ھرون ١

ھـــــــــــــرون
البالغة والقوة
خروج ٣٢
القس سامى حنين
ترددت كثيراً وأنا أقف أمام شخصية ھرون ،وكان السؤال المحير
ھو .ھل يصلح أن يدرج اسمه ھرون من قائمة كتاب عظماء عاشوا
في الظل؟ ولم تكن المشكلة في أنه عاش في الظل أم ال ،ألن ظھوره
بجوار شخصية المعة كشخصية موسى ،التي أخذت كل األضواء.
جعلت شخصية ھرون في الظل فعالً .ولم نسع أن كثير من الوعاظ
والشراح يتحدثون عن شخصية ھرون .لكن الحديث واالھتمام كله
يتوجه إلى موسى فھرون بالفعل عاش في الظل .لكن وجه االعتراض
أو التردد ھو .ھل كان ھرون عظي ماً؟ ھل يستحق أن نطلق عل يه
صاحب الشخصية العظيمة أم ال؟
والحقيقة أن حكمنا
على شخصية ھرون
مبني غالبا ً على
الموقف الذي يظھر
ضعف شخصيته
ويكشف سوء تصرفه،
وذلك عندما طلب منه
الشعب أن يصنع لھم
آلھة من الذھب
ليعبدوھا .فموسى تأخر في النزول من على الجبل ،ولغة الشعب كانت
وقتئذ ،نحن ال نعلم ماذا اصابه؟ فاصنع لنا آلھة تسير أمامنا .فما كان

ھرون ٢
من ھرون إال أنه سمع للشعب ،وصنع لھم عجالً من الذھب ،وترك
ال شعب يتعبد لھذا العجل ويخطئون إلى ﷲ ،وت سبب في تعرية ال شعب
على حد قول الكتاب المقدس )ألن ھرون كان قد عراه "أي الشعب"
للھزء بين مقاوميه( "خر."٢٥ :٣٢
ھذه الحادثة وضعت ھرون في قائمة سوداء ،وتسببت في الحكم عليه
حكما ً مطلقاً ،وتركت انطباعا ً عاما ً عند الجميع على شخصية ھرون،
ف ُو صفت بأنھا شخصية سيئة ،ال ينبغي أن تكون محل تقدير أو اھتمام
أحد ،وبالتالي قل الحديث عنھا ولم يحاول الوعاظ تناول شخ صيته في
وعظھم .لكن الحقيقة أن ھذه النظرة نظرة سطحية للشخصية ،فال
ينبغي أن نحكم على أحد من موقف ولكن لألسف ھذا حكمنا كبشر،
ففي مرات كثيرة نحكم على اآلخرين من خالل موقف دون محاولة
فھم أبعاد ھذا الموقف ،وما تسبب فيه فنسقط في خطأ االحكام العامة
على اآلخر وتكون النتيجة .حكم خاطئ وتكوين صورة غير صحيحة
عن الشخص.
من ھذا المنطلق أردت أن أقوم بدراسة شخصية ھرون من جوانب
مختلفة محاوالً اكتشاف
ھذه ال شخ صية فھل ھناك
جوانب أخرى لم نعرفھا
عن ھرون يمكن بدورھا
أن تغير وجھة نظرنا
ع نه؟ و ھل ھ ناك مواقف
أخرى تحسب له غير ھذا
الموقف؟ و ما ا لذي ج عل
ھرون ينجرف وراء الشعب ويستجيب لمطالبھم؟ وھناك الكثير من
األسئلة التي نحتاج أن نجيب عليھا وذلك من خالل دراستنا للشخصية
ككل .وأھم ما دفعني لھذه الدراسة شيء واحد .وھو ھل ﷲ يدعو

ھرون ٣
شخص مثل ھرون للخدمة مع موسى وھو بھذا السوء؟ ھل أخطأ لرب
في اختياره؟
أم أنه ھذا الخطأ كان بمثابة نقطة ضعف أو سقطة في حياة ھرون.
كأي شخص آخر فجميعنا لما أخطأنا وسقطاتنا ونقاط ضعف .تسبب
لنا االنجراف واالنزالق في أخطاء لم نرغب في فعلھا.
ألم يرتكب داود الرجل الذي كان يعيش بحسب قلب الرب .خطية
الزنى والقتل .وشعر إيليا باالحباط والخوف من إيزابل بعد أن قتل
أنبياء البعل .وآساف وأرميا غارا من األشرار .ألم يحاول موسى نفسه
أن يستعفى عن رساليته أكثر من
مرة .وھل ننسى أنه غضب
وضرب الصخرة لتخرج ماء بدالً
من أن يكلمھا واألكثر من ذلك أنه
مال لرأي العشرة جواسيس أكثر
من رأي كالب ويشوع فكانت
النتيجة أنه حرم من دخول أرض
الموعد .وكثيرون من العظماء
اخطأوا لكن ال يعني أنھم أشرار،
فمنھم أتقياء وعظماء لكن ليس
إنسانا ً معصوما ً من الخطأ .مھما
علت مكانة اإلنسان له اخطاؤه.
من ھنا رأيت أنه من األفضل أن
نغوص في دراسة شخصية ھرون لمعرفة أبعادھا وجوانبھا لمختلفة
وبعدھا يمكن أن نحكم عليه .خاصة أنه ليس عيبا ً أن تكون لإلنسان
أخطاء لكن العيب ھو أنه بعد اكتشاف الخطأ يصير عليه ويستمر فيه.
دعونا نتناول شخصية ھرون لنعرف من ھو؟

ھرون ٤

ھرون :ھو أخو موسى األكبر وكان أكبر من موسى بثالث سنوات
"خروج  "٧ : ٧كان ھرون صاحب كالم متحدثاً .يعرف أن يعبر عن
نفسه جيداً ،لبقا ً قوي الحجة .بليغ فصيح اللسان .وذلك على عكس
موسى فموسى كان متلعثما ً ليس صاحب كالم ال يعرف أن يتكلم
مستقيماً .ونحن ال نعرف السبب الحقيقي وراء ھذا وال مدى االعاقة
ف ھل كان بطيء الكالم أم متعثر في الكالم .لكن ما نعرفه أنه لم يكن
كھرون الرجل الفصيح والبليغ القول.

أوالً :ھرون وتجاوبه مع الدعوة:
ل قد دعى ﷲ موسى بطري قة معجز ية من خالل العلي قة التي كا نت
مشتعلة بالنار دون
أن تحترق .وجاء
صوت ﷲ من خالل
ھذا المنظر العظيم
الذي استمال موسى
ليرى ما األمر.
وكانت دعوة الرب
لموسى واضحة.
وھي اخراج شعب
إسرائيل من مصر
وقيادتھم األرض
الموعد .وھذا يتطلب مواجھة موسى لفرعون وقواته لكن موسى
رفض وقدم للرب اال عذار التي تمن عه من قبول ا لدعوة لإلرسال ية
وجميعنا يعرف المحاوالت الكثيرة التي بذلھا موسى لالستغناء من
ھذه المھمة وبالرغم من ھذا كان اصرار الرب عجيبا ً على اختيار
موسى لھذه المھمة .وقد برھن ﷲ لموسى على دعوته له باآليات

ھرون ٥
والعجائب الكثيرة التي لم يستطع موسى أمامھا الرفض ومع ذلك
حاول أن يستعفى ألنه ليس صاحب كالم.
ورغم أن الرب أعلن له الحل لھذه المشكلة إال أنه رفض فما كان من
ﷲ إال أنه اختار ھرون لھذه المھمة ألن ھرون ھو المتحدث اللبق
صاحب الكالم .وھنا أريد أن نتوقف أمام دعوة ھرون وكيف قبل
ھرون الدعوة بتجاوب عجيب.
في األصحاح الرابع عدد  ١٦-١٤يحدد الرب لموسى مھمة ھرون
وفي عدد  ٢٧من نفس االصحاح يطلب الرب من ھرون أن يذھب
إلى البرية الستقبال موسى ،ففعل ما أمره به الرب.
ھذه األعداد توضح
أن ھرون كان
يرغب في مقابلة
موسى ألخباره أن
فرعون الذي كان
يطلب نفسه ليقتلھا
قد مات ،و بال تالي
يمكن لموسى أن
يرجع إلى مصر.
في الو قت نفسه
قال الرب لھرون
أذھب إلى البرية لتقابل موسى دون أن يفصح له عن السبب وال عن
دعوته له وترك لموسى مھمة ابالغ ھرون الدعوة.
بالفعل اخبر موسى ھرون بكل ما حدث معه .ورغم أن ھرون لم
يُدعى من الرب مباشرة كموسى ،ولم يرى المعجزات واآليات التي
صنعھا الرب مع موسى ،واألكثر من ذلك فدعوة ھرون أن يكون تابع

ھرون ٦
لموسى رغم أنه األكبر والمتحدث أكثر من موسى فھو صاحب كالم
أما موسى فھو متلعثم ،وربما يكون من وجھة نظر ھرون ،أنه ھو
األصلح من موسى لھذه المھمة وبدالً من أن يكون تابعا ً لموسى
ومجرد المتحدث باسمه يكون ھو المرسل مباشرة من الرب أمام
فرعون وأمام الشعب ،فتتسلط عليه األضواء ويأخذ ھو المكانة األولى
ويكون في الصدارة بدالً أن
يكون في الظل كل ھذا لم يشغل
بال ھرون .فلم يتردد لحظة في
قبول الدعوة ولم يحاول أن
يستعفي كموسى ولم يتردد ولم
يشك ولم يقلل من شأن دوره
كتابع ولم يفكر في وضع أي
عقبات مما ذكرھا موسى .فلم
يخاف من رفض الشعب ،أو
من رد فعل فرعون على
مطلبھم .لكن كل ما شغل بال
ھرون ھو أن الرب افتقد شعبه
وأن الرب يدعوه ليعلن أعظم
خبر للشعب وأنه يشترك مع
موسى في اخراج الشعب من
أرض العبود ية فامتأل بالر جاء وامتأل بالرسا لة ووثق في ا لدعوة
وصاحب الدعوة وفي قدرة ﷲ إله إسرائيل على تحدي فرعون بالرب.
وألنه اقتنع بالدعوة والرسالة استطاع أن يقنع الشعب وينقل لھم
احساسه وقناعته .كيف تحكم أيھا القارئ العزيز على ھرون في ھذا
الموقف؟ أليست ھذه نقطة تحسب له وھذا الموقف يبين لنا أن ھرون
كان له إيمان عظيم بالرب وله رؤية ولم يحتسب المكانياته أو
امكانيات شعبه بل وضع اتكاله وثقته فى الرب وقبل الدعوة بفرح
وفخر وشرف .نعم أنه يستحق التقدير.

ھرون ٧

ثانيا ً :ھرون الرجل الشجاع :

ظھرت شجاعة ھرون أوالً فى قبوله الدعوة رغم صعوبتھا ،وما
تتطلبه من جسارة وشجاعة ،ألنھا ليست سھلة  .فشعبه معدم ،فقير،
مستعبد ال حول له وال قوة .وفى نفس الوقت كانت مصر من أكبر
وأعظم الدول قوة عسكريا ً وسياسيا ً مع ذلك قبل الدعوة دون خوف.
ثم ظھرت ثانية فى مواجھته لفرعون .فجميعنا يعرف أن فرعون كان
قاسيا ً جباراً ذو بأس وفى نفس الوقت ھو ملك قوى لدولة قوية .فمن
يكون موسى وھرون ليقفا أ ما مه
ويملوا عليه مطالبھم .لكن ھرون
وھو المتحدث الرسمى لم يعبأ
بفرعون وقوته ووقف أمامه وطالبه
بصورة تحمل األمر والتھديد إذا لم
يستجب لمطالبھم معتمداً بشجاعة
مطلقة على الھه الذى يؤمن أنه
االقوى واالعظم من كل ملوك
االرض فمن يكون فرعون ا مام إ له
اسرائيل .فنجده يقف بكل قوة يأمر
وال يستسمح ،يأمر مھدداً وال يعطى
لفرعون أى فرصة للرفض ويقول
بملء الفم )…ھكذا يقول الرب .إله
العبرانيين أطلق شعبى ليعبدونى.
فإنه إن كنت تأبى أن تطلقھم وكنت
تمسكھم بعد .فھا يد الرب تكون على مواشيك التى فى الحقل على
الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم ،وبأ ثقيالً جداً …( خر ١ : ٩
– .١٧ – ١٣ ،٤

ھرون ٨
وفى كل مرة كان يقسى فرعون قلبه يعود الرب فيرسل له موسى
وھرون ليحذرا ويأمر من فرعون مطالبھم بكل جرأة وشجاعة.
ھذا ھو ھرون الشجاع الذى لم يھاب الملك بل أخافه وارھبه ھو
وجميع عبيده بقوة الرب إله اسرائيل.

ثالثا ً :ھرون شريك الخدمة:
لم يكن ھرون مجرد تابع لموسى كما يظن البعض وال ھو مجرد
المتحدث باسمه بل ھو شريك الخدمة معه ولنا على ھذا الكالم دالئل
كثيرة.
 -١لقد اسند الرب مھمة اخراج الشعب والوقوف أمام فرعون
لموسى وھرون مع ا ً انظر خر  " ٢٧ ،٢٦ : ٦ھذان ھما
ھرون وموسى اللذان قال الرب لھما اخرجا بني اسرائيل من
أرض مصر بحسب اجنادھم .ھما اللذان كلما فرعون ملك
مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر ھذان ھما موسى
وھرون".
ً
 -٢فى مرات عديدة كان ﷲ يتحدث إلى موسى وھرون معا واذكر
على سبيل المثال ال الحصر خر .١ : ١٢ ،٨ : ٩
كان موسى وھرون يقفا معا ً أمام فرعون وعندما صنع
-٣
الضربات أمام فرعون يذكر الوحى ان ھرون صنع اربع
ضربات ومو سى اربع ضربات وھناك ضربتان ا شتركا فيھا
معا ً خر .٨ : ٩ ،١٦ ،٦– ٥ :٨ ،١٩ ،١٠ : ٧
 -٤عندما كان يثور الشعب كان يثور على موسى وھارون معا ً ص
.٢١ – ١٩ : ٥
 -٥يذكر لنا الوحى قصة حرب اسرائيل بقيادة يشوع مع عماليق
وانه أثناء الحرب صعد موسى وھرون وحور على رأس التل
وكان موسى على الجبل ويداه ثابتتين نحو ﷲ فكان الشعب ينتقد

ھرون ٩
ولما تعب يدان يداه ترتخيان .فجاء ھرون كشريك خدمة وعاضد
وم شجع ومكمل لمو سى ودعم ھو وحور يدى مو سى فكانت يداه
ثابتتين إلى غروب الشمس  .وھزم يشوع عماليق وقومه بحد
السيف ( خر  ١٣ – ٨ : ١٧وھنا يظھر بوضوح دور ھرون
كشريك خدمة وعاضد مشجع لموسى دائماً.
 -٦فى أول لقاء للرب بالشعب بعد أن استقر الشعب فى البرية
طلب الرب من موسى أن يُص ِعد معه ھرون وسبعون من
شيوخ إسرائيل .وتمتعوا برؤية الرب إله إسرائيل خر : ٢٤
١١– ٩ ،١
وھنا فھرون كان شريك لموسى فى الخدمة بكل معانيھا فى معاناتھا
وآالمھا وتكلفتھا وفى مجدھا أيضاً .وإن الرب كان يمييز ھرون فى
مواقف كثيرة كشريك خدمة مع موسى.

رابع///ا ً :ھرون الك///اھن
األول العظيم) :خر (٢٨

يكفى ھرون فخراً وشرفا ً أن
يكون أول كاھن فى تاريخ
عالقة ﷲ بشعبه ،وأن يكون
أبو الكھنة وأول من نظم
العمل الكھنوتى على يديه،
وھو أول وسيط بين ﷲ
والشعب ،وكذلك أن يكون
كل النظام الكھنوتى ونظام الذبائح ھو رمز للكاھن األعظم والذبيحة
الحية يسوع المسيح.

ھرون ١٠
فھرون ھو أول كاھن  ومن خالله تنظمت العبادة ھو ونسله وعندما
نتأمل عمل الكاھن ندرك عظمة ھرون واالمتياز الذى ميزه ﷲ به.
وألن العمل الكھنوتى متسع وليس المجال ھنا للحديث عنه لذا
سنتحدث عنه بإيجاز ،ومن زاوية االمتياز الذى كان يحصل عليه
الكاھن.
أ ( الكاھن وس////يط بين ﷲ والش////عب :فمن أساس عمل الكاھن ھو
ال صالة ألجل ال شعب والت شفع لھم عند ﷲ وفى نفس الوقت يعلن
للشعب ما يريد ﷲ أن يعلنه  ،فقد كان ﷲ يستخدم الكاھن فى
توصيل رسالة للشعب .األكثر من ذلك كان الكاھن يقدم سلوك
الشعب فھو المرشد والمنذر والمقدم لسلوكھم وحياتھم ،والذى
يدعوھم للحياة
األمينة مع ﷲ وفى
خر ٢٩ ،٩ : ٢٨
يذكر لنا أن ھرون
كان يحمل فى صدر
مالبسه أسماء
أسباط إسرائيل
األثنى عشر لكى
يصلى من أجلھم.
ب ( تقديم الذبائح :كان للكاھن وحده حق تقديم الذبائح  نيابة عن
نفسه وعن الشعب فكل من يخطئ يأتى إلى الكاھن ليقدم عنه
ذبيحة  .باإلضافة إلى الذبائح األخرى التى يقدمھا عن الشعب
كله فى المناسبات المختلفة  .كما كان للكاھن سلطان فى الحكم
على الناس وله سلطان أن يفرز البعض ويكرسھم للخدمة أو
يحكم على البعض باالنعزال عن الناس بسبب مرض أو خطية
وال يعود إلى حياته الطبيعية إال بعد سماح من الكاھن فكلنا نذكر

ھرون ١١
المريض الذى قال له المسيح )اذھب أوالً أرى نفسك للكاھن(.
و كذ لك كان ال كاھن ي بت فى القضا يا ا لدين ية و له حق التعليم
بالناموس وتحقيق سلطان ﷲ على الشعب والعمل على نمو
العالقة والشركة بين الشعب وﷲ وكذلك كان يقوم الكاھن بمسح
الملك كما فعل صموئيل مع شاول وداود.
ج( الدخول لقدس األقداس :وقدس األقداس ھو مكان الحضور
اإللھى المتمثل فى تابوت العھد الذى يتكون من )لوحى الشريعة
– عصا ھرون – قسط المن (..وھو رمز لوجود ﷲ وسط شعبه
وكان يوضع التابوت
على المذبح الموجود
فى قدس األقداس ولم
يكن مصرح بدخوله
إال لر ئ يس ا ل ك ھنة
ومرة واحدة فقط فى
السنة .وفى قدس
األقداس كان يتواجد
رئيس الكھنة مع
شخص ﷲ ويتواجد
فى الحضرة اإللھية
ويصلى عن الشعب
ويحمل رسالة ﷲ للشعب وھذا العمل ھو أعظم ما فى عمل
الكاھن أنه الوحيد الذى يدخل ليمثل أمام الوجود اإللھى
والحضرة اإللھية.
وھذا االمتياز والعظمة أول من نالھا ھو ھرون الكاھن األول الذى
منه جاء النسل الكھنوتى على مر األجيال واألزمنة حتى مجئ
المسيح.

ھرون ١٢

واعتقد أن ھذا االمتياز الذى حصل عليه ھرون يجعله يتصدر قائمة
العظماء الذين نتحدث عنھم فى ھذا الكتاب ألنه لو لم يكن
يستحق لما أعطاه ﷲ ھذه المكانة العظمى بالطبع نحن جميعا ً ال
نستحق أى شئ ،لكن أعنى باالستحقاق أى التقدير واالحترام فلو
لم يكن ھرون جديراً بالثقة وكان يقدر تماما ً ھذا االمتياز ما كان
ﷲ أعطاه ھذه المسئولية العظمى .ليكون فوق الكل المثال
والرمز للعتيد إلى أن يأتى شخص المسيح.
خامسا ً :ھرون وضعفه :خر ٣٢
مما الشك فيه أن حدث انسياق ھرون وراء مطلب الشعب بأن يصنع
لھم إلھا ً من الذھب ليعبدوه ويقولون ھذه إلھتك يا إسرائيل كان نقطة
سوداء فى حياة
ھرون .وكما
اسميتھا نقطة ضعف
وسوف نلقى الضوء
على ھذه الحادثة
لنحللھا ونفھم
أبعادھا .ونرى ما
الذى دفع ھرون
الرتكاب مثل ھذا
الخطأ وكيف انساق وراء الشعب بھذه السلبية لكن قبل أن نبحث فى
ھذه القضية ينبغى أن ال ننسى أبداً أن كل إنسان على وجه األرض
مھما كان إيمانه ومستواه الروحى .ھناك نقطة أو نقاط ضعف فى
حياته  .وھناك مواقف خاطئة وبعضھا مشين .وربما نستغرب أن
يصدر مثل ھذا الفعل عن إنسان مؤمن تقلى يخاف ﷲ .لكن القاعدة
العامة تؤكد أنه ليس إنسانا ً بشريا ً لم يسقط فى الخطأ أو لم تكن له

ھرون ١٣
نقطة ضعف وأنا وأنت عزيزى القارئ لنا نقاط ضعف .فال نستطيع
أن نستثنى أنفسنا أو غيرنا من ھذا األمر.
لكن ھذه األخطاء أو العيوب أو نقاط الضعف ليست ھى أساس الحكم
على البشر .وشكراً  الذى ال ينظر إلينا من منظور الخطية
والضعف بل من منظور النعمة والغفران .وأننا فى المسيح تستتر
عيوبنا وضعفاتنا.
وعلى صفحات الكتاب المقدس يسجل لنا الوحى عظماء كثيرون
ويضعھم فى قائمة الشرف واألمانة رغم أنھم سقطوا فى الخطية
وتعرضوا للضعف.
لذا دعونا ال ننظر لھرون أو نحكم عليه فقط من خالل ھذه التجربة.
وننسى كل المواقف العظيمة المشرفة التى اجتازھا بنجاح .فنحن ال
نقدره .لكننا ال ندينه أو نقلل من شأنه.
مما الشك فيه أن الموقف الذى وضع فيه ھرون موقف ال يحسد
عليه .ولكن دعونا ننظر للموقف من جوانبه المختلفة وذلك بأن
نطرح بعض األسئلة التى تجعلنا نرى األمور بصورة أوضح.

وھذه األسئلة ھى:
لماذا طلب الشعب ھذا المطلب من ھرون؟
ما الذى جعل الشعب يفكر بھذه السرعة فى ترك الرب اإلله )يھوه
القدير( الذى صنع معھم كل ھذه العجائب؟ ھل ن سوا ال ضربات الع شر
لفرعون وشعبه – إنقاذھم من المالك المھلك – عبورھم البحر – المن
والسلوى -الماء العذب – عمود السحاب والنار .ھل نسوا كل ھذا فى
بضعة أسابيع؟

ھرون ١٤

لكن ھذه األسئلة لن تكون مدھشة أو غريبة لو تتبعنا األحداث منذ أن
دعا ﷲ موسى ليخرج الشعب وعرفنا رد فعل الشعب على ھذا األمر
بل وتتبعنا ردود أفعال الشعب خالل الفترة السابقة لحادثة العجل
الذھب.
ففى الضربة األولى
وجد فرعون أن ھذا
األمر ربما يتسبب فى
أن الشعب يتنبه إلى
مشكلته وكارثته ويلتفت
لحاله .فما كان إال أن
أضاف عليھم أثقاالً
أكثر وأعباء أكثر
لينشغلوا بالعمل وال
يكون لديھم فرصة للنقاش حول موضوع الخروج ،وفى نفس الوقت
ينقلبوا على موسى وھرون ويعتبروھم السبب فى أذيتھم .وكأن فرعون
استشف طبيعة شعب إسرائيل المتذمر دائما ً فمرر ھذا الطعم لھم
و كا نت النتيجة كما توقع تما ما ً -فبمجرد أن التقيا بموسى وھرون
ونجوھم قالوا لھم ) ..فقالوا لھما ينظر الرب إليكما و يقضي ألنكما
أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون و في عيون عبيده حتى تعطيا سيفا
في أيديھم ليقتلونا( خر .٢١ : ٥
فبرغم أنھم فى االصحاح الرابع والعدد الحادى والثالثين استقبلوا
موسى وھرون بفرح وترحاب وشعروا أن الرب افتقد شعبه ،نجدھم
فى االصحاح التالى يرون أن موسى وھرون سبب بليتھم.

ھرون ١٥
فى أصحاح  ١٤عندما خرجوا من مصر وقابلھم البحر من األمام
ونظروا مركبات وجيوش فرعون من خلفھم صرخوا فى وجه موسى
وقالوا له فى اصحاح  " ١٢ – ١٠ : ١٤فلما اقترب فرعون رفع بنو
إسرائيل عيونھم وإذا المصريون راحلون وراءھم ففزعوا جدا وصرخ
بنو إسرائيل إلى الرب و قالوا لموسى ھل ألنه ليست قبور في مصر
اخذتنا لنموت في البرية ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من م صر اليس
ھذا ھو الكالم الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم
المصريين النه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية"
وبعد أن أنقذھم الرب
خافوا الرب وآمنوا
به وبموسى عبده
وتغنى الشعب
بأناشيد النصر فى
االصحاح  ، ١٥ثم
عاد الشعب وتذمر
على موسى عندما
عطش فى البرية ولم
يجد ما ًء إال ماء مر
فى أصحاح : ١٦
 ٣-٢تذمروا على
الرب وعلى موسى وھرون بسبب أنھم لم يأكلوا لحما ً ،وھنا يقول
الرب لموسى انى أعطيھم وأمطر عليھم الخبز واللحم .لماذا؟ يقول
الرب لكى امتحنھم أيسلكون فى ناموس أم ال؟ فالرب كان يحاول أن
يھذب ھذا الشعب ويثبت لھم ذاته ألنه يعلم أنه ليس سھالً أن يرتبطوا
بالرب ويسلكوا فى فرائضه .فى اصحاح  ٢ : ١٧فى برية سين امتحن
الشعب الرب وخاصم موسى وھرون لعدم وجود ماء وتذمروا على
الرب حتى أعطاھم الماء من الصخرة وھكذا كانت األحداث تبرھن
على شعب متذمر دائما ً على وضعه حتى جاء الوقت الذى فيه صعد

ھرون ١٦
موسى على الجبل  ،وأبطأ فى النزول .فطلبوا من ھرون أن يصنع لھم
آلھة تسير أمامھم خر .٣٢
إذاً ھناك مشكلة فى طبيعة ونوعية الشعب نفسه فھو شعب بطبعه
متذمر عنيد فقد قال لھم موسى وھرون " في المساء تعلمون ان الرب
اخرجكم من أرض مصر و في الصباح ترون مجد الرب الستماعه
تذمركم على الرب " خر  ٦ : ١٦كما أطلق عليھم لقب شعب غليظ
الرتبة فرغم كل ما عانوه وشاھدوه من الرب ومن قدرته وعظمته
وأعماله معھم وانه بذراع رفيعة أخرجھم من أرض مصر ) خر ٣٢
 ( ٩:ھذا الحلم الذى كان ي صعب تحقيقه ،أ صبح حقيقة وھذه القوة التى
لك يكن يتخيل إسرائيلى واحد أنھا تنھزم .ھُزمت وتحرر الشعب من
العبودية  ،وأصبح ينعم بالحرية والكرامة .لكننا نجدھم فى كل ضيقة
يحنون للحياة القديمة ويرون أن العبودية والذل أفضل مما ھم فيه.
فماذا نتوقع إذا من شعب مثل ھذا الشعب ،إال أنه مجرد أن يبطئ
موسى فى نزوله من على الجبل يطلبوا من ھرون أن يصنع لھم آلھة
أخرى ليعبدوھا.
والسؤال الثانى الذى يطرح نفسه اآلن ھو:
لماذا أطاع ھرون بھذه السلبية والخنوع؟ ولماذا لم يحاول تحذيرھم
ومنعھم من ھذا الفعل الشرير؟
من الواضح أن ھرون لم يكن شخصية قيادية والدليل أن الرب اختار
موسى ليقود الشعب وھرون ظل تابعا ً ورغم أنه يملك الكثير من
المواھب والقوة لكن ھذا شئ والقيادة شئ آخر فربما يكون ھناك إنسانا ً
قديراً – حكيما ً – قويا ً – مشجعا ً له كثير من الصفات لكنه ليس قياديا ً
ال يستطيع أن يتخذ قرارات مصيرية قوية حاسمة يقنع الشعب .ليس له
كارزمة وحضور ،ليس زعيما ً  ،ليس له تأثيراً قويا ً على الناس.
وبالتالى لم يستطع أن يقود الشعب ويمنعھم من ھذا الفعل.

ھرون ١٧

األمر الثانى :ھل كان ھرون يملك أن يتحدى الشعب وھل كان الشعب
سيستجيب له ويسمع كالمه أم أنھم كانوا سينصرفون عنه ويعينون
بديالً له ليقوم بھذا الدور.
وربما نرى ھنا أمراً عجيبا ً أن ھرون يستجيب للشعب ولمطلبه
السخيف والغريب ھذا دون أن
يسجل حتى اعتراضه .وھنا
أسجل الخطأ الذى سقط فيه
ھرون  .وھو أنه لم يحاول حتى
مجرد المحاولة أن يمنع ال شعب
من ھذا السلوك الذى يعلم جيداً
أنه سلوكا ً مشينا ً ومھينا ً للرب
ولھذا نجد موسى يعنف ھرون
على عمله والتھمة التى يوجھھا
له له ھى تھ مة السلب ية التى
اساءة للشعب انه بسلبيته
وطاعته للشعب ومطالبه وعدم
وقوفه ضدھم أو حتى نصيحتھم
اساء للشعب  ٢١ : ٣٢فلعله لو
حذرھم كانوا سمعوا له أو حتى كسب البعض فى صفه ألن من يقرأ
القصة للنھاية يجد أن ھناك جماعة لم تشترك مع الشعب فى ھذه
العبادة وھذه الخطية وھذه الجماعة دعاھا موسى فى اصحاح ٣٢
وعدد ٢٦وقال من للرب فالي فاجتمع اليه جميع بني الوي  ،وطلب
منھم أن يقتل كل واحد منھم الرجال الذين اشتركوا فى ھذه العبادة،
فقتلوا نحو ثال ثة آالف ر جل .إذاً كان ھ ناك ج ما عة لم تق بل ما حدث
وكان من الممكن أن تعضد ھرون ،إن خطية ھرون أنه كان سلبيا ً جداً

ھرون ١٨
ونتيجة لذلك قال له موسى لقد عريت الشعب للھزئين أى أنه تسبب فى
مھانة الشعب وجعلھم يعطون صورة سيئة للشعوب المجاورة .كيف
أن ھذا الشعب الذى وعى اسم الرب عليه يسلك مثل ھذا السلوك
المشين ويتعرى ويفعل الفسق .ألن خطية الشعب أنه عبد آلھة غير ﷲ
ومارس الممارسات الخاطئة التى تتبع العبادة الوثنية من ممارسات
الزنا والدعارة فصار ھزئ لكل الشعوب المجاورة له .ألن كلمة أكل
وشرب ثم قام للعب أى قام للممارسات الجنسية لكن عندما نعود إلى
ھرون نجد أن بعض المفسرين يلتمسون له العذر لآلتى:
-١أن الشعب كان من خلفية وثنية ولمدة  ٤٣٠سنة فھم يرون
اآللھة المنظورة فلم يكن مألوفا ً لھم أن يعبدوا إلھا ً غير منظور
باإلضافة إلى أن بنى إسرائيل لم يفكروا فى الرب إطالقا ً ولم
تكن لھم المستويات الروحية المطلوبة للعبادة غير المنظورة –
ولقد استمر ھذا األمر فيما بعد عندما طلبوا ملكا ً منظوراً غير
ﷲ .فھنا طلبوا إلھا ً منظوراً.
-٢أن ھرون حاول احتواء الموقف فبدالً من أن يذھبوا ويضلوا
أخذ ھو الدور وطلب منھم جمع األقراط ويرى البعض أن ھذه
كانت بمثابة عقبة فى طريق ال شعب لعل الذھب ال يكفى أو أنه
يكون عزيز عليھم فيبخلوا به فيجھض المحاولة فى مھدھا
ولكن عندما فشلت المحاولة وجاءوا له بالذھب اضطر أن
يصنع لھم عجالً ويقول البعض أن ھذا العجل كان إشارة إلى
العجل المقدس عند المصريين الذى لم يكن يعبد كتمثال بل
كتج سيد م ستمر متجدد فى شكل ثور عادى ويحمل إ شارة إلى
الوجود الغير منظور إلله العوا صف .ومن ھنا فقد أراد ھرون
أن يصنع ھذا العجل ليقرب لھم فكرة الوجود الغير مرئى
للرب.

ھرون ١٩
وكذلك عندما ادعى أن غداً
) عيد للرب ( كان بالفعل
ھناك اقتراب حلول أحد
األعياد التى فيھا يحتفل
اإلسرائيليون بالرب وبالتالى
يوجھھم إلى عبادة يھوه.
كل ھذه األعذار واھية ألكثر
من سبب:
 (١تحريم الرب لعبادة التماثيل
واألصنام واألوثان بأى صورة من الصور " ال تصنع لك تمثاالً
منحوتا ً مما فى السماء من فوق وما على األرض من تحت ال
تسجد لھن وال تعبدھن"
انه تحريم كامل وشامل حتى لو كان ھذا التمثال للرب نفسه فا ال
يتجسد فى صنم من التماثيل وال يشابه اآللھة األخرى
 (٢ثانيا ً العبادة التى تمت كانت أبعد ما تكون عن عبادة ﷲ القدوس
وما صاحبھا من فسق وزنا أمر مشين وخطير
 (٣ثالثا ً أن ھذا التصرف لم يحتوى الشعب بل أسقطه فى رزيلة وشر
وخطية وجعله يتصور تصورات خاطئة عن ﷲ بل واحد منھم
عن عبادة يھوه.
إذاً ھذه كانت النقطة السوداء فى حياة ھرون وھى ) السلبية ( نحو
الفعل ال صحيح والدور الذى كان ينبغى أن يقوم به ويحذر ال شعب
ويحميھم من االنحراف واإليجابية والتجاوب مع الشر والخطية
والفساد األكثر من ذلك األعذار الواھية التى قدمھا لموسى فى
مرات كثيرة يسقط بعض المؤمنين األتقياء الذين يحفظون أنف سھم
من الشر والخطية ويعيشون بأمانة للرب فى خطية السلبية .
والسلبية ھى تجاوب مع شئ خاطئ شرير  ،وربما تكون سلبيتنا

ھرون ٢٠
مع نقطة ضعف فينا فال نحاول أن نصححھا ونقومھا ونعدلھا.
والسلبية عادة خاطئة نتركھا فتتملكنا  ،وھناك سلبية نحو تربية
أوالدنا – وفى التھاون مع األخطاء فى العمل أو الخدمة أو السلبية
فى أن نترك أنفسنا لرأى الجماھير.
ھذا الموقف ھو النقطة السوداء فى حياة ھرون ،ولعله تعلم منه وأتقن
الدرس وعرف أنه كقائد يعنى أنه قدوة وأنه مطالب أن يكون حازما ً
وأن يتخذ موقفا ً واضحا ً من الشر ،فالخطية ليست قاصرة على الفعل
الخاطئ بل ھى توبيخ الشر وإعالن الرأى الواضح فيه بل الخطية
أيضا ً ھى أننا نرى ما ھو صواب دون أن نفعله فقد قال المسيح من
رأى حسنا ً ولم يفعل فذلك خطية ،ھذا ھو مفھوم الخطية.
وھرون لم يوبخ الشر ولم يأخذ موقفا ً واضحا ً تجاھه فكانت النتيجة
انحراف الشعب لكن األمر الذى ينبغى أن نالحظه باھتمام أن الرب
وبخ ھرون توبيخا ً شديداً من خالل موسى .لكنه لم يجازيه بالشر ولم
يرفضه من خدمته ولم يصفه حتى بما يجعلنا نشعر أنه غير جدير بأن
نصفه بالعظمة .وھذا دليل على طبيعة ﷲ الحنان والرؤوف الذى يغفر
ويسامح وينسى وال يجازينا حسب آثامنا وال يصنع معنا حسب
خطايانا وفى نفس الوقت يؤكد أن ﷲ اعتبر ھذا الموقف لحظة ضعف
فى حياة ھرون أو سوء تصرف وعدم حكمة أو سلبية .لكنه لم يعتبرھا
سمة فى شخصيته بل ھى حادثة تبرھن أن اإلنسان دائما ً غير معصوم
وله ھفواته وضعفاته.

أخيراً :ھرون والبركة العظمى:
إن أروع ما نختتم به قصة ھذا الرجل العظيم .الذى عاش حياة خدمة
متفانية مكرسة للرب وكان شريك خدمة لموسى فى المعاناة كما فى
المجد والذى أطاع صوت ﷲ وتجاوب مع دعوته ووضع يده فى يد

ھرون ٢١
موسى وكتفه فى كتفه وقادا الشعب معا ً واستخدمھما الرب فى أعظم
حدث فى تاريخ شعب إسرائيل كله حدث الخروج ھذا الرجل كانت
مكافأة الرب له أنه عينه فى أعظم وظيفة وھى أن يكون كاھن للرب
وللشعب يقوم بالدور الروحى  ،دور الوسيط والشفيع  ،دور المصالح
الرجل الذى يقف أما المجد اإللھى والحضور اإللھى فى قدس
األقداس ،المكان الخاص لوجود ﷲ وسط شعبه.
ھذا الرجل كافأه الرب أيضا ً بأن يبارك الشعب فعندما أراد الرب أن
يبارك شعبه طلب من ھرون وليس من موسى أن يقف ويوجه نظره
نحو الشعب ويباركه وخرجت كلمات البركة التى نسميھا البركة
الھارونية فى سفر العدد – ٢٤ : ٦
 " ٢٦يباركك الرب و يحرسك
يضئ الرب بوجھه عليك و يرحمك
يرفع الرب وجھه عليك و يمنحك
سالما ً " .وأصبحت ھذه البركة ھى
من عمل الكاھن ھرون ونبيه من
بعده ھكذا كلل الرب حياة ھرون
بھذه البركة العظيمة ليعلن أنه كان
رجالً عظيماً .وأنه الرجل الذى انتخبه الرب من سائر الشعب ليقف
أمامه فى قدس أقداس ﷲ  .وال ننسى عصا ھرون التى أفرخت فروخا ً
وأزھرت زھراً وأنضجت لوزاً .عالمة على اختيار الرب لھرون لھذه
المھمة من كل أسباط إسرائيل .وقد أصبحت العصا عالمة دھرية
موضوعة فى تابوت العھد لتعبر عن عمل ﷲ العظيم عبر العصور
وتصبح عالمة على حضور ﷲ الحى وسط شعبه ھذا ھو ھرون
الرجل الثانى الذى عاش فى ظل موسى رغم أنه لم يكن أقل منه
حماسة وال إيمانا ً وال جھداً أو تضحية .لكنه رضى أن يكون الرجل
الثانى الذى يسند ويعضد موسى من الخلف يعيش ھو فى الظل ويكون
موسى فى النور رغم أنه األصغر فتقديراً واحتراما له.

