كم عدد المرات التي صام فيها موسى
 04يوم؟ خروج  40و 40وتثنية 9
و04
Holy_bible_1

السؤال

يوجد تضارب في توقيت صوم موسى فنعرف أن موسى صام  04يوم لكي يستلم الشريعة في
خروج  40ولكن في سفر التثنية  9نجد أن صومه  04يوم لم يكن بسبب لوحي الشريعة ولكن
بسبب خطايا الشعب وهذا تضارب.

الرد

الحقيقة ال يوجد أي تضارب او تناقض فموسى لم يقف امام هللا أربعين نهار وأربعين ليلة مرة
واحدة بل الكتاب ذكر لنا عن أربع مرات وقف فيها موسى أمام هللا أربعين نها ار وأربعين ليلة .وقد
يكون موسى وقف امام هللا أربعين نهار وأربعين ليلة أكثر من أربع مرات التي ذكرها الكتاب.
األربع مرات المذكورة.
مرتين في استالم الوصايا العشر األولى والثانية
ومرتين بسبب خطايا الشعب
المرة األولى
سفر الخروج 40
َ 01فص ِع َد موسى ِإَلى اْل َجب ِلَ ،ف َغ َّ
اب اْل َجَب َل،
طى َّ
َ
الس َح ُ
َ ُ َ
ِ
ِ ِ
َّ
َ 01و َح َّل م ْجُد َّ ِ
وسى
امَ .وِفي اْلَي ْو ِم َّ
اه َّ
اب ِس َّت َة أََّي ٍ
اءَ ،و َغط ُ
الس َح ُ
الساب ِع ُدع َي ُم َ
الرب َعَلى َجَبل سيَن َ
َ
الس َح ِ
اب.
ِم ْن َو َس ِط َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ظُر م ْج ِد َّ ِ
ِ
يل.
َ 01وَك َ
ام ُعُيون َبني إ ْسَرائ َ
َم َ
الرب َكَن ٍار آكَل ٍة َعَلى َ ْأرس اْل َجَبل أ َ
ان َمْن َ َ
ِ
ِ
ِ
الس َح ِ
ار
ين َن َه ًا
وسى ِفي َو َس ِط َّ
وسى في اْل َجَب ِل أَْرَبع َ
اب َو َصع َد ِإَلى اْل َجَب ِلَ .وَك َ
ان ُم َ
َ 01وَد َخ َل ُم َ
ِ
ين َلْيَلةً.
َوأَْرَبع َ

وهي أيضا تكلم عنها موسى النبي في
سفر التثنية 9
الر ُّب َم َع ُك ْم ،أَ َق ْم ُت ِفي
ط َع ُه َّ
ين َص ِع ْد ُت ِإَلى اْل َجَب ِل ِل َك ْي آ ُخ َذ َل ْو َح ِي اْل َح َج ِرَ ،ل ْو َح ِي اْل َع ْه ِد َّال ِذي َق َ
ِ 9ح َ
اْلجب ِل أَرب ِعين َنه ا ِ
اء.
آك ُل ُخْب ًاز َوالَ أ ْ
ين َلْيَل ًة الَ ُ
ار َوأَْرَبع َ
ََ َْ َ َ ً
َشَر ُب َم ً
بع ِ
يع اْل َكلِم ِ
الر ُّب َل ْو َح ِي اْل َح َج ِر اْلم ْك ُت َ ِ
ات َّال ِتي َكَّل َم ُك ْم
هللاَ ،و َعَلْي ِه َما ِم ْث ُل َج ِم ِ
َص ِ
ط ِان َي َّ
َع َ
َ 04وأ ْ
وبْي ِن بأ َ
َ
َ
الر ُّب ِفي اْلجب ِل ِم ْن وس ِط َّ ِ
االج ِت َماعِ.
ِب َها َّ
الن ِار في َي ْو ِم ْ
ََ
ََ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُّب َل ْو َح ِي اْل َح َج ِرَ ،ل ْو َح ِي اْل َع ْه ِد،
ين َن َه ًا
ط ِان َي َّ
َع َ
ين َلْيَلةًَ ،ل َّما أ ْ
ار َواألَْرَبع َ
َ 00وِفي ن َه َاية األَْرَبع َ

والمرة الثانية وهي
سفر الخروج 40
ات ،أل ََّنِني ِبحس ِب ِ
الر ُّب لِموسى« :ا ْك ُتب لَِن ْف ِسك ِ
هذ ِه اْل َكلِم ِ
هذ ِه اْل َكلِم ِ
ط ْع ُت َع ْهًدا َم َع َك
ات َق َ
َ
ْ
ََ
ال َّ ُ َ
َ 41وَق َ
َ
َ
ِ ِ
يل».
َو َم َع إ ْسَرائ َ
 41وَكان هَن ِ
الر ِب أَرب ِعين َنه ا ِ
اءَ .ف َك َت َب َعَلى
َ َ ُ َ
ار َوأَْرَبع َ
اك عْن َد َّ ْ َ َ َ ً
ين َلْيَلةًَ ،ل ْم َيأ ُْك ْل ُخْب ًاز َوَل ْم َي ْشَر ْب َم ً
ات اْلعه ِد ،اْل َكلِم ِ
اللوحي ِن َكلِم ِ
ات اْل َع َشَر.
َْ
َّ ْ َ ْ
َ
َ

وهي التي ذكرها أيضا في
سفر التثنية 9
يعا
طأ ُْت ْم ِإَلى َّ
َخ َ
َ « 01فَن َ
ظْر ُت َواِ َذا أَْن ُت ْم َق ْد أ ْ
الر ِب ِإل ِه ُك ْمَ ،و َصَن ْع ُت ْم ألَ ْن ُف ِس ُك ْم ِع ْجالً َم ْسُب ً
وكاَ ،وُز ْغ ُت ْم َس ِر ً
َع ِن َّ
الط ِر ِ
الر ُّب.
اك ْم ِب َها َّ
يق َّال ِتي أَ ْو َص ُ
ِ
َخ ْذ ُت َّ
َعُيِن ُك ْم.
الل ْو َحْي ِن َو َ
َ 01فأ َ
ام أ ْ
َم َ
طَر ْح ُت ُه َما م ْن َي َد َّي َوَك َّسْرُت ُه َما أ َ
ِ
الر ِب َكاأل ََّو ِل أَرب ِعين َنه ا ِ
َج ِل
ام َّ
آك ُل ُخْب ًاز َوالَ أ ْ
ين َلْيَلةً ،الَ ُ
َشَر ُب َما ًء ،م ْن أ ْ
ار َوأَْرَبع َ
َْ َ َ ً
َم َ
ُ 01ث َّم َسَق ْط ُت أ َ
َخ َ ِ ِ ِ
َّ
ظ ِت ِه.
ام َّ
الر ِب ِإل َغا َ
ُك ِل َخ َ
اك ُم َّال ِتي أ ْ
طاَي ُ
َم َ
طأ ُْت ْم ب َها ب َع َمل ُك ُم الشَّر أ َ

والمرة الثالثة هي في موقف قادش برنيع بعد هذا بأكثر من سنة التي تكلم عنها موسى النبي في
سفر التثنية 9
ش برِنيع َق ِائالً :اصعدوا امَتلِ ُكوا األَر َ ِ
 44و ِحين أَرسَل ُكم َّ ِ
طْي ُت ُك ْمَ ،ع َصْي ُت ْم َق ْو َل
َع َ
ض َّالتي أ ْ
الر ُّب م ْن َق َاد َ َ ْ َ
ْ
ْ َُ ْ
َ َ َْ ُ
ِ
وه َوَل ْم َت ْس َم ُعوا لَِق ْولِ ِه.
َّ
الر ِب ِإل ِه ُك ْم َوَل ْم ُت َصد ُق ُ
الر َّب ُمْن ُذ َي ْوَم َعَرْف ُت ُك ْم.
صو َن َّ
َ 40ق ْد ُكْن ُت ْم َت ْع ُ
ِ
ِ
ال ِإَّن ُه ُي ْهلِ ُك ُك ْم.
ين َن َه ًا
ين َلْيَل ًة َّال ِتي َسَق ْط ُت َها ،أل َّ
َن َّ
ام َّ
ار َواألَْرَبع َ
الر ِب األَْرَبع َ
الر َّب َق َ
َم َ
َ « 41ف َسَق ْط ُت أ َ
َخَر ْج َت ُه
الر ُّب ،الَ ُت ْهلِ ْك َش ْعَب َك َو ِم َا
َ 41و َصَّلْي ُت لِ َّلر ِب َوُقْل ُتَ :يا َسِيُد َّ
ير َث َك َّال ِذي َف َدْي َت ُه ِب َع َ
ظ َم ِت َكَّ ،ال ِذي أ ْ
ِ
يدةٍ.
ِم ْن ِم ْصَر ِبَي ٍد َشد َ

والمرة الرابعة قرب أنتهاء رحلة الخروج وقبل ان ينتقل موسى
سفر التثنية 04
 04 :04و انا مكثت في الجبل كااليام االولى اربعين نها ار و اربعين ليلة و سمع الرب لي تلك
المرة ايضا و لم يشا الرب ان يهلكك
 00 :04ثم قال لي الرب قم اذهب لالرتحال امام الشعب فيدخلوا و يمتلكوا االرض التي حلفت
البائهم ان اعطيهم

فلهذا كما قلت أن السؤال هو فقط نابع عن عدم تعمق واالعتقاد بانها مرة واحدة؟ وأيضا اكرر قد
يكون موسى وقف امام الرب وصام أربعين نهار وأربعين ليلة اكثر من اربع مرات ولكن الكتاب
تكلم عن اربع مرات فقط.
أخير معنى رقم أربعين هو رقم المسؤولية االرضية فهو  04 * 0وأربعة رمز االرضيات فجهات
األرض أربعة ورقم عشر هو رقم الوصايا والمسؤولية
مستمتعا شبعاًنا من رؤية مجد هللا ،فموسى لم يأكل
يوما ولكنه كان خاللها
ً
صام موسى ً 04
يوما وهكذا إيليا لذلك يمكن أن ننظر لهذه األربعين
يوما .والمسيح صام ً 04
طوال هذه األربعين ً
يوما كأنها تشير لفترة حياتنا على األرض فإذا قضيناها بروح الصوم والصالة تصير لنا شهوات
ً
مقدسة لالنطالق إلى السماويات حاسبين أن العالم وما فيه ما هو إال نفاية.

والمجد هلل دائما

