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مقّدمة

ة الآباء" اأو  ة يو�سف التي ترُ�سبه نقطة التقاء بني "ق�سّ يبداأ �سفر اخلروج مبوجز لق�سّ

ة �سعب اإ�رشائيل" )خر 1:1-7(. وي�سّكل اخلرب  ة جدود اإ�رشائيل"، وبني "ق�سّ "ق�سّ
القائل: "حينئٍذ قام ملك مل يعرف يو�سف" )خر 1: 8(، اإ�سارة اإىل العبور من مرحلة 

اإىل اأخرى يف تاريخ اإ�رشائيل. وي�سف ختامرُ ال�سفِر )خر 40: 34-38( الزمَن الذي 

 اأو "خيمَة اللقاء". اإّن هذا 
1
)!K'v.mi( "فيه، وبعد اأحداٍث عّدة، "مالأ جمُد الرّب امل�صكَن

الزمن هاّم، لأّن يهوه �صار �صاكنًا يف و�صط �صعبه )40: 34-35( لريافقه ويقوده.

1 - روُح الربِّ ميالأ الكون

اإّن َمن يت�سّفحرُ اأ�سفاَر العهد القدمي، بدًءا من �سفر التكوين، يتبنّيرُ له اأّن مو�سوَع 

الإن�سان،  ويف  الكون  يف  اهلل  بعمل  مرتبٌط  لأّنه  ا�ٌس 
ّ

ح�س مو�سوٌع  هو  "امللء" 
اأّنه، و"يف البدء" )تك 1: 1(، عندما "كانت الأر�س خاويًة خالية"  والربهان هو 

)تك 1: 2اأ(، راح الرّب الإله يخلق، مالًئا الياب�سَة والبحار والأنهار بكّل �سنٍف من 

ِة والب�رشيّة. واأَّولرُ اأوامِر اهلل لآدَم وحّواَء كاَن التايل: 
ّ
ِة واحليواني

ّ
اأ�سناِف احلياة، النباتي

ا وامالأَا الأر�َس" )تك 1: 28(. واأرُوىَل خطايا الإن�ساِن كانت معاك�سَة  َ ا واكرثرُ
َ
"اإمني

 الذي اأّدى اإىل 
رُ
هذا الأمِر باملع�سية الأوىل التي ت�سّكلرُ اإفراًغا للذات مّما هو هلل، الأمر

اإّل �سوًكا وح�سًكا"  "الأر�ِس القاحلِة التي ل تنبترُ  اإىل فراِغ  ملءرِ اهلل  الإخراِج من 

)تك 3: 18(.

1  اأنظر "م�سكن"، معجم الالهوت الكتابّي، دار امل�رشق، بريوت 1986، �س 737-739؛

Arthur Green, « Shekhinàh », in Queste sono le parole, Firenze, Giuntina, 2002, pp. 61-62.

الأب اأيوب �صهوان

اأ�ستاذ ماّدة الكتاب املقّد�س

جامعة الروح القد�س – الك�سليك

خر 40: 38-34
ومالأ جمُد الرّب امل�صكَن
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امللء  ا ما ف�سلوا يف احلفاظ على هذا 
ً
الذين غالب اإ�رشائيَل  هذه �ستكون حالرُ بني 

يرّكز على  الذي  اأ�سعيا  نبوءة  قويٍّ وحازٍم  ب�سكل  عنه  تعرّبرُ  ما  فيه، وهذا  والعي�س 

)اأ�س 6:  فيه  �ساكَن  فارغًة ل  املدَن  ي�سود يف حياة �سعب اهلل، فريى  الذي  الفراغ 

11؛ رج 1: 7(، بعدما "كانت مملوءة عدًل" )اأ�س 1: 21ب(، لأّن الأر�س امتالأت 

اإّل  يعِط  مل  حدٍّ  اأق�سى  اإىل  ه  مالكرُ به  اعتنى  الذي  والكرم  8ب(،   :2 )اأ�س  اأوثانًا" 

ة 
ّ
ال�ستثنائي الروؤيا  بهذه  اأ�سعيا  ترتبطرُ دعوةرُ  لذلك  )اأ�س 5: 2(،  رديًئا  يًّا  ّ

بر ح�رشًما 

التالية: "وراأيترُ جمَد اهلل ميالأُ الهيكل، واأذيالهرُ متالأُ الهيكل" )اأ�س 6:  1(.

رائع،  ب�سكل  واملعرّب  املاأثور  بقوله   
ّ
الإلهي امللء  مو�سوع  احلكمة  �سفر  �سيوجز 

وهو التايل: "روحرُ الربِّ ميالأ الكون" )حك 1: 7اأ(.

بقوله:  امللء  ب ورائع عن مو�سوع  ب�سكل مقت�سَ  يوحّنا 
ّ
الإجنيلي �سيعرّب  كذلك 

"ومن ملئه كّلنا اأخذنا، ونعمًة تلو نعمة" )يو 1: 16(. 

ة على َفْهِم الدافع الذي جعل كاتَب �سفر اخلروج 
ّ
ت�ساعدنا هذه املعطيات البيبلي

ه مبو�سوع امللء، وحتديًدا عندما يقول: "وجمد الرّب مالأ امل�سكن"  ينهي موؤلََّفه ويتّوجرُ

)خر 40: 34ب(. ل بدَّ من التاأكيد على اأّن "جمَد الرّب" وحلوَله مرتبطان بالن�سبة 

اإىل بني اإ�رشائيل مبكان مقّد�س، هو "امل�سكن". لكن ملاذا مل يكن بالإمكان اأن ميالأ 

جمد الرّب مكاًنا ما يف م�رش؟ ملاذا مل يكن بالإمكان تاأدية العبادة هلل يف م�رش؟ وملاذا 

طلب مو�سى من فرعون قائاًل: "اأطلق �سعبي ليعبدين يف الرّبّية" )خر 5: 1ب(؟ اإذا 

 يف م�سرية ال�سعب منذ اخلروج 
َّ
نا ن�سو�َس �سفر اخلروج نرى اأّن البلوَغ الأهم

ْ
واَكب

من م�رش وحّتى الف�سل الأخري من ال�سفر، يتحّقق، لي�س بدخول اأر�س امليعاد بحّد 

 بامتالئه من جمد الرّب.
ّ
ذاته، بل ببناء امل�سكن، ثم

1 - خر 40: 34-38 ومعطياته اللغويّة

قراءة ت�صويريّة:

العنا�رش: الغمام  ≠ النار  

الأوقات: الليل  ≠ النهار  

الأماكن: خيمة الجتماع - امل�سكن  
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الأفعال: غّطى ≠ ارتفع؛ �سار ≠ توّقف؛ دخل ≠ خرج  

الفعل الأهّم ← َماَلأَ   

اآ 34اأ  الغمام  على خيمة الجتماع   ← مالأ جمدرُ الرّب امل�سكن   ← مو�سى ل يدخل 

كرُ مو�سى، دخوًل اأو خروًجا، مرتبط :
ُّ
اأ - حتر  

- بالغمام  الذي يغّطي اأو ل يغّطي امل�سكن   

- باملجد الذي ميالأ اأم ل امل�سكن  

كرُ بني اإ�رشائيل، �سرًيا اأو توّقًفا، مرتبط: 
ُّ
ب - حتر  

- بارتفاع الغمام عن امل�سكن  

- اأو بعدم ارتفاع الغمام عن امل�سكن  

نهاًرا  ← الغمام يرتفع عن امل�سكن  ← موا�سلة ال�سري  اآ 36اأ 

نهاًرا  ← الغمام يف امل�سكن ← توقُّف عن ال�سري  اآ 38اأ 

نهاًرا  ← الغمام يف امل�سكن اآ 38اأ 

لياًل  ← النار يف ال�سحاب اآ 38ب 

النار يف الغمام لياًل  اآ 48 ب 

هناك انتقال اإًذا:

من العبودّية ← من الفراغ  

اإىل العبادة ← اإىل امللء  
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2 - موقع الن�ّس

ز البّحاثة اأقّله ثالثة اأجزاء يف �صفر اخلروج: 
ّ
ب�سكل عاّم، ميي

)1( اخلروج من م�رش )خر 1: 1 - 15: 21(؛

)2( امل�سرية من م�رش اىل �سيناء )15: 22 - 18: 27(؛

)3( اإ�رشائيل يف �سيناء: العهد وال�رشائع )19 - 40(.

يف هذا اجلزء الأخري، من املعتاد التمييز بني:

- العهد )خر 19 - 24(،

 جتديده )32 - 34(،
ّ
- ونق�س العهد ثم

- واأخرًيا التعليمات حول بناء املعبد وتنفيذها )25 - 31؛ 35 - 40(. 

نا اإًذا يف الق�سم الثالث من ال�سفر، حيث ينتهي �سفر اخلروج بـــتكري�س  يقع ن�سّ

خيمة الّلقاء وبامتالء امل�صكن من جمد الرّب )خر 40: 34-38(. باإمكان هذا الن�ّس 

ْفر يف �سكله القانويّن. بالذات اأن يقّدم مفتاح تف�سري ال�سِ

ّ
 والتاريخي

ّ
3 - الإطار الأدبي

ماذا يح�سل يف خر 40: 34-38؟ 

�سعبه )40: 35؛ رج  لي�سكن يف و�سط  ياأتي  اأّنه  اأي  الّلقاء،  يهوه خيمة  ميتلك 

. عالمات هذا احل�سور الكبرية هي "املجد" و"الغمام". 
2
)46-43 :29

- يتكّلم على هذا الزمن �سفر امللوك الأّول، حيث يفيدنا عن ت�سّلم اهلل هيكله، 

ده للرّب، فيقول:
ّ
اأي عندما اأتى لي�سكن يف الهيكل الذي كان �سليمان قد �سي

 َي�سَتِطِع الكهنةرُ 
ْ
ّب، َفَلم د�س، اأََنّ الغماَم َمالأ بيَت الَرّ َج الكهنةرُ ِمَن القرُ

َ
"وكان، مَلَّا خر

ّب. حينئٍذ قاَل �سليمان:  ّ قد َمالأَ بيَت الَرّ ، لأََنّ جمَد الَرّبرِ اأََنّ َيِقفوا للخدمِة ب�سبِب الَغمامرِ

ل�ُصكناَك  مكانًا  بهاء  بيَت  لَك  َبَنيترُ  قد  واإِين  املظلرِم،  الغيمرِ  يف  ي�صُكُن  اإَِنّه  ُبّ  الَرّ ”قاَل 

2 Cf. Anne Soupa, « Du Dieu qui vient à demeure [Exode 40, 34-38] », La Vie 
Spirituelle, n° 764 (Mai 2006) 200.
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ا 2 اأخ 5: 11 - 6: 2(.  لالأبَد“" )1 مل 8: 10-13؛ رج اأي�سً

- هناك ن�ّس اآخر ينبغي ربطه بـــ خر 40، هو حز 43: 1-7 حيث يدخل "جمدرُ 

يهوه" من جديد يف الهيكل، الذي كان قد تركه يف حز 10: 22-18:

 "وذهب بي اىل الباب، اىل الباب املّتجه نحو ال�رشق، فاإذا مبجد اإله اإ�رشائيل قد اأتى 

من جهة ال�رشق، و�سوته ك�سوت مياه غزيرة، والأر�س قد تالألأت من جمده. والروؤيا 

التي راأيتها كانت كالروؤيا التي كنترُ قد راأيتها حني اأتيترُ لتدمري املدينة، وكالروؤيا 

التي كنترُ قد راأيتها عند نهر َكبار، ف�سقطترُ على وجهي. ودخل جمُد الرّب اىل البيت 

ة، فاإرِذا مبَجدرِ 
َّ
اِخِلي اِر الَدّ من الباب املّتجه نحو ال�رشق، فحملني الروح ودخل اإىل الَدّ

ٌل واقًفا بجانبي،  ني ِمَن البيت، وكاَن َرجرُ مرُ
ّ قد َمالأَ البَيت. و�َسِمعترُ اأََحًدا يرُكِلّ الَرّبرِ

، واَلّذي اأَ�صُكُن 
َّ
وقاَل يل: يا ابَن الإِن�سان، هذا مكانرُ عر�سي ومكانرُ اأَخاِم�ِس َقَدَمي

و�َس، ل هم   الُقُدّ
َ
ي �ُس بَعَد اليومرِ بَيُت اإرِ�رشائيَل ا�صمرِ ّ فيه يف َو�ْصطرِ بني اإرِ�رشائيَل لالأَبَد، ول يُنَجرِ

َثِث ملوِكهم واأَن�ساِب قبوِرهم" )حز 43: 7-1(.  هم، ِبِزناهم وِبجرُ لوكرُ ول مرُ

ر  طهَّ
رُ
و�سي  ،)6-5 )عز  املنفى  بعد  ني 

ّ
البابلي يد  على  املهّدم  الهيكل  بناء  عاد 

رُ
�سي

اإىل  بالن�سبة   .)61-36  :4 مك   1 )رج   
ّ
املّكابي يهوذا  يد  على  اجلديد  الهيكلرُ 

لتاريخ  مفتاًحا  زمًنا  اخليمة  تكري�س  يكون  اأن  ينبغي  كان  املنفى،  بعد  ما  جماعة 

ا ربط ذلك باإعادة بناء هيكل اأور�سليم، واملبا�رشة باإعادة  اإ�رشائيل؛ من املحتمل جدًّ

 .
ّ
ة يف الع�رش الفار�سي

ّ
العبادة الطق�سي

4 - معنى بناء الهيكل

اإلٌه ما �سيادَته.   يف ال�رشق الأو�سط القدمي، تكري�س الهيكل هو وقت يوؤّكد فيه 

تنتهي روايات اخللق يف اأغلب الأحيان بت�سييد هيكل لالإله اخلالق؛ فمردوك، مثاًل، 

؛ يف اأوغاريت هناك ن�سيد طويل حول ت�سييد 
3
يبني معبًدا يف نهاية ن�سيد اإِنرُوما اإِلي�ْس

على  اإ�رشائيل،  و�سط  لي�سكن يف  الآتي  يهوه،  يوؤّكد  ذاتها،  بالطريقة  ؛ 
4
َبْعل هيكل 

3  رج بول�س الفغايل، "اإنوما اإلي�س"، املحيط اجلامع يف الكتاب املقّد�س وال�رشق القدمي، املكتبة البول�سّية وجمعّية الكتاب 

 ،
ّ
املقّد�س، بريوت 2003، �س 177. "اأنوما الي�س هو خال�سة لهوتّية حقيقّية... هو اأف�سل تعبري عن الالهوت البابلي

وقد اعتاد الكهنة اأن ين�سدوه باأّبهة يف عيد راأ�س ال�سنة..." )بول�س الفغايل، "كتابات بالد الرافدين"(.

4  رج ح�سني حّداد و�سليم جماع�س، اأنا�صيد البعل، دار اأمواج، اآذار 1995. اإّن بناء الق�رش للبعل هو لتاأكيد حكمه 

اخلرّي على الآلهة والب�رش: "يف قلب جبلي املقّد�س، يف جبل مرياثي، يف املواطن اجلميلة، يف ه�ساب الن�رش".
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�سيادته على �سعبه اإ�رشائيل؛ فاإ�رشائيل هو �سعب يهوه، ولي�س �سعَب اأيِّ اإلٍه غريه اأو اأّيِة 

ة الأوىل: "اأنا هو يهوه، 
ّ
 اخليمة التاأكيدرُ احلازمرُ على الو�سي

َ
قّوٍة اأخرى. يرُقاِبلرُ تكري�س

اإلهك، الذي اأخرجك من اأر�س م�رش، من بيت العبودّية. ل يكن لك اآلهة اأخرى 

 )خر 20: 3-2(. 
اىل جانبي"2

يكمل خر 40 رواية اخللق )تك 1(:

+ ينتهي تك 1 بتكري�س هيكٍل مقّد�س )اليوم ال�سابع، ال�سبت(، 

+ ويف خر 40 ي�صبح ليهوه م�صكٌن يف و�صطرِ العاملرِ املخلوق، لأّن اإ�رشائيَل:

اأَنا  اأَينِّ  اإلًها، وَتعَلموَن  ا، واأَكونرُ َلكم 
ً
م يل �سعب كرُ "واأَتَِّخذرُ اأ�صبَح الآن �صعبَه:  قد   -

ْخراِت امل�رشيَّني" )خر 6: 7(،  كم ِمن حتِت �سرُ كم، الَّذي يرُخِرجرُ بُّ اإِلهرُ
َّ
الر

عَلموَن 
َ
نرُ يف َو�ْسِط بني اإ�رشائيَل، واأَكونرُ لهم اإِلًها، في

- ويهوه قد اأ�صبح اإلَهُه: "واأَ�سكرُ

بُّ 
َّ
َن يف َو�ْسِطِهم، اأَنا الر �سكرُ

َ
َجهم ِمن اأَر�ِس ِم�رَش ِلي

َ
، الَّذي اأَخر همرُ بُّ اإِلهرُ

َّ
اأَينِّ اأَنا الر

م" )خر 29: 46-45(3· هرُ اإِلهرُ

5 - �صيادةرِ يهوه على اإ�رشائيل وعبادته يف م�صكنه

 اخلروِج كلَّه. 
َ
رُ م�ساألةرُ �سيادِة يهوه على اإ�رشائيل �سفر َتعربرُ

، وَمن 
ّ
د اإ�رشائيل احلقيقي

ّ
ة هي معرفة َمن هو �سي

ّ
يف خر 1-15 املع�سلة الأ�سا�سي

اأو�سح  ب�سكل  ال�سوؤال  يبدو  يهوه؟  اأم  الفرعون  "يعبد":  اأن  اإ�رشائيل  يتوّجب على 

يف   .)14 )خر  البحر  عبور  رواية  يف  كما   ،)11  -  7 )خر  ال�رشبات  رواية  يف 

هذه الف�سول، يك�سف يهوه عن �سيادته. �رشبات م�رش وعبور البحر هما برهانان 

اأّن فرعون كان قد قال: "ل اأعرف يهوه" )خر 5:  اأّنه "هو يهوه"، يف حني  على 

ف" هي ماألوفة يف هذا اجلزء من �سفر اخلروج 
ّ
2(؛ لهذا ال�سبب، اإّن "�سيغة التعر

 ،4  :14 7؛   :11 20؛   :10 29؛   ،14  :9 18؛   ،6  :8 17؛   ،5  :7 )اأنظر 

يهوه" اأنــا  اأيّن  امل�رشيّون  "فيعرف  يهوه"؛  اأنــا  اأيّن  تعلموا/يعلموا  "كي   :)18

 
ّ
"hw"ëhy> ynIåa]-yKi( ‘~yIr:’c.mi W[Üd>y؛ رج 14: 18؛ اأنظر خر 7: 5؛ بعد الن�رش النهائي w>(

يف خر 14، توؤّكد الآية الأخرية من "ن�سيد مو�سى" )خر 15: 18( ما يلي: "ميلك 

 l'ªA[l. الأبد ودائًما" <d[,(w" ~l'î[ol. $.l{àm.yI Ÿhw"ïhy؛ رج مز 146: 10:  اإىل  يهوه 
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الهدف الأخري  املعبد،  تتكّلم على م�ستقبل  ال�سابقة  الآية  Ÿhw"“hy> $.l{Ým.yI~(. كانت 
الذي  ذاك  �سكناك،  مو�سع  مرياثك،  جبل  يف  وتغر�سهم  "تقودهم،  للخروج: 

َنْته يداك" )خر 15: 17(. ميلك يهوه،  ْدَته، يا يهوه، َمْقِد�َس الرّب، الذي َح�سَّ
َّ
�َسي

كنى هما 
رُ

يكون َمِلًكا، ويكون م�سكنه يف و�سط �سعبه. اإّن مو�سوَعي ال�سيادة وال�س

الآن مّتحدان يف هذه الآيات الأخرية من "ن�سيد مو�سى".

خر 15: 21 - 18: 27: هو عبور يقود اإ�رشائيل من م�رش اإىل جبل �سيناء. يهوه 

" اإ�رشائيل، لذا �سيحّل مع�سالت �سعبه: العط�س )خر 15: 27-22،  هو الآن "مِلكرُ

17: 1-7(؛ واجلوع )16(، وهجوم الأعداء )17: 8-16(. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

ترّكز هذه الف�سول على ال�رشيعة )15: 25ب؛ 16: 4-5 و28(، وعلى تنظيم 

بة  كَّ
َ
ر  الوحيد الذي يجمع هذه الف�سول الـمرُ

ّ
ا )18(. العن�رش الإن�سائي

ًّ
ال�سعب قانوني

التي   ،)2-1  :19 رج  1؛   :17 1؛   :16 و27؛   22  :15( امل�سرية  �سيغة  هو 

 ،awB( "و�سل" ْع"(، 
َ

"َن�س  ،[sn( "انتقَل" "َرَحَل"،  َك"، 
َّ
ر "حَتَ ا الأفعال 

ً
تت�سّمن غالب

النطالِق ومكاَن  مكاَن  ة  لأماكَن خمتلفة، خا�سّ واأ�سماَء  "َحَنْه"(،   ،hnx( "برُواأْ"(، 
الو�سول، لي�س ح�رًشا اإىل اأر�س امليعاد، بل اإىل مكان حلول جمد الرّب يف م�سكنه.

6 – اإ�رشائيل "اأّمة مقّد�صة" و"مملكة كهنوتيّة" تعبد الرّب

يف  كّله.  الق�سم  هذا  "برنامج"  على  يحتوي   )8-3  :19 )خر  الأّول  الن�س 

باخلروج )19:  يهوه  يذّكر  ب�سيناء،  املتعّلق  الن�ّس  يفتتح  الذي  النبوّي  الكالم  هذا 

ولَّـه"( بني كّل �سعوب  ته )hLgs، "�ْسجرُ 4(، ويقرتح على اإ�رشائيل اأن ي�سبح "خا�سّ

الع�رش  الو�سايا  اإعالن  بعد   .)6  :19( مقّد�سة"  و"اأّمة  ة" 
ّ
كهنوتي "مملكة  الأر�س، 

)20: 1-17(، "و�رشعة العهد" )21: 22 - 23: 19(، َتختمرُ الطقو�سرُ املختلفةرُ 

ة العهدرُ يف 24: 3-8، العالقاِت اجلديدَة بني يهوه و�سعبه.  يف 24: 1-11، خا�سّ

اإ�رشائيَل  �سرُ 
ِّ
ترُكر ة". 

ّ
كهنوتي و"مملكة  مقّد�سة"  "اأّمة  يهوه،  ة  خا�سّ هو  الآن  اإ�رشائيل 

�س الر�سُّ املذكوررُ ذاترُه الكهنَة 
ِّ
ة الر�ّس بالدم. ويكر طقو�سرُ خر 24: 3-8، خا�سّ

يف خر 29؛ ل 8. للروؤيا وللوليمة يف خر 24: 9-13، كهدٍف، الت�سديقرُ على 

ني ليهوه يف و�سط "الأّمة املقّد�سة".
ّ
�سلطة الكهنة وال�سيوخ، املمثِّلني ال�رشعي

لكن ما زال ينق�س "املعبد"، مع مكّمالته التي ل غنى عنها، اأي الكهنوت واملذبح 

)رج 29: 43-46(. �سيكون هذا مو�سوع اجلزء الالحق. 
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الف�سول  هي   ،17  :31  -  15  :24 ة  خا�سّ  ،18  :31  -  12  :24 خ��ر 

ت�سييده: ينبغي  الـــذي  املعبد  ت�سميم  ملو�سى  يــهــوه  يك�سف  فيها  الــتــي 

"؛ 25: 
ْ
و ِلـي ِمْقَد�ْس ْو�َسَكنرُو ْبترَُخم

رُ
 <k'(AtB. yTiÞn>k;v'w> vD"_q.mi yliÞ Wf['îw~ ، )"ْوَع�س

8(، "وي�سنعون يل َمْقِد�ًسا، فاأ�سكن يف ما بينهم". �سيكون يهوه يف احلقيقة "ملَك" 

اجلزء، على  بهذا  يحيط  �سعبه.  فيه و�سط  ي�سكن  مقد�س  له  يكون  اإ�رشائيل، عندما 

 املـزدوج "للَّوَحيـن احلجـريَّني" اللَذين يحتويـان ال�سـريعة 
رُ
ْكــر �سـبيل الت�سمني، الذِّ

يف  ا  هامًّ دوًرا  الّلوحان  هذان  �سيلعب   .)18  :13 12؛   :24 )bah twxWl!؛ 

ة للعالقة بني يهوه و�سعبه. 
ّ
الف�سول الالحقة، لأّنهما يحتويان على ال�رشوط الأ�سا�سي

�سي�سكن يهوه يف و�سط �سعبه، فقط اإذا احرتم اإ�رشائيل هذه "ال�رشيعة".

"لوَحي  على  املكتوبة  ة" 
ّ
الأ�سا�سي "ال�رشيعة  اإ�رشائيل  يحرتم  ل   :34  -  32 خر 

اإ�رشائيل  وجود  خطر  يف  ت�سع  كبرية  اأزمة  املذّهب"  "العجل  حادثة  تثري  احلجر". 

 ،2  :32 3؛   :20 خر  )رج  ا  مناف�سً اإلًها  املذّهب"  "العجل  يرُعترب  ليهوه.  ك�سعب 

8(. هناك �سوؤال ي�سيطر على الف�سول 32 - 34: بعد حادثة "العجل املذّهب"، هل 

�صيوا�صل يهوه ت�صميمه على اأن ي�صكن يف و�صط �صعبه، ويقوده يف ال�صحراء؟ )اأنظر 33: 

3، 5، 14(. يت�سّفع مو�سى، واأخرًيا يهوه يرتاجع )33: 14، 17(. الإله الذي 

�سريافق اإ�رشائيل بعد الآن، �سيكون اإله املغفرة والرحمة )خر 34: 7-6(. 

يرُرمز اإىل جتديد العهد )خر 34( عرب اإعطاء َلوَحني جديدين لل�رشيعة، كان مو�سى 

ِتَب لوحان جديدان يف 34: 1 و27- قد ك�رشهما يف خر 32: 15-16 و19. كرُ

 .28

خر 35-40: من الآن و�ساعًدا، لقد �سار ممكًنا بناءرُ َمقِد�ٍس ياأتي يهوه لي�سكن فيه 

)40: 34-35(. عند هذا احلّد، يبنّي يهوه اأّنه "ملك اإ�رشائيل"، بعدما اأزال القدرة 

الب�رشّية التي كانت للفرعون، "والآلهة الأخرى" التي يرمز "العجل املذّهب" اإليها.

7 - جمد الرّب ميالأ امل�صكن )40: 38-34(

5
يف خر 33: 18 يطلب مو�سى من اهلل اأن "يرى جمَده"؛ فما هو هذا املجد؟

5  اأنظر "جَمْد"، قامو�س الكتاب املقد�س، جممع الكنائ�س يف ال�رشق الأدنى، بريوت 1971، �س 840؛ املحيط اجلامع 

يف الكتاب املقّد�س وال�رشق القدمي، املكتبة البول�سّية وجمعّية الكتاب املقّد�س، بريوت 2003، �س 1136-1133. 
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ٌ
قدير ظهوٌر  اهلل،  ح�سوِر  ظهوررُ  اأو  جتّلي  هو  اهلل،  �سخ�س  ملءرُ  هو  اهلل"  "جمد 

 كنوٍر �ساطع. ولكّن الإن�ساَن ل ي�ستطيعرُ اأن يراه دون اأن  ميوت:
ٌّ

ومرئي

ن  َعمَّ واأَ�سَفحرُ  اَمَك،  قرُدَّ بِّ 
َّ
الر با�سِم  واأرُنادي  اأَماَمَك،  ني 

ْ
�س بكلِّ حرُ  

ُّ
ر مرُ

”اأَ "قال:   

اأَن َتراه، لأَنَّه ل َيراين  ا َوْجهي فال َت�سَتطيعرُ  مَّ
رَحم“. وقال: ”اأَ اأَ  َمن 

رُ
اأَ�سَفح واأَرَحم

الإن�سانرُ َويحيا“" )33: 19: 20(.

ا بني "جمد اهلل" وبني "وجه اهلل"؛ ففي اآ 18 يريد مو�سى 
ً
ن�سري اإىل اأّن هناك متاهي

 
ُّ
اأن يرى "املجد"، فيجيبه اهللرُ  باأّنه لن ي�ستطيَع اأن يرى وجَهه )اآ 20(. لحًقا �سيمر

ى 
َ
َير فال  ووجَهه،  مو�سى  عيَني  �سيغّطي  اهلَل  ولكّن   ،)22 )اآ  مو�سى  اأمام  اهلل  جمدرُ 

اليقني من ح�سور اهلل -ويخترب مو�سى ذلك  اآٍن مًعا  اإًذا يف  )اآ 23(. هناك  وجَهه 

بطريقٍة فريدة- والتذكريرُ باأَنّ الإن�ساَن ل ي�ستطيعرُ اأن يقرتَب من اهلل دوَن خماطرة لأّن 

اهلَل قّدو�ٌس وخموف. ل ي�ستطيعرُ الإن�سانرُ اأن يرى من اهلل �سوى تداعياِت مروِره اأو 

نتائَجه، وكاأيّن مبو�سى كان يراه من اخلْلف )اآ 23(، اأي اأّنه ل يرى الوجه. نالحظ 

الفرَق يف النظرة اإىل هذا املو�سوع من خالل املقارنِة مع اآ 11 حيث نرى مو�سى 

يتكّلمرُ مع اهلِل وجًها لوجه.

لنتبنّيْ ما يت�سّمنه خر 40: 34-38 يف هذا ال�سياق:

، يرتبط اجلزء الأخري من هذه الف�سول )40: 34-
ّ
اأ( من ناحية الأ�صلوب الإن�صائي

38( باجلزء الأّول )35: 1-3(، بف�سل كلمة "َعَمْل" )hkalm، "َماْلأََخْه"( التي 

اإىل تك 1: 1 - 2: 4اأ،  تظهر يف 35: 2 و40: 34. هناك يف احلالتني تلميح 

اليوم  وراحة  الأ�سبوع،  على   3-1  :35 خر  يتكّلم   .3-1  :2 تك  اإىل  ة  خا�سّ

، متاًما كما 
6
ال�سابع )رج تك 2: 1-3(، ويقول خر 40: 34 اإّن مو�سى اأنهى عمله

�سبق وفعل اهلّل يف تك 2: 2: 

- تك 2: 2: "وانتهى اهلّل يف اليوم ال�سابع من عمله الذي عمله"؛

6 Frank Michaeli, Le livre de l’Exode. Commentaire de l’Ancien Testament, 
Delachaux et Niestlé, Paris 1974, p. 302.
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- خر 40: 34: "واأنهى مو�سى العمل".

ب( هناك عن�رشان اأ�صا�صيّان يف هذا الف�صل الأخري:

- ي�صكن يهوه و�صط �صعبه )40: 34-35(، وينبغي تنظيم ال�سعب وفق احل�سور 

. �سيكون هذا هدف �سفر الالويّني. 
ّ
اللهي

- من اخليمة يقود يهوه �صعبه )خر 40: 37-38(. �سي�سف �سفر العدد �َسري ترحال 

اإ�رشائيل حتت قيادة يهوه احلا�رش يف الغمام. 

ج( ينبغي اإ�سافة مالحظة اأخرية يف ما يتعّلق بهذه الف�سول. ي�سف م�سَتَهلُّ �سفر 

اخلروج "عبودّيَة" اإ�رشائيل يف م�رش )خر 1(. يف اآخر ال�سفر، "يعبد" اإ�رشائيل يهوه، 

لكّن "عبادة يهوه" لي�ست "عبودّية" اأخرى. تعني "الليتورجيا" يف العربّية، الكلمة 

وَدْه"(، "عبوديّة"، مبعنى الـ"عمل" اأو الـ"ليتورجيا"، اأي تاأدية 
رُ
ذاتها، ]hdwb )"َعب

النا�س  يعمل  �ساقًة". يف خر 35: 29-4  "اأ�سغاًل  ولي�س  ة، 
ّ
"خدمة" عفوّية وحر

و"(، اأي "كّل قلٍب هو م�ستعٌدّ 
ُّ
ـْل َنِديْب ِلـب "عن طيبة خاطر" )wBl bydn lK، "كرُ

ًدا" )35: 5 و22(؛ "كّل َمن �سخا قلبه"/"كلُّ َمن دفعه قلبه، وكّل َمن �سخت 
ّ
جي

ِّزرُ راحةرُ ال�سبت )خر 35: 1-3( بني 
نف�سه" )35: 21(. بالإ�سافة اإىل ذلك، متي

ة" التي 
ّ
ا "العبادة احلر " وبني "العبوديّة". �سي�سف �سفر الالويّني هو اأي�سً

ّ
"العمل احلر

يوؤّديها �سعب اإ�رشائيل ليهوه اإلهه يف م�سكنه املقّد�س بحلول جمده فيه. 

8 - املقاربة بني "الغمام" و"املجد"

 اخلا�ّس يف و�سط �سعبه، داخل 
ّ
ة للح�سور الإلهي

ّ
"غمام الرّب" هو العالمة املرئي

يف  امللك  �سليمان  لحًقا  �سيبنيه  الذي  للهيكل  ت�سبيًقا  ت�سّكل  التي  اللقاء،  خيمة 

املدينة املقّد�سة اأور�سليم. يحلو للتقاليد املرتبطة ب�سفر اخلروج اأن ترُرِبَز قيادَة الرّب 

ل�سعِبه بوا�سطة �سورة الغمام، وهذا ما جند امتداًدا له يف مز 78: 14: "قادهم بغمام 

هم، 
َ
يحمي لكي  غمامًة  "ومّد  مز 105: 39:  لياًل"؛ ويف  نار  من  وبعمود  نهاًرا، 

وناًرا لينرَيهم لياًل".
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ه، ح�سوٍر يرمزرُ 
َ
يف نهاية �سفر اخلروج يرُدِرجرُ الكاتبرُ ظهوَر ح�سوِر اهلل اأو جتلِّي

املجُد، وهو  اإليها.  الألوهِة، وي�سري  لَهَب  اأي  املجَد،  مًعا  اآٍن  يغّطي يف  اإليه غماٌم 

يغمره  الذي  املقّد�س  امل�سكن  يف   
ُّ
ت�ستقر اأو  ت�ستوي  التي  ذاترُها  ّةرُ 

الإلهي احلقيقةرُ 

الكبري:  الإيحاء  ذي  امل�سهد  بهذا  اخلروِج  �سفر  على  ال�ستاررُ  يرُ�سَدلرُ   . املجدرُ هذا 

ا. عالمةرُ  اأي�سً اإىل جانبه يرحتلرُ الربُّ  ال�سعب هو يف م�سريٍة يف ال�سحراء، ولكن 

الليل،  خالَل  التي،  الناررُ  وهي  َل،  املتنقِّ املَْقِد�َس  تلفُّ  التي  الغمامةرُ  هي  ح�سوِره 

يف  ه 
َ
�سعب يقود  والذي  ِر، 

ِّ
املحر اهلل  ح�سور  عن  التعبريرُ   

ُّ
يتم الطريقة  بهذه   . تتاأّلقرُ

يّة. 
ّ
�سرِيه نحو احلر

 اخلروِج، الذي اكت�سفنا من خالل �سفحاِته وجًها هلِل م�رشًقا 
رُ
يرُخَتَتمرُ هكذا �سفر

ا: ا وغام�سً
ًّ
نوراني

ظلمة  من   )22  :4 )خر   "
َ
البكر "ابَنه  اإ�رشائيَل،  انت�سَل  الذي  ررُ  ِّ

املحر فهو   -

القهر؛

َته"، و"مرياَثه"، متعاهًدا معهم مبيثاٍق  - وهو الذي كّون ك�سعٍب مقّد�ٍس "خا�سّ

�سه يف �سيناء؛
ّ
 كر

ٍّ
علني

يحا�رشرُه  والذي  واجلائع،  العط�سان،  بالبن  يعتني  الذي  الأبرُ  اهللرُ  هو   -

الأعداء؛

 عرَب الو�سايا 
ٌّ

لرُقي - هو اهلل العادلرُ الذي يتطّلبرُ اأن يكون هناك باملقابل التزاٌم خرُ

 من خالل �رشعِة العهد؛
ٌّ

الع�رش، والتزاٌم اجتماعي

، وعلى  - هو اهلل الذي يعاقب على خطيئة عبادِة الأ�سنام التي �سقط فيها اإ�رشائيلرُ

معا�سيه و"تذّمراِته" كلِّها؛

بالنعمة   
ُّ
والغني الغ�سب،  البطيء  ورحمًة،  �سفقًة  "اململوء  اهلل  ا  اأي�سً لكّنه   -

والأمانة" )خر 34: 6(؛

املعبد  ف�سحة  لقاوؤه يف   
ّ
يتم اأن  ينبغي  الذي   

ُّ
والنقي  

رُ
والطاهر القّدو�سرُ  اهللرُ  - هو 

املقّد�سة؛

ال�سحراء  م�سارات  مدى  على  �سعِبه  جانِب  اإىل  ي�سريرُ  الذي  اهللرُ  ا  اأي�سً ولكّنه   -

امل�سم�سة الّلّهابة.
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ّ
9 – �صعب اهلل واحل�صور الإلهي

ة لأحداٍث قدمية، بل هو، على عك�س 
ّ
ا ملذّكرات احتفالي �سفر اخلروج لي�س اإًذا ن�سًّ

 الذي 
ّ
ٌه اإىل �سعب اهلل يف كّل الأزمنة لكي ي�سعروا باحل�سور الإلهي ذلك، نداٌء موجَّ

ر، واملخّل�س، واملوحي. يف 
ِّ
ّية، كي يحتفَل يف الف�سِح بالربِّ املحر

ّ
يقوده نحو احلر

 حول الف�سح اأّن "كلَّ جيٍل ينبغي اأن يعترَب ذاَته وكاأّنه هو 
ٌّ

الواقع، يوؤّكدرُ مقال راّبيني

املذّكرات  ال�سالة، ويف  . لأجل ذلك، يف 
7
يْم، 10: 5( خروٌج من م�رش" )فِّ�َصحرِ

ة، �سيحتفل الكتابرُ املقّد�س 
ّ
ة، ويف اأقوال الأنبياء، ويف العرتافات الإمياني

ّ
التاريخي

ه امل�سكن". ر، "الذي اأخرجنا من م�رش"، والذي "مالأ جمدرُ
ِّ
بالرّب على اأّنه املحر

اأّية رواية ت�سمح بجمع "الغمام" و"املجد"، اإىل حدِّ اأّن "املجد" ي�ستطيعرُ اأن يظهر 

يف "الغمام" )رج خر 16: 10(؟ يبدو اأّن خر 14 يوّفر احلّل اأو اجلواَب الأف�سل؛ 

ِله  فلقد "متّجد اهللرُ على ح�ساِب فرعوَن ومركباِته وخيِله" )خر 14: 17-18( بتدخُّ

 "جمَده"، من خالل و�سِع 
َ
من اأعلى الغمام )14: 24(. هو اإًذا اإله "الغمام" َمن اأظهر

اجلي�ِس العدوِّ يف حالِة فرار. ل يرد ذكر الغمام يف الرواية، قبل خر 16، اإّل يف خر 

13: 21-22، 24؛ وعلى اأ�سا�س 14: 17-24 ا�ستطاع الكاتبرُ اأن يقارب بني 

"نار" )va(، مثل  "املجد" يو�سف وكاأّنه  اأّن  اإىل ذلك  اأ�سف  "الغمام" و"املجد". 
"الغمام" )24: 17؛ 13: 21-22؛ 14: 24(.

املرحلة الثانية التي ترى "الغمام" و"املجد" ميتلكان اخليمة اأو يتوّليانها، تبداأ يف 

اإ�رشائيل. يف  لقاءاته مع  �س مبجده مكان 
ّ
�سيكر اأّنه  اهلل  يعلن  خر 29: 34، عندما 

الواقع، املق�سود اأّوًل هو "خيمة اللقاء" )d[eÞAm lh,aoï(؛ خر 29: 44(. يخرب عن 

اللقاء، ومالأ جمدرُ  الغمامرُ خيمَة  "وغّطى  اخليمة خر 40: 35-34:  تنفيذ هذه 

واملجد  اخليمة،  يغّطي  الغمام  ا:  جدًّ وا�سح   .)34  :40(  ")!K'v.mi( امل�سكن  يهوه 

ميالأ داخَل امل�صكن. اإّن اهلل الذي ي�سكن يف و�سط ال�سعب هو الذي اأخرجه من م�رش 

)29: 45-46(، وهذا الإله بالذات هو الذي يتوّجب على اإ�رشائيل اأن يكرمه.

ل اأ�سفار التوراة الكالم على الغمام وفق وجهة نظر كلٍّ منها. بالإمكان  �ستوا�سِ

اأن نتبنّي مياًل اإىل التقريب بني الغمام واملجد واخليمة. 

م اإ�رشائيل 
ّ
املوقع املركزّي الذي ياأخذه الغمام اأثناء عبور البحر �سيخّلده ترتيبرُ خمي

 3، جامعة الروح القد�س، الك�سليك، 
ّ
يْم، �سل�سلة الأدب الّراّبيني �َصحرِ 7  اإميل عقيقي )مرتجم(، الف�صح اليهودّي – فرِ

لبنان، 2012، �س 50.
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يف ال�سحراء. �ستوجد خيمة اللقاء يف و�سطه )رج عد 2: 1-34؛ 10: 11-28؛ 

ة 2: 2، 17(. رج خا�سّ

ي الالوّيني والعدد تظهر هنا وهناك الوجوهرُ املختلفة ملو�سوع 
َ
ْفر يف روايَتي �سِ

الغمام. 

 اليونايّن )Pg(، يتجّلى املجد دوًما اإنطالًقا من خيمة 
ّ
بالن�سبة اإىل الن�ّس الكهنوتي

اللقاء )رج ل 9: 23؛ عد 14: 1؛ 20: 6(، ويرُبِلغرُ اإرادَة اهلل اإىل �سعبه من هناك. 

عندما تق�سد الن�سو�س بالأحرى دور الدليل واملر�سد الذي يقوم به اهلل، هو الغمام 

اإًذا  اللقاء )عد 9: 15-18؛ 10: 12(. ت�سبح هذه اخليمة  َمن يظهر من خيمة 

ة:
ّ
مركز التجّليات اأو الظهورات الإلهي

- ظهور املجد، عندما يتكّلم اهلل؛

- ظهور الغمام عندما ي�سري على �سعبه باأن مي�سي اأو باأن يتوّقف. 

بع�سرُ  يعتربه  ما  هذا  العمل"؛  مو�سى  "واأكمل  يلي:  ما   33  :40 خر  يف  نقراأ 

الَنَقَلِة وكاأّنه بدايةرُ اآ 34: "وعندما اأجنز مو�سى العمل". واإذ اأرُجِنَز كلُّ ما هو من عمل 

 بت�سييده 
َ
الإن�سان، حاَن الآن وقترُ جتّلي اهلل يف هذا املعبد، وهو اهللرُ َمن كان قد اأمر

اأو باإقامته.

 عن ح�سور اهلل:
ٍّ
ان )40: 34-35( وب�سكل مزدوج اأو ثنائي

َ
تعرّب الآيتان الأرُوَلي

- يغّطي الغمام خيمَة اللقاء،

- وميالأرُ جمدرُ اهلل امل�سكن.

ا يف اآ 34 و35.
ً
َرين ب�سكٍل حريّف تقريب

َّ
َتني، مكر

ّ
يرد هذا التعبريان مر

، ويرُفيدان عن ح�سوِر 
ّ
"الغمام" و"املجد" هما عن�رشان مرتبطان بالظهوِر الإلهي

اإذا كان "الغمام" هو بنوٍع خا�سٍّ عالمَة  ا. 
ًّ
اهلل، لكن دون اأن يكون اهلل ذاترُه مرئي

ح�سوِر اهلِل يف ال�سحراء، فاإّن "املجد" ي�سري بالأحرى اإىل هذا احل�سور يف الهيكل، 

كما يعرّب عن ذلك ن�سٌّ م�سابه يف ما يتعّلق مبجد اهلل، الذي ميالأ هيكَل �سليمان )1 

ني:
َ
ني التالي

َّ
ة هاتني احلقيقَتني املفهوَمني الالهوتي

ّ
مل 8: 10ي(. ولكّننا جند يف خلفي
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َفه اإرادَته،
ّ
- مفهوم جميء اهلل ولقائه مع مو�سى ليعر

- ومفهوم ح�سور اهلل الدائم يف املعبد، الأمر الذي يحول دون دخول مو�سى اإليه.

- "الغمام" هو عالمة جميء اهلل الذي ل ميكن مو�سى اأن ي�ست�سريه يف خيمة اللقاء؛

- "املجد" هو عالمة ح�سور اهلل يف امل�سكن، اإىل حيث ل ميكن مو�سى اأن يدخل.

هما  ني، 
َ
متناِفي اأو  ني  متعار�سَ اأو  متوافَقني  غرَي  يبدوان  اللذان  الالهوتان،  هذان 

الواقع النتقاَل من  توليٍف )synthèse( يطبع يف  اأو يف  هنا جمموعان يف خال�سة 

 يف و�سط 
ٍّ
ٍد ب�سكل نهائي

َّ
مفهوِم م�سكٍن منقوٍل يف ال�سحراء، اإىل مفهوم هيكٍل م�سي

ة. 
ّ
ال�سعب. قد ل َت�ستبعدرُ فكرَتا اللقاء وامل�سكن الواحدَة الأخرى بالتمام اأو بالكّلي

يعطي را�سي التف�سري التايل:

"طاملا الغمامرُ كان هناك، مل يكن با�ستطاعة مو�سى ان يدخل؛

وعندما كان الغمام يرتفع، كان مو�سى يدخل ويتكّلم معه".

اإّن �رَشّ ح�سور اهلل، الذي ل ي�ستطيعرُ الإن�سانرُ اأن يقرتب منه، ولكن الذي ي�ستطيع، 

ة بني 
ّ
 التعبريرُ عنه هكذا يف نوع من الديالكتي

ّ
ه ليتلّقى منه كلمَته، يتم

َ
باملقابل، اأن يلتقي

"الغمام" و"املجد".

تختم   )38-36  :40( اخلروج  �سفر  من  الأخرية  الثالث  الآيات  كانت  اإذا 

واملق�سوَد   
َّ
املعني لأّن  امل�ستقبل،  باجّتاه  انفتاح  مبثابة  عينه  الوقت  يف  فاإّنها   ،

َ
ْفر ال�سِ

الغمامرُ  كان  ها.  �سيجتازرُ التي  واملحّطاترُ  ال�سحراء،  يف  ال�سعِب  م�سريةرُ  هو  بهذا 

ا عالمَة ارحتاِل ال�سعِب عندما كان هذا الغمامرُ يغادررُ  عالمَة ح�سور اهلل، ولكن اأي�سً

 هذه الآيات مبا قيل عند اخلروج من م�رش )13: 21(، عندما كان 
رُ
امل�سكَن. تذّكر

ه لحًقا يف  ا مبا �سنجدرُ ه. ولكّن هذه الآياِت ترتبط اأي�سً ال�سعبرُ ي�سري، والغمامرُ يقودرُ

�سفر العدد )9: 15-23(، عندما كان ال�سعب ي�سري اأو يتوّقف، وفَق ما كان الغمامرُ 

يرتفعرُ اأو يتوّقفرُ فوق املعبد.

ل بني  هكذا يجمع الف�سل 40، باأجزائه الثالثة )اآ 1-16؛ اآ 17 هي �سلة و�سْ

اجلزَءين الأّول والثاين؛ اآ 18-33؛ اآ 34-38(، وهو مفتوٌح على التاريخ الذي 
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:)synthétique( 
ٍّ
يلي، ما عرّبْت عنه الف�سولرُ ال�سابقةرُ ب�سكٍل توليفي

- مفهوم خيمة اللقاء، ومفهوم م�سكِن اهلل؛ 

ه كلَّها؛
َ
ِل اهلِل الذي نّفذ اأوامر ّةرُ مو�سى رجرُ

ّةرُ هاروَن والكهنوت، واأّولي
- اأّولي

- ظهوررُ الغمام، وظهوررُ املجد؛ 

- ال�سريرُ يف ال�سحراء، ومنظور اإقامٍة ثابتٍة ودائمة حول املعبد، حيث �ستجري 

 العبادِة وفق التو�سيات املعطاة للكهنوت.
رُ
مرا�سم

كان  الذي  املخلِّ�س،  اهلل  يد  على  عبيًدا يف م�رش  كانوا  الذين  اأولئك  بعد حترير 

اهلل  لدن  من  ال�سعب  لهذا   
َ

اأرُعِطي الذي  الت�رشيع  وبعد  ه، 
َ
�سعب منهم  يجعل  اأن  يريد 

الذي يتكّلمرُ ويقود، ينتهي �سفر اخلروج بح�سور اهلل يف و�سط �سعبه ح�سوًرا دائًما، 

ويتجّلى عرَب جمده. يقول فون راد يف هذا ال�سياق: "اإّن جديَد الع�رِش الذي يلي �سيناَء 

هو َك�ْسفرُ "جمد يهوه" )hwhy dwbK(، الذي فيه ياأتي يهوه وي�سع ذاته يف متناول 

 ملجد يهوه على خيمة الجتماع )خر 40: 
ّ
يد اإ�رشائيل؛ َفَمَع التجّلي الأّول العلني

34ي(، حتّقق الوعدرُ القدميرُ املعَطى لالآباِء الأوائل، والذي وفَقه يريد يهوه اأن يكوَن 

.
اإلَه اإ�رشائيل )تك 17: 7("8

خامتة

ة، تر�سم م�ساًرا 
ّ
"اإّن الف�سول 19 حّتى 40 من �سفر اخلروج، وهي الأكرث اأهّمي

يظَهر  الذي  اهلل  التالية:  بالعبارة  ترُخت�رش  اأن  احلقبة  لهذه  اأّمة. ميكن  ن�سوؤ  اإىل  يوؤول 

بداية على جبل �سيناء )خر 19( ياأتي يف النهاية لي�سكن يف خيمة املوعد )خر 40(. 

ًدا و�سط �سعبه، 
ّ
اأتى "ليملك" �سي اإ�رشائيل واأعلن ال�رشيعة  ر 

َّ
اإّن اهلل الذي حر ا، 

ًّ
عملي

ويقوده عرب ال�سحراء اىل اأر�س امليعاد. عالوة على ذلك، اأ�سبح ال�سعبرُ الذي كان 

.
ا" )خر 19: 6("9

ًّ
ا كهنوتي

ً
ة مقّد�سة" و"�سعب حتت العبودّية "اأمَّ

ة املقّد�سة" )خر 19: 6(  ة"، ت�سف فكرة "الأمَّ
ّ
اإىل جانب فكرة "اململكة الكهنوتي

8 Gerhard von Rad, Théologie de l'Ancien Testament, t. I, Théologie des traditions 
historiques d'Israël, Genève, Labor & Fides, 1963, p. 212.

 الرابع ع�رش: �صفر اخلروج، 2015(، �س 1.
ّ
جان لوي �ْسَكا، "من �سيناء اإىل خيمة املوعد" )املوؤمتر البيبلي  9
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ة" ت�ستمّد هّويَتها من عهد  حالة اإ�رشائيل الذي �سيدخل العهد مع اإلهه؛ فاإ�رشائيل "اأمَّ

ة مقّد�سة"،  ة" و"اأمَّ
ّ
ه بجعله "مملكة كهنوتي

َ
مع اإلهها )خر 19: 5(. لقد وعَد اهللرُ �سعب

ا لأّنهما يربزان بجالء  اإذا �سمع �سوَته وحفظ العهد. اإّن هذين التعبريين هاّمان جدًّ

موقَع اإ�رشائيل ومكانَته بني جميع الأمم )رج خر 19: 5(.

العبادة )خر 39-35(،  اأدوات  كّل  املوعد، و�سنع  ال�سعب خيمة  ب  ن�سَ لقد 

ا، اإّذاك حلَّ "جمدرُ الرّب" يف خيمة املوعد، والغمام، الذي  واأ�سحى كلُّ �سيء معدًّ

، مالأ امل�سكن )خر 40(. لقد �سار هلل "م�سكٌن" و�سط 
ّ
هو رمٌز اآخر للحلول الإلهي

ًدا بال منازع.
ّ
�سعبه، وَمَلك اهلل �سي

مل يبِغ موؤلّفو ف�سول خر 25 - 31؛ 33 - 40 عر�َس اأفكار معّمقة حول ح�سور 

ة يف تنظيم العبادة. تبنّي هذه الف�سول كيف 
ّ
اهلل، بل تقدمي �سل�سلة اإر�سادات عملي

ياأتي اإله اخلروج واإله �سيناء لي�سكن و�سط �سعبه. 

من  ال�سعب،  بات  اإذ  الفكرة،  هذه  مراجعة  اإىل  اإ�رشائيَل  ال�سبي  اختباررُ  قاد  لقد 

فقط  حا�رًشا  اهلل  �سي�سبح  هل  بعيد.  هدف  نحو  ا  حاجًّ ي�سري  ا 
ً
�سعب ف�ساعًدا،  الآن 

ه، وي�ستعيد َمِلَكه وا�ستقالله ؟ ل اأبًدا؛ فا�ستناًدا اإىل فكر  عندما ي�سرتّد ال�سعبرُ اأر�سَ

خيمة  ي�سكن  اهلل  اأّن  الف�سول  هذه  موؤلِّفو  يوؤّكد  خا�ّس،  ب�سكل  ال، 
ّ
وحزقي اإرميا 

عابر  ما هو  اإًذا مع  اإ�رشائيل  اإله  ف 
ّ
يتكي قائًما و�سط مملكة.  ال�سحراء ل هيكاًل  يف 

�س للم�سّقات التي تالزم الرتحال. اهلل لي�س فقط يف نهاية 
ّ
وموؤّقت، ول يزدري التعر

الرتحال، اأي يف اأر�س امليعاد، اإّنه �سمن الرتحال لأّنه ياأتي لي�سكن و�سط �سعبه اأثناء 

ه.
َ

الرتحال. لقد بات مكانرُ ح�سور اهلل الرتحاَل نف�س

الغاية من تفا�سيل هذه الف�سول )خر 25 - 31؛ 33 - 40(، املمّلة اأحياًنا، 

ة": ياأتي جمد الرّب اإله اإ�رشائيل لي�سكن و�سط 
ّ
هي اإبراز تبعات هذه "الثورة الالهوتي

�سعٍب يف م�سرية، واهلل الأزيّل ياأتي ليحّل يف الزمن ويف التاريخ )خر 40: 34-

"م�سكًنا" لئًقا باهلل، واأن  ء 
ّ
اأن يهي 35، 36-38(. لقد بات لزاًما على ال�سعب 

يتنّظم وفًقا لهذا "احل�سور" القريب جدًّا. نعم، "الكلمة �سار ج�سًدا، و�سكن بيننا 

وراأينا جمده" )يو 1: 14(.
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خر 40: 34-38 : وملأ جمُد الرّب امل�سكَن
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