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 جد امل
 كر�د بقلم جون 

، طلب موىس طلبًا غر�بًا: ب� اهللا واإل�سانهذا احلوار  ضمن ب� اهللا وموىس.  ا محيمً  ديثًا �شهد ح  ٣٣يف خروج 
ِرِ� : «"َ�َقاَل 

َ
ِج�ُ : «َ�َقاَل  .» َ�َْدكَ  أ

ُ
اَمَك  ُجوَديِت  لُكَّ  أ نَاِدي. قُدَّ

ُ
اَمَك  الرَّبِّ  بِاْسمِ  َوأ تََراَءُف . قُدَّ

َ
تََراَءُف، َمنْ  ىلَعَ  َوأ

َ
رَْحمُ  أ

َ
  َوأ

رَْحمُ   َمنْ 
َ
  جواب عندما طلب أن يرى "�ده"؟ و�يف نفهم  من اهللا    بالضبط). ما اذلي طلبه موىس  ١٩–١٨(اآليات    "»أ

 اهللا ىلع طلب موىس؟ 

م �شلك شائع  �د. فبالنسبة نلا، �ُستخدَ ة مللك املعارص �سبب فهمنا  آذاننا موىس من اهللا وقعه غر�ب ىلع  إن طلب
فإنه  باالتفاق العام. ىلع سبيل املثال، عندما يذهب شخص ألرض املعر�ة،  ما  لشخص  املمنوحل�اللة ىلع الرشف 

األوسمة والرشف من اآلخر�ن. املجد، حبسب هذا  بيف احلرب  أفعاهل حتظى املجد، أي أنه يأمل أنب يف الفوزيأمل 
 :برباعةٍ ) .م١٥٨٠، Montaigne(مونت�   يقول . كما وهًما ول اإل�سان، و�م�ن أن ي�ون تمر�ز حياملع� 

 بالسمعة   االهتمام  هو  يف لك ماكن  املقبولة  األوهام  أ�رث  فإن  العالم،  يف  املوجودة  األوهام  مجيع  ب�  من
  مفيدة  أشياء و� والصحة، واحلياة والراحة الرثوات عن اتلخ�ِّ  درجة حىت اهنتبنَّ  واذلي واملجد،

 . أو جوهر  هيئة هل ليساذلي   صوت ال د و�رَّ  ابلاطل الوهم  ذلك نتبع ليك ،أساسيَّةو

البرش (ىلع سبيل   يناهلاليت  إىل اتلكر�م ، و� العهد القديم يم�ن أن �ش� اكفود "�د" � الُمرتمجة ة اللكمة العرب�َّ 
إن . �َّةالبرش  األوسمةد من �رَّ  أوسع ب�ث�مع� هلا للكمة ان فإ  ومع ذلك،). ١١: ٥؛ أست� ١٣: ٤٥املثال، ت�و�ن 

لوم اكن �لق شعره  ا م بمع� ك�: فأ�ش�ُستخدَ  واغبًلا ما  ".كثيف/ ا "ثقيلة تع� حرفيًّ اللكمة نفسها يف اللغة العرب�َّ 
 مرة يف السنة "

َ
)، ومر�بات فرعون ساقوها "بِثَْقلٍَة" يف ابلحر األمحر سعيًا ٢٦: ١٤صموئيل  ٢َعلَيِْه" ( َ�ثُْقُل  اَكنَ  هُ نَّ أل

" عندما ارت ص)، و٢٥: ١٤� اهلار�� (خروج يِّ وراء اإلرسائيل يف املعر�ة ضد   اهللاعصا  محل يدا موىس "ثَِقيلَتَْ�ِ
 ). ١٢: ١٧عمايلق (خروج 

، أو كثيف، أو ثقيل س. يم�ن أن �ش� إىل يشءقدَّ م أيًضا بمفهوم نويع يف الكتاب المُ ل�ن لكمة �د �ُستخدَ 
.  ما  شخص  تصفة اليت  األخالقيَّ  اللكمة الصفةدة. يف كث� من األحيان يم�ن أن تعكس  دَّ م�ء بصفة أو سمة ُ� 

أن  ىلع ل"، فهذا يدل يا "ثق"، أو حرفيًّ قصة اخلروج، عندما صدر احل�م بأن قلب فرعون قد "تقىسَّ و�اتلايل، يف 
 وشخصيته. طبيعته ذاتها   يصفة. هذا  قلبه "ثقيل/مثقل" باخلطيَّ ف باإلثم والظلم.  ئلتمقلبه 
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، أي جوهر  عن طبيعته  أن ي�شف اهللا هل  طلبعندما طلب موىس من اهللا أن ير�ه "�ده"، فإن هذا القائد العربا�  
ْهيَهِ ة يع� حرفيًّ عرب�َّ لغة الأمام موىس. هذا اتلعر�ف الشخيص بال  ه جتاوب الرب بإعالن اسمه يهو  .كينونته

َ
ِي  ا: "أ

َّ
  اذل

ْهيَْه 
َ
، اهللا ذايت تصَّ وهو يدل ىلع ثالثة أمور ُ�  ،"، أ�ون اذلي أ�ون]ن أنا هوأنا هو مَ [أ

ً
الوجود  ة بطبيعة اهللا. أوال

ة وجوده. أجاب الرب موىس باستخدام  . أخً�ا، يدل ىلع رسمديَّ ومستقل عن اخلليقة. ثانيًا، هو ثابت، وال يتغ�َّ 
تََراَءُف...— عن طبيعته. هذه الصيغة  صيغة اليشء ونفسه يلعربِّ 

َ
تََراَءُف"  "أ

َ
رَْحُم...  أ

َ
رَْحُم"  َو"أ

َ
مستقل  تدل أن اهللا    —أ

 د عقيدة سيادة اهللا. ن �شاء. وهذا يؤ�ِّ ىلع مَ  ورمحتهبنعمته   يرتاءف، وهو حر يف أن تماًما 

  ١٠:  ١٦م عن حضور اهللا وسط شعبه. فنقرأ يف خروج  جوهر كينونة اهللا، فقد أصبحت �ُستخدَ   تصفألن لكمة �د  
س  . َحاِب"السَّ  يِف  َظَهرَ  قَدْ  الرَّبِّ  َ�ْدُ  ة "َو�َِذا أن شعب إرسائيل نظروا إىل الرب�َّ  هذا انلوع   �س�ِّ علماء الكتاب الُمقدَّ

وسط شعبه. إنها سحابة املجد هذه اليت  السا�ن  اهللا    حضورالشكينة)، أي  �د  سحابة املجد (� من الظهور اإلل�  
سحابة املجد اليت نزلت إىل   و�). ١٦-١٥: ٢٤ت جبل سيناء عندما أعلن اهللا لكمته لشعبه (خروج نزلت وغطَّ 

سحابة املجد � عالمة أن إن ). ١١-١٠: ٨ملوك ١؛ ٣٨-٣٤: ٤٠اهليلك (خروج وقداس يف خيمة االجتماع قدس األ 
 وسط شعبه. �سكناناهللا ذاته وجوهره  طبيعة

د �سوع املسيح.  وسط شعبه هو يف جتسُّ السا�ن ) طبيعته�د اهللا (جوهره/ إن أعظم مظهر من مظاهر حضور 
لَكَِمةُ   :الرسول يوحنا أن  �ربنا 

ْ
ْ�نَا   بَيْنَنَا،  وََحلَّ   َجَسًدا  َصارَ   "ال

َ
ا"    نِْعَمةً   َمْملُوًءا  اآلِب،  ِمنَ   لِوَِحيدٍ   َكَما   َ�ًْدا   َ�َْدُه،  َوَرأ وََحقًّ

حة إىل حضور  م"، و� إشارة واض" تع� "خيَّ لَّ "حَ   الُمرتمَجةستخدمها يوحنا وا ة اليت  اللكمة ايلونانيَّ إن  ).  ١٤:  ١(يوحنا  
ْ�َظمَ  هُهنَا  اهللا السا�ن يف خيمة االجتماع/اهليلك يف العهد القديم. احلقيقة �: "إِنَّ 

َ
).  ٦: ١٢" (مىت !الَْهيلَْكِ  ِمنَ  أ

 �سوع هو �د اهللا احلقييق. 

 

 Reformed Theologicalادلكتور جون كر�د أستاذ ورئيس قسم العهد القديم ب�ليَّة الالهوت الُمصلَحة ( 

Seminary) وقس اتلعليم والوعظ ب�نيسة ،(Sovereign Grace Presbyterian  بمدينة شارلوت يف والية (
 Why)، و"ملاذا أتألم؟" (Against the Godsاكرويلنا الشمايلَّة. وهو ُمؤلِّف العديد من الكتب منها "ضد اآلهلة" (

Do I Suffer? س ادلرايس ()، كما عمل رئيس حتر�ر الكتاب املقدESV Archaeology Study Bible.( 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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