اختالف محتويات تابوت عهد الرب
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الشبهة

يقول مشكك ان هناك تحريف في االنجيل الن بولس الرسول ذكر في العبرانيين ان تابوت عهد الرب كان
فيه قسط المن وعصا هرون ولوحا العهد
ولكن في سفر ملوك االول يقول ان لم يكن في التابوت اال لوحا الحجر فقط
فإيهما اصح؟

الرد
والرد المختصر البسيط هو ان معلمنا بولس يتكلم عن زمن مختلف عما يذكره سفر الملوك االول
ولكن لنأخذ فائدة أكثر
ندرس االعداد كامله
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 4 :9
يه ِقسط ِمن َذه ٍب ِف ِ
الذه ِبَّ ،ال ِذي ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه
ِفيه ِمْب َخَرة ِم ْن َذ َه ٍبَ ،وَت ُاب ُ
ْ َ
وت اْل َع ْهد ُم َغ ًّشى م ْن ُك ِل ِج َه ٍة ِب َّ َ
ْ
اْل َم ُّنَ ،و َع َصا َه ُارو َن َّال ِتي أَ ْفَر َخ ْتَ ،وَل ْو َحا اْل َع ْه ِد.
وبالفعل نري ان العدد يؤكد ان عندما صنع موسي تابوت عهد الرب وغشاه بالذهب وضع فيه العصاة
وقسط المن
ولكن عن اي فتره يتكلم معلمنا بولس الرسول؟
االصحاح يقول
 2أل ََّنه ُن ِصب اْلمسكن األ ََّول َّال ِذي يَقال َله «اْلُقدس» َّال ِذي كان ِف ِ
يه اْل َمَن َارُةَ ،واْل َم ِائ َد ُةَ ،و ُخْب ُز َّ
الت ْق ِد َم ِة.
ُ ُ ُ
ُ
َ َ
َ ََُْ
ْ ُ
ُ
َّ ِ
 3وور ِ ِ َّ ِ
س األَ ْق َد ِ
اس»
ال َل ُه « ُق ْد ُ
اء اْلح َجاب الثاني اْل َم ْس َك ُن الذي ُيَق ُ
َََ َ

يه ِقسط ِمن َذه ٍب ِف ِ
الذه ِبَّ ،ال ِذي ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه اْل َم ُّن،
ِ 4فيه ِمْب َخَرة ِم ْن َذ َه ٍبَ ،وَت ُاب ُ
ْ َ
وت اْل َع ْهد ُم َغ ًّشى م ْن ُك ِل ِج َه ٍة ِب َّ َ
ْ
َو َع َصا َه ُارو َن َّال ِتي أَ ْفَر َخ ْتَ ،وَل ْو َحا اْل َع ْه ِد.
الت ْف ِص ِ
َن َن َت َكَّل َم َعْن َها ِب َّ
يل.
ظلَِلْي ِن اْل ِغ َ
وبا اْل َم ْج ِد ُم َ
اء .أ ْ
اآلن أ ْ
س َلَنا َ
َ 5وَف ْوَق ُه َكُر َ
اء َلْي َ
َشَي ُ
طَ
فمعلمنا بولس الرسول يتكلم عن المسكن االول خيمة االجتماع وهذا تقريبا في القرن الرابع عشر قبل
الميالد وبالفعل في هذا الزمان بعد صنع تابوت عهد الرب وتم تغشيته بالذهب من جميع الجوانب ان
اللوحين وقسط المن وعصا هرون وضعوا فيه
العدد الثاني
سفر الملوك االول
 9 :8لم يكن في التابوت اال لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني
اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر
وايضا يؤكد ان محتويات التابوت هو اللوحين فقط ولكن زمن كتابة هذا العدد ليس عن خيمة االجتماع
ولكن عن زمن سليمان بعد موسى بخمس قرون.
وس األ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ 1حيَن ِئ ٍذ جمع سَليمان ُشي َ ِ ِ
يل ِإَلى اْل َمِل ِك
اء َ
َََ ُ َْ ُ ُ
يل َوُك َّل ُرُؤ ِ ْ
اآلباء م ْن َبني إ ْسَرائ َ
َسَباطُ ،رَؤ َس َ
وخ إ ْسَرائ َ
سَليمان ِفي أُور َشلِيمِ ،إلصع ِاد َتاب ِ
الر ِب ِم ْن َم ِديَن ِة َد ُاوَدِ ،هي ِص ْهَي ْو ُن.
وت َع ْه ِد َّ
ُ َْ َ
ُ َ ْ َ ُ
َ
ِ
ال ِإسرِائ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
يمُ ،ه َو َّ
ابع.
الش ْهُر َّ
اج َت َم َع ِإَلى اْل َملك ُسَلْي َم َ
َ 2ف ْ
الس ُ
ان َجم ُ
يع ِر َج ْ َ َ
يل في اْلعيد في َش ْه ِر أَْي َثان َ
 3وجاء ج ِميع ُشي ِ ِ ِ
يلَ ،و َح َم َل اْل َك َهَن ُة َّ
وت.
الت ُاب َ
ََ َ َ ُ ُ
وخ إ ْسَرائ َ
ِ
يع ِآني ِة اْلُق ْد ِ َّ ِ ِ
ِ
َص َع َد َها اْل َك َهَن ُة
االج ِت َم ِ
وت َّ
َص َعُدوا َت ُاب َ
الر ِب َو َخْي َم َة ْ
اع َم َع َجم ِ َ
س التي في اْل َخْي َمةَ ،فأ ْ
َ 4وأ ْ

َوالالَّ ِوُّيو َن.
 5واْلملِك سَليمان وك ُّل جماع ِة ِإسرِائيل اْلمجت ِم ِع ِ ِ
التاب ِ
وتَ ،كاُنوا َي ْذَب ُحو َن ِم َن اْل َغَن ِم َواْلَبَق ِر
َ َ ُ ُ ْ َ ُ َُ َ َ َ َْ َ ُ َْ َ
ام َّ ُ
َم َ
ين إَلْيه َم َع ُه أ َ
َما الَ ُي ْح َصى َوالَ ُي َعُّد ِم َن اْل َك ْثَرِة.
ِ
الر ِب ِإَلى م َك ِان ِه ِفي ِم ْحَر ِ
س األَ ْق َد ِ
اب اْلَبْي ِت ِفي ُق ْد ِ
اح ِي
وت َع ْه ِد َّ
َ 6وأ َْد َخ َل اْل َك َهَن ُة َت ُاب َ
اسِ ،إَلى َت ْحت َجَن َ
َ
وبْي ِن،
اْل َكُر َ
التاب ِ
طا أ ِ
ِ ِ
ِ
وب ِ
ان َّ
ق.
 7أل َّ
وتَ ،و َ
الت ُاب َ
وت َو ِعصَّي ُه م ْن َف ْو ُ
وبْي ِن َب َس َ ْ
ظَّل َل اْل َكُر َ
َجن َح َت ُه َما َعَلى َم ْوض ِع َّ ُ
َن اْل َكُر َ
ِِ
س أَمام اْل ِم ْحَر ِ
وس اْل ِع ِص ِي ِم َن اْلُق ْد ِ
اك ِإَلى ه َذا
اب َوَل ْم ُتَر َخ ِار ًجاَ ،و ِه َي ُهَن َ
اء ْت ُرُؤ ُ
َ 8و َج َذُبوا اْلعص َّي َف َتَر َ
ََ
اْلَي ْومِ.
التاب ِ
ِ
وت ِإالَّ َل ْو َحا اْل َح َج ِر َّ
الل َذ ِ
اك ِفي ُح ِ
الر ُّب َبِني
اه َد َّ
ين َع َ
وسى ُهَن َ
يب ِح َ
َ 9ل ْم َي ُك ْن في َّ ُ
ور َ
ان َو َض َع ُه َما ُم َ
ِإ ْسَرِائيل ِعْن َد ُخُر ِ
وج ِه ْم ِم ْن أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
َ
يتكلم عن هيكل سليمان الحجري وهذا تقريبا في القرن العاشر قبل الميالد اي بعد خمس قرون من صنع
تابوت عهد الرب
فماذا حدث للعصا؟
بعد ان وضعت العصا في تابوت عهد الرب
سفر العدد 11 :17

الر ُّب لِموسى« :رَّد عصا هارو َن ِإَلى أَما ِم َّ ِ
َج ِل اْل ِح ْف ِظَ ،عالَ َم ًة لَِبِني َّ
ف
الت َمُّرِدَ ،ف َت ُك َّ
الش َه َادة أل ْ
ُ َ َ َُ
ال َّ ُ َ
َوَق َ
َ
وتوا».
َت َذ ُّمَرُات ُه ْم َعِني لِ َك ْي الَ َي ُم ُ
يوضح لنا سفر العدد بعد هذا بثالث اصحاحات
سفر العدد 21
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ام َّ
ين ِفي َّ
شَ .و َم َات ْت
الش ْع ُب ِفي َقا َد َ
اع ُة ُكُّل َهاِ ،إَلى َب ِرَّية ص َ
يل ،اْل َج َم َ
َ 1وأ ََتى َبُنو إ ْسَرائ َ
الش ْه ِر األ ََّولَ .وأَ َق َ
ِ
اك.
اك َمْرَي ُم َوُدفَن ْت ُهَن َ
ُهَن َ
 2وَلم يكن ماء لِْلجم ِ
وسى َو َه ُارو َن.
اعة َف ْ
ََ َ
اج َت َم ُعوا َعَلى ُم َ
َ ْ َُ ْ َ
ِِ
ينَ« :لْي َتَنا َفِنيَنا َفَن ِ ِ
اص َم َّ
الر ِب.
ام َّ
وه َقائل َ
وسى َوَكَّل ُم ُ
َ 3و َخ َ
الش ْع ُب ُم َ
َ
َم َ
اء إ ْخ َوتَنا أ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
وت ِفيها َن ْح ُن ومو ِ
اشيَنا؟
اع ِة َّ
 4ل َما َذا أ ََتْي ُت َما ِب َج َم َ
الر ِب ِإَلى هذه اْلَب ِرَّية ل َك ْي َن ُم َ َ
َ ََ
ان َّ ِ
ِ
َص َع ْد ُتماَنا ِم ْن ِم ْصَر لِ َتأ ِْتَيا ِبَنا ِإَلى ه َذا اْلم َك ِ
ان،
ين َوَكْرٍم َوُرَّم ٍ
ان َزْر ٍع َوِت ٍ
س ُه َو َم َك َ
الرِديء؟ َلْي َ
َ
َ 5ول َما َذا أ ْ َ
ِ ِ
يه ماء لِ ُّ
لشْر ِب!».
َوالَ ف َ
ِ
ن ِ
اع ِة ِإَلى َب ِ
اءى َل ُه َما
االج ِت َم ِ
اع َو َسَق َ
اب َخْي َمة ْ
َما ِم اْل َج َم َ
َ 6فأ ََتى ُم َ
طا َعَلى َو ْج َهْي ِه َماَ ،ف َتَر َ
وسى َو َه ُارو ُ م ْن أ َ
الر ِب.
َم ْجُد َّ
وسى َق ِائالً:
َ 7وَكَّل َم َّ
الر ُّب ُم َ
الص ْخرَة أَمام أ ِ
ُ « 8خ ِذ اْلعصا واجم ِع اْلجماع َة أَْن َت و َهارو ُن أَ ُخ َ ِ
َن ُت ْع ِطي َما َء َهاَ ،ف ُت ْخ ِر ُج
َعُين ِه ْم أ ْ
وكَ ،وَكل َما َّ َ َ َ ْ
ََ َ
َ ُ
ََ َ َْ
َ
َلهم م ِ
الص ْخرِة وَتس ِقي اْلجماع َة ومو ِ
اشَي ُه ْم».
َ َ َ َ ََ
اء م َن َّ َ َ ْ
ُْ َ ً
َخ َذ موسى اْل َعصا ِم ْن أَمامِ َّ ِ
َمَرُه،
َ
َ 9فأ َ ُ َ
الرب َك َما أ َ
َ

َمن ِ
ور أَمام َّ ِ
الص ْخَرِة ُن ْخ ِر ُج
هذ ِه َّ
اس َم ُعوا أَُّي َها اْل َمَرَد ُة ،أ ِ ْ
ال َل ُه ُمْ « :
َ 11و َج َم َع ُم َ
الص ْخَرةَ ،فَق َ
وسى َو َه ُارو ُن اْل ُج ْم ُه َ َ َ
اء؟».
َل ُك ْم َم ً
الص ْخرَة ِبعصاه مَّرَتي ِنَ ،ف َخرج ماء َغ ِزيرَ ،ف َش ِرب ِت اْلجماع ُة ومو ِ
اشي َها.
وسى َي َد ُه َو َضَر َب َّ َ َ َ ُ َ ْ
َ
َ َ َ َ ََ
َ 11وَرَف َع ُم َ
ََ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ 12فَقال َّ ِ
ِ ِ
وسى َو َه ُارو َنِ « :م ْن أ ْ ِ َّ
يل ،لِذلِ َك
ام أ ْ
الر ُّب ل ُم َ
َعُي ِن َبني إ ْسَارئ َ
َ
َم َ
َجل أَن ُك َما َل ْم ُت ْؤمَنا بي َح َّتى ُتَقد َساني أ َ
الَ ُت ْد ِخالَ ِن ِ
هذ ِه اْلجماع َة ِإَلى األَر ِ ِ
اها».
َع َ
طْي ُت ُه ْم ِإَّي َ
ض َّالتي أ ْ
ََ َ
ْ
فنري بوضوح ان موسي بأمر الرب اخرجها مرة اخري من خيمة االجتماع لكي يكلم الصخرة وهي العصا
التي فعل بها موسي وهارون الضربات العشرة بأمر الرب ففعل موسي واخرج العصاة ولكنه بدل من ان
يكلم الصخرة ضربها مرتين وهذا فيه تعدي على هذه العصاة التي افرخت في وقت من االوقات واظهرت
لو از فتحولت الي سبب لعنه لموسى الذي عوقب بعدم دخول ارض كنعان
تضرب مره اولي اشاره للطعن وهذا حدث في حوريب عندما ضرب صخرة حوريب كأمر الرب رمز للصلب
ويتكلم معها مره ثانيه في برية صين اشاره الي طلبة الروح القدس الذي وعد به الرب يسوع المسيح.
وبضرب الصخرة مرتين فهو مثل الشرير الذي يصلب رب المجد لنفسه مرتين ورب المجد ال يصلب مرتين.
فهو بدون ان يدري أخطأ في رمز مهم جدا بسبب غضبه بل قدم مثال سيئ ورمز سيئ جدا عن المسيح
.بدل من ان يقدم رمز يبقي طول االجيال رائع يشير الي المسيح
ولم نسمع عن رد العصاة مره اخري الي خيمة االجتماع
فهي بالفعل كانت موجودة فتره كما قال معلمنا بولس الرسول ولكن اخرجت من التابوت ولم ترجع اليه مره
اخري

قسط المن
بالفعل وضع موسي القسط في التابوت
سفر الخروج 16
 33 :16وقال موسى لهرون خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه امام الرب للحفظ في
اجيالكم
 34 :16كما امر الرب موسى وضعه هرون امام الشهادة للحفظ
ونركز في كلمه قيلت في العدد  33وهي اجيالكم فاستمر المن  41سنه فقط
 35 :16واكل بنو اسرائيل المن اربعين سنة حتى جاءوا الى ارض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا الى طرف
ارض كنعان
ويقول
سفر العدد 5
الشه ِر مساء ِفي عرب ِ
ِ
َ 11ف َح َّل َبُنو ِإسَرِائيل ِفي اْل ِجْل َج ِ
ات
الَ ،و َع ِمُلوا اْل ِف ْص َح ِفي اْلَي ْو ِم َّ
الر َ
ََ َ
ابع َع َشَر م َن َّ ْ َ َ ً
ْ َ
يحا.
أ َِر َ
يكا ِفي َن ْف ِ
َ 11وأ ََكُلوا ِم ْن َغَّل ِة األَْر ِ
س ذلِ َك اْلَي ْومِ.
ض ِفي اْل َغ ِد َب ْع َد اْل ِف ْص ِح َف ِط ًا
ير َوَف ِر ً

ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ضَ ،وَلم َي ُك ْن َب ْعُد لَِبِني ِإسَرِائيل م ٌّنَ .فأ ََكُلوا ِم ْن م ْحص ِ
ول
َ 12واْنَق َ
َ ُ
ط َع اْل َم ُّن في اْل َغد عْن َد أَ ْكل ِه ْم م ْن َغلة األَْر ِ ْ
ْ َ َ
أَْر ِ
السَن ِة.
ان ِفي ِتْل َك َّ
ض َكْن َع َ
إذا المن توقف ومعه اختفي المن في التابوت
وهو يختفي عن طريق انه يذوب عندما تحمي الشمس
سفر الخروج 16
 21 :16وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب اكله واذا حميت الشمس كان يذوب
فقد يكون من هذا بعد اربعين سنه وقت انقطاع المن وانتهاء دور قسط المن انه ذاب ولم يعد هناك منا
في القسط وبالطبع عندما ادخل سليمان التابوت الي الهيكل لم يكن هناك منا
وايضا لم تعود العصاة مره اخري وبقي لوحي الشريعة فقط وهذا الن الشريعة تستمر اما قسط المن وعصا
هارون فكان دورهم مؤقت
ويقول البعض انهم (القسط والعصا) قد اخذا من التابوت ولكن االنجيل ال يذكر ذلك ويقول المرة الوحيدة
التي فتح فيها غطاء التابوت امام العامة في حادثة بيت شمس ويذكر االنجيل انهم نظروا فقط ولم يذكر
انهم مدوا ايديهم واخذوا شئ
سفر صموئيل األول 19 :6

ظروا ِإَلى َتاب ِ
الر ِبَ .و َضَر َب ِم َن َّ
ف َر ُجل َو َسْب ِعي َن
وت َّ
َو َضَر َب أ ْ
ين أَْل َ
الش ْع ِب َخ ْم ِس َ
ُ
س أل ََّن ُه ْم َن َُ
َه َل َبْي َت َش ْم َ
ِ
َّ
اح َّ
يم ًة.
الش ْع ُب أل َّ
َن َّ
َر ُجالً َ .فَن َ
الر َّب َضَر َب الش ْع َب َضْرَب ًة َعظ َ
أيضا البعض قال إنهما كانا امامه ولكن العدد يوضح في داخله وليس امامه

فعصا هارون وضعت بعد حادثة تمرد بني قورح وكان بسببها خوف شديد في اسرائيل بعدما فتحت االرض
فاها وبتلعتهم وخرجت نار من عند الرب واحرقت  251رجل الذين قربوا البخور وحدث تزمر في الشعب
بسبب قتل الكثير من الشعب وكاد الوباء ان يفتك الشعب
ومن هذا نري ان الموقف يعبر عن كثرة خطايا .خطايا تكبر بشده وخطايا تذمر وافكار شريرة وعباده اخري
واعتراض على خدام هللا وعلي هللا نفسه ورفض عقابه وهي تعبر عن خطية من يتكبر ويتذمر علي هللا
وخادمه مثل الكاهن
سفر العدد 17
 2 :17كلم بني اسرائيل وخذ منهم عصا عصا لكل بيت اب من جميع رؤسائهم حسب بيوت ابائهم اثنتي
عشرة عصا واسم كل واحد تكتبه على عصاه
 3 :17واسم هرون تكتبه على عصا الوي الن لراس بيت ابائهم عصا واحدة
 4 :17وضعها في خيمة االجتماع امام الشهادة حيث اجتمع بكم

 5 :17فالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه فاسكن عني تذمرات بني اسرائيل التي يتذمرونها عليكما
 6 :17فكلم موسى بني اسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت ابائهم اثنتي
عشرة عصا وعصا هرون بين عصيهم
 7 :17فوضع موسى العصي امام الرب في خيمة الشهادة
 8 :17وفي الغد دخل موسى الى خيمة الشهادة واذا عصا هرون لبيت الوي قد افرخت اخرجت فروخا
وأزهرت زه ار وانضجت لو از
 9 :17فاخرج موسى جميع العصي من امام الرب الى جميع بني اسرائيل فنظروا واخذ كل واحد عصاه
 11 :17وقال الرب لموسى رد عصا هرون الى امام الشهادة ألجل الحفظ عالمة لبني التمرد فتكف
تذمراتهم عني لكيال يموتوا
فهذه العصا تمثل معجزه اوال في وجود الفروخ والزهر واللوز معا وهذا مستحيل (كالبرعم والزهر والثمر فال
يوجد نبات يحدث به الثالثة معا في نفس الوقت) فتشير الي عقاب الخطية وايضا الي مراحم الرب
واالقناع وليس العقاب فقط وايضا الي اختيار هللا وعدم االعتراض وتشير الي تحول الميت الي حياه وهذا
جسد المسيح الذي وضع في القبر وقام ليمنح غفران للخطايا للعالم ويعطي ثمر الروح القدس مثل البراعم
واالزهار التي تعطي ثمر
وهي ترمز للمسيح الن هي تعني االختيار

توجد بعض التفسيرات سواء اليهودية أو المسيحية توضح أن هذه العصا هي أيضا عصى موسى التي
أجرى بها معجزاته
سفر الخروج 17 :4
وَت ْأ ُخ ُذ ِفي ي ِدك ِ
هذ ِه اْلعصا َّال ِتي َتصَنع ِبها اآلي ِ
ات».
َ َ
ْ ُ َ َ
َ
ََ
وسميت عصا موسى
سفر الخروج 23 :9
َفمَّد موسى عصاه َنحو َّ ِ
ودا َوَبَرًداَ ،و َجَر ْت َنار َعَلى األَْر ِ
الر ُّب َبَرًدا
طَر َّ
طى َّ
َم َ
َع َ
الر ُّب ُر ُع ً
الس َماءَ ،فأ ْ
َ ُ َ َ َ ُ َْ
ضَ ،وأ ْ
َعَلى أَْر ِ
ض ِم ْصَر.

سفر الخروج 13 :11
الن َه ِار وُك َّل َّ
الر ُّب َعَلى األَْر ِ
اه َعَلى أَْر ِ
يحا َشْرِقَّي ًة ُك َّل ذلِ َك َّ
اللْي ِل.
ض ِم ْصَرَ ،ف َجَل َب َّ
ض ِر ً
وسى َع َص ُ
َ
َف َمَّد ُم َ
يح َّ
احَ ،ح َمَل ِت ِ
الشْرِقَّي ُة اْل َجَرَاد،
ان َّ
َوَل َّما َك َ
الر ُ
الصَب ُ

وسميت عصا هللا
سفر الخروج 21 :4

ِ ِ
َخ َذ موسى عصا ِ
ير ورجع ِإَلى أَر ِ ِ
ِ
هللا ِفي
َفأ َ
امَأر ََت ُه َوَبنيه َوأَْرَكَب ُه ْم َعَلى اْل َحم ِ َ َ َ َ
ْ
ض م ْصَرَ .وأ َ ُ َ َ َ
َخ َذ ُم َ
وسى ْ
َي ِد ِه.

سفر الخروج 9 :17
ِ
ِ
ف أََنا َعَلى َ ْأر ِ
س َّ
التَّل ِة َو َع َصا
وسى لَِي ُشو َع« :اْن َت ِخ ْب َلَنا ِر َجاالً َو ْ
يقَ .و َغًدا أَق ُ
اخُر ْج َح ِار ْب َع َمال َ
ال ُم َ
َفَق َ
ِ
هللا ِفي َي ِدي».
وهي أيضا سميت عصا هارون
سفر الخروج 9 :7
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ام ِفْر َع ْو َن َف َت ِص َير
ول لِ َه ُارو َنُ :خ ْذ َع َص َ
«إ َذا َكل َم ُك َما فْر َع ْو ُن َقائالًَ :هاتَيا َعجيَبةًَ ،تُق ُ
َم َ
اك َوا ْطَر ْح َها أ َ
ُث ْعَباًنا».

سفر الخروج 11 :7
اه أَم َ ِ ن
ن
ام
َمَر َّ
الر ُّبَ .
وسى َو َه ُارو ُن ِإَلى ِفْر َع ْو َن َوَف َعالَ َ
َف َد َخ َل ُم َ
َم َ
ام فْر َع ْو َ َوأ َ
طَر َح َه ُارو ُ َع َص ُ َ
هك َذا َك َما أ َ
ع ِب ِ
يد ِه َف َص َار ْت ُث ْعَباًنا.
َ

سفر الخروج 12 :7
اح ٍد عصاه َفصار ِت اْل ِع ِصي َثعا ِبين .و ِ
طرحوا ُك ُّل و ِ
لك ْن َع َصا َه ُارو َن ْابَتَل َع ْت ِع ِصَّي ُه ْم.
ََ ُ
ُّ َ َ َ
ََ ُ َ َ
َ

وهي التي صنع بها كل المعجزات
وهي التي افرخت
سفر العدد 17
 6 :17فكلم موسى بني اسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس حسب بيوت ابائهم اثنتي
عشرة عصا وعصا هرون بين عصيهم
 7 :17فوضع موسى العصي امام الرب في خيمة الشهادة
 8 :17وفي الغد دخل موسى الى خيمة الشهادة واذا عصا هرون لبيت الوي قد افرخت اخرجت فروخا
وأزهرت زه ار وانضجت لو از
فعال من
لقد سميت "عصا هللا" ألنها كانت ترمز إلى سلطان هللا ،وسميت "عصا موسى" ألنها كانت عصاه ً
البداية ،وسميت "عصا هارون" ألن هارون كان يستخدمها عوضا عن موسى.وهو الكاهن فهذه العصا
ترمز لجمع ثالث أشياء هللا والمرسل والكهنوت في شيء واحد وهو الرب يسوع المسيح هللا والمرسل
ورئيس الكهنة

وعصا هرون هي التي تحولت الي ثعبان بأمر الرب والتهمت عصي سحرة فرعون وهي التي امر موسي
هارون ان يمدها في كل ضربه فنري اهمية هذه العصاة كرمز للضربات العشر والعقاب األرضي وهي أيضا
خلصت في الحرب في خروج  17وهذا رمز للمسيح المخلص.

ولهذا كان يجب ان يوضع كل هذا في تابوت عهد الرب

الذي استمر في التابوت هو فقط لوحي الشريعة ولكن قسط المن وال العصا استمروا في التابوت بل كان
وجودهم مؤقت
وهذا في الحقيقة له رموز كثيرة بعضها يفهمها اليهود
أوال لوحي الشريعة لم تزال من التابوت واستمرت الن عهد هللا ال يتغير ويبقي الي األبد ولهذا كان ال بد أن
يستمر اللوحي
ولكن قسط المن وعصا هارون االثنين يشيرون الى دور جسد المسيح فكان البد ان يكون وجودهما
مؤقت الي أن يأتي وقت صعودهما من التابوت مثل جسد المسيح األرضي الي ان يتمم الفداء ويصعد
بجسد ممجد
وهذا فيه رد على اليهود الذين قالوا ان المسيح يبقى الي االبد
إنجيل يوحنا 34 :12
ِ
وس أ َّ ِ
النام ِ
ِ ِ َّ
ول أَْن َت ِإَّن ُه َيْنَب ِغي
يح َيْبَقى ِإَلى األََبدَ ،ف َكْي َ
َن اْل َمس َ
َفأ َ
ف َتُق ُ
َج َاب ُه اْل َج ْم ُعَ« :ن ْح ُن َسم ْعَنا م َن ُ
ان؟ م ْن ُه َو ه َذا ْاب ُن ِ
َن َيْرَت ِف َع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان؟»
أْ
َ

وهذا غير حقيقي فالكتاب المقدس قال ملكه يبقى الى االبد في  2صم  13 :7واشعياء  7 :9ودانيال :7
 14وأسمه ومجده يمتد الي االبد في مزمور  72وعهده يبقى الى االبد ولكن وجوده على األرض هو
مؤقت كما في أشعياء  8 :53أنه قطع من ارض األحياء وبعد أن يتمم الفداء يصعد بجسد ممجد
فالعصا رفع من تابوت العهد بعد تمرد الشعب في ماء مريبة مثل المسيح صعد بعد تمرد الشعب عليه
وأسلموه للصلب والموت ثم قام وبعدها صعد
وقسط المن أيضا الخبز النازل من السماء أيضا يرتفع الي السماء بعد أن يتمم مهمته.

المعني الروحي

وما الفائدة الروحية من ان يذكر معلمنا بولس ان كان في التابوت اللوحين والقسط وعصا هارون رغم ان
سفر الملوك االول يوضح انه لم يبقي غير لوحي العهد؟
يشبه لوحي العهد الي الشريعة المسيحية
وقسط المن الي التعزيات الروحية ولبن االطفال
وعصي هارون من وسائط النعمة مثل المعجزات في بداية حياة اي عابر او مؤمن
نالحظ ان االنسان الروحي يتسلح بشريعة الرب وبطعام روحي وايضا ببعض المعجزات هذا في بداية
طريق الخدمة ألنه كما يقول معلمنا بولس الرسول يحتاج لبن االطفال ولكن هذا االنسان عندما يستمر

في طريقه يبدا هللا ليقويه ويشدده يجعله يدخل في بعض التجارب التي قد يبدا ان يفقد فيها لبن االطفال
مثل المن وال يري معجزات في كل خطوه يخطيه بمعني مثل االنسان العابر الي االيمان المسيحي قد يظهر
له المسيح اوال ويعزيه ويثبته ببعض المعجزات ولكن هذا ال يستمر كل يوم فهو يجب ان يعتمد علي نفسه
ويصبح خادم قوي وليس طفل مدلل يريد اللبن كل يوم ولذلك يجب عليه حتي لو لم يري معجزات او لم
يري تعزيات في كل لحظه وانتهت حيات التدليل وبدأت حياة التجارب ان يتمسك بشريعة هللا فقط ويحيا بها
ويظل انجيل حي يحفظ وينفذ الشريعة المسيحية وهذا يقوده الي قوة االيمان حتي ينال الملكوت

والمجد هلل دائما

