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  ٣٢خروج 

  

  القس سامى حنين

  

ترددت كثيراً وأنا أقف أمام ش����خص����ية ھرون، وكان الس����ؤال المحير 
ھو. ھل يص��لح أن يدرج اس��مه ھرون من قائمة كتاب عظماء عاش��وا 
في الظل؟ ولم تكن المش�����كلة في أنه عاش في الظل أم ;، :ن ظھوره 

أخذت كل ا:ض��واء.  بجوار ش��خص��ية ;معة كش��خص��ية موس��ى، التي
جعلت ش���خص���ية ھرون في الظل فعJً. ولم نس���ع أن كثير من الوعاظ 
والش���راح يتحدثون عن ش���خص���ية ھرون. لكن الحديث وا;ھتمام كله 
يتوجه إلى موسى فھرون بالفعل عاش في الظل. لكن وجه ا;عتراض 
يه  ھل يس������تحق أن نطلق عل ماً؟  كان ھرون عظي ھل  أو التردد ھو. 

  ة العظيمة أم ;؟صاحب الشخصي

  

والحقيق���ة أن حكمن���ا 
على ش���خص���ية ھرون 
م��ب��ن��ي غ���ال��ب���اً ع��ل��ى 
الموقف ال���ذي يظھر 
ض�����عف ش�����خص�����يته 
ويكشف سوء تصرفه، 
وذلك عندما طلب منه 
الش���عب أن يص���نع لھم 
آل����ھ����ة م����ن ال����ذھ����ب 
ليعبدوھا. فموسى تأخر في النزول من على الجبل، ولغة الشعب كانت 

اص��نع لنا آلھة تس��ير أمامنا. فما كان وقتئذ، نحن ; نعلم ماذا اص��ابه؟ ف



 ٢  ھرون 

من ھرون إ; أنه س���مع للش���عب، وص���نع لھم عجJً من الذھب، وترك 
شعب  سبب في تعرية ال شعب يتعبد لھذا العجل ويخطئون إلى هللا، وت ال
على حد قول الكتاب المقدس (:ن ھرون كان قد عراه "أي الش�����عب" 

  ".٢٥: ٣٢للھزء بين مقاوميه) "خر

  

ض�عت ھرون في قائمة س�وداء، وتس�ببت في الحكم عليه ھذه الحادثة و
حكماً مطلقاً، وتركت انطباعاً عاماً عند الجميع على ش��خص��ية ھرون، 
فُوصفت بأنھا شخصية سيئة، ; ينبغي أن تكون محل تقدير أو اھتمام 
أحد، وبالتالي قل الحديث عنھا ولم يحاول الوعاظ تناول شخصيته في 

ه النظرة نظرة س����طحية للش����خص����ية، فJ وعظھم. لكن الحقيقة أن ھذ
ينبغي أن نحكم على أحد من موقف ولكن لnس����ف ھذا حكمنا كبش����ر، 
ففي مرات كثيرة نحكم على اoخرين من خJل موقف دون مح��اول��ة 
فھم أبعاد ھذا الموقف، وما تس���بب فيه فنس���قط في خطأ ا;حكام العامة 

ير ص��حيحة على اoخر وتكون النتيجة. حكم خاطئ وتكوين ص��ورة غ
  عن الشخص.

  

 من ھذا المنطلق أردت أن أقوم بدراس���ة ش���خص���ية ھرون من جوانب

مختلفة محاو;ً اكتش������اف 
شخصية فھل ھناك  ھذه ال
جوان�ب أخرى لم نعرفھ�ا 
بدورھا  عن ھرون يمكن 
أن تغير وجھ���ة نظرن���ا 
ناك مواقف  عنه؟ وھل ھ
أخرى تحسب له غير ھذا 
لذي جعل  الموقف؟ وما ا

الش����عب ويس����تجيب لمطالبھم؟ وھناك الكثير من ھرون ينجرف وراء 
ا:سئلة التي نحتاج أن نجيب عليھا وذلك من خJل دراستنا للشخصية 
ككل. وأھم ما دفعني لھذه الدراس������ة ش������يء واحد. وھو ھل هللا يدعو 



 ٣  ھرون 

شخص مثل ھرون للخدمة مع موسى وھو بھذا السوء؟ ھل أخطأ لرب 
  في اختياره؟

  

نقطة ض�����عف أو س�����قطة في حياة ھرون.  نه ھذا الخطأ كان بمثابةأأم 
كأي ش��خص آخر فجميعنا لما أخطأنا وس��قطاتنا ونقاط ض��عف. تس��بب 

  لنا ا;نجراف وا;نز;ق في أخطاء لم نرغب في فعلھا.

  

لذي كان يعيش بحس�������ب قلب الرب. خطية  ألم يرتكب داود الرجل ا
الزنى والقتل. وش������عر إيليا با;حباط والخوف من إيزابل بعد أن قتل 
أنبياء البعل. وآساف وأرميا غارا من ا:شرار. ألم يحاول موسى نفسه 
أن يس���تعفى عن رس���اليته أكثر من 
مرة. وھ��ل ننس������ى أن��ه غض��������ب 

الص��خرة لتخرج ماء بد;ً وض��رب 
من أن يكلمھا وا:كثر من ذلك أنه 
مال لرأي العش���رة جواس���يس أكثر 
من رأي ك��ال��ب ويش������وع فك��ان��ت 
النتيج��ة أن��ه حرم من دخول أرض 

لموع���د. وكثيرون من العظم���اء ا
اخطأوا لكن ; يعني أنھم أش�����رار، 
فمنھم أتقي���اء وعظم���اء لكن ليس 
إنس����اناً معص����وماً من الخطأ. مھما 

  علت مكانة ا}نسان له اخطاؤه.

  

من ھنا رأيت أنه من ا:فض������ل أن 
نغوص في دراس��ة ش��خص��ية ھرون لمعرفة أبعادھا وجوانبھا لمختلفة 

خاص�����ة أنه ليس عيباً أن تكون ل{نس����ان  .وبعدھا يمكن أن نحكم عليه
  أخطاء لكن العيب ھو أنه بعد اكتشاف الخطأ يصير عليه ويستمر فيه.

  دعونا نتناول شخصية ھرون لنعرف من ھو؟



 ٤  ھرون 

  

ھو أخو موس��ى ا:كبر وكان أكبر من موس��ى بثJث س��نوات  :ھرون
" كان ھرون صاحب كJم متحدثاً. يعرف أن يعبر عن ٧:  ٧ "خروج

، لبقاً قوي الحجة. بليغ فص����يح اللس����ان. وذلك على عكس نفس����ه جيداً 
موس�����ى فموس�����ى كان متلعثماً ليس ص�����احب كJم ; يعرف أن يتكلم 
مس����تقيماً. ونحن ; نعرف الس����بب الحقيقي وراء ھذا و; مدى ا;عاقة 
نه لم يكن  ما نعرفه أ كان بطيء الكJم أم متعثر في الكJم. لكن  ھل  ف

  يغ القول.كھرون الرجل الفصيح والبل

  

   ھرون وتجاوبه مع الدعوة: أو�ً:

نت  كا قة التي  ية من خJل العلي قة معجز قد دعى هللا موس������ى بطري ل
مش������تعلة بالنار دون 
أن ت��ح��ت��رق. وج���اء 
ص��وت هللا من خJل 

العظيم ھ���ذا المنظر 
الذي اس��تمال موس��ى 
ل���ي���رى م���ا ا:م���ر. 
وك��ان��ت دعوة الرب 
لموس�����ى واض�����حة. 
وھي اخراج ش�����عب 
إس���رائيل من مص���ر 

دت��ھ��م ا:رض وق��ي���ا
الموعد. وھذا يتطلب مواجھة موس������ى لفرعون وقواته لكن موس������ى 
ية  لدعوة ل{رس�������ال عه من قبول ا رفض وقدم للرب ا;عذار التي تمن
وجميعنا يعرف المحاو;ت الكثيرة التي بذلھا موس�����ى لJس�����تغناء من 
ھذه المھمة وبالرغم من ھذا كان اص������رار الرب عجيباً على اختيار 

مة. وقد برھن هللا لموس������ى على دعوته له باoيات موس������ى لھذه المھ



 ٥  ھرون 

والعجائب الكثيرة التي لم يس������تطع موس������ى أمامھا الرفض ومع ذلك 
  حاول أن يستعفى :نه ليس صاحب كJم.

ورغم أن الرب أعلن له الحل لھذه المش����كلة إ; أنه رفض فما كان من 
هللا إ; أن��ه اخت��ار ھرون لھ��ذه المھم��ة :ن ھرون ھو المتح��دث اللبق 
بل  مام دعوة ھرون وكيف ق ص�������احب الكJم. وھنا أريد أن نتوقف أ

  ھرون الدعوة بتجاوب عجيب.

  

ون يحدد الرب لموس�����ى مھمة ھر ١٦-١٤ ص�����حاح الرابع عددفي ا:
من نفس ا;ص������حاح يطلب الرب من ھرون أن يذھب  ٢٧وفي عدد 

  إلى البرية ;ستقبال موسى، ففعل ما أمره به الرب. 

  

ھذه ا:عداد توضح 
أن ھ����رون ك����ان 
يرغ��ب في مق��ابل��ة 
موس��ى :خباره أن 
فرعون ال��ذي ك��ان 
يطلب نفس��ه ليقتلھا 
تالي  بال مات، و قد 
يمكن لموس������ى أن 
يرجع إلى مص����ر. 
 في الوقت نفس�������ه
ق���ال الرب لھرون 

أذھب إلى البرية لتقابل موس��ى دون أن يفص��ح له عن الس��بب و; عن 
  له وترك لموسى مھمة ابJغ ھرون الدعوة.دعوته 

  

ما حدث معه. ورغم أن ھرون لم  بالفعل اخبر موس������ى ھرون بكل 
يُدعى من الرب مباش����رة كموس����ى، ولم يرى المعجزات واoيات التي 

كثر من ذلك فدعوة ھرون أن يكون تابع صنعھا الرب مع موسى، وا:



 ٦  ھرون 

لموس��ى رغم أنه ا:كبر والمتحدث أكثر من موس��ى فھو ص��احب كJم 
أما موس������ى فھو متلعثم، وربما يكون من وجھة نظر ھرون، أنه ھو 
ا:ص������لح من موس������ى لھذه المھمة وبد;ً من أن يكون تابعاً لموس������ى 

أمام  ومجرد المتحدث باس�����مه يكون ھو المرس�����ل مباش�����رة من الرب
فرعون وأمام الشعب، فتتسلط عليه ا:ضواء ويأخذ ھو المكانة ا:ولى 
ويكون في الص�������دارة ب��د;ً أن 
يكون في الظل كل ھذا لم يشغل 

ھرون. فلم يتردد لحظة في بال 
قبول ال���دعوة ولم يح���اول أن 
يس��تعفي كموس��ى ولم يتردد ولم 
يش����ك ولم يقلل من ش����أن دوره 
كتابع ولم يفكر في وض������ع أي 

ات مما ذكرھا موس������ى. فلم عقب
يخاف من رفض الش������عب، أو 
م��ن رد ف��ع���ل ف��رع��ون ع��ل��ى 
مطلبھم. لكن كل ما ش������غل بال 
ھرون ھو أن الرب افتقد ش���عبه 
وأن الرب ي���دعوه ليعلن أعظم 
خبر للش�����عب وأنه يش�����ترك مع 
موس����ى في اخراج الش����عب من 
لدعوة  لة ووثق في ا بالرس�������ا  nبالرجاء وامت  nفامت ية  أرض العبود

الدعوة وفي قدرة هللا إله إسرائيل على تحدي فرعون بالرب. وصاحب 
و:نه اقتنع بالدعوة والرس������الة اس������تطاع أن يقنع الش������عب وينقل لھم 
احس���اس���ه وقناعته. كيف تحكم أيھا القارئ العزيز على ھرون في ھذا 
الموقف؟ أليس���ت ھذه نقطة تحس���ب له وھذا الموقف يبين لنا أن ھرون 

رب ول�ه رؤي�ة ولم يحتس�������ب ;مك��اني��ات�ه أو ك�ان ل�ه إيم��ان عظيم ب�ال
امكانيات ش������عبه بل وض������ع اتكاله وثقته فى الرب وقبل الدعوة بفرح 

  وفخر وشرف. نعم أنه يستحق التقدير.



 ٧  ھرون 

  

  : ھرون الرجل الشجاع :ثانياً 

ظھرت ش������جاعة ھرون أو;ً فى قبوله الدعوة رغم ص������عوبتھا، وما 
، فش��عبه معدم، فقيرتتطلبه من جس��ارة وش��جاعة ،:نھا ليس��ت س��ھلة . 

مس������تعبد ; حول له و; قوة. وفى نفس الوقت كانت مص������ر من أكبر 
  وأعظم الدول قوة عسكرياً وسياسياً مع ذلك قبل الدعوة دون خوف.

  

ثم ظھرت ثانية فى مواجھته لفرعون. فجميعنا يعرف أن فرعون كان 
ن قاس������ياً جباراً ذو بأس وفى نفس الوقت ھو ملك قوى لدولة قوية. فم

مه  ما يكون موس������ى وھرون ليقف�ا أ
ويملوا علي���ه مط���البھم. لكن ھرون 
وھو المتح���دث الرس������مى لم يعب���أ 
بفرعون وقوته ووقف أمامه وطالبه 
بص����ورة تحمل ا:مر والتھديد إذا لم 
يس����تجب لمطالبھم معتمداً بش����جاعة 
مطلق���ة على الھ���ه ال���ذى يؤمن أن���ه 
ا;ق��وى وا;ع��ظ��م م��ن ك���ل م��ل��وك 

له  ا;رض فمن يكون فرعون مام إ ا
اس�����رائيل. فنجده يقف بكل قوة يأمر 
و; يستسمح، يأمر مھدداً و; يعطى 
لفرعون أى فرص�����ة للرفض ويقول 

ھكذا يقول الرب. إله …بملء الفم (
العبرانيين أطلق ش������عبى ليعبدونى. 
فإنه إن كنت تأبى أن تطلقھم وكنت 
تمس������كھم بعد. فھا يد الرب تكون على مواش������يك التى فى الحقل على 

 ١:  ٩) خر …لخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبأ ثقيJً جداً ا
– ١٧ – ١٣، ٤.  



 ٨  ھرون 

وفى كل مرة كان يقس����ى فرعون قلبه يعود الرب فيرس����ل له موس����ى 
  وھرون ليحذرا ويأمر من فرعون مطالبھم بكل جرأة وشجاعة.

  

فه وارھبه ھو  خا بل أ ھاب الملك  لذى لم ي جاع ا ھذا ھو ھرون الش������
  بقوة الرب إله اسرائيل.وجميع عبيده 

  

 ً   :ھرون شريك الخدمة :ثالثا

لم يكن ھرون مجرد ت��ابع لموس������ى كم��ا يظن البعض و; ھو مجرد 
المتحدث باس���مه بل ھو ش���ريك الخدمة معه ولنا على ھذا الكJم د;ئل 

  كثيرة.

لقد اس������ند الرب مھمة اخراج الش������عب والوقوف أمام فرعون  -١
" ھ��ذان ھم��ا  ٢٧، ٢٦:  ٦لموس������ى وھرون مع��اً انظر خر 

ھرون وموس��ى اللذان قال الرب لھما اخرجا بني اس��رائيل من 
ھما اللذان كلما فرعون ملك  رض مص������ر بحس������ب اجنادھم.أ

مص���ر في اخراج بني اس���رائيل من مص���ر ھذان ھما موس���ى 
  وھرون".

فى مرات عديدة كان هللا يتحدث إلى موسى وھرون معاً واذكر  -٢
  .١:  ١٢، ٨:  ٩على سبيل المثال ; الحصر خر 

فا معاً أمام فرعون وعندما ص������نع كان موس������ى وھ  -٣ رون يق
الض������ربات أمام فرعون يذكر الوحى ان ھرون ص������نع اربع 
شتركا فيھا  ضربات وموسى اربع ضربات وھناك ضربتان ا

  .٨:  ٩، ١٦، ٦– ٥: ٨، ١٩، ١٠:  ٧معاً خر 

عندما كان يثور الش��عب كان يثور على موس��ى وھارون معاً ص  -٤
٢١  – ١٩:  ٥.  

يذكر لنا الوحى قص����ة حرب اس����رائيل بقيادة يش����وع مع عماليق  -٥
وانه أثناء الحرب ص����عد موس����ى وھرون وحور على رأس التل 
وكان موس��ى على الجبل ويداه ثابتتين نحو هللا فكان الش��عب ينتقد 



 ٩  ھرون 

ولما تعب يدان يداه ترتخيان. فجاء ھرون كشريك خدمة وعاضد 
ى موسى فكانت يداه ومشجع ومكمل لموسى ودعم ھو وحور يد

غروب الش�����مس . وھزم يش�����وع عماليق وقومه بحد  إلى ثابتتين
وھنا يظھر بوض�����وح دور ھرون  ١٣ – ٨:  ١٧الس�����يف ) خر 

  كشريك خدمة وعاضد مشجع لموسى دائماً.

فى أول لقاء للرب بالش����عب بعد أن اس����تقر الش����عب فى البرية  -٦
طلب الرب من   موس���ى أن يُص���ِعد معه ھرون وس���بعون من 

:  ٢٤خر  رؤية الرب إله إس���رائيلش���يوخ إس���رائيل. وتمتعوا ب
١١– ٩، ١   

  

وھنا فھرون كان ش���ريك لموس���ى فى الخدمة بكل معانيھا فى معاناتھا 
اً. وإن الرب كان يمييز ھرون فى وآ;مھا وتكلفتھا وفى مجدھا أيض������

  مواقف كثيرة كشريك خدمة مع موسى.

  

بع///اً  لك///اھن را : ھرون ا
  )٢٨خر ( :ا6ول العظيم

يكفى ھرون فخراً وش��رفاً أن 
يكون أول ك��اھن فى ت��اريخ 
عJقة هللا بش���عبه، وأن يكون 
أبو الكھن���ة وأول من نظم 
العم��ل الكھنوتى على ي��دي��ه، 
ين هللا  ب يط  وھو أول وس�������

، وكذلك أن يكون والش������عب
كل النظام الكھنوتى ونظام الذبائح ھو رمز للكاھن ا:عظم والذبيحة 

  الحية يسوع المسيح.

  



 ١٠  ھرون 

فھرون ھو أول كاھن � ومن خJله تنظمت العبادة ھو ونس��له وعندما 
ياز الذى ميزه هللا به.  تأمل عمل الكاھن ندرك عظمة ھرون وا;مت ن

يس المج��ال ھن��ا للح��دي��ث عن��ه ل��ذا و:ن العم��ل الكھنوتى متس������ع ول
س������نتحدث عنه بإيجاز، ومن زاوية ا;متياز الذى كان يحص������ل عليه 

  الكاھن.

  

فمن أس����اس عمل الكاھن ھو  الكاھن وس////يط بين هللا والش////عب:أ ) 
شفع لھم عند هللا وفى نفس الوقت يعلن  الصJة :جل الشعب والت

دم الكاھن فى للش������عب ما يريد هللا أن يعلنه ، فقد كان هللا يس������تخ
توص��يل رس��الة للش��عب. ا:كثر من ذلك كان الكاھن يقدم س��لوك 
الش���عب فھو المرش���د والمنذر والمقدم لس���لوكھم وحياتھم، والذى 
ي���دع��وھ��م ل��ل��ح��ي���اة 
ا:مين��ة مع هللا وفى 

 ٢٩، ٩:  ٢٨خ���ر 
ھرون ي��ذكر لن��ا أن 

كان يحمل فى صدر 
مJبس��������ه أس������م��اء 
باط إس������رائيل  أس������
ا:ثنى عش������ر لكى 

  .لھميصلى من أج

  

كان للكاھن وحده حق تقديم الذبائح � نيابة عن  :تقديم الذبائحب ) 
نفس�����ه وعن الش�����عب فكل من يخطئ يأتى إلى الكاھن ليقدم عنه 
ذبيحة �. با}ض��افة إلى الذبائح ا:خرى التى يقدمھا عن الش��عب 
كله فى المناس����بات المختلفة . كما كان للكاھن س����لطان فى الحكم 

س������لطان أن يفرز البعض ويكرس������ھم للخدمة أو على الناس وله 
يحكم على البعض با;نعزال عن الناس بس������بب مرض أو خطية 
و; يعود إلى حياته الطبيعية إ; بعد س��ماح من الكاھن فكلنا نذكر 



 ١١  ھرون 

    .)س����يح (اذھب أو;ً أرى نفس����ك للكاھنالمريض الذى قال له الم
ية وله ح لدين يا ا بت فى القض�������ا كاھن ي كان ال لك  ق التعليم وكذ

بالناموس وتحقيق س������لطان هللا على الش������عب والعمل على نمو 
العJقة والشركة بين الشعب وهللا وكذلك كان يقوم الكاھن بمسح 

  الملك كما فعل صموئيل مع شاول وداود.

  

لدخول لقدس ا6قداسج)  وقدس ا:قداس ھو مكان الحض������ور  :ا
لوحى الش��ريعة ا}لھى المتمثل فى تابوت العھد الذى يتكون من (

قسط المن..) وھو رمز لوجود هللا وسط شعبه  –عصا ھرون  –
وكان يوضع التابوت 
على المذبح الموجود 
فى قدس ا:قداس ولم 
يكن مص���رح بدخوله 
ھن���ة  ك ل يس ا ئ لر إ; 
ومرة واح��دة فقط فى 
الس������ن��ة. وفى ق��دس 
جد  كان يتوا ا:قداس 
رئ��ي��س ال��ك��ھ��ن���ة م��ع 
ش�����خص هللا ويتواجد 
 فى الحض�����رة ا}لھية

ويص��لى عن الش��عب 
ويحمل رس������الة هللا للش������عب وھذا العمل ھو أعظم ما فى عمل 

م الوجود ا}لھى الك���اھن أن���ه الوحي���د ال���ذى ي���دخ���ل ليمث���ل أم���ا
  .حضرة ا}لھيةوال

    

وھذا ا;متياز والعظمة أول من نالھا ھو ھرون الكاھن ا:ول الذى 
منه جاء النس������ل الكھنوتى على مر ا:جيال وا:زمنة حتى مجئ 

  المسيح.



 ١٢  ھرون 

    

واعتقد أن ھذا ا;متياز الذى حصل عليه ھرون يجعله يتصدر قائمة 
العظم��اء ال��ذين نتح��دث عنھم فى ھ��ذا الكت��اب :ن��ه لو لم يكن 

الطبع نحن جميعاً ; يس����تحق لما أعطاه هللا ھذه المكانة العظمى ب
، لكن أعنى با;ستحقاق أى التقدير وا;حترام فلو نستحق أى شئ

ديراً بالثقة وكان يقدر تماماً ھذا ا;متياز ما كان لم يكن ھرون ج
. ليكون فوق الك��ل المث��ال هللا أعط��اه ھ��ذه المس������ئولي��ة العظمى

  والرمز للعتيد إلى أن يأتى شخص المسيح.

  

   ٣٢خر  :: ھرون وضعفهخامساً 

مما ;شك فيه أن حدث انسياق ھرون وراء مطلب الشعب بأن يصنع 
يقولون ھذه إلھتك يا إس����رائيل كان نقطة لھم إلھاً من الذھب ليعبدوه و

س�������وداء فى حي���اة 
ھ������رون. وك�����م�����ا 
اسميتھا نقطة ضعف 
وسوف نلقى الضوء 
على ھ���ذه الح���ادث���ة 
ل��ن��ح��ل��ل��ھ���ا ون��ف��ھ��م 
أبع��ادھ��ا. ونرى م��ا 
ال���ذى دف���ع ھ���رون 
;رتك��اب مث��ل ھ��ذا 

الس��لبية لكن قبل أن نبحث فى  الخطأ وكيف انس��اق وراء الش��عب بھذه
نس��ى أبداً أن كل إنس��ان على وجه ا:رض ھذه القض��ية ينبغى أن ; ن

. ھناك نقطة أو نقاط ض�����عف فى مھما كان إيمانه ومس�����تواه الروحى
. وربما نس����تغرب أن حياته . وھناك مواقف خاطئة وبعض����ھا مش����ين

يص���در مثل ھذا الفعل عن إنس���ان مؤمن تقلى يخاف هللا .لكن القاعدة 
الخطأ أو لم تكن له  العامة تؤكد أنه ليس إنس����اناً بش����رياً لم يس����قط فى



 ١٣  ھرون 

. فJ نس�تطيع نقطة ض�عف وأنا وأنت عزيزى القارئ لنا نقاط ض�عف
  أن نستثنى أنفسنا أو غيرنا من ھذا ا:مر.

  

لكن ھذه ا:خطاء أو العيوب أو نقاط الضعف ليست ھى أساس الحكم 
على البش������ر. وش������كراً � ال��ذى ; ينظر إلين��ا من منظور الخطي��ة 

بل من منظور النعمة والغفران. وأننا فى المس���يح تس���تتر  والض���عف
  عيوبنا وضعفاتنا.

  

وعلى ص������فحات الكتاب المقدس يس������جل لنا الوحى عظماء كثيرون 
ويض����عھم فى قائمة الش����رف وا:مانة رغم أنھم س����قطوا فى الخطية 

  وتعرضوا للضعف.

  

. فقط من خJل ھذه التجربة كم عليهننظر لھرون أو نح لذا دعونا ;

وننس���ى كل المواقف العظيمة المش���رفة التى اجتازھا بنجاح. فنحن ; 
  .لكننا ; ندينه أو نقلل من شأنه .نقدره

  

مما ;ش�����ك فيه أن الموقف الذى وض�����ع فيه ھرون موقف ; يحس�����د 
علي��ه. ولكن دعون��ا ننظر للموقف من جوانب��ه المختلف��ة وذل��ك ب��أن 

  ورة أوضح.نطرح بعض ا:سئلة التى تجعلنا نرى ا:مور بص

  

  :وھذه ا6سئلة ھى

  ؟لماذا طلب الشعب ھذا المطلب من ھرون

يھوه فى ترك الرب ا}له (ما الذى جعل الش�����عب يفكر بھذه الس�����رعة 
سوا الضربات العشر ) الذى صنع معھم كل ھذه العجائبالقدير ؟ ھل ن

المن  –عبورھم البحر  –إنقاذھم من المJك المھلك  –لفرعون وش���عبه 
عمود الس��حاب والنار. ھل نس��وا كل ھذا فى  –الماء العذب  -ىوالس��لو

  بضعة أسابيع؟



 ١٤  ھرون 

  

لكن ھذه ا:س��ئلة لن تكون مدھش��ة أو غريبة لو تتبعنا ا:حداث منذ  أن 
دعا هللا موس��ى ليخرج الش��عب وعرفنا رد فعل الش��عب على ھذا ا:مر 
بل وتتبعنا ردود أفعال الش������عب خJل الفترة الس�������ابقة لحادثة العجل 

  .لذھبا

  

ففى الض������رب��ة ا:ولى 
وج���د فرعون أن ھ���ذا 
ا:مر ربما يتس�����بب فى 
أن الش������ع��ب يتنب��ه إلى 
مشكلته وكارثته ويلتفت 
لح��ال��ه. فم��ا ك��ان إ; أن 
أض��������اف عليھم أثق��ا;ً 
أك��ث��ر وأع��ب���اء أك��ث��ر 
لينش������غلوا ب��العم��ل و; 

، وفى نفس الوقت ھم فرص����ة للنقاش حول موض����وع الخروجيكون لدي
ھرون ويعتبروھم السبب فى أذيتھم. وكأن فرعون ينقلبوا على موسى و

اس����تش����ف طبيعة ش����عب إس����رائيل المتذمر دائماً فمرر ھذا الطعم لھم 
ماً  نت النتيج�ة كم�ا توقع تم�ا كا وس������ى وھرون بم فبمجرد أن التقي�ا -و

.. فقالوا لھما ينظر الرب إليكما و يقض������ي :نكما ونجوھم قالوا لھم (
و في عيون عبيده حتى تعطيا س������يفا أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون 

  .٢١ : ٥في أيديھم ليقتلونا) خر 

  

فبرغم أنھم فى ا;ص������حاح الرابع والعدد الحادى والثJثين اس������تقبلوا 
، نجدھم موس���ى وھرون بفرح وترحاب وش���عروا أن الرب افتقد ش���عبه

  فى ا;صحاح التالى يرون أن موسى وھرون سبب بليتھم.

  



 ١٥  ھرون 

من مص������ر وقابلھم البحر من ا:مام عندما خرجوا  ١٤ص������حاح أفى 
ونظروا مركبات وجيوش فرعون من خلفھم ص��رخوا فى وجه موس��ى 

"  فلما اقترب فرعون رفع بنو  ١٢  – ١٠:  ١٤وقالوا له فى اص��حاح 
صرخ ذا المصريون راحلون وراءھم ففزعوا جدا وإسرائيل عيونھم وإ

ور في مص��ر نه ليس��ت قبلى الرب و قالوا لموس��ى ھل :إئيل س��راإبنو 
اخذتنا لنموت في البرية ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر اليس 
ھ��ذا ھو الكJم ال��ذي كلمن��اك ب��ه في مص������ر ق��ائلين كف عن��ا فنخ��دم 
المص���ريين ;نه خير لنا ان نخدم المص���ريين من ان نموت في البرية" 
وبعد أن أنقذھم الرب 
خ���افوا الرب وآمنوا 
ب�ه وبموس������ى عب�ده 

الش��������ع���ب وت��غ��ن��ى 
اش����يد النص����ر فى بأن

، ثم  ١٥ا;ص�����حاح 
عاد الش������عب وتذمر 
على موس������ى عندما 
عطش فى البرية ولم 
ماء مر  ماًء إ;  يجد 

 : ١٦ص������حاح أفى 
ت���ذمروا على  ٣-٢

، وھنا يقول الرب وعلى موس������ى وھرون بس������بب أنھم لم يأكلوا لحماً 
؟ يقول . لم�اذاطر عليھم الخبز واللحمأعطيھم وأمالرب لموس������ى انى 

؟ فالرب كان يحاول أن امتحنھم أيس������لكون فى ناموس أم ; ىالرب لك
يھذب ھذا الش���عب ويثبت لھم ذاته :نه يعلم أنه ليس س���ھJً أن يرتبطوا 

فى برية سين امتحن  ٢:  ١٧بالرب ويسلكوا فى فرائضه. فى اصحاح 
الش���عب الرب وخاص���م موس���ى وھرون لعدم وجود ماء وتذمروا على 

الص������خرة وھكذا كانت ا:حداث تبرھن  الرب حتى أعطاھم الماء من
على ش���عب متذمر دائماً على وض���عه حتى جاء الوقت الذى فيه ص���عد 



 ١٦  ھرون 

موسى على الجبل ، وأبطأ فى النزول. فطلبوا من ھرون أن يصنع لھم 
   .٣٢آلھة تسير أمامھم خر 

  

إذاً ھناك مش����كلة فى طبيعة ونوعية الش����عب نفس����ه فھو ش����عب بطبعه 
د قال لھم موس��ى وھرون " في المس��اء تعلمون ان الرب متذمر عنيد فق

اخرجكم من أرض مص���ر و في الص���باح ترون مجد الرب ;س���تماعه 
كما أطلق عليھم لقب ش������عب غليظ  ٦:  ١٦تذمركم على الرب " خر 

الرتبة فرغم كل ما عانوه وش�������اھدوه من الرب ومن قدرته وعظمته 
 ٣٢ض مص�����ر ( خر وأعماله معھم وانه بذراع رفيعة أخرجھم من أر

) ھذا الحلم الذى كان يصعب تحقيقه، أصبح حقيقة وھذه القوة التى  ٩:
. ھُزمت وتحرر الش���عب من لك يكن يتخيل إس���رائيلى واحد أنھا تنھزم

العبودية ، وأص���بح ينعم بالحرية والكرامة. لكننا نجدھم فى كل ض���يقة 
ھم فيه. يحنون للحياة القديمة ويرون أن العبودية والذل أفض�������ل مما 

، إ; أنه مجرد أن يبطئ فماذا نتوقع إذا من ش������عب مثل ھذا الش������عب
أن يص���نع لھم آلھة  روننزوله من على الجبل يطلبوا من ھ موس���ى فى

  .أخرى ليعبدوھا

  

  :ل الثانى الذى يطرح نفسه اOن ھووالسؤا

؟ ولماذا لم يحاول تحذيرھم لبية والخنوعس������للماذا أطاع ھرون بھذه ا
  ھذا الفعل الشرير؟ ومنعھم من

  

من الواض��ح أن ھرون لم يكن ش��خص��ية قيادية والدليل أن الرب اختار 
موس������ى ليقود الش������عب وھرون ظل تابعاً ورغم أنه يملك الكثير من 
المواھب والقوة لكن ھذا شئ والقيادة شئ آخر فربما يكون ھناك إنساناً 

نه ليس قيادياً مش���جعاً له كثير من الص���فات لك –قوياً  –حكيماً  –قديراً 
; يستطيع أن يتخذ قرارات مصيرية قوية حاسمة يقنع الشعب. ليس له 

  كارزمة وحضور، ليس زعيماً ، ليس له تأثيراً قوياً على الناس.

  وبالتالى لم يستطع أن يقود الشعب ويمنعھم من ھذا الفعل.



 ١٧  ھرون 

  

ھل كان ھرون يملك أن يتحدى الشعب وھل كان الشعب  :ا6مر الثانى
جيب له ويس��مع كJمه أم أنھم كانوا س��ينص��رفون عنه ويعينون س��يس��ت

  بديJً له ليقوم بھذا الدور.

  

به  باً أن ھرون يس������تجيب للش������عب ولمطل وربما نرى ھنا أمراً عجي
الس���خيف والغريب ھذا دون أن 
يس�����جل حتى اعتراض�����ه. وھنا 

الخطأ الذى س������قط فيه أس������جل 
ھرون . وھو أنه لم يحاول حتى 

شعب مجرد المحاولة أن  يمنع ال
من ھذا الس���لوك الذى يعلم جيداً 

  أنه سلوكاً مشيناً ومھيناً للرب 

  

ولھذا نجد موس��ى يعنف ھرون 
على عمله والتھمة التى يوجھھا 
ية التى  مة الس������لب له ھى تھ له 
اس������اءة للش������عب انه بس������لبيته 
وطاعته للش���عب ومطالبه وعدم 
وقوفه ضدھم أو حتى نصيحتھم 

لو فلعله  ٢١:  ٣٢اساء للشعب 
حذرھم كانوا س���معوا له أو حتى كس���ب البعض فى ص���فه :ن من يقرأ 
القص������ة للنھاية يجد أن ھناك جماعة لم تش������ترك مع الش������عب فى ھذه 

 ٣٢العبادة وھذه الخطية وھذه الجماعة دعاھا موس������ى فى اص������حاح 
يه جميع بني ;وي ، وطلب ٢٦وعدد  وقال  من للرب فالي فاجتمع ال

، ال الذين اش������تركوا فى ھذه العبادةم الرجمنھم أن يقتل كل واحد منھ
ما حدث فقتلوا نحو ثJثة آ;ف رجل بل  عة لم تق كان ھناك جما . إذاً 

، إن خطية ھرون أنه كان  سلبياً جداً وكان من الممكن أن تعضد ھرون



 ١٨  ھرون 

ونتيجة لذلك قال له موسى لقد عريت الشعب للھزئين أى أنه تسبب فى 
رة س��يئة للش��عوب المجاورة. كيف مھانة الش��عب وجعلھم يعطون ص��و

أن ھذا الش����عب الذى وعى اس����م الرب عليه يس����لك مثل ھذا الس����لوك 
المشين ويتعرى ويفعل الفسق. :ن خطية الشعب أنه عبد آلھة غير هللا 
ومارس الممارس�����ات الخاطئة التى تتبع العبادة الوثنية من ممارس�����ات 

. :ن كلمة أكل الزنا والدعارة فص���ار ھزئ لكل الش���عوب المجاورة له
وش���رب ثم قام للعب أى قام للممارس���ات الجنس���ية لكن عندما نعود إلى 

  :المفسرين يلتمسون له العذر ل�تىھرون نجد أن بعض 

  

س������نة فھم يرون  ٤٣٠أن الش������عب كان من خلفية وثنية ولمدة -١
اoلھة المنظورة فلم يكن مألوفاً لھم أن يعبدوا إلھاً غير منظور 

ن بنى إس���رائيل لم يفكروا فى الرب إطJقاً ولم با}ض���افة إلى أ
 –تكن لھم المستويات الروحية المطلوبة للعبادة غير المنظورة 

ولقد اس���تمر ھذا ا:مر فيما بعد عندما طلبوا ملكاً منظوراً غير 
  هللا. فھنا طلبوا إلھاً منظوراً.

أن ھرون حاول احتواء الموقف فبد;ً من أن يذھبوا ويض������لوا -٢
الدور وطلب منھم جمع ا:قراط ويرى البعض أن ھذه  أخذ ھو

شعب لعل الذھب ; يكفى أو أنه  كانت بمثابة عقبة فى طريق ال
يكون عزيز عليھم فيبخلوا ب��ه فيجھض المح��اول��ة فى مھ��دھ��ا 
ولكن عندما فش������لت المحاولة وجاءوا له بالذھب اض������طر أن 

ى يص���نع لھم عجJً ويقول البعض أن ھذا العجل كان إش���ارة إل
العجل المقدس عند المص������ريين الذى لم يكن يعبد كتمثال بل 
شارة إلى  شكل ثور عادى ويحمل إ كتجسيد مستمر متجدد فى 
الوجود الغير منظور }له العواصف. ومن ھنا فقد أراد ھرون 
أن يص������نع ھ��ذا العج��ل ليقرب لھم فكرة الوجود الغير مرئى 

  للرب.



 ١٩  ھرون 

وكذلك عندما ادعى أن غداً    
) ك���ان ب���الفع��ل  ( عي���د للرب

ھ��ن���اك اق��ت��راب ح��ل��ول أح���د 
يھ���ا يحتف���ل  لتى ف ا:عي���اد ا
ا}س����رائيليون بالرب وبالتالى 

  يوجھھم إلى عبادة يھوه.  

     

كل ھذه ا6عذار واھية 6كثر  
  :من سبب

  

) تحريم الرب لعبادة التماثيل ١
وا:ص�نام وا:وثان بأى ص�ورة من الص�ور " ; تص�نع لك تمثا;ً 

ماء من فوق وما على ا:رض من تحت ; منحوتاً مما فى  الس������
  تسجد لھن و; تعبدھن"

انه تحريم كامل وشامل حتى لو كان ھذا التمثال للرب نفسه فا� ;     
  يتجسد فى صنم من التماثيل و; يشابه اoلھة ا:خرى

ياً العبادة التى تمت كانت أبعد ما تكون عن عبادة هللا القدوس ٢ ) ثان
  سق وزنا أمر مشين وخطيروما صاحبھا من ف

) ثالثاً أن ھذا التصرف لم يحتوى الشعب بل أسقطه فى رزيلة وشر ٣
وخطية وجعله يتص����ور تص����ورات خاطئة عن هللا بل واحد منھم 

  عن عبادة يھوه. 

إذاً ھذه كانت النقطة الس�وداء فى حياة ھرون وھى ( الس�لبية ) نحو     
شعب الفعل الصحيح والدور الذى كان ينبغى أن  يقوم به ويحذر ال

ويحميھم من ا;نحراف وا}يجابية والتجاوب مع الش������ر والخطية 
والفس�����اد ا:كثر من ذلك ا:عذار الواھية التى قدمھا لموس�����ى فى 
سھم  مرات كثيرة يس�قط بعض المؤمنين ا:تقياء الذين يحفظون أنف
من الش�����ر والخطية ويعيش�����ون بأمانة للرب فى خطية الس�����لبية . 

ى تجاوب مع ش�ئ خاطئ ش�رير ، وربما تكون س�لبيتنا والس�لبية ھ



 ٢٠  ھرون 

مع نقطة ض�����عف فينا فJ نحاول أن نص�����ححھا ونقومھا ونعدلھا. 
والس����لبية عادة خاطئة نتركھا فتتملكنا ، وھناك س����لبية نحو تربية 

وفى التھاون مع ا:خطاء فى العمل أو الخدمة أو السلبية  –أو;دنا 
  فى أن نترك أنفسنا لرأى الجماھير.

  

، ولعله تعلم منه وأتقن ھو النقطة الس���وداء فى حياة ھرون ھذا الموقف
 الدرس وعرف أنه كقائد يعنى أنه قدوة وأنه مطالب أن يكون حازماً 

، فالخطية ليس��ت قاص��رة على الفعل وأن يتخذ موقفاً واض��حاً من الش��ر
الخاطئ بل ھى توبيخ الش�����ر وإعJن الرأى الواض�����ح فيه بل الخطية 

من ننا نرى ما ھو ص���واب دون أن نفعله فقد قال المس���يح أيض���اً ھى أ
  .، ھذا ھو مفھوم الخطيةرأى حسناً ولم يفعل فذلك خطية

  

وھرون لم يوبخ الش�����ر ولم يأخذ موقفاً واض�����حاً تجاھه فكانت النتيجة 
انحراف الش������عب لكن ا:مر الذى ينبغى أن نJحظه باھتمام أن الرب 

وس��ى. لكنه لم يجازيه بالش��ر ولم وبخ ھرون توبيخاً ش��ديداً من خJل م
يرفضه من خدمته ولم يصفه حتى بما يجعلنا نشعر أنه غير جدير بأن 
نصفه بالعظمة. وھذا دليل على طبيعة هللا الحنان والرؤوف الذى يغفر 
ويس����امح وينس����ى و; يجازينا حس����ب آثامنا و; يص����نع معنا حس����ب 

موقف لحظة ض�عف خطايانا وفى نفس الوقت يؤكد أن هللا اعتبر ھذا ال
فى حياة ھرون أو سوء تصرف وعدم حكمة أو سلبية. لكنه لم يعتبرھا 
سمة فى شخصيته بل ھى حادثة تبرھن أن ا}نسان دائماً غير معصوم 

  وله ھفواته وضعفاته.

  

  :: ھرون والبركة العظمىأخيراً 

إن أروع ما نختتم به قص����ة ھذا الرجل العظيم .الذى عاش حياة خدمة 
مكرس���ة للرب وكان ش���ريك خدمة لموس���ى فى المعاناة كما فى متفانية 

المجد والذى أطاع ص����وت هللا وتجاوب مع دعوته ووض����ع يده فى يد 



 ٢١  ھرون 

موس��ى وكتفه فى كتفه وقادا الش��عب معاً واس��تخدمھما الرب فى أعظم 
حدث فى تاريخ ش����عب إس����رائيل كله حدث الخروج ھذا الرجل كانت 

ظيفة وھى أن يكون كاھن للرب مكافأة الرب له أنه عينه فى أعظم و
وللشعب يقوم بالدور الروحى ، دور الوسيط والشفيع ، دور المصالح 

ور ا}لھى فى ق��دس ى والحض������الرج��ل ال��ذى يقف أم��ا المج��د ا}لھ
  ، المكان الخاص لوجود هللا وسط شعبه.ا:قداس

  

ھذا الرجل كافأه الرب أيض���اً بأن يبارك الش���عب فعندما أراد الرب أن 
عبه طلب من ھرون وليس من موس���ى أن يقف ويوجه نظره يبارك ش���

نحو الش������عب ويباركه وخرجت كلمات البركة التى نس������ميھا البركة 
 – ٢٤:  ٦الھارونية فى س���فر العدد 

" يب��ارك��ك الرب و يحرس��������ك  ٢٦
يضئ الرب بوجھه عليك و يرحمك  
يرفع الرب وجھ��ه علي��ك و يمنح��ك 
سJماً  ". وأصبحت ھذه البركة ھى 

الك��اھن ھرون ونبي��ه من من عم��ل 
بع��ده ھك��ذا كل��ل الرب حي��اة ھرون 
بھذه البركة العظيمة ليعلن أنه كان 
رجJً عظيماً. وأنه الرجل الذى انتخبه الرب من س����ائر الش����عب ليقف 

روخاً أمامه فى قدس أقداس هللا . و; ننسى عصا ھرون التى أفرخت ف
لھرون لھذه  . عJمة على اختيار الربوأزھرت زھراً وأنضجت لوزاً 

. وقد أص���بحت العص���ا عJمة دھرية المھمة من كل أس���باط إس���رائيل
موض����وعة فى تابوت العھد لتعبر عن عمل هللا العظيم عبر العص����ور 
وتص����بح عJمة على حض����ور هللا الحى وس����ط ش����عبه ھذا ھو ھرون 
قل منه  نه لم يكن أ لذى عاش فى ظل موس������ى رغم أ ثانى ا الرجل ال

جھداً أو تض���حية. لكنه رض���ى أن يكون الرجل  حماس���ة و; إيماناً و;
الثانى الذى يسند ويعضد موسى من الخلف يعيش ھو فى الظل ويكون 

 موسى فى النور رغم أنه ا:صغر فتقديراً واحتراما له.


