
الرسةاِمـالة الخَس 
 

ال يبـقى ظلـفٌبـقى ظلـفٌال ي  
 

(Arabic - Not a hoof will be left behind.) 
 

 ..فٌفٌــقى ظلقى ظلــببال يال ي: هوعوضم موا اليديثنَح.. أحبائى
 

 .رينشْ والِعساِد السددأ العر نقراِشاح العحوج األصر سفر الخُنوِم
 

 "فتذهفتذهببم م وأأا ا اشينَاشينَويضاًضاًيم م عاانَنَع . .ال ينْنْا ِما ِمنَنَنّنّألأل. . لفٌلفٌبقى ِظبقى ِظال يهأخذ ِلأخذ ِلا نَا نَهعبعبادةِِةادالر الر بونَونَ. . االهنَلهنَإإ  بححنال نَ ال نَن عرفُرفُعبم اذا نَاذا نَ بمععببدد  

الرالربإإ  ىىأِتأِت حتى نَ حتى نَبلى هنَنَلى هاك١.""اك 
 

 لنتأمل معاً ..فى جولة شيقة بأعماق التاريخ البشرى  يسعدنى اليوم أن تكون معى.. أخى القارئ العزيز 
يجلس فرعون على .. إنّى أتخيلهما فى قاعة مفاوضات فى القصر الفرعونى. .قصة شهيرة لموسى وفرعون

ثم أرى موسى يتلو على المجتمعين .. وعلى الجانب اآلخر من القاعة موسى ورجاله.. عرِشه وحاشيته من حوله
ما جاء بسفر وهذا هو نص الدعوة ك.. ويصغى الجميع إلى كالم اهللا لموسى.. لينفذهانص الدعوة التى دعاه اهللا 

فإنّه إن فإنّه إن .. .. اطلق شعبى ليعبدونىاطلق شعبى ليعبدونى.. ..  هكذا يقول إله العبرانيين هكذا يقول إله العبرانيين::ادخْل إلى فرعون وقْل لهادخْل إلى فرعون وقْل له": : التكوين األصحاح التاسع
  ٢٢.."!! وبأ ثقيالً جداً وبأ ثقيالً جداًلتى فى الحقللتى فى الحقلفها يد الرب تكون على مواشيك افها يد الرب تكون على مواشيك ا.. ..  وكنتَ تمسكهم بعد وكنتَ تمسكهم بعد....كنتَ تأبى أن تطلقهمكنتَ تأبى أن تطلقهم

 

 على مصر  الضربات الواحدة تلو األخرىجاءتو.. إال مماطلة وعناد يجد موسى من فرعون لملألسف  
.. )اقرأ بسفر الخروج األصحاحات من السابع حتى الرابع عشر( ..ستمر فىغالظة قلبهفلم يرتدع فرعون بل ا

ة انعقدتْ جلس.. ك المهلك متفادياً بيوت شعب اهللا وهى قتل أبكار المصريين وعبور المالوقبل الضربة األخيرة
يه العرض وأثناء تلك الجلسة فوجئ موسى بفرعون يعرض عل..  نحن اآلن بصدد الحديث عنهامفاوضات أخيرة

أنتَ تعطى أنتَ تعطى "": : فإذا بموسى يرفض قائالًفإذا بموسى يرفض قائالً  ....""!!!!غير أن غنمكم وبقركم تبقىغير أن غنمكم وبقركم تبقى. . !!اعبدوا الرباعبدوا الرب!. !. اذهبوااذهبوا"": األخير قائالً

 .""  !!!!يبقى ظلفيبقى ظلف  الال.. ..  مواشينا أيضاً معنا مواشينا أيضاً معنا فتذهب فتذهبئح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهناأيضا فى أيدينا ذباأيضا فى أيدينا ذبا
 

 بمبدأ حرية وتمسكه ..فرعون جلسة المفاوضات مع  فىأعجبنى موقف موسى المتشدد لحقوق شعب اهللا 
 يفتح المجال لما هو ألن التساهل فى ظلف..  الذبائح على البقر والغنم للحاجة إليها فى تقديمه الكاملحرصالعبادة و

 لو فلح فى إقناع هذا الطاغية ليترك ..كن كان ظنّى فى بادئ األمر أنّه يعتبر نجاحاً لموسى ل..أكثر من الظلف
ترك موسى لفرعون  ال ضير إذا  وفى مقابل ذلك.. فهذا هو بيت القصيدالشعب المستعبد ليستنشق نسيم الحرية

 موسى يكون بتلك السياسة قدتُ أن وحسب.. شيئاً من الحرية لو طمع فى الحصول على عدٍد معين من البقر والغنم
طول الفترة التى استعبد فيها فراعنة   عن سفر الخروج باألصحاح الثانى عشرهسجلويكفى ما  ..نال ما تمنّى

  ٣.""ئة وثالثين سنةئة وثالثين سنةااربع مربع مأأ مصر فكانت  مصر فكانت ىىقاموها ِفقاموها ِفأأ  ىىسرائيل الِتسرائيل الِتإإ  ىىقامة بِنقامة بِنإإما ما أأوو"": إذ مكتوب.. مصر شعب اهللا
 

 وأخيراً أقنعت نفسى بأن قول ""!!..!!..يبقى ظلفيبقى ظلف  الال"": يف أن موسى يجيب فرعون بقولهك.. ى عجبتُِنلكنّ 

  أن يصَل من تلك العبارةوسى وربما كان قصد م..ىهومجرد كالم ال يؤخذ بمعنى حرِف ""يبقى ظلف ال"": موسى
ِمن % ٩٠ فال بأس أن موسى يحصل على..  يرضى الطرفين إلى قرارفرعون جلسة المفاوضات مع فى بها

  .!فال يعقل أن يتمسك موسى بأظالف حيوانات..  وال ضير أن يترك الباقى لفرعون..مواشى شعبه
 

إذ كنتُ أسير يوماً .. حتى حدث معى أمر جعلنى أقتنع أن موسى كان يقصد ما قال.. كان هذا اعتقادى 
يهتفون هتافاٍت خاصة ويوزعون .. ن أتباع كريشناوإذا بى أرى مسيرة ِم.. فى أحد شوارع المدينة التى أسكن فيها
                                                

    إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ،       ٢٦: ١٠ سفر الخروج ١
 ٣ - ١: ٩ الخروج  سفر٢
٣
  ٤٠: ١٢سفر الخروج  
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 مسئولة عن توزيع وعندما تقدمتُ إلحدى الفتيات..  وشاقنى أن أحصَل على نسخٍة منهكتاباً معيناً يختص بعبادتهم
 ""You have to pay something even one Cent""...:  قالت لى باإلنجليزيةالنسخ سائالً إياها واحداً

 

..  من كتاب كريشنا الذى بين يديهاألحصل على نسخةواحداً عنى أن أدفع ولو سنتاً  الفتاة تكانت 
لهاتُفرفض ها شعرتُ بندم .. أن أدفعبعد ولكن ..سنتاً ألحصل على كتاٍب منه أعرف شيئاً ع عبادة لماذا لم أدفع ن

ولكن ما أعادنى إلى رشدى أن الفتاة !.. يسعلى تحذير الناس من ضالالت إبليساعدنى وهذا .. !؟أتباع كريشنا
 "".You have to pay something even one Cent from your heart to Krishna"": عادتْ تقول

 

يجب : إذ أن الفتاة التى هى ِمن أتباع كريشنا تقول..  وحمدتُ اهللا أنّنى لم أدفع شيئاًوهنا عدتُ إلى نفسى 
 هو أن ..شيئاً جديداً وهنا أدركتُ وأيقنتُ!. ؟ للربهأوليس قلبى كل!!.. لكريشنا.. تاًسن أن أدفع شيئاً ِمن قلبى ولو

 ليدفعه إلى .. يساوى ظلفاً واحداً وإن كانفرعونل منحه يمكنو ربتم تكريسه للي  لمشىءموسى لم يكن فى قلبه 
 لنصنعها للرب  لنصنعها للرب  ألنّها ذبائح ومحرقات ألنّها ذبائح ومحرقات....اً معنااً معنافتذهب مواشينا أيضفتذهب مواشينا أيض  "": فقال موسى مؤِكداً لفرعون.. حظائر فرعون

  ١.!لم تنجح مع فرعون الطاغية غليظ الرقبة. المفاوضات بعد أن فشلتْ وعاد موسى راجعاً. ""!!!!يبقى ظلفيبقى ظلف   ال الإلهناإلهنا
 

تمتلك ِمن ماٍل أو وقٍت  ألن كّل ما.. أنتَ تدفعه ِمن قلبك.. إن ما تدفعه ِمن جيبك.. أخى القارئ العزيز 
وال يجوز أن نسمح للشيطان ..  فأنتَ وما تمتلك للربفإن كان قلبك للرب.. ة بقلبكأو ِصحٍة أو أوالٍد كلها مرتبط

 وكلنا سنقفُ يوماً أمام العرش فكلنا مؤتمن.. ننا الرب عليهالوزنات التى استأملنفرط فى وزنٍة ِمن ا.. أن يخدعنا
 ٢."" أم شرّا أم شرّا كان كان خيراً خيراً....نانا عما فعل عما فعلعطى حساباًعطى حساباًلنلن""األسنى 

 

 مصر  مصر ىى ِف ِفىى الِذ الِذىى مذلة شعب مذلة شعب قد رأيتُ قد رأيتُىىنِّنِّإإ"": موسىلقد جاء بسفر الخروج األصحاح الثالث قول الرب ل 
 لخالص شعبه من فرعون الطاغية  الربوأرسله ..""ممههاعاعوجوجأأ علمت  علمت ىىنِّنِّإإ  ....سخّريهمسخّريهمجل مجل مأأوسمعت صراخهم من وسمعت صراخهم من 

  ٣.""أن ال يبقى ظلفأن ال يبقى ظلف""ون وأعلن أمامه لم ينخدع موسى بِحيل فرع .. حريتهم واستعبدهم وأوالدهممالذى سلبه
 

 قب.. كان تحريراً كامالً لشعب اهللا على يد موسى النبى وما أعظمه من تحرير لنفوسنا إن لنا خالص الرب
.. ويغلف لنا الخطية بغالف ِمن لذٍة وقتية.. نا أن نفعل ما نشاءهمنا إبليس بأننا أحرار وِمن حِققد يو.. وتحريره

ألن !.  لنتحذر..""من يعمل الخطية هو عبد للخطيةمن يعمل الخطية هو عبد للخطية"": قال السيد المسيح..  نجد أنفسنا قد صرنا عبيداً لهاوإذا بنا
 ٤.ومن الحماقة أن نبقى فيها.. د لها أحالعبودية لم يخلقْإن  ..ة من الخطايا صار عبداً إلبليسمن صار عبداً لخطي

 

ربنا يسوع ربنا يسوع  لذلك أرسل ابنهلذلك أرسل ابنه"".. إن اَهللا خلق اإلنسان ليعيشَ حراً وليس ليستعبد.. أخى القارئ العزيز 
ان وارتكاب الرذائل ويسلبنا بخداعه حريتنا ومالنا ذاك الذى يغوينا بالعصي..  ليحررنا من عبودية إبليس""المسيحالمسيح

حظائرك يا  يبقى ظلف فى ال: لقد حان الوقت لنصرخ فى وجه إبليس صرخة موسى فى وجه فرعون.. وإرادتنا
 ه كلِّ ما يريد سلبة علىا مفتوحيوننَلتكن ع..  بنا لنسترده بخداعه هيا ِمنّا إبليسا سلبهإن كّل م.. فرعون
واغتصابنّا ِمه ..ع يوننَولتكنة أيضاً على ا مفتوح""هو م نمهو م نزِمزِممععيبتلع أن يبتلع أن هأوالِدنَا وبنَاِتنَا ""ه إخوِتنَا وِمن ٥ِمن.. 

 

استلم .. ها قلبى فاستلمه ..أقدم إليك الكّل.. ا السماوىأبان:  فى تلك الصالة معىأدعوك أخى كى تشترك 
 اقبلنى إلهى راجعاً إليك .. فى حظائر إبليسترك لييبقى ظلف  ال.استلم أحفادى. تلم أوالدىاس.  استلم أسرتى.مالى

 ما نى ألعمَلوأن تعين..  راجياً أن تمألنى بروحك..عترفاً بتقصيرى مآتى إليك.. انكسار وخشوع لجاللكبكّل 
يرضيك.. صالتى فى االس أرفعم الحنس..لِّك فوقَ  هوىم الِذ االسوهو  ..م اسى يربسإلهى  وشكراً..سيحوع الم 

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: ا من قلتَ ي..قاِد الصكِدعد على و ألنّنى أستِن..ىألنّك قبلتِن
 

 :  ى ِفك ذِلها ستجدري غَالة أوس الرلك ِتاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ٢٢: ٢٧سفر األمثال  ١
  ١٢: ١٤ إلى مؤمنى رومية س الرسولولرسالة ب ٢
  ٧: ٣سفر الخروج  ٣
 ٣٤: ٨ إنجيل يوحنا ٤
 ٨: ٥رسالة بطرس الرسول الثانية       ،          ١٠ – ٩: ٤رسالة يوحنا الرسول األولى  ٥
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