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 اإلله يهوه موسى

مالزمة الرب اإلله يهوه إله إسرائيل لشعبه بنى إسرائيل  أوالً: 

 فور خروجهم من أرض مصر فى البرية

هروب بنى إسرائيل من مصر ومطاردة فرعون مصر لهم بجيشه وجنوده   .1

ومركباته وخيله وفرسانه وإدراكه لهم عند فم الحيروث أمام بحر سوف )البحر 

 األحمر(

ا أُْخبَِر َمِلُك ِمْصرَ  " 9 – 5:  14خر   )بنى إسرائيل( أَنَّ الشَّْعبَ  )فرعون مصر(فَلَمَّ

فََشدَّ َمْرَكبَتَهُ َوأََخذَ قَْوَمهُ  . . . . . ، تَغَيََّر قَْلُب فِْرَعْوَن َوَعِبيِدِه َعلَى الشَّْعبِ قَْد َهَربَ 

َمعَهُ. َوأََخذَ ِستَّ ِمئَِة َمْرَكبٍَة ُمْنتََخبٍَة َوَسائَِر َمْرَكبَاِت ِمْصَر َوُجنُوًدا َمْرَكِبيَّةً َعلَى 

َسعَى اْلِمْصِريُّوَن َوَراَءُهْم َوأَْدَرُكوُهْم. َجِميُع َخْيِل َمْرَكبَاِت فِْرَعْوَن فَ  . . . . َجِميِعَها. 

 "َوفُْرَسانِِه َوَجْيِشِه، َوُهْم نَاِزلُوَن ِعْنَد اْلبَْحِر ِعْنَد فَِم اْلِحيُروِث، أََماَم بَْعَل َصفُونَ 

وسى إلخراجهم فزع بنى إسرائيل عند إدراك فرعون وجيشه لهم.  وتذمرهم على م .2

 من مصر. 

ا اْقتََرَب فِْرَعْوُن َرفََع  " 12 - 10:  14خر  بَنُو إِْسَراِئيَل ُعيُونَُهْم، َوإِذَا فَلَمَّ

ب ِ  اْلِمْصِريُّوَن َراِحلُوَن َوَراَءُهْم. َوقَالُوا   . فَفَِزُعِوا ِجدًّا، َوَصَرَخ بَنُو إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّ

يَِّة؟ َماذَا َصنَْعَت بِنَا  ِلُموَسى: َهْل ألَنَّهُ لَْيَسْت قُبُوٌر فِي ِمْصَر أََخْذتَنَا ِلنَُموَت فِي اْلبَر ِ

أَلَْيَس هذَا ُهَو اْلَكالَُم الَِّذي َكلَّْمنَاَك بِِه فِي ِمْصَر قَائِِليَن:  َحتَّى أَْخَرْجتَنَا ِمْن ِمْصَر؟ 

ْخِدَم اْلِمْصِري ِيَن؟ ألَنَّهُ َخْيٌر لَنَا أَْن نَْخِدَم اْلِمْصِري ِيَن ِمْن أَْن نَُموَت ِفي ُكفَّ َعنَّا فَنَ 

يَّةِ     ".اْلبَر ِ
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اه ويشق بحر سوف )البحر لرب اإلله يهوه أمره بأن يرفع عصإدعاء موسى بأن ا .3

ق ر(.  ويدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر ويسيروا على اليابسة فى عماألحم

مركباتهم فثقل  ركر المصريين وخلع بكعس عجزالبحر وبأن الرب إله إسرائيل أ

رات المرة يالبحوات )قن وات بحر سوفقنمداخل فى  تعثرت وغرقتحركها وت

Bitter Lakes.) 

بُّ ِلُموَسى:  " 27 – 15:  14خر  ؟ قُْل ِلبَِنيفَقَاَل الرَّ ِإْسَرائِيَل أَْن  َما لََك تَْصُرُخ إِلَيَّ

فَيَْدُخَل بَنُو إِْسَرائِيَل ِفي  َواْرفَْع أَْنَت َعَصاَك َوُمدَّ يََدَك َعلَى اْلبَْحِر َوُشقَّهُ، يَْرَحلُوا. 

بُّ اْلبَْحَر  . . . .  . َوَسِط اْلبَْحِر َعلَى اْليَابَِسةِ  َوَمدَّ ُموَسى يََدهُ َعلَى اْلبَْحِر، فَأَْجَرى الرَّ

َوَكاَن فِي  . . . . .  . َشْرقِيٍَّة َشِديَدٍة ُكلَّ اللَّْيِل، َوَجعََل اْلبَْحَر يَاِبَسةً َواْنَشقَّ اْلَماءُ بِِريحٍ 

بَّ أَْشَرَف َعلَى َعْسَكِر اْلِمْصِري ِيَن فِي َعُموِد النَّاِر َوالسََّحاِب، َهِزيِع  ْبحِ أَنَّ الرَّ الصُّ

فَقَاَل .  . . . . .  َوَخلََع بََكَر َمْرَكبَاِتِهْم َحتَّى َساقُوَها ِبثَْقلَةٍ ،  َوأَْزَعَج َعْسَكَر اْلِمْصِري ِينَ 

بُّ ِلُموَسى: ُمدَّ يََدَك َعلَى اْلبَْحِر ِليَْرجَع اْلَماُء َعلَى اْلِمْصِري ِيَن، َعلَى َمْرَكبَاِتِهْم  الرَّ

ائَِمِة، َواْلِمْصِريُّوَن فََرَجَع اْلبَْحُر ِعْنَد إِْقبَ  . . . . . َوفُْرَسانِِهْم.  ْبحِ إِلَى َحاِلِه الدَّ اِل الصُّ

بُّ اْلِمْصِري ِيَن ِفي َوَسِط اْلبَْحرِ   " .َهاِربُوَن ِإلَى ِلقَائِِه. فََدفََع الرَّ

سرائيل لموسى بأنه عندما يعطيه الرب أرض وصية الرب اإلله يهوه إله إ .4

الكنعانيين أن يذبح موسى لإلله يهوه كل بكر من الذكور من شعب بنى أسرائيل 

وكل بكر من الذكور من البهائم.  ويفدى األبكار الذكور من الشعب بذبائح من 

وأن ال يقدم أبكار الذكور من الحمير للرب بل يستبدلها بغنم من البهائم.  والغنم.  

 لم يستبدل بكر الحمار يكسر عنقه. 

بُّ أَْرَض اْلَكْنعَانِي ِينَ  " 15 – 11:  13خر  َكَما َحلََف لََك  َويَُكوُن َمتَى أَْدَخلََك الرَّ

ِ ُكلَّ فَاتِحِ َرِحٍم، َوُكلَّ بِْكٍر ِمْن نِتَاجِ  ائَِك، َوأَْعَطاَك ِإيَّاَها، َوآلبَ  ب  ُم ِللرَّ اْلبََهائِِم أَنََّك تُقَد ِ

ِ. الَّتِي تَُكونُ  ب  َولِكنَّ ُكلَّ بِْكِر ِحَماٍر تَْفِديِه بَِشاٍة. َوِإْن لَْم تَْفِدِه فَتَْكِسُر   لََك. الذُُّكوُر ِللرَّ

َويَُكوُن َمتَى َسأَلََك اْبنَُك َغًدا قَائاِلً: َما   . َوُكلُّ ِبْكِر إِْنَساٍن ِمْن أَْوالَِدَك تَْفِديهِ . ُعنُقَهُ 

بُّ ِمْن ِمْصَر ِمْن بَْيِت اْلعُبُوِديَِّة.  ا تَقَسَّى  هذَا؟ تَقُوُل لَهُ: ِبيٍَد قَِويٍَّة أَْخَرَجنَا الرَّ َوَكاَن لَمَّ

بَّ قَتََل ُكلَّ بِْكٍر ِفي أَْرِض ِمصْ فِْرَعْوُن َعْن إِْطالَِقنَا  َر، ِمْن بِْكِر النَّاِس إِلَى ِبْكِر أَنَّ الرَّ

ِ الذُُّكوَر ِمْن ُكل ِ فَاِتحِ َرِحٍم، َوأَْفِدي ُكلَّ بِْكٍر ِمْن أَْوالَِدي. اْلبََهائِِم. ب   "ِلذِلَك أَنَا أَْذبَُح ِللرَّ

شعبه بنى إسرائيل فى برية سيناء أربعين  لم يهدىالرب اإلله يهوه إله إسرائيل  .5

 سنة حتى اليندم الشعب ويرجع إلى مصر أذا رأى حرباً.
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ا أَْطلََق فِْرَعْوُن الشَّْعَب أَنَّ هللاَ  " 18 – 17:  13خر  )الرب اإلله يهوه إله  َوَكاَن لَمَّ

)اإلله  أَنََّها قَِريبَةٌ، ألَنَّ هللاَ لَْم يَْهِدِهْم ِفي َطِريِق أَْرِض اْلفَلَْسِطيِني ِيَن َمَع  إسرائيل( 

فَأََداَر هللاُ الشَّْعَب   . ْربًا َويَْرِجعُوا إِلَى ِمْصرَ ِلئاَلَّ يَْنَدَم الشَّْعُب إِذَا َرأَْوا حَ : قَالَ  يهوه( 

ِزيَن ِمْن أَْرِض  يَِّة بَْحِر ُسوٍف. َوَصِعَد بَنُو إِْسَرائِيَل ُمتََجه ِ  "ِمْصَر.فِي َطِريِق بَر ِ

شور حيث  ةم وجودهم ماء للشرب فى بريبنى أسرائيل على موسى لعد تذمر .6

 ساروا فى البرية ثالثة أيام ولم يجدوا ماء.

ثُمَّ اْرتََحَل ُموَسى بِِإْسَرائِيَل ِمْن بَْحِر ُسوَف َوَخَرُجوا إِلَى  "  25 – 22:  15خر 

يَِّة ُشوٍر.  يَِّة َولَْم يَِجُدوا َماًء.فََساُروا ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم بَر ِ ةَ، َولَْم  فِي اْلبَر ِ فََجاُءوا إِلَى َمارَّ

. ِلذِلَك ُدِعَي اْسُمَها  ةَ ألَنَّهُ ُمرٌّ ةَ »يَْقِدُروا أَْن يَْشَربُوا َماًء ِمْن َمارَّ َر الشَّْعُب «.  َمارَّ فَتَذَمَّ

بُّ َشَجَرةً فََطَرَحَها فََصَرَخ ِإلَى   َماذَا نَْشَرُب؟ َعلَى ُموَسى قَائِِليَن:  ِ. فَأََراهُ الرَّ ب  الرَّ

 "فِي اْلَماِء فََصاَر اْلَماُء َعْذبًا.

فى منتصف الشهر  تذمر بنى إسرائيل على موسى وهارون فى البرية من الجوع .7

يل المن ليأكلوه فى ئعطاهم الرب إله إسراإو  الثانى من خروجهم من مصر.

 الصباح كل يوم والسلوى )اللحم( ليأكلوه فى العشية فى ذلك اليوم. 

ِمْن ِإيِليَم. َوأَتَى ُكلُّ َجَماَعِة بَِني  )بنى إسرائيل( ثُمَّ اْرتََحلُوا"  12 – 1:  16خر 

يَِّة ِسيٍن، الَِّتي بَْيَن ِإيِليَم َوِسينَاَء فِي اْليَ  ْوِم اْلَخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر إِْسَرائِيَل ِإلَى بَر ِ

َر ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ُموَسى   ُخُروِجِهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر.الثَّاِني بَْعَد  فَتَذَمَّ

يَّةِ  ِ ِفي َوَهاُروَن فِي اْلبَر ِ ب  أَْرِض ِمْصَر، إِْذ . َوقَاَل لَُهَما بَنُو إِْسَرائِيَل: لَْيتَنَا ُمتْنَا ِبيَِد الرَّ

. فَِإنَُّكَما أَْخَرْجتَُمانَا إِلَى هذَا اْلقَْفِر ِلَكْي ُكنَّا َجاِلِسيَن ِعْنَد قُُدوِر اللَّْحِم نَأُْكُل ُخْبًزا ِللشَّبَعِ 

بُّ   . . . . . . .  تُِميتَا ُكلَّ هذَا اْلُجْمُهوِر بِاْلُجوعِ  : ُموَسى قَائِالً  )اإلله يهوه(  فََكلََّم الرَّ

بَاحِ  َر بَِني ِإْسَرائِيَل. َكل ِْمُهْم قَاِئالً: فِي اْلعَِشيَِّة تَأُْكلُوَن لَْحًما، َوِفي الصَّ َسِمْعُت تَذَمُّ

بُّ إِلُهُكمْ   ".تَْشبَعُوَن ُخْبًزا، َوتَْعلَُموَن أَن ِي أَنَا الرَّ

 حيث لم يكن ما ليشرب الشعب. رفيديمتذمر شعب بنى إسرائيل على موسى فى  .8

نا ومواشينا دتنا من مصر لتميتنا وأوالالشعب موسى وقالوا لماذا أصعداصم وخ

بالعطش فضرب موسى الصخرة ليخرج منها ماء ويشرب الشعب حسب أمر الرب 

 له. 

يَِّة ِسيٍن ِبَحَسِب "  6 – 1:  17خر  ثُمَّ اْرتََحَل ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَر ِ

ِ، َمَراِحِلِهْم َعلَ  ب  . َماٌء ِليَْشَرَب الشَّْعبُ  َونََزلُوا فِي َرفِيِديَم. َولَْم يَُكنْ ى ُموِجِب أَْمِر الرَّ
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فَقَاَل لَُهْم ُموَسى: ِلَماذَا  َم الشَّْعُب ُموَسى َوقَالُوا: أَْعُطونَا َماًء ِلنَْشَرَب.فََخاصَ 

؟   بَّ بُوَن الرَّ َر الشَّْعُب تَُخاِصُمونَنِي؟ ِلَماذَا تَُجر ِ َوَعِطَش ُهنَاَك الشَّْعُب ِإلَى اْلَماِء، َوتَذَمَّ

 نَا َوَمَواِشيَنَا بِاْلعََطِش؟َوأَْوالَدَ  ِلَماذَا أَْصعَْدتَنَا ِمْن ِمْصَر ِلتُِميتَنَاَعلَى ُموَسى َوقَالُوا: 

ِ قَاِئالً  ب  .  فَقَاَل ْعَد قَِليل يَْرُجُمونَِنيَماذَا أَْفعَُل بِهذَا الشَّْعِب؟ بَ : فََصَرَخ ُموَسى إِلَى الرَّ

بُّ ِلُموَسى ْخَرةَ فَيَْخُرُج ِمْنَها َما . . . . .  الرَّ . فَفَعََل ٌء ِليَْشَرَب الشَّْعبُ فَتَْضِرُب الصَّ

 ". ُموَسى هَكذَا أََماَم ُعيُوِن ُشيُوخِ إِْسَراِئيلَ 

يشوع وإبادتهم بحد  ةفيديم بقياديهوه لموسى بمحاربة عماليق فى ر أمر الرب اإلله .9

 السيف.  وبناء مذبح لإلله يهوه فى هذا المكان. 

اْنتَِخْب لَنَا ِرَجاالً َواْخُرْج َحاِرْب َعَماِليَق. : فَقَاَل ُموَسى ِليَُشوعَ " 15 – 9:  17خر 

بُّ فََهَزَم يَُشوُع َعَماِليَق َوقَْوَمهُ بَِحد ِ السَّْيفِ  . . . . .  ِلُموَسى:  )اإلله يهوه( . فَقَاَل الرَّ

ِفي َمَساِمِع يَُشوَع. فَِإن ِي َسْوَف أَْمُحو ِذْكَر اْكتُْب هذَا تَْذَكاًرا ِفي اْلِكتَاِب، َوَضْعهُ 

ي»َعَماِليَق ِمْن تَْحِت السََّماِء. فَبَنَى ُموَسى َمْذبًَحا َوَدَعا اْسَمهُ   "«.يَْهَوْه نِس ِ
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ثانياً : نزول الرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل على جبل سيناء والتكلم مع موسى 

 (ورؤية موسى وهارون وشيوخ بنى إسرائيل هلل )اإلله يهوه 

 
Mount Sinai 

 بنى إسرائيل إلى برية سيناء فى الشهر الثالث من خروجهم من مصروصول  .1

اه الرب.  رأس الجبل حيث نادموسى إلى  ودبل سيناء.  وصعدهم أمام جوتواج

صة له من بين جميع الشعوب ليكونوا وإتخاذ الرب اإلله يهوه )هللا( بنى إسرائيل خا

ونزول الرب اإلله يهوه أمام جميع شعب بنى إسرائيل على جبل أمة.  ووكهنة  مملكة

وتكلم موسى معه وهللا  شديد جداً  ودخان أتون عظيم،سيناء فى هيئة صوت بوق 

اإلله يهوه )هللا( موسى بكل وصاياه وفرائضه وشرائعه وأحكامه وكلم  بصوتيبه يج

 ً  . لكى يعمل بها شعبه إسرائيل ويكون لهم إلها

بُّ ِمَن اْلَجبَلِ "   11  - 3:  19خر  ا ُموَسى فََصِعَد إِلَى هللاِ. فَنَاَداهُ الرَّ )جبل  َوأَمَّ

فَاآلَن إِْن َسِمْعتُْم  . . . . . يَْعقُوَب، َوتُْخبُِر بَنِي إِْسَرائِيلَ هَكذَا تَقُوُل ِلبَْيِت قَائاِلً: سيناء( 

ةً ِمْن بَْيِن َجِميِع الشُّعُوبِ  . فَِإنَّ ِلي ُكلَّ ِلَصْوِتي، َوَحِفْظتُْم َعْهِدي تَُكونُوَن ِلي َخاصَّ

ةً ُمقَدَّسَ   األَْرِض. ُم ِبَها َوأَْنتُْم تَُكونُوَن ِلي َمْملََكةَ َكَهنٍَة َوأُمَّ ةً. هِذِه ِهَي اْلَكِلَماُت الَِّتي تَُكل ِ

بُّ ِلُموَسى: َها أَنَا آٍت إِلَْيَك فِي َظالَِم السََّحاِب ِلَكْي  .. . . . . بَنِي إِْسَرائِيلَ  فَقَاَل الرَّ

بُّ    . . .. .  يَْسَمَع الشَّْعُب ِحينََما أَتََكلَُّم َمعََك، فَيُْؤِمنُوا بَِك أَْيًضا ِإلَى األَبَدِ  فَقَاَل الرَّ

ْسُهُم اْليَْوَم َوَغًدا، َوْليَْغِسلُوا ثِيَابَُهْم،  َويَُكونُوا ِلُموَسى:  اْذَهْب ِإلَى الشَّْعِب َوقَد ِ

يَن ِلْليَْوِم الثَّاِلثِ  بُّ أََماَم ِعيُوِن َجِميِع الشَّْعبِ ُمْستَِعد ِ َعلَى  . ألَنَّهُ ِفي اْليَْوِم الثَّاِلِث يَْنِزُل الرَّ

 " . َجبَِل ِسينَاءَ 
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 دبل وال يصعند أسفل الجع اً يقيم للشعب حدود وصية الرب اإلله يهوه لموسى بأن .2

كل رجل يصعد وأن بل.  رب اإلله يهوه الذى سينزل على الجعلى الجبل لرؤية ال دأح

ان الذى صعد فيه المكقتالً ويرجم رجماً أو يرمى من رفه يقتل على الجبل أو يمس ط

 بل .  الجعلى 

اْحتَِرُزوا ِمْن أَْن ، قَاِئالً: َوتُِقيُم ِللشَّْعِب ُحُدوًدا ِمْن ُكل ِ نَاِحيَةٍ  " 13 – 12:  19خر 

الَ تََمسُّهُ يٌَد بَْل  . تَْصعَُدوا ِإلَى اْلَجبَِل أَْو تََمسُّوا َطَرفَهُ. ُكلُّ َمْن يََمسُّ اْلَجبََل يُْقتَُل قَتاْلً 

 " يُْرَجُم َرْجًما أَْو يُْرَمى َرْميًا. بَِهيَمةً َكاَن أَْم ِإْنَسانًا الَ يَِعيُش. 

 ه يهوه )هللا( مع موسى على الجبل )جبل سيناء(لإلاتكلم الرب  .3

فَاْنَحَدَر ُموَسى ِمَن اْلَجبَِل إِلَى الشَّْعِب، َوقَدََّس الشَّْعَب َوَغَسلُوا  " 19 – 14:  19خر 

يَن ِلْليَْوِم الثَّاِلِث. الَ تَْقُربُوا اْمَرأَةً.  ثِيَابَُهْم.  َوقَاَل ِللشَّْعِب:  َوَحَدَث ِفي   ُكونُوا ُمْستَِعد ِ

بَاُح أَنَّهُ  ا َكاَن الصَّ َصاَرْت ُرُعوٌد َوبُُروٌق َوَسَحاٌب ثَِقيٌل َعلَى اْلَجبَِل،  اْليَْوِم الثَّاِلِث لَمَّ

َوأَْخَرَج ُموَسى الشَّْعَب   . فَاْرتَعََد ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي فِي اْلَمَحلَِّة. َوَصْوُت بُوق َشِديٌد ِجدًّا

َوَكاَن َجبَُل ِسينَاَء ُكلُّهُ   فََوقَفُوا ِفي أَْسفَِل اْلَجبَِل. ، )اإلله يهوه(ِمَن اْلَمَحلَِّة ِلُمالَقَاِة هللاِ 

بَّ نََزَل َعلَْيِه بِالنَّاِر، َوَصِعَد ُدَخانُهُ َكُدَخاِن األَتُوِن، َواْرتََجَف ُكلُّ  ُن ِمْن أَْجِل أَنَّ الرَّ يَُدخ ِ

ا.  ا، َوُموَسى يَتََكلَُّم َوهللاُ يُِجيبُهُ فََكاَن َصْوُت اْلبُوِق يَْزَداُد اْشِتَدادً   اْلَجبَِل ِجدًّ ا ِجدًّ

 "بَِصْوٍت.

والشعب حتى  هللا( لموسى بأن اليقتحم وال يصعد الكهنةتحذير الرب اإلله يهوه ) .4

  اليبطش بهم الرب.

بُّ َعلَى َجبَِل ِسينَاَء، إِلَى َرأِْس اْلَجبَلِ  " 24 – 20:  19خر  ، َوَدَعا هللاُ َونََزَل الرَّ

بُّ ِلُموَسى: اْنَحِدْر  ِر الشَّْعَب ِلئاَلَّ ُموَسى إِلَى َرأِْس اْلَجبَِل. فََصِعَد ُموَسى. فَقَاَل الرَّ َحذ ِ

ِ ِليَْنُظُروا، فَيَْسقَُط ِمْنُهْم َكثِيُرونَ  ب  ِ:  فَقَالَ  . . . . .. يَْقتَِحُموا ِإلَى الرَّ ب  الَ يَْقِدُر ُموَسى ِللرَّ

ْسهُ.    الشَّْعُب أَْن يَْصعََد إِلَى َجبَِل ِسينَاَء، ألَنََّك أَْنَت َحذَّْرتَنَا قَائاِلً: أَقِْم ُحُدوًدا ِلْلَجبَِل َوقَد ِ

 : بُّ ا اْلَكَهنَةُ َوالشَّْعُب فَقَاَل لَهُ الرَّ الَ فَ اْذَهِب اْنَحِدْر ثُمَّ اْصعَْد أَْنَت َوَهاُروُن َمعََك. َوأَمَّ

ِ ِلئاَلَّ يَْبِطَش بِِهمْ  ب   ".يَْقتَِحُموا ِليَْصعَُدوا ِإلَى الرَّ

ب اإلله يهوه( جالساً على رأس رؤية موسى وهارون وشيوخ بنى إسرائيل هلل )الر .5

لم سه لي يدهللايمد لم واف.  فيق األزرق الشقعة من حجر العالجبل وتحت رجليه صن

  لوا وشربوا.بنى إسرائيل ولكنهم رؤا هللا وأك على أشراف
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ثُمَّ َصِعَد ُموَسى َوَهاُروُن َونَاَداُب َوأَِبيُهو َوَسْبعُوَن ِمْن ُشيُوخِ  "   11 -  9 : 24خر 

الشَّفَّاِف، ،  َوَرأَْوا إِلهَ إِْسَرائِيَل، َوتَْحَت ِرْجلَْيِه ِشْبهُ َصْنعٍَة ِمَن اْلعَِقيِق األَْزَرِق إِْسَرائِيلَ 

لَْم يَُمدَّ يََدهُ إِلَى أَْشَراِف بَنِي ِإْسَرائِيَل. فََرأَْوا  )هللا( َولِكنَّهُ   َوَكذَاِت السََّماِء فِي النَّقَاَوِة.

 " هللاَ َوأََكلُوا َوَشِربُوا.

 ايادعوة هللا )الرب اإلله يهوه( لموسى ليعطيه لوحى الحجارة والشريعة والوص .6

  م بنى إسرائيل.يالتى كتبها هللا لتعل

بُّ ِلُموَسى:  "  18:  24خر  اْصعَْد إِلَيَّ إِلَى اْلَجبَِل، َوُكْن ُهنَاَك، فَأُْعِطيََك َوقَاَل الرَّ

فَقَاَم ُموَسى َويَُشوُع   .ِتي َكتَْبتَُها ِلتَْعِليِمِهمْ لَْوَحيِ اْلِحَجاَرِة َوالشَِّريعَِة َواْلَوِصيَِّة الَّ 

اْجِلُسوا لَنَا هُهنَا َحتَّى ا الشُّيُوُخ فَقَاَل لَُهُم: َوأَمَّ   َخاِدُمهُ. َوَصِعَد ُموَسى إِلَى َجبَِل هللاِ.

َوَكاَن ُموَسى فِي اْلَجبَِل أَْربَِعيَن نََهاًرا  . . . .  نَْرجَع إِلَْيُكْم. َوُهَوذَا َهاُروُن َوُحوُر َمعَُكمْ 

 " َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً.

ة اإلجتماع مسكن للرب فى تنظيم موسى لمالقاة هللا )الرب اإلله يهوه( فى خيم .7

ط نوأن يتصمن المسكن تابوت من خشب السمع موسى مع الرب. وسط الشعب ليجت

على غطاء التابوت وبين  نلذهب النقى ويعلوه الكروبان ليتكلم هللا معه مبا غشىم

والشرائع التى يأمر بها الرب شعبه الكروبين ليعطيه األحكام والفرائض والوصايا 

 إسرائيل. 

بُّ ُموَسى قَاِئالً: َوَكلَّ  " 22 – 1:  25خر  َكل ِْم بَنِي ِإْسَرائِيَل أَْن يَأُْخذُوا ِلي تَْقِدَمةً. َم الرَّ

تَأُْخذُونََها ِمْنُهْم: ذََهٌب َوهِذِه ِهَي التَّْقِدَمةُ الَّتِي   ْلبُهُ تَأُْخذُوَن تَْقِدَمِتي.ِمْن ُكل ِ َمْن يَِحثُّهُ قَ 

ةٌ َونَُحاسٌ  . .   . ِلي َمْقِدًسا ألَْسُكَن فِي َوَسِطِهمْ  . . . . .  َوأَْسَماْنُجوِنيٌّ َوأُْرُجَواٌن  ،َوفِضَّ

ٍ. ِمْن َداِخل َومِ  . . . . .  ، فَيَْصنَعُوَن تَابُوتًا ِمْن َخَشِب السَّْنطِ . . .  يِه بِذََهٍب نَِقي  ْن َوتُغَش ِ

يِه، َوتَْصنَُع َعلَْيِه إِْكِليالً ِمْن ذََهٍب َحَوالَْيهِ  َوتََضُع فِي التَّابُوِت    . . . . .  َخاِرجٍ تُغَش ِ

ٍ ُطولُهُ ِذَراَعاِن َونِْصٌف، َوَعْرُضهُ    الشََّهاَدةَ الَّتِي أُْعِطيَك. َوتَْصنَُع ِغَطاًء ِمْن ذََهٍب نَِقي 

. َصْنعَةَ ِخَراَطٍة تَْصنَعُُهَما َعلَى َطَرفَيِ َوتَْصنَُع َكُروبَْيِن ِمْن ذََهبٍ ِذَراٌع َوِنْصٌف،  

َوتَْجعَُل اْلِغَطاَء َعلَى التَّابُوِت ِمْن فَْوُق، َوفِي التَّابُوِت تََضُع الشََّهاَدةَ . . . . . اْلِغَطاءِ 

ُم َمعََك، ِمْن َعلَى اْلِغَطاِء ِمْن بَْيِن اْلَكُروبَْيِن الَّتِي أُْعِطيَك. َوأَنَا أَْجتَِمُع ِبَك ُهنَاَك َوأَتََكلَّ 

 " اللَّذَْيِن َعلَى تَابُوِت الشََّهاَدِة، بُِكل ِ َما أُوِصيَك بِِه ِإلَى بَِني ِإْسَرائِيَل.

يوم  إسرائيل )اليهود(بأن يقدس شعب بنى  أمر الرب اإلله يهوه )هللا إله إسرائيل( .8

إلها ويكونوا ليعبدوه ويكون لهم  الذى أخرجهم من مصر همهالسبت لعبادة الرب إل
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 يقتل قتالً ، وأن يكون هذا عهداً  يصنع عمالً فى يوم السبت كل منن له شعباً.  وأ

  .أبدياً لهم وفى أجيالهم

بُّ ُموَسى قَاِئالً:  " 18 – 12:  31خر  ُم بَنِي ِإْسَرائِيَل قَائاِلً: َوَكلََّم الرَّ َوأَْنَت تَُكل ِ

إِنَّ ُكلَّ َمْن َصنََع ِفيِه  . . . . .  ، ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَْينِي َوبَْينَُكْم ِفي أَْجيَاِلُكْم ُسبُوِتي تَْحفَُظونََها

ا اْليَْوُم اْلسَّايُِع فَِفيِه َعَمالً تُْقَطُع تِْلَك النَّْفُس ِمْن بَْيِن َشْعبَِها. ِستَّةَ أَيَّاٍم يُْصنَُع َعَملٌ  ، َوأَمَّ

ِ. سَ  ب  ُكلُّ َمْن َصنََع َعَمالً فِي يَْوِم السَّْبِت يُْقتَُل قَتاْلً. فَيَْحفَُظ بَنُو ْبُت ُعْطلٍَة ُمقَدٌَّس ِللرَّ

 )هللا(  ثُمَّ أَْعَطى  . . . . .. إِْسَرائِيَل السَّْبَت ِليَْصنَعُوا السَّْبَت فِي أَْجيَاِلِهْم َعْهًدا أَبَِديًّا

ُموَسى ِعْنَد فََراِغِه ِمَن اْلَكالَِم َمعَهُ فِي َجبَِل ِسينَاَء لَْوَحيِ الشََّهاَدِة: لَْوَحْي َحَجٍر 

  "َمْكتُوبَْيِن بِِإْصبِع هللاِ.
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  إسرائيل ثالثاً: إرتداد هارون وشيوخ بنى إسرائيل عن الرب اإلله يهوه )هللا( إله 

 وإتخاذهم آلهه آخرى وإنتقام موسى والرب إله إسرائيل من الشعب إلرتدادهم.

لتغيبه عنهم  هارون وشعب بنى إسرائيل عن موسى وعن إله إسرائيل إرتداد .1

 ً دون أن يعلموا عن زمن رجوعه من جبل سيناء لمالقاة هللا.   وتركهم أربعين يوما

م فى طرقهم ويمضى بهم بدالً من وطلب الشعب من هارون أن يصنع لهم إلهاً يقوده

 وصنع هارون للشعب إلها عجالً ذهبياً مسبوكاً.، إله موسى

ا َرأَى الشَّْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبَطأَ فِي النُُّزوِل ِمَن اْلَجبَِل، اْجتََمَع "  6 – 1:  32خر  َولَمَّ

ُجَل  تَِسيُر أََماَمنَا،الشَّْعُب َعلَى َهاُروَن َوقَالُوا لَهُ: قُِم اْصنَْع لَنَا آِلَهةً  ألَنَّ هذَا ُموَسى الرَّ

اْنِزُعوا أَْقَراَط فَقَاَل لَُهْم َهاُروُن: . ذَا أََصابَهُ الَِّذي أَْصعََدنَا ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ نَْعلَُم َما

فَنََزَع ُكلُّ الشَّْعِب أَْقَراَط . َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي ِبَها َوبَِنيُكمْ الذََّهِب الَِّتي فِي آذَاِن نَِسائُِكْم 

َرهُ بِاإِلْزِميِل، . أَتَْوا بَِها إِلَى َهاُرونَ الذََّهِب الَِّتي فِي آذَانِِهْم وَ  فَأََخذَ ذِلَك ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ

ْن أَْرِض ِمْصَر. هِذِه آِلَهتَُك يَا ِإْسَرائِيُل الَّتِي أَْصعََدتَْك مِ فَقَالُوا:  َوَصنَعَهُ ِعْجالً َمْسبُوًكا.

ِ.  فَبَكَُّروا فِي  ب  ا نََظَر َهاُروُن بَنَى َمْذبًَحا أََماَمهُ، َونَاَدى َهاُروُن َوقَاَل: َغًدا ِعيٌد ِللرَّ فَلَمَّ

وا اْلغَِد َوأَْصعَُدوا ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا ذَبَائَِح َسالََمٍة. َوَجلََس الشَّْعُب ِلألَْكِل َوالشُّْرِب ثُمَّ قَامُ 

  "ِللَِّعِب.

بادتهم لإلله الذى صنعه عو، موسى بإرتداد الشعب عنه وعن الرب إلهه علم .2

  هارون وبنى له مذبحاً وعيدوا له عيداً للرب.

بُّ ِلُموَسى: "   20 – 7:  32خر  اْذَهِب اْنِزْل. ألَنَّهُ قَْد فََسَد َشْعبَُك الَِّذي فَقَاَل الرَّ

. َصنَعُوا لَُهْم َزاُغوا َسِريعًا َعِن الطَِّريِق الَِّذي أَْوَصْيتُُهْم بِهِ  ْصعَْدتَهُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر. أَ 

ِعْجالً َمْسبُوًكا، َوَسَجُدوا لَهُ َوذَبَُحوا لَهُ َوقَالُوا: هِذِه آِلَهتَُك يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْصعََدتَْك 

 َونََزَل ِمَن اْلَجبَِل َولَْوَحا الشََّهاَدِة فِي يَِدِه:فَاْنَصَرَف ُموَسى  . . . . . .ِمْن أَْرِض ِمْصرَ 

َواللَّْوَحاِن ُهَما   . ِمْن ُهنَا َوِمْن ُهنَا َكانَا َمْكتُوبَْيِن. لَْوَحاِن َمْكتُوبَاِن َعلَى َجانِبَْيِهَما

َوَكاَن ِعْنَدَما اْقتََرَب  . . . . .   . ى اللَّْوَحْينِ َصْنعَةُ هللاِ، َواْلِكتَابَةُ ِكتَابَةُ هللاِ َمْنقُوَشةٌ َعلَ 

ْقَص، فََحِمَي َغَضُب ُموَسى، َوَطَرَح اللَّْوَحْيِن ِمْن إِلَى اْلَمَحلَِّة  أَنَّهُ أَْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّ

َوأَْحَرقَهُ بِالنَّاِر، َوَطَحنَهُ  ثُمَّ أََخذَ اْلِعْجَل الَِّذي َصنَعُوا. يََدْيِه َوَكسََّرُهَما فِي أَْسفَِل اْلَجبَلِ 

اهُ َعلَى َوْجِه اْلَماِء، َوَسقَى بَِني إِْسَرائِيلَ    ".َحتَّى َصاَر نَاِعًما، َوذَرَّ
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عب بنى إسرائيل لتركهم إله موسى وعبادتهم إلله هارون موسى من ش إنتقام .3

له  ط الذهب وبنى له مذبحاً وسجدا)العجل المسبوك الذى صنعه هارون من أقر

 ذبحوا وعيدوا له(.  و الشعب

 صنع هارون لعجل الذهب المسبوك ليكون إلهاً إلسرائيل 

َوقَاَل ُموَسى ِلَهاُروَن: َماذَا َصنََع بَِك هذَا الشَّْعُب َحتَّى َجلَْبَت  " 24 – 21:  32خر 

أَْنَت تَْعِرُف الشَّْعَب أَنَّهُ ِفي : الَ يَْحَم َغَضُب َسي ِِدي. فَقَاَل َهاُرونُ  َعلَْيِه َخِطيَّةً َعِظيَمةً؟ 

. ُجَل الَِّذي أَْصعََدنَا ِمْن ، فَقَالُوا ِلَي: اْصنَْع لَنَا آِلَهةً تَِسيُر أََماَمنَا َشر  ألَنَّ هذَا ُموَسى الرَّ

ِطِني. فََطَرْحتُهُ أَْرِض ِمْصَر، الَ نَْعلَُم َماذَا أََصابَهُ. فَقُْلُت لَُهْم: َمْن لَهُ ذََهٌب فَْليَْنِزْعهُ َويُعْ 

 "فِي النَّاِر فََخَرَج هذَا اْلِعْجُل.

 ثالثة آالف من  شعب إسرائيل)الكهنة( ن قتل موسى بسيوف الالويي 

ى "   29 – 25:  32خر  ا َرأَى ُموَسى الشَّْعَب أَنَّهُ ُمعَرًّ اُه َولَمَّ ألَنَّ َهاُروَن َكاَن قَْد َعرَّ

. فَاْجتََمَع ،  َوقََف ُموَسى ِفي بَاِب اْلَمَحلَِّة، ِلْلُهْزِء بَْيَن ُمقَاِوِميهِ  ِ فَِإلَيَّ ب  َوقَاَل: َمْن ِللرَّ

بُّ ِإلهُ ِإْسَرائِيَل: َضعُوا ُكلُّ َواِحٍد َسْيفَهُ فَقَاَل لَُهْم: إِلَْيِه َجِميُع بَنِي الَِوي.  هَكذَا قَاَل الرَّ

وا َواْرِجعُوا ِمْن بَاٍب إِ  َعلَى فَِخِذهِ  َواْقتُلُوا ُكلُّ َواِحٍد أََخاُه َوُكلُّ لَى بَاٍب ِفي اْلَمَحلَِّة، َوُمرُّ

َوَوقََع ِمَن الشَّْعِب فَفَعََل بَنُو الَِوي بَِحَسِب قَْوِل ُموَسى.   .َواِحٍد َصاِحبَهُ َوُكلُّ َواِحٍد قَِريبَهُ 

 ".فِي ذِلَك اْليَْوِم نَْحُو ثاَلَثَِة آالَِف َرُجل

الرب اإلله يهوه )هللا( فى خيمة اإلجتماع والتكلم معه وجها إجتماع موسى مع  .4

لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وعدم مبارحة يشوع بن نون خادم موسى لخيمة 

 . اإلجتماع

، بَِعيًدا َعِن َوأََخذَ ُموَسى اْلَخْيَمةَ َونََصبََها لَهُ َخاِرَج اْلَمَحلَّةِ "  11 – 7:  33خر 

ُم . . . . .  «.َخْيَمةَ االْجتَِماعِ » َوَدَعاَهااْلَمَحلَِّة،  بُّ ُموَسى َوْجًها ِلَوْجٍه، َكَما يَُكل ِ َويَُكل ُِم الرَّ

ُجُل َصاِحبَهُ. َوإِذَا َرَجَع ُموَسى إِلَى اْلَمَحلَِّة َكاَن َخاِدُمهُ يَُشوُع ْبُن نُوَن اْلغاُلَُم، الَ  الرَّ

 ".يَْبَرُح ِمْن َداِخِل اْلَخْيَمةِ 

اإلنسان  من الرب اإلله يهوه )هللا( أن يراه.  وقول الرب لموسى بأنطلب موسى  .5

 كن أن يرى ظهر الرب ويعيش. مياليراه ويعيش وأنه اليقدر أن يرى وجهه ولكن 

أُِجيُز ُكلَّ ُجوَدِتي : )الرب(: أَِرِني َمْجَدَك.  فَقَالَ )موسى( فَقَالَ  " 23 – 18:  33خر 

َوقَاَل  . الَ تَْقِدُر أَْن تََرى َوْجِهي، ألَنَّ اإِلْنَساَن الَ يََرانِي َويَِعيشُ َوقَاَل:  . . . . . قُدَّاَمكَ 
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 : بُّ ْخَرِة. َويَُكوُن َمتَى اْجتَاَز َمْجِديالرَّ ، أَن ِي أََضعَُك ُهَوذَا ِعْنِدي َمَكاٌن، فَتَِقُف َعلَى الصَّ

ْخَرِة، َوأَْستُُرَك بِيَِدي َحتَّى ا  فِي نُْقَرٍة ِمَن الصَّ أَْجتَاَز. ثُمَّ أَْرفَُع يَِدي فَتَْنُظُر َوَرائِي، َوأَمَّ

 "َوْجِهي فاَلَ يَُرى.

أمر الرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل بأن ينحت موسى لوحين حجر مثل اللوحين  .6

الكلمات العشرة بإصبعيه )إصبع هللا( األولين التى صنعهما هللا وكتب عليهما 

هارون  كسر موسى عند نزوله من جبل سيناء إلرتدادلعشرة( . التى ا)الوصايا 

وأمر الرب موسى بأن يصعد بلوحى   وشعب بنى إسرائيل عن موسى وعن الرب.

الحجر إلى رأس الجبل )جبل سيناء( لكى يكتب الرب إله إسرائيل الكلمات العشرة 

 التى كانت على اللوحين األولين. 

بُّ ِلُموَسى: ثُمَّ قَ  " 28 – 1:  34خر  لَْيِن، اَل الرَّ اْنَحْت لََك لَْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمثَْل األَوَّ

لَ     .ْيِن اللَّذَْيِن َكَسْرتَُهَمافَأَْكتَُب أَنَا َعلَى اللَّْوَحْيِن اْلَكِلَماِت الَِّتي َكانَْت َعلَى اللَّْوَحْيِن األَوَّ

بَاحِ. َواْصعَْد ِفي ا ِللصَّ بَاحِ إِلَى َجبَِل ِسينَاَء، َوقِْف ِعْنِدي ُهنَاَك َعلَى  َوُكْن ُمْستَِعدًّ الصَّ

. اْلغَنَُم أَْيًضا َواْلبَقَُر َوأَْيًضا الَ يَُر أََحٌد فِي ُكل ِ اْلَجبَلِ  َوالَ يَْصعَْد أََحٌد َمعََك،  . َرأِْس اْلَجبَلِ 

لَْينِ  فَنََحَت لَْوَحْيِن ِمنْ . َع إِلَى ِجَهِة ذِلَك اْلَجبَلِ الَ تَرْ  . َوبَكََّر ُموَسى ِفي َحَجٍر َكاألَوَّ

، َوأََخذَ فِي يَِدِه لَْوَحيِ اْلَحَجرِ  بُّ بَاحِ َوَصِعَد إِلَى َجبَِل ِسينَاَء َكَما أََمَرهُ الرَّ  . . . . .  الصَّ

بُّ ِلُموَسى: اْكتُْب ِلنَْفِسَك هِذِه اْلَكِلَماِت، ألَنَِّني بَِحَسِب هِذِه الْ  َكِلَماِت قََطْعُت َوقَاَل الرَّ

ِ أَْربَِعيَن نََهاًرا َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً، لَْم يَأُْكْل  . َعْهًدا َمعََك َوَمَع ِإْسَرائِيلَ  ب  َوَكاَن ُهنَاَك ِعْنَد الرَّ

 "ُخْبًزا َولَْم يَْشَرْب َماًء. فََكتََب َعلَى اللَّْوَحْيِن َكِلَماِت اْلعَْهِد، اْلَكِلَماِت اْلعََشَر. 

بكل األحكام تماع فى خيمة اإلج اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل لموسىالرب  كالم .7

 والطقوس والمراسيمواألعياد والذبائح  والفرائض والشرائع والوصايا والمواسم

والتعامل والزواج والطالق واإلمتالك والبيع والشراء وكافة القوانين التى فى 

ويين وسفر العدد  وسفر التثنية وهى ناموس موس التى كتبها موسى فى سفر الال

 أى أحكام شريعة اإلله يهوه لشعبه اليهود. أحكام شريعة إله إسرائيل لشعبه إسرائيل 

هم وشكوت. على ترك أرض مصر حيث الخيرضيق شعب بنى إسرائيل وحسرتهم  .8

يل من الشعب ئإنتقام الرب إله إسراو  من الشر الذى أصابهم بخروجهم من مصر.

 .وإلشتهائهم لخير مصرلشكوتهم 

 إشتعال النار فى المحلة 
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بُّ َوَكاَن الشَّْعُب  " 3 – 1:  11عد  ِ. َوَسِمَع الرَّ ب  ا فِي أُذُنَيِ الرَّ َكأَنَُّهْم يَْشتَُكوَن َشرًّ

ِ َوأَْحَرقَْت فِي َطَرِف اْلَمَحلَّةِ  ب  فََصَرَخ الشَّْعُب  . فََحِمَي َغَضبُهُ، فَاْشتَعَلَْت فِيِهْم نَاُر الرَّ

ِ فََخَمَدِت النَّاُر. فَُدِعَي اْسُم ذِلَك اْلَمْوِضِع إِلَى ُموَسى،  ب  « تَْبِعيَرةَ »فََصلَّى ُموَسى إِلَى الرَّ

ِ اْشتَعَلَْت ِفيِهْم. ب   "ألَنَّ نَاَر الرَّ

 قتل الرب للشعب الذى إشتهى 

. فَعَاَد بَنُو إِْسَراِئيَل اْشتََهى َشْهَوةً فِي َوَسِطِهِم َواللَِّفيُف الَِّذي  " 34 – 4:  11عد 

قَْد تَذَكَّْرنَا السََّمَك الَِّذي ُكنَّا نَأُْكلُهُ فِي ِمْصَر  5أَْيًضا َوبََكْوا َوقَالُوا: َمْن يُْطِعُمنَا لَْحًما؟ 

انًا يَخ َواْلكُ َمجَّ اَث َواْلبََصَل َوالثُّوَم.، َواْلِقثَّاَء َواْلبَط ِ  . . . . .  ْد يَبَِسْت أَْنفُُسنَاَواآلَن قَ   رَّ

ا  َسِمَع ُموَسى الشَّْعَب يَْبُكوَن ِبعََشاِئِرِهْم، ُكلَّ َواِحٍد ِفي بَاِب َخْيَمِتِه، َوَحِمَي َغَضُب فَلَمَّ

ا، َساَء ذِلَك ِفي َعْينَْي ُموَسى ِ ِجدًّ ب  ثُمَّ اْنَحاَز ُموَسى إِلَى اْلَمَحلَِّة ُهَو  . . . . . . . الرَّ

ِ َوَساقَْت َسْلَوى ِمَن اْلبَْحِر َوأَْلقَتَْها َعلَى َوُشيُوُخ ِإْسَرائِيَل.  ب  فََخَرَجْت ِريٌح ِمْن قِبَِل الرَّ

يَْوِم اْلغَِد َوَجَمعُوا فَقَاَم الشَّْعُب ُكلَّ ذِلَك النََّهاِر، َوُكلَّ اللَّْيِل َوُكلَّ  . . . . .  ، اْلَمَحلَّةِ 

َوِإْذ السَّْلَوى. الَِّذي قَلََّل َجَمَع َعَشَرةَ َحَواِمَر. َوَسطَُّحوَها لَُهْم َمَساِطَح َحَوالَيِ اْلَمَحلَِّة. 

ِ َعلَى الشَّْعِب، َوَضرَ  ب  َب َكاَن اللَّْحُم بَْعُد بَْيَن أَْسنَاِنِهْم قَْبَل أَْن يَْنقَِطَع، َحِمَي َغَضُب الرَّ

بُّ الشَّ  ا.الرَّ ألَنَُّهْم « قَبَُروَت َهتَّأََوةَ »فَُدِعَي اْسُم ذِلَك اْلَمْوِضِع  ْعَب َضْربَةً َعِظيَمةً ِجدًّ

 "ُهنَاَك َدفَنُوا اْلقَْوَم الَِّذيَن اْشتََهْوا.
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رابعاً : أمر الرب إله إسرائيل )اإلله يهوه ( لشعبه إسرائيل بالتجهز للرب وتجنيد 

بنى إسرائيل من إبن عشرين سنة فصاعداً للرب لمحاربة األمم وتحريم كل ذكور 

 الشعوب وإبادتهم وإمتالك أراضيهم

 التجهيز للحرب وتجنبد كل ذكور بنى إسرائيل .1

بُّ ُموَسى"  3 – 1:  1 عد ِل  َوَكلََّم الرَّ يَِّة ِسينَاَء، ِفي َخْيَمِة االْجِتَماعِ، فِي أَوَّ فِي بَر ِ

أَْحُصوا ُكلَّ َجَماَعِة قَاِئالً: الثَّانِي ِفي السَّنَِة الثَّاِنيَِة ِلُخُروِجِهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر الشَّْهِر 

ِمِن اْبِن ،  بَنِي إِْسَرائِيَل بِعََشائِِرِهْم َوبُيُوِت آبَاِئِهْم، بِعََدِد األَْسَماِء، ُكلَّ ذََكٍر بَِرأِْسهِ 

 " َخاِرجٍ ِلْلَحْرِب فِي ِإْسَرائِيَل.ِعْشِريَن َسنَةً فََصاِعًدا، ُكلَّ 

ومحاربة بنى عناق حيث العمالقة  لموسى بالتجسس على أرض كنعان الربأمر  .2

األردن وقول الرجال ساكنون فى الجنوب والكنعانيون ساكنون عند البحر على جانب 

 ندن والمعتزووم مقولكن ال الذين تجسسوا على األرض بأن األرض تفيض لناً عسالً 

 ر عليهمدفى أعينهم وال نق دراجبابرة ونحن كالالقامة وجنهم أناس طوال صنة وأمح

 لمحاربة العمالقة.  ودبين الشعب الذى تذمر ورفض الصع المدمة  وأشاعوا 

بُّ ُموَسى قَائِالً  " 33 – 1:  13عد  أَْرِسْل ِرَجاالً ِليَتََجسَُّسوا أَْرَض َكْنعَاَن : ثُمَّ َكلََّم الرَّ

َوأَْخبَُروهُ َوقَالُوا:  . . . . . فََصِعُدوا َوتََجسَُّسوا  . . . . . أَنَا ُمْعِطيَها ِلبَِني إِْسَراِئيلَ  الَّتِي

 قَْد ذََهْبنَا ِإلَى األَْرِض الَّتِي أَْرَسْلتَنَا إِلَْيَها، َوَحقًّا إِنََّها تَِفيُض لَبَنًا َوَعَسالً، َوهذَا ثََمُرَها.

ا.أَنَّ الشَّعْ َغْيَر  ، َواْلُمُدُن َحِصينَةٌ َعِظيَمةٌ ِجدًّ َوأَْيًضا قَْد  َب السَّاِكَن ِفي األَْرِض ُمْعتَزٌّ

فَقَالُوا: الَ نَْقِدْر أَْن  . . . . . َرأَْينَا بَنِي َعنَاَق ُهنَاَك. اْلعََماِلقَةُ َساِكنُوَن ِفي أَْرِض اْلَجنُوبِ 

َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذي َرأَْينَا فِيَها أُنَاٌس ِطَواُل  . . . .. ِمنَّا نَْصعََد إِلَى الشَّْعِب، ألَنَُّهْم أََشدُّ 

 اْلقَاَمِة. َوقَْد َرأَْينَا ُهنَاَك اْلَجبَابَِرةَ، بَِني َعنَاق ِمَن اْلَجبَاِبَرِة. فَُكنَّا فِي أَْعيُِننَا َكاْلَجَراِد،

 ".َوهَكذَا ُكنَّا فِي أَْعيُِنِهمْ 

 مرت ورفضت محاربة العمالقةذإله إسرائيل من كل الجماعة التى ت الربإنتقام  .3

  فََرفَعَْت ُكلُّ اْلَجَماَعِة َصْوتََها َوَصَرَخْت، َوبََكى الشَّْعُب تِْلَك اللَّْيلَةَ."  4 – 1:  14 عد

َر َعلَى ُموَسى َوَعلَى َهاُروَن َجِميُع بَِني ِإْسَرائِيَل، َوقَاَل لَُهَما  لَْيتَنَا  ُكلُّ اْلَجَماَعِة:َوتَذَمَّ

بُّ إِلَى هِذِه األَْرِض  ُمتْنَا فِي أَْرِض ِمْصَر، أَْو لَْيتَنَا ُمتْنَا فِي هذَا اْلقَْفِر! َوِلَماذَا أَتَى بِنَا الرَّ

 إِلَى ِمْصَر؟  ِلنَْسقَُط بِالسَّْيِف؟ تَِصيُر نَِساُؤنَا َوأَْطفَالُنَا َغِنيَمةً. أَلَْيَس َخْيًرا لَنَا أَْن نَْرجعَ 

 "فَقَاَل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض: نُِقيُم َرئِيًسا َونَْرجُع إِلَى ِمْصَر.
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بُّ ُموَسى َوَهاُروَن قَاِئالً: َحتَّى َمتَى أَْغِفرُ  " 38 – 26:  14عد  ِلهِذِه  َوَكلََّم الرَّ

َرِة َعلَيَّ  يَرِة اْلُمتَذَم ِ ر ِ ُرونَهُ قَْد َسِمْعُت تَذَمُّ ؟ اْلَجَماَعِة الش ِ .  َر بَنِي ِإْسَرائِيَل الَِّذي يَتَذَمَّ َعلَيَّ

، ألَْفعَلَنَّ بُِكْم َكَما تََكلَّْمتُْم فِي أُذُنَيَّ قُْل لَُهْم:  بُّ . فِي هذَا اْلقَْفِر تَْسقُُط َحيٌّ أَنَا يَقُوُل الرَّ

ِعْشِريَن َسنَةً فََصاِعًدا الَِّذيَن  ُجثَثُُكْم، َجِميُع اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَدِدُكْم ِمِن اْبنِ 

ُروا َعلَيَّ  يَرِة  . . . . . .  تَذَمَّ ر ِ بُّ قَْد تََكلَّْمُت. ألَْفعَلَنَّ هذَا بُِكل ِ هِذِه اْلَجَماَعِة الش ِ أَنَا الرَّ

ِديئَةَ َعلَى األَْرِض بِاْلَوبَِإ  . . . .. . اْلُمتَِّفقَِة َعلَيَّ  ةَ الرَّ َجاُل الَِّذيَن أََشاُعوا اْلَمذَمَّ فََماَت الر ِ

ا يَُشوُع ْبُن نُوَن َوَكاِلُب ْبُن يَفُنَّةَ،  ِ. َوأَمَّ ب  َجاِل الَِّذيَن ذََهبُوا أََماَم الرَّ ِمْن أُولِئَك الر ِ

 "ِليَتََجسَُّسوا األَْرَض، فَعَاَشا.

ضوع والخ يل( من الرب إله إسرائيل وموسىئالشعب )بنى إسرا داإرتع و خوف .4

ألن الرب وتخلى موسى عنهم .  لمحاربة العمالقة والكنعانيون ألمر الرب بالصعود

 تركهم وفال لهم أنهم سيسقطون بالسيف. 

ا تََكلََّم ُموَسى بِهذَا اْلَكالَِم إِلَى َجِميِع بَنِي  " 45  - 39:  14عد  إِْسَرائِيَل بََكى َولَمَّ

ا. ُهَوذَا نَْحُن! نَْصعَُد إِلَى ى َرأِْس اْلَجبَِل قَائِِليَن: ثُمَّ بَكَُّروا َصبَاًحا َوَصِعُدوا إِلَ   الشَّْعُب ِجدًّ

بُّ َعْنهُ، فَِإنَّنَا قَْد أَْخَطأْنَا إِلَى لِكنَُّهْم تََجبَُّروا َوَصِعُدوا  . . . . .  اْلَمْوِضِع الَِّذي قَاَل الرَّ

ِ َوُموَسى فَلَْم يَْبَرَحا ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّة. َرأِْس اْلَجبَِل. ب  ا تَابُوُت َعْهِد الرَّ فَنََزَل  َوأَمَّ

 ".اْلعََماِلقَةُ َواْلَكْنعَاِنيُّوَن السَّاِكنُوَن فِي ذِلَك اْلَجبَِل َوَضَربُوُهْم َوَكسَُّروُهْم إِلَى ُحْرَمةَ 

 أخت موسى بسبب نقدها لموسى إلتخاذ إمرأة كوشيةإنتقام الرب من مريم  .5

 )أثيوبية(

اْلَمْرأَِة اْلُكوِشيَِّة الَّتِي بَِسبَِب  َوتََكلََّمْت َمْريَُم َوَهاُروُن َعلَى ُموَسى "16 – 1:  12عد 

بُّ فَقَاالَ: ، ألَنَّهُ َكاَن قَِد اتََّخذَ اْمَرأَةً ُكوِشيَّةً. اتََّخذََها ُموَسى َوْحَدهُ؟ أَلَْم يَُكل ِْمنَا  َهْل َكلََّم الرَّ

.  نَْحُن أَْيًضا؟ بُّ بُّ َحاالً ِلُموَسى َوَهاُروَن َوَمْريََم: اْخُرُجوا  . . . . .   فََسِمَع الرَّ فَقَاَل الرَّ

 إِلَى َخْيَمِة االْجِتَماعِ أَْنتُُم الثَّالَثَ 
وَن َوَمْريََم َوَدَعا َهارُ . . . . . فََخَرُجوا ُهُم الثَّالَثَةُ.  .ةُ

ْؤيَا أَْستَْعِلُن لَهُ. ِفي فََخَرَجا ِكالَُهَما ِ، فَبِالرُّ ب  . فَقَاَل: اْسَمعَا َكالَِمي. ِإْن َكاَن ِمْنُكْم نَِبيٌّ ِللرَّ

ا َعْبِدي ُموَسى فَلَْيَس هَكذَا، بَْل ُهَو أَِميٌن ِفي ُكل ِ بَْيتِي. ٍم فًَما إِلَى فَ  اْلُحْلِم أَُكل ُِمهُ. َوأَمَّ

ِ يُعَايُِن. فَِلَماذَا الَ تَْخَشيَاِن أَْن تَتََكلََّما عَ  ب  لَى َوَعيَانًا أَتََكلَُّم َمعَهُ، الَ بِاألَْلغَاِز. َوِشْبهَ الرَّ

ِ َعلَْيِهَما َوَمَضى. ؟َعْبِدي ُموَسى ب  إِذَا َمْريَُم بَْرَصاُء  . . . . .  .  فََحِمَي َغَضُب الرَّ

ِ  . . . . . . َت َهاُروُن إِلَى َمْريََم َوإِذَا ِهَي بَْرَصاُء. َكالثَّْلجِ. فَاْلتَفَ  ب  فََصَرَخ ُموَسى إِلَى الرَّ

بُّ ِلُموَسى: قَاِئالً: الل ُهمَّ اْشِفَها.  َولَْو بََصَق أَبُوَها بَْصقًا فِي َوْجِهَها، أََما َكانَْت فَقَاَل الرَّ
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ةَ أَيَّاٍم َخاِرَج اْلَمَحلَِّة، َوبَْعَد ذِلَك تُْرَجُع. فَُحِجَزْت َمْريَُم ؟ تُْحَجُز َسْبعَ تَْخَجُل َسْبعَةَ أَيَّامٍ 

 ".ُب َحتَّى أُْرِجعَْت َمْريَمُ َخاِرَج اْلَمَحلَِّة َسْبعَةَ أَيَّاٍم، َولَْم يَْرتَِحِل الشَّعْ 

 إله إسرائيل على مديان  الربمة قن .6

بُّ ُموَسى  " 35 – 1:  31عد  : ِاْنتَِقْم نَْقَمةً ِلبَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن قَاِئالً َوَكلََّم الرَّ

ُدوا ِمْنُكْم ِرَجاالً ِلْلُجْنِد، فَيَُكونُوا فََكلََّم ُموَسى الشَّْعِب قَاِئالً  . . . . . اْلِمْديَاِني ِيَن،  : َجر ِ

ِ َعلَى ِمْديَانَ  ب  فَتََجنَُّدوا َعلَى ِمْديَاَن َكَما أََمَر  . . . . . .  . َعلَى ِمْديَاَن ِليَْجعَلُوا نَْقَمةَ الرَّ

بُّ َوقَتَلُوا ُكلَّ ذََكٍر. َونََهبُوا ، َوَسبَى بَنُو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْديَاَن َوأَْطفَالَُهمْ  . . . . .    الرَّ

لَّ اْلغَنِيَمِة َوُكلَّ َوأََخذُوا كُ . . . . .   َجِميَع بََهائِِمِهْم، َوَجِميَع َمَواِشيِهْم َوُكلَّ أَْمالَِكِهْم.

. .    َوقَاَل لَُهْم ُموَسى: َهْل أَْبقَْيتُْم ُكلَّ أُْنثَى َحيَّةً؟ . . . . .   ، النَّْهِب ِمَن النَّاِس َواْلبََهائِمِ 

َكٍر َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً بُِمَضاَجعَِة ذَ . فَاآلَن اْقتُلُوا ُكلَّ ذََكٍر ِمَن األَْطفَالِ  . . . 

بُّ ُموَسى قَاِئالً: أَْحِص النَّْهَب اْلَمْسِبيَّ ِمَن النَّاِس َواْلبََهائِمِ  . . . . . . اْقتُلُوَها   ، َوَكلََّم الرَّ

َوَكاَن النَّْهُب فَْضلَةُ اْلغَنِيَمِة الَِّتي اْغتَنََمَها ِرَجاُل اْلُجْنِد: ِمَن اْلغَنَِم ِستَّ ِمئٍَة . . . . . 

َوَسْبِعيَن أَْلفًا،  َوِمَن اْلبَقَِر اثْنَْيِن َوَسْبِعيَن أَْلفًا،  َوِمَن اْلَحِميِر َواِحًدا َوِست ِيَن َوَخْمَسةً 

،  َوِمْن نُفُوِس النَّاِس ِمَن الن َِساِء اللََّواتِي لَْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجعَةَ ذََكٍر، َجِميِع النُّفُوِس أَْلفًا

 ."اثْنَْيِن َوثاَلَثِيَن أَْلفًا

ويبيدون كل سكان  ن إلى أرض كنعانبأن يعبر بنى إسرائيل األرد لموسىأمر الرب  .7

وموت .  األرض ويمتلكون أراضيهم ويسكنون فيها ويقسمون الألرض بالقرعة

وإرتحالهم فى  عين من خروج بنى إسرائيل من أرض مصرهارون فى السنة األرب

 كل رجال الحرب من الجيل الخارج من مصر.  ىحتى فن البرية 

ِ،  " 39 – 38:  33عد  ب  َوَماَت فََصِعَد َهاُروُن اْلَكاِهُن إِلَى َجبَِل ُهوٍر َحَسَب قَْوِل الرَّ

، في الشَّْهِر الَخاِمِس ُهنَاَك ِفي السَّنَِة األَْربَِعيَن ِلُخُروجِ بَِني إِْسَراِئيَل ِمْن أَْرِض ِمْصرَ 

ِل ِمَن الشَّْهِر.  َوَكاَن َهاُروُن اْبَن ِمئٍَة وثاَلٍَث َوِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن َماَت ِفي   فِي األَوَّ

 "َجبَِل ُهوٍر.

بُّ ُموَسى ِفي َعَربَاِت ُموآَب َعلَى أُْرُدن ِ أَِريَحا قَاِئالً:  "  53  - 50:  33عد   َوَكلََّم الرَّ

فَتَْطُرُدوَن ُكلَّ  إِنَُّكْم َعابُِروَن األُْرُدنَّ إِلَى أَْرِض َكْنعَاَن،بَِني إِْسَرائِيَل َوقُْل لَُهْم:  َكل ِمْ 

َوتَْمُحوَن َجِميَع تََصاِويِرِهْم، َوتُبِيُدوَن ُكلَّ أَْصنَاِمِهِم  ُسكَّاِن األَْرِض ِمْن أََماِمُكْم،

تَْمِلُكوَن األَْرَض َوتَْسُكنُوَن فِيَها ألَن ِي قَْد   اْلَمْسبُوَكِة َوتُْخِربُوَن َجِميَع ُمْرتَفَعَاتِِهْم. 

 "أَْعَطْيتُُكُم األَْرَض ِلَكْي تَْمِلُكوَها
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ن التى شعب ملك سيحون وشعب باشان وشعوب المد وريينملألموسى تحريم  .8

 ن إلى أرض كنعان. هم لعبور نهر األردطريقسرائيل فى القاها بنى إ

بُّ ِلي: اُْنُظْر.  " 36 – 31:  2تث  أَْدفَُع أََماَمَك ِسيُحوَن َوأَْرَضهُ. قَِد اْبتََدأُْت َوقَاَل الرَّ

فََخَرَج ِسيُحوُن ِلِلقَاِئنَا ُهَو َوَجِميُع قَْوِمِه ِلْلَحْرِب ِإلَى  . اْبتَِدْئ تََملَّْك َحتَّى تَْمتَِلَك أَْرَضهُ 

بُّ ِإلُهنَا أََماَمنَا، فََضَرْبنَاهُ َوبَنِيِه َوَجِميَع قَْوِمهِ يَاَهَص،   َوأََخْذنَا ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي . فََدفَعَهُ الرَّ

ْمنَا ِمْن ُكل ِ َمِدينٍَة: ال َجاَل َوالن َِساَء َواألَْطفَاَل. لَْم نُْبِق َشاِرًدا.ذِلَك اْلَوْقِت، َوَحرَّ لِكنَّ  ر ِ

اْلبََهائَِم نََهْبنَاَها ألَْنفُِسنَا، َوَغنِيَمةَ اْلُمُدِن الَّتِي أََخْذنَا،  ِمْن َعُروِعيَر الَّتِي َعلَى َحافَِة 

، لَْم تَُكْن قَْريَةٌ قَِد اْمتَنَعَْت َعلَْينَا. َواِدي أَْرنُوَن َواْلَمِدينَِة الَِّتي فِي اْلَواِدي، إِلَى ِجْلعَادَ 

بُّ ِإلُهنَا أََماَمنَا.  "اْلَجِميُع َدفَعَهُ الرَّ

ْلنَا َوَصِعْدنَا فِي َطِريِق بَاَشاَن،  " 7 – 1:  3تث  فََخَرَج ُعوُج َمِلُك بَاَشاَن ثُمَّ تََحوَّ

بُّ إِلُهنَا إِلَى أَْيِدينَا  . . . . . .  إِْذَرِعيِلِلقَائِنَا ُهَو َوَجِميُع قَْوِمِه ِلْلَحْرِب ِفي  فََدفََع الرَّ

  َوأََخْذنَا ُكلَّ ُمُدِنهِ ُعوَج أَْيًضا َمِلَك بَاَشاَن َوَجِميَع قَْوِمِه، فََضَرْبنَاهُ َحتَّى لَْم يَْبَق لَهُ َشاِرٌد. 

ْمنَاَها َكَما فَعَْلنَا بِِسيُحوَن َمِلِك َحشْ  . . . . .  َجاَل فََحرَّ ِميَن ُكلَّ َمِدينٍَة: الر ِ بُوَن، ُمَحر ِ

 "لِكنَّ ُكلَّ اْلبََهائِِم َوَغنِيَمِة اْلُمُدِن نََهْبنَاَها ألَْنفُِسنَا.  َوالن َِساَء َواألَْطفَاَل. 
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خامساً : موت هارون وموسى فى برية سيناء فى العام األربعين بعد خروجهم من 

الجيل الخارح من مصر فى البرية دون أن يعبر مصر وموت كل رجال الحرب من 

شعب بنى إسرائيل األردن. ودون أن يحقق الرب إله إسرائيل )اإلله يهوه( وعده 

 لموسى بإمتالك أرض كنعان

  تضرع موسى إلى الرب إله إسرائيل بأن يدعه يعبر األرض ويمتلك أرض كنعان مع

 . دون أن يعبر األردن  وأماته هيينعولم يسمع الرب له وأراه األرض ب إسرائيلبنى 

ْعُت إِلَى "َ 28 – 23:  3تث  َدْعِني أَْعبُْر َوأََرى األَْرَض اْلَجي َِدةَ  . . . . .   الربتََضرَّ

، هذَا اْلَجبََل اْلَجي َِد َولُْبنَانَ  بَّ َغِضَب َعلَيَّ بَِسبَبُِكْم َولَْم . الَّتِي ِفي َعْبِر األُْرُدن ِ لِكنَّ الرَّ

: َكفَاَك! الَ تَعُْد تَُكل ُِمِني أَْيًضا ِفي هذَا األَْمِر.، يَْسَمْع ِلي بُّ اْصعَْد إِلَى َرأِْس  بَْل قَاَل ِلي الرَّ

َماِل َواْلَجنُوِب َوالشَّْرِق، َواْنُظْر بِعَْينَْيَك، لِكْن الَ اْلِفْسَجِة َواْرفَْع َعْينَْيَك  إِلَى اْلغَْرِب َوالش ِ

ْعهُ، ألَنَّهُ ُهَو يَْعبُُر أََماَم هذَا الشَّْعِب، تَْعبُُر هذَا  ْدهُ َوَشج ِ ا يَُشوُع فَأَْوِصِه َوَشد ِ . َوأَمَّ األُْرُدنَّ

 "َوُهَو يَْقِسُم لَُهُم األَْرَض الَِّتي تََراَها.

ْسَجِة إِلَى َرأِْس اْلفِ َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَربَاِت ُموآَب إِلَى َجبَِل نَبُو،  " 6 – 1:  34تث 

بُّ َجِميَع األَْرِض  : هِذِه ِهَي  . . . . . .  الَِّذي قُبَالَةَ أَِريَحا، فَأََراهُ الرَّ بُّ َوقَاَل لَهُ الرَّ

األَْرُض الَّتِي أَْقَسْمُت إِلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب قَاِئالً: ِلنَْسِلَك أُْعِطيَها. قَْد أََرْيتَُك إِيَّاَها 

ِ ِفي أَْرِض ُموآَب َحَسَب بِعَْينَْيكَ  ب  ، َولِكنََّك إِلَى ُهنَاَك الَ تَْعبُُر. فََماَت ُهنَاَك ُموَسى َعْبُد الرَّ

ِ. َوَدفَنَهُ فِي اْلِجَواِء ِفي أَْرِض ُموآَب، ُمقَابَِل بَْيِت فَغُوَر. َولَْم يَْعِرْف ِإْنَساٌن  ب  قَْوِل الرَّ

 "قَْبَرهُ إِلَى هذَا اْليَْوِم.
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