورغم جحودهم، اهللا وبفضل نعمته الفائقة أعاهل
معجزاته تتواىل يوما بعد يوم: يف املساء كانت السلوى (نوع من الطيور) تغطي املخيم، ويف الصباح تكسو طبقة من الندى 
األرض احمليطة به، عندما تزول هذه الطبقة يظهر املن (أكل يشابه اخلبز). كان يتوجب على الشعب أن يلتقط منه يوميا، كل 

على قدر مأكله. كان اهللا يزودهم منه يف اليوم السادس ما يكفي أيضا لليوم السابع، حىت ال خيرجوا يف هذا اليوم الذي  واحد
يعترب يوم الراحة للقائه. لكن بعضهم عصوا اهللا وأثاروا غضبه. زيادة على هذا، مل الشعب بسرعة من نظام األكل هذا وأظهر 

مر. فغضب موسى وتعب من هذا التذمر املستمر. عندما أتى يثرون محوه لزيارته، اقرتح جحوده مرة أخرى. مل يتوقف من التذ
عليه أن خيتار رجاال مقتدرين، وأمناء ليقيمهم رؤساء على الشعب. ينحصر دورهم يف القضاء باملسائل الصغرية، بينما 

لشعب. يف الشهر الثالث من خروجهم من مصر، يستشريونه يف القضايا الصعبة. ويواصل موسى القيام بدور الوسيط بني اهللا وا
وصل اإلسرائيليون إىل برية سيناء ونزلوا هناك مقابل اجلبل. صعد موسى إىل اهللا الذي ناداه من أعلى اجلبل حيث أمره اهللا بأن 

األخرى) يوصل هذا الوعد إىل الشعب: إذا أصغى إليه وحفظ عهده، سيكون ملكوتا له، أمة مقدسة (منفردة عن كل األمم 
ويكون اهللا ملكها. وعود اهللا وعهوده مع نوح، إبراهيم، إسحاق ويعقوب انتقلت إىل عائلة يعقوب اليت أصبحت أمة إسرائيل. مل 

  خيرت اهللا إسرائيل لكونه أحسن من األمم األخرى ولكن فقط  من جرّاء نعمته (اهللا) وحمبته وأمانته.
  

  درسخذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة ال

  
  

 

  15الدرس 
  

  الوصايا العشر
  



  مراجعة
  

  : 14و  13لنراجع اآلن خصائص اهللا اليت سبق ورأيناها يف الدرسني 
  لقد أظهر قدرته باملعجزات يف قصر فرعون، بالضربات العشرة، انشقاق البحر، غرق املصريني، إعطاء املن. اهللا قدير:

أعطى اهللا هلم وسيلة جناة من موت األبكار: تضحية محل خال من كل شعبه مل يصب بالضربات العشرة. اهللا مصدر النعمة: 
  عيب يف الفصح. خلص اهللا العربانيني من استعباد مصر هلم.

سنة من العبودية. خلصهم ليفي بوعده آلدم، إبراهيم، إسحاق  400كان قد قال إلبراهيم أن ذريته ستخلص بعد   اهللا أمين:
  ويعقوب باملخلص اآليت.

  كان يعرف كربياء قلب فرعون ويعلم أنه سيتصلب.  اهللا عليم:
  اهللا حاكم املصريني ألم كانوا ضده. اهللا حاكم كربياء فرعون. اهللا يبغض الخطيئة ويحاكمها:

  

أسباط يعقوب اإلثنا عشر أصبحت أمة. بّدل اهللا اسم يعقوب الذي يعين "املتعقب" أو "الغشاش" باسم إسرائيل ومعناه "الذي 
. أخرج اهللا *هللا". هلذا فالشعب النازل من ذرية يعقوب (إسرائيل) لُّقب بشعب إسرائيل أو الشعب اإلسرائيليجياهد مع ا

اإلسرائيليني من بالد مصر ليقودهم إىل البلد الذي وعد به إبراهيم: كنعان. للنجاة من الضربة األخرية، موت األبكار، طلب اهللا 
ل من كل عيب، وأن يضعوا دمه على القائمتني والعتبات العليا ألبواب بيوم. دم من اإلسرائيليني أن يضحوا حبمل ذكر، خا

احلمل خلص الشعب الذي أطاع هذا األمر. عندما رأى اهللا هذا الدم، عرب عن البيوت. كان هذا هو الفصح: "العبور عن". يف 
حىت ابن فرعون مل ينج. هذا األخري أطلق  األبواب.على أحد الدم  يضعلم  نألبيوت املصريني، حنَُِب العديد من األموات 

سراح اإلسرائيليني، لكنه صلب قلبه بعد ذلك وسعى وراءهم يف الربية. غرق جيشه يف مياه البحر األمحر. واصل اإلسرائيليون 
ليون عن التذمر.  طريقهم إىل البلد املوعود. لكن رغم الذخرية اليت كان يوفرها اهللا هلم يوميا بفضل معجزاته، مل يتوقف اإلسرائي

  كانت خطيئتهم كبرية لكن نعمة اهللا كانت أكرب. وصل اإلسرائيليون إىل جبل سيناء.
  

اختار اهللا هذا الشعب ليحقق من خالله خطته ووعوده. ال جيب أن خنلط بني حكومة إسرائيل احلالية وإسرائيل العصر *
  .األمم لجميعالكتايب. اإلبن املوعود كان ال بد أن يكون بركة 

  

  اهللا يعطي الوصايا العشر
  

"وكان جبل سيناء كله مغطى بدخان، ألن الرب نزل عليه يف هيئة نار. وتصاعد دخانه كدخان هذا ما يقول الكتاب املقدس: 
األتون، واهتز اجلبل كله بعنف. وازداد دوي البوق أكثر فيما كان موسى يتكلم، والرب جييبه برعد. ونزل الرب على قمة جبل 

ونادى موسى ليصعد إىل قمة اجلبل، فصعد إليه. فقال له الرب: انزل وحذر الشعب لئال يقتحموا اجلبل لريوين فيهلك  سيناء،
- 18. 19(خرمنهم كثريون. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقرتبون إّيل لئال أبطش م... فاحندر موسى إىل الشعب وأنذرهم"

25(  
  

بل وكّلم موسى مباشرة. يف الكتاب املقدس، البوق (الصور) يستعمل غالبا إلعالن حضور أليس هذا رائعا؟ نزل اهللا على قمة اجل
). لكن باستثناء موسى مل يسمح اهللا ألحد باالقرتاب 14و  12اهللا. النار والدخان مها أيضا رمزان حلضور اهللا (أنظر الدرسني 

شخص سيحاول االقرتاب من اجلبل سيعاقب باملوت.  وال يقبل وجودها. حذر اهللا بأن أييبغض الخطيئة منه. اهللا قدوس، 
  (تذكر عواقب خطيئة آدم وحواء عليهما وعلى ذريتهما). اهللا بنعمته فقط مسح ملوسى بأن ميتثل يف حضوره املقدس ويعيش. 



  "مث نطق اهللا جبميع هذه األقوال: أنا هو الرب إهلك الذي أخرجك من أرض مصر  ديار عبوديتك.
  (ال يوجد سوى إله حقيقي واحد جيب أن يُعبد)  * أخرى سواي.ال يكن لك آهلة 

ال تنحت لك متثاال، وال تصنع صورة ما مما يف السماء من فوق، وما يف األرض من حتت، وما يف املاء من أسفل األرض. ال 
لثالث والرابع من مبغضّي، وأبدي تسجد هلن وال تعبدهن، الين أنا الرب إهلك، إله غيور، أفتقد آثام اآلباء يف البنني حىت اجليل ا

(عواقب اخلطايا تصيب أبناء اخلاطئ لكن حمبة اهللا ملن هم أمناء له تنعكس  إحسانا حنو ألوف من حمّيب الذين يطيعون وصاياي.
  على أجيال من ذريتهم)

  للكذب، للغش أو للعنة) (ال جيب استعمال اسم اهللا ال تنطق باسم الرب إهلك باطال، ألن الرب يعاقب من نطق بامسه باطال.
اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتقوم جبميع مشاغلك، أما اليوم السابع فتجعله سبتا للرب إهلك، فال تقم فيه بأي 
عمل أنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو أمتك أو يمتك أو النزيل املقيم داخل أبوابك. ألن الرب قد صنع السماء واألرض 

(أعطى اهللا هذا اليوم  ل ما فيها يف ستة أيام، مث اسرتاح يف اليوم السابع. هلذا بارك الرب يوم السبت وجعله مقدسا.والبحر وك
  للراحة الالزمة للجسم ولكي يتذكر اإلنسان أن اهللا قد خلق كل األشياء اليت وهبها له)

احرتام الوالدين ضروري لبقاء األبناء يف حالة ( أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك يف األرض اليت يهبك إياها الرب إهلك.
  جيدة)

  (تأيت الرغبة يف القتل من االحتقار، الغرية، الغضب، الكراهية) ال تقتل.
  (الشعور بالرغبة يف مضاجعة غري الزوج يعترب خطيئة حىت ولو مل يقرتف بصفة عملية) ال تزن

  األشكال يعترب سرقة) (االستيالء على ملكية الغري أو الغش بأي شكل من ال تسرق
  (الطعن يف الغري أو الكذب على شخص لإلساءة لسمعته) ال تشهد زورا على جارك

(الشهوة، كما سبق وأشرنا، تستطيع  ال تشته بيت جارك، وال زوجته، وال عبده، وال أمته، وال ثوره، وال محاره، وال شيئا مما له.
  )17- 1. 20ل) (خرأن تؤدي إىل السرقة، إىل العنف أو حىت إىل القت

  

  استعملت األقواس لشرح معىن كل وصية. *
  

ترتكز الشريعة على أساس احملبة. حمبة اهللا يف الوصايا األربعة األوىل وحمبة القريب يف الستة األخرية. يف احلقيقة، الشريعة تظهر 
  امل.للناس أم كلهم خطأة وال أحد يستطيع أن يزعم أنه يؤدي فرائض الشريعة كلها بشكل ك

  

بعدما قدم شريعته يف الوصايا العشر، أضاف اهللا ملوسى توجيهات أخرى ختص خمتلف ميادين احلياة: قوانني مدنية، صحية، 
"وقال الرب ملوسى: اصعد إىل اجلبل وامكث هناك ألعطيك الوصايا والشرائع اليت كتبتها غذائية، أخالقية، احتفالية وذبائحية. 

"موسى... مكث هناك ) 12،13. 24(خر م. فقام موسى وأخذ خادمه يشوع وصعد إىل جبل اهللا"على لوحي احلجر لتلقنها هل
ملوسى كل األموامر اهللا  قّدم. يف أسفل اجلبلعن الشعب  ) ترك موسى أخاه هارون مسؤوال18. 24(خرأربعني ارا وأربعني ليلة"

  .مسكن حيث سيقّدم الكهنة الذبائح: اللبناء خيمة كبرية

  
  

  الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرسخذ اآلن 
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  المسكن وعجل الذهب
  

  مقدمة
  

لقد سبق وحتدثنا عن أمهية التضحية والدم بالنسبة خلطة اهللا. تذكر أن حيوانا مات يف جنة عدن لكي يغطي جلده عار آدم 
س. فكرة التضحية تربز فيه بوضوح. لقد قدم البشر وحواء. َطَ◌َبَع موت هذا احليوان بداية أحد املواضيع املهمة يف الكتاب املقد

تلقائيا تضحيات احليوانات إىل اهللا للتعبري عن امتنام وعبادم له. تذكر مثال التضحيات املقدمة من طرف هابيل، نوح أو 
روج من مصر، دم إبراهيم. هذا األخري كان مستعدا حىت لتضحية ابنه وفقا ألمر اهللا لكن كبشا ذبح بدال عنه. يف فصل اخل

احلمالن املوضوع على قوائم وعتبات األبواب العليا، خلص أبكار العربانيني من املوت. لكن التضحية جتد كل أمهيتها ابتداء من  
  كتاب اخلروج ألن اهللا وضع رمسيا التضحية الدموية كوسيلة لفداء اخلاطئ.

  

  اإلرشادات لبناء المسكن
  

بكر يف الصباح وشيد مذحبا على سفح اجلبل، ونصب اثين عشر عمودا على عدد أسباط "فكتب موسى مجيع أقوال الرب، مث 
بين إسرائيل االثين عشر. وأرسل بعض شبان بين إسرائيل فقدموا حمرقات وقربوا ذبائح سالمة من العجول، وأخذ موسى نصف 

ه على مسامع الشعب، فقالوا: كل ما أمر الدم واحتفظ به يف طسوس ورش النصف الباقي على املذبح. وتناول كتاب العهد وتال
به الرب نفعل ونطيع. مث أخذ موسى الدم الذي يف الطسوس ورشه على الشعب قائال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم 

  ) صعد موسى إىل اهللا ليتلقى لوحي الشريعة واألوامر.8- 4. 24(خر بناء على مجيع هذه األقوال"
  

وبالتفصيل اإلرشادات لبناء املسكن. املسكن هو اخليمة اليت كان اهللا  31إىل اإلصحاح  25إلصحاح يقدم كتاب اخلروج من ا
يسكن فيها. هذا ال يعين أن اهللا له حدود حتصره يف مكان ما أو يف خيمة، فاهللا موجود يف كل مكان. لكنه بغىن نعمته وتعبريا 

لد الذي وعد بإعطائه إلبراهيم، إسحاق، يعقوب وذريتهم. هذه بعض عن حبه وطيبته، أراد أن يكون مع شعبه ليقوده إىل الب
اإلرشادات اليت قدمها اهللا ملوسى لبناء املسكن: على حميط املسكن ساحة مبدخل واحد، يوجد يف داخلها املذبح الذي ستقدم 

شة وينقسم إىل عليه التضحيات وحوض يغتسل فيه الكاهن. أما املسكن فكان مصنوعا من خشب، جلد حيوانات وأقم
خبزا متثل أسباط إسرائيل االثىن عشر، ومذبح  12قسمني يفصلهما ستار مسيك. يف الغرفة األوىل توجد مائدة يوضع عليها 

صغري حيرق عليه اللبان، ومنارة ذات سبعة سرج تعترب مصدر النور الوحيد. أما خلف الستار، فنجد قدس األقداس، وهو املكان 
يه. يف هذه الغرفة، يوجد التابوت (صندوق)، حيث كان على موسى أن يضع فيه اللوحني املنقوشني الذي كان اهللا يسكن ف

بالوصايا العشر، و متثايل مالكني بأجنحة موضوعني على غطاء من ذهب، يصعد من بني أجنحتهما نور المع يعرب على حضور 
  اهللا.

  الذبائح
  

سطاء بني الشعب الذي كان حيضر الذبائح واهللا. لكن الكاهن الكبري (رئيس لقد ُعني الكهنة لتقدمي الذبائح. كانوا مبثابة و 
الكهنة) كان الوحيد الذي ُيسمح له بأن يدخل لقدس األقداس وهذا مرة يف السنة فقط. كان حيضر دم احليوانات املضحى ا 

أنفسهم بذبيحة دموية قبل أن يقدموا يف ذلك اليوم ويرش به غطاء تابوت العهد. كان يتوجب على كل الكهنة أن يتطهروا هم 
ذبائح الشعب. كل شخص كان حياول أن يدخل يف حمضر اهللا دون أن حيضر دم الذبيحة كان يعاقب باملوت فورا من طرف 



اهللا. هارون، شقيق موسى، كان أول كاهن.وقد اختار اهللا أفراد سبط الوي (أحد أبناء يعقوب) ملمارسة منصب الكاهن. 
يومية، سواء لغفران اخلطايا أو للشكر. كان باستطاعة الشعب أن حيضروا ثريانا، كباشا، تيوسا، نعاجا، محالنا، الذبائح كانت 

مياما، وأكال لكن الذبيحة الدموية فقط كانت تكفر عن خطاياهم، شرط أن يكون احليوان خاليا من العيوب. عندما كان 
خري سيمثله، إذ كان يضع يده على رأسه مبعىن أنه ينقل إليه خطاياه بصفة الشخص يقدم احليوان، كان هذا يرمز إىل أن هذا األ

رمزية. النظام الذبائحي يوضح أن اخلطيئة ال تقتصر على فعل يُغتفر رد االعرتاف به أو من خالل عمل صاحل. بل يستلزم 
الذبائح مل  تكن تزيل سوى اخلطايا ). لكن هذه 22. 9(عب  "... وال غفران إال بسفك الدم"وإال فال غفران.  *التكفري 

الالإرادية أو القابلة لإلصالح. األخطاء اخلطرية كانت تُعاقب باملوت. هكذا، فهذا النظام املتأسس يف عصر موسى كان يشكل 
  صورة مسبقة (إعالنا) لذبيحة كاملة آتية.

  

لخطأ. اخلطيئة جتد الغفران ألن قضاء اهللا يكفر، تكفري:تسديد الثمن من أجل خطأ وذلك من خالل عقوبة تعترب نظرية ل *
). ذنب اإلنسان كان يُنقل بشكل رمزي إىل حيوان بريء. 23. 6(رو "ألن أجرة اخلطيئة هي املوت"يكتفي بالذبيحة الدموية. 

  يعترب موته مثن القصاص لفداء اإلنسان اخلاطئ.
  

  العجل الذهبي
  

). "وملا رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على 18. 24(خر. على اجلبل أربعني ارا وأربعني ليلة موسىمكث 
اجلبل، اجتمعوا حول هارون، وقالوا له: هيا، اصنع لنا إهلا يتقدمنا يف مسرينا، ألننا ال ندري ماذا أصاب هذا الرجل 

وبنيكم، موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. فأجام هارون: انزعوا أقراط الذهب اليت يف آذان نسائكم وبناتكم 
وأعطوين إياها. فنزعوها من آذام، وجاءوا ا إليه. فأخذها منهم وصهرها وصاغ عجال. عندئذ قالوا: هذه آهلتك يا 
إسرائيل اليت أخرجتك من ديار مصر. وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذحبا أمام العجل وأعلن: غدا هو عيد للرب. 

وقدموا قرابني سالم. مث احتفلوا فأكلوا وشربوا، ومن مث قاموا للهو واون.  فبكر الشعب يف اليوم الثاين وأصعدوا حمرقات
أخرجته من ديار مصر، قد فسد. إذ احنرفوا سريعا عن الطريق الذي  قد فأمر الرب موسى: قم وانزل فإن الشعب الذي

ئيل الذي أخرجك من ديار أمرم به، فصاغوا هلم عجال وعبدوه وذحبوا له الذبائح هاتفني: هذا هو إهلك يا إسرا
اشتد غضب اهللا على اإلسرائيليني وقال ملوسى أنه سيبيدهم. بالفعل كان ذلك قضاء عادال.  ).8-1. 32مصر"(خر

لكن موسى توسل إىل اهللا ليذكر وعده إلبراهيم، إسحاق ويعقوب بأن يكثرذريتهم كنجوم السماء وأن يعطيهم بالد  
 . الشعبل الصالة لم يبد اهللا ک هذه بفضل كنعان.

  

"مث نزل موسى واحندر من اجلبل حامال يف يده لوحي الشهادة (الوصايا العشر)، وقد نقشت كتابة على وجهي كل منهما، وكان 
اهللا قد صنع اللوحني ونقش الكتابة عليهما... وما إن اقرتب موسى من املخيم وشاهد العجل والرقص حىت احتدم غضبه وألقى 

عند سفح اجلبل. مث أخذ العجل الذهيب وأحرقه بالنار وطحنه حىت صار ناعما، وذراه على وجه املاء  باللوحني من يده وكسرمها
). عندما طلب موسى من هارون تفسريا على ما جرى، اقتصرت 20، 19، 16، 15. 32(خر وأرغمهم على الشرب منه"

عاقب اهللا يف  !النار فخرج منها ذلك العجل حجته على أن الشعب طلب منه أن يقدم له إهلا، وأنه ألقى بأقراط الذهب يف
ذلك اليوم الذين عاندوا يف عصيام. بأمر منه، حوايل ثالثة آالف شخص قتلوا من طرف الالويني. لكن اهللا وبفضل نعمته، 

"الرب... عرب من أمام موسى طلب من موسى أن ينحت لوحني جديدين من احلجر، وصعد موسى إىل اجلبل مرة أخرى. 
ا: أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثري اإلحسان والوفاء. أدخر اإلحسان وأغفر اإلمث واملعصية واخلطيئة. منادي



) أبرم اهللا ميثاقه مع 7، 6. 34(خر ولكين ال أعفي املذنب من العقاب، بل أفتقد إمث اآلباء يف األبناء واألحفاد حىت اجليل الرابع"
ه من أن يعقد معاهدة مع الشعوب الوثنية الساكنة يف بالد كنعان أو أن يقتدي ا. أتظن أن شعب موسى يف ذلك اليوم وحذر 

  إسرائيل بقي خملصا هللا؟ ستكتشف ذلك يف الدروس القادمة.
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

  17الدرس 
  

  الدخول ألرض الموعد
  

  مراجعة
  

. وكانت العالقات بني اإلنسان واهللا وبني الرجل واملرأة يف غاية االنسجام. الطبيعة أيضا  يف بداية اخللق، كان كل شيء كامال
كانت يف كامل اجلودة. لكن رغبة اإلنسان يف أن يكون مستقال عن خالقه أفسدت العالقة بينهما. وبالتايل، فقد آدم وكل 

مصدر أيضا  وال يتحمل اخلطيئة. بل يعاقبها. لكنه مستقيماهللا لقد رأينا يف الكتاب املقدس أن   ذريته وحدة الروح مع اهللا.

: وعد إبراهيم بأرض، بذرية وبأن تتبارك مجيع أمم األرض من اهللا أمينوقد أعلن عن خطة لفداء اإلنسان من اخلطيئة.  النعمة
املقدم يف جنة عدن، وهو أن  خالله. وإذ آمن إبراهيم ذا الوعد، حسب اهللا له ذلك برا. القسم األخري من الوعد مياثل الوعد

أحدا من ذرية املرأة سينتصر على الشر. وعد اهللا ُختم بعهد انتقل إلسحاق ابن إبراهيم، مث ليعقوب، يهوذا، فارص. (أنظر 
  )  10الدرس 

  

خاصة بعد اخلروج من أرض العبودية (خالص ُمكتسب بفضل دم احلمالن)، قدم اهللا شريعته. هذه الشريعة كانت كاملة ودف 
إىل إبداء عدم قدرة الشعب على عمل اخلري. بعد ذلك، أسس اهللا نظام الذبائح الدامية املقدمة يوميا لفداء اخلاطئ من خطيئته. 

"ولكن يف عملية تقدمي الذبائح املتكررة كل : 4، 3. 10هذا النظام كان مؤقتا بانتظار التحقيق الكلي للوعد. يرد يف العربانيني 
، وعود اهللا  الصحراء. عند اخلروج من ابدين خبطاياهم. فمن املستحيل أن يزيل دم الثريان والتيوس خطايا الناس"سنة، تذكريا للع

  قد حتققت: ذرية إبراهيم عديدة، وشعب اهللا على وشك الدخول إىل أرض املوعد.
  

  أربعون عاما في الصحراء
  

تفعت السحابة عن املسكن. وإن مل ترتفع، ميكثون حيث هم حىت يوم "وكان بنو إسرائيل ال يرحتلون يف مجيع أسفارهم، إال إذا ار 
. 40(خرارتفاعها. وكانت السحابة تغطي املسكن ارا، وتتوهج منها نار ليال، على مرأى كل شعب إسرائيل يف مجيع رحالم"

"وراح الشعب يتذمر يف . ) لكن الشعب كان متمردا. مل يكن أبدا راضيا، وينسى سريعا املعجزات ودالئل قدرة اهللا36-38
مسمع الرب وكأن شرا أصام، فاحتدم غضب الرب عليهم، واندلعت فيهم ناره وأحرقت طرف املخيم، فصرخوا إىل موسى، 

) بعد مدة قصرية من هذا احلادث، احتج هارون ومرمي، شقيقي موسى 2، 1. 11(عد فصلى موسى إىل الرب فخمدت النار"
ب اهللا مرمي على ذلك وأصاا بالربص، ومل تشفى إال بنعمة منه إذ استجاب لصالة موسى من على سلطة هذا األخري. فعاق

      أجلها.  
  



"مث قال الرب ملوسى: أرسل جواسيس إىل أرض كنعان اليت أنا واهبها لبين إسرائيل. أرسل رئيسا من كل سبط ممثال له... وعندما 
) إثىن عشر رجال استكشفوا األرض وعادوا بعد أربعني يوما 17، 2، 1. 13(عد أطلقهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان"

"ولكن كالب هّدأ روع الشعب املاثل أمام موسى وقال: بتقاريرهم. البلد كان بالتأكيد مجيال لكن سكانه كانوا شعوبا مقتدرين. 
ال نقدر أن نقاوم سكاا ألم لنمض ومنتلك األرض ألننا قادرون حقا على ذلك. فعارضه الرجال الذين كانوا معه وقالوا: 

) كالب ويشوع مها الوحيدان ضمن اإلثىن عشر اللذان كانا يؤمنان بأن اهللا الذي وعدهم بذلك 31، 30. 13(عد أقوى منا"
البلد، قادر على أن حيميهم من الشعوب الساكنة فيه. أما اآلخرون فقد أقنعوا الشعب بأن غزو هذا البلد سيكون مستحيال. 

لرب ملوسى: إىل مىت ميعن هذا الشعب يف إهانيت، وإىل مىت ال يصدقونين على الرغم من معجزايت اليت أجريتها يف "وقال ا
"فاصفح عن ذنب هذا الشعب حبسب نعمتك، واغفر له كما غفرت ذنوبه ) توسل موسى غفران اهللا : 11. 14(عد وسطهم؟"

كما أنا حقا حي، وكما أن جمد الرب حقا ميأل األرض،   لكنومن مصر إىل ههنا. فأجاب الرب: قد صفحت حبسب قولك.
فإن مجيع الرجال الذين عاينوا جمدي ومعجزايت اليت أجريتها يف مصر ويف الصحراء، وجربوين عشر مرات من غري أن يطيعوا قويل، 

فإن اهللا حاكم الشعب  ) ذا23- 19. 14(عد لن يروا األرض اليت وعدت ا آباءهم. مجيع الذين استخفوا يب، لن يشاهدوها"
املتمرد حسب عدله املقدس. فتاه الشعب خالل أربعني سنة يف الصحراء وال أحد من الراشدين دخل إىل أرض املوعد باستثناء  

  كالب ويشوع.
  

  الحية النحاسية
  

؟ وقد عافت أنفسنا "وتذمروا على اهللا وعلى موسى قائلني: ملاذا أخرجتمانا من مصر لنموت يف الصحراء، حيث ال خبز وال ماء
الطعام التافه. فأطلق الرب على الشعب احليات السامة، فلدغت الشعب، فمات منهم قوم كثريون. فجاء الشعب إىل موسى 
قائلني: لقد أخطأنا إذ تذمرنا على الرب وعليك، فابتهل إىل الرب ليخلصنا من احليات. فصلى موسى من أجل الشعب، فقال 

سامة وارفعها على عمود، لكي يلتفت إليها كل من تلدغه حية، فيحيا. فصنع موسى حية من  الرب ملوسى: اصنع لك حية
  )9- 5. 21(عد حناس وأقامها على عمود، فكان كل من لدغته حية، يلتفت إىل حية النحاس وحييا"

  

  موت موسى. يشوع : القائد الجديد
  

ياء، العصيان، الشرك وكل رجس متارسه شعوب كنعان، وأن قدم موسى لإلسرائيليني خطاب وداع، وطلب منهم أن حيذروا الكرب 
ميتنعوا من ممارسة العرافة بالتنجيم والسحر. وأخربهم أن اهللا سيوجد هلم نبيا مثله، من بني إخوم، سيتوجب عليهم اإلصغاء إليه 

"وقال له الرب: هذه بالد كنعان.  ألنه سيتكلم بكالم اهللا. عندما أى موسى خطابه الطويل، صعد إىل جبل نبو وأراه اهللا كل
هي األرض اليت أقسمت إلبراهيم وإسحاق ويعقوب أنين سأهبها لذريتهم. قد جعلتك تراها بعينيك ولكنك إليها لن تعرب. 

  .)5، 4. 34(التثنية  فمات موسى عبد الرب يف أرض موآب مبوجب قول الرب"
  

دم موسى: واآلن وقد مات موسى عبدي، قم واعرب ر األردن "بعد موت موسى عبد الرب، قال الرب ليشوع بن نون، خا
هذا، أنت وهذا الشعب كله إىل األرض اليت أنا واهبها لبين إسرائيل... سأكون معك كما كنت مع موسى. لن أمهلك ولن 

د البأس أتركك. تقو وتشجع، ألنك أنت الذي ستوزع على هذا الشعب األرض اليت حلفت آلبائهم أن أهبها هلم. كن شدي
ثابت القلب، ولتطع كل حرف من حروف الشريعة اليت أمرك ا موسى عبدي. ال حتد عنها ميينا أو مشاال، لكي تفلح حيثما 

. 2(يش "فأرسل يشوع بن نون من خميم شطيم جاسوسني قائال: اذهبا واستكشفا األرض وأرحيا") 7-5، 2، 1. 1(يش تتوجه"

قالت ونية تدعى راحاب. خبأت راحاب اجلاسوسان من امللك الذي عرف بوجودمها ) وصل اجلاسوسان إىل بيت امرأة زا1



لقد علمت أن الرب قد وهبكم األرض، وأن اخلشية منكم قد اعرتتنا، فذابت قلوب مجيع سكان األرض خوفا منكم، هلما:" 
ما صنعتموه مبلكي األموريني سيحون ألننا مسعنا كيف شق الرب لكم طريقا عرب مياه البحر األمحر لدى مغادرتكم ديار مصر، و 

فهذه املرأة الزانية والوثنية   هكذا .)11- 9. 2(يشوعوج اللذين يف شرقي األردن،... ألن الرب إهلكم هو رب السماء واألرض"
بالفعل، وضعت ثقتها يف الرب اإلله وقررت اللجوء إىل طيبة خادميه اللذان وعداها باستحيائها هي وكل عائلتها عند غزو أرحيا. 

بعد االستيالء على أرحيا، جاءت راحاب مع عائلتها للعيش مع شعب اهللا. اإلسرائيليون دخلوا إىل أرض املوعد. استغرقوا على 
  األقل سبع سنوات لإلستالء على كل البالد من خالل حروب متتالية ضد واحد وثالثني ملكا.

  
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
       

  
  
  
  
  

18الدرس   
  

  المرحلة االنتقالية :

  من يشوع إلى الملك شاول
  

  غزو كنعان
  

تذكر أن اهللا كان قد قال إلبراهيم بأن ذريته سُتستعبد يف بلد ليس هلا، ولكنها ستتحرر يوما وتعود إىل أرض املوعد. وها إسرائيل 
رف الكنعانيني، ذرية حام، ابن نوح. تذكر أم  قد خرج من مصر ودخل إىل أرض املوعد. لكن هذا البلد كان مستوطنا من ط

). آن األوان ألخذ البالد منهم. بدأ الغزو من أرحيا الواقعة على احلدود. ذرية نوحفرع  5كانوا قد أصبحوا وثنيني. (أنظر الدرس 
قر يف كنعان بأكملها. بعدها، وبفضل نعمة اهللا وطاعة عبده يشوع، انتصر إسرائيل على واحد وثالثني ملكا ملدن خمتلفة واست

"وبعد انقضاء أيام كثرية أراح فيها الرب اإلسرائيليني من ُقسمت البالد إىل ختوم وُوزعت على أسباط إسرائيل. ومرت السنوات: 
. 23(يش أعدائهم احمليطني م، شاخ يشوع وطعن يف السن، فاستدعى إليه مجيع إسرائيل من شيوخ ورؤساء وقضاة وعرفاء..."

م يشوع لبين إسرائيل خطابا طويال مثلما فعل موسى من قبله، ذّكرهم من خالله بأمانة اهللا واعدًا إياهم بأن اهللا ) قد2، 1
سيكون معهم. لكن كان يتوجب على إسرائيل أن يبقى خملصا هللا لكي يتلقى كل بركاته. لنذكر بأن اهللا مل يعط البالد إلسرائيل 

املستوطنة يف كنعان من أراضيها بواسطة إسرائيل بسبب شرها ووثنيتها. وكان إسرائيل  ثناء له على جدارة ما. لقد جرد األمم
سيحوز على هذا البلد فقط من أجل جمد اهللا الذي كان حيضر جميء ابن املوعد، ليكون هذا األخري بركة لكل األمم. أمل يعد به 

من ذا الوعد وهلذا قاد اإلسرائيليني إىل بالد كنعان ) كان يشوع يؤ وعد اهللافرع  6الدرس  3. 12إبراهيم؟ (أنظر التكوين 
وترأسهم لغزوه ومعاقبة سكانه. سنرى أنه بعد زمن وبسبب معاصيه اخلطرية واملتتالية، سيتجرد إسرائيل بدوره من البلد ويغادره 

ل خطابه، حّذر يشوع أسريا. على كل، يف عصر يشوع وحىت اية عهد امللك سليمان، ستتزايد األمة عظمة وقوة. من خال



الشعب من حماولة االختالط بالشعوب غري املؤمنة احمليطة به ومن ممارسة رجسها أو تقليدها بأي شكل من األشكال يف 
  فحشائها. تعهد الشعب علنا باإلخالص هللا وبطاعته وخدمته.   

  

  قضاة الشعب
  

وظل الشعب يعبد الرب طوال حياة يشوع، وكل أيام  "وصرف يشوع الشعب، فمضى كل واحد من بين إسرائيل المتالك مرياثه.
الشيوخ الذين عمروا طويال بعد موته، والذين شهدوا كل املعجزات اخلارقة اليت أجراها الرب من أجل بين إسرائيل. ومات يشوع 

مل يعرف  بن نون عبد الرب وقد بلغ من العمر مئة وعشر سنوات،... وكذلك مات أيضا كل جيل يشوع، وأعقبهم جيل آخر
الرب وال كل أعماله اليت أجراها من أجل إسرائيل. واقرتف بنو إسرائيل الشر يف عيين الرب وعبدوا البعليم، ونبذوا الرب إله 

وا الرب. تركوا ظآبائهم الذي أخرجهم من ديار مصر، وغووا وراء آهلة أخرى من أوثان الشعوب احمليطة م، وسجدوا هلا، فأغا
ها اإلسرائيليون ينسون مرة أخرى وعودهم اجلميلة باإلخالص هللا. لقد  )13-6. 2(قض ." *وعشتاروت  الرب وعبدوا البعل

  ) يعطي الوصايا العشراهللا فرع  15خالفوا الوصيتني األوىل والثانية اللتان جاء ما موسى من اهللا (أنظر الدرس 
  

كل سبط يفعل ما حيلو له. لكن هذا التصرف كان يف أغلب يف احلقيقة، مل يعد ألسباط إسرائيل االثنا عشر قائدا. وأصبح  
. بالفعل عاقب اهللا شعبه إذ كان يرسل له أعداء أقوياء يقومون باضطهاده. وكان اهللا يبغض الخطيئة ويحاكمهااألحيان سيئا. 

ا باحلكمة والشجاعة خيلصه يف كل مرة يدرك الشعب خطيئته، فيصرخ إىل اهللا، فيقيم له هذا األخري قائدا، رجال أو امرأة، مليئ
"ويف كل مرة كان الرب يقيم قاضيا كان يؤيده بقوة طوال حياته فيخلص الشعب من عبودية أعدائه إذ يشفق من مضطهديه. 

الرب عليهم مما يسومهم مضايقوهم وظاملوهم من عذاب ؛ فكان الرب ينقذهم طوال حياة القاضي. ولكن ما إن ميوت القاضي 
رب ويتفاقم فسادهم أكثر من تفاقم فساد آبائهم بالسعي وراء آهلة أخرى ليعبدوها ويسجدوا هلا. مل يرتدعوا حىت يرتدوا عن ال

) أهم القضاة كانوا دبورة، جدعون، باراق، مششون، يفتاح وصموئيل. رغم 19، 18. 2(قض عن أفعاهلم وسلوكهم العنيد"
خطاياه ملدة طويلة. نعلم أن اإلنسان فاسد بسبب اخلطيئة. لكن،  تدخل اهللا من خالل هؤالء القضاة، مل يكن الشعب يرتد عن

شعبه. كان خيلصه من أعدائه ألنه وعد بابن هلذا الشعب، اإلبن الذي  لوعوده رغم عدم إخالص هو أمينو  اهللا مصدر النعمة
ارضة خطته. اهللا كان يقي ، وال أحد كان سيستطيع معاهللا يفي بوعودهسينتصر على الشيطان. كان قد وعد به يف جنة عدن. 

   شعبه رغم خيانته وعصيانه املستمر.  
  

  بعل وعشتاروت كانا إهلني كنعانيني، عبادما تعترب رجسا أمام اهللا. *
  

  صموئيل
  

كان صموئيل من ذرية الوي، وكان نبيا كبريا وكاهنا وآخر قضاة إسرائيل. كان مكرسا هللا طوال حياته. يوجد يف الكتاب املقدس  
"...بل غويا وراء املكسب وقبال الرشوة وحابيا يف القضاء. ان  حيمالن امسه. لكن لألسف، رغم صالحه مل يقتد أبناؤه به: كتاب

فاجتمع شيوخ إسرائيل وجاءوا إىل صموئيل يف الرامة، وقالوا له: ها أنت قد شخت، ومل يسلك ابناك يف طريقك، فنصب علينا 
تاء صموئيل من طلبهم تنصيب ملك عليهم ليحكم بينهم، وصلى إىل الرب، فقال الرب ملكا حيكم علينا كبقية الشعوب. فاس

له: لب للشعب طلبه وانزل عند رغبتهم، ألم مل يرفضوك أنت بل إياي رفضوا، لكي ال أملك عليهم. وهم يعاملونك اآلن  
ة أخرى. واآلن لب طلبهم، إمنا أشهد عليهم كما عاملوين منذ أن أصعدم من ديار مصر إىل هذا اليوم، إذ تركوين وعبدوا آهل

) هكذا فالكتاب املقدس يبني لنا جيدا بأن الشعب كان غري 9-3. 8صم 1( وحذرهم مما جيريه امللك املتسلط عليهم من قضاء"



ون مثل  خمالصا وجاحدا. كان ينسى املعجزات، وتدخل اهللا يف كل مرة لتخليصه، وحب اهللا ونعمته. كل ما كان يريده هو أن يك
      كل الشعوب. 

  

إذن عّني اهللا له أول ملك. كان امسه شاول، رجل من سبط بنيامني (آخر أبناء يعقوب وراحيل). ملك شاول ملدة على الشعب، 
وكان يف شبابه خملصا هللا، لكنه بعد ذلك تكرب وارتد عنه. فخلع اهللا عنه امللك وأعطاه لشخص آخر. ستعرف اسم امللك 

  س املقبل.  اجلديد يف الدر 
  

  )17) (آية مأخوذة من الدرس 5. 1(يش "سأكون معك كما كنت مع موسى. لن أمهلك ولن أتركك."آية للحفظ: 
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

 ال تعاود إرسال هذا الكتيب لنا بل احتفظ به جيدا ألنك ستحتاج إليه لباقي دراستك


