


  سنوات مع أسئلة الناس 
  لقداسة البابا شنودة الثالث

  

  :ســـؤال 
نحن نعلم أن موسى النبي هو آاتب األسفار الخمسة األولي 

 ولكن ما إثبات هذا اإلعتقاد لمن يسألنا؟  وإن آان ٠)التوراة(
موسى النبي هو آاتبها، ذآر في آخرها خبر وفاته؟ هل تعقل أن  

  وفاته بنفسه؟يكتب إنسان خبر 
  :الجـــواب  

 وواضح من الكتاب Pentateuch األسفار الخمسة من الكتاب المقدس تسمي التوراة وأيضا
موسى النبي آتب األسفار الخمسة آلها ما عدا وفاته  ٠نفسه، أن موسى النبي قد آتبها

 وآان ٠فته يشوعفهذه الفقرة األخيرة من سفر التثنية، آتبها تلميذه وخلي ٠) ١٢– ٥ :٣٤تث(طبعا
 ١يش " (٠٠وآان بعد موت موسى عبد الرب "يمكن أن ترد في أول سفر يشوع الذي بدأ بعبارة 

 ولكن رؤى من األفضل أن يكتب خبر موت موسى النبي ودفنه في آخر األسفار الخمسة ، ٠)١: 
اريخ العهد استكماال لتاريخ تلك الفترة التي تشمل حياة موسى النبي وعمله، وهو أشهر نبي في ت

د هع واألدلة عليه آثيرة من نصوص ال٠ أما آتابة موسى لكل أسفار التوراة فواضح ٠القديم آله
  : ومنها ٠القديم والعهد الجديد 

إن اهللا آان يأمر موسى بكتابة األحداث الجارية : اهللا أمر موسى بكتابة الشريعة واألحداث. ١
وقال الرب " عماليق، إذ ورد في سفر الخروج فمن ذلك ما حدث بعد هزيمة: وبكتابة الشريعة

  ٠ )٤ :١٧خر"(لموسى أآتب هذا تذآارا في الكتاب،وضعه في مسامع يشوع
 ألنني ٠وقال الرب لموسى أآتب لنفسك هذه الكلمات "وبعدما أعطي اهللا الشريعة لموسى أمره بكتابتها 

وآثيرا أما آان الرب يأمر   ٠ ) ٧ : ٣٤خر" (بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل
  ٠)٨ :٢٧تك (موسى النبي بكتابة وصايا الناموس آما ورد في 

وآتب موسى مخارجهم "ورد في سفر العدد عن تحرآات بنى إسرائيل : موسى نفذ أمر اهللا وآتب .٢
وآتب " وورد في سفر التثنية عن آتابة الشريعة ٠ )٢ : ٣٣عد " (برحالتهم بحسب قول الرب

" لتوراة،وسلمها للكهنة بنى الوي حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل موسى هذه ا
فعندما آمل موسى آتابة آلمات هذه التوراة  في آتاب الى تمامها : " وورد أيضا٠ )٩ : ٣١تث (

خذوا آتاب التوراة هذا، وضعوه بجانب تابوت : ،أمر موسى الالويين حاملى تابوت عهد الرب قائال
  ٠ ) ٢٦ – ٢٤ :٣١تث(٠٠عهد الرب

  :شهد المسيح ان موسى آتب التوراة .٣
ألنكم لو آنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني ، ألنه هو : " في مناقشة السيد المسيح لليهود، قال لهم 

 وفي رده ٠)٤٦ :٥يو "(آتب عنى ، فإن آنتم لستم تصدقون آتب ذاك ، فكيف تصدقون آالمى
وأما من جهة األموات أنهم يقومون ، أفما :يامة األموات ، قال لهم على الصدوقيين الذين ينكرون ق

أنا إله ابراهيم وإله إسحق ، وإله :"قرأتم في آتاب موسى في أمر العليقة آيف آلمه اهللا قائال
ثم إبتدأ : " وفي مقابلته لتلميذى عمواس بعد قيامته ، يقول الكتاب ٠ ) ٢٦ : ١٢مر " (يعقوب 

  ٠ )٢٧ : ٢٤يو "(ألنبياء يفسر لهما األمور المختصة به في جميع الكتبمن موسى ومن جميع ا
  :وشهد الرسل واألنبياء أن موسى هو آاتبها . ٤



وجدنا الذي آتب عنه موسى في الناموس : " ورد في إنجيل يوحنا أن فيلبس وجد نثنائيل، وقال له 
وراة فيقول في رسالته إلي  وبولس الرسول يشهد بكتابة موسى للت٠ )٤٥ : ١يو " (واألنبياء 

ألن موسى يكتب في البر الذي  بالناموس إن اإلنسان الذي يفعلها سيحيا  ) "٥ :١٠(أهل رومية 
لكن حتي اليوم حين يقرأ "يقول عن اليهود  ) ١٥ :٣( وفي رسالته الثانية إلى آورنثوس " بها 

" قول في مجمع أورشليم  ويعقوب الرسول ي٠"البرقع موضوع على قلوبهم) أى التوراة(موسى 
 ١٥أع " (ألن موسى منذ أجيال قديمة له في آل مدينة من يكرز به ، إذ يقرأ في المجامع آل سبت 

 وإبراهيم أبو اآلباء يشهد بذلك في آالمه مع الغني الذي لم يحسن إلى لعازر المسكين ٠ ) ٢١: 
يقصد آتب موسى " ٠٠هم عندهم موسى واألنبياء ليسمعوا من: وقال إبراهيم ) " ٢٦:١٩لو(

  ٠واألنبياء 
  : وشهد اليهود بهذا أيضا أمام المسيح . ٥ 

يا معلم  ، آتب موسى أن مات ألحد أخ وترك إمرأة ولم " إذ جاء قوم من الصدوقيين إلى المسيح قائلين 
  ٠ )١٩ : ١٢مر " (يخلف أوالدا أن يأخذ أخوه إمراته ويقيم نسال ألخيه 

  :ة موسى ، أو ناموس موسى  وسميت التوراة شريع– ٦
فإن آان اإلنسان يقبل الختان في السبت لئال ينقض ناموس موسى ، " قال السيد المسيح لليهود 

"  وقيل عن السيدة العذراء ٠ )٢٣ : ٧يو " (افتسخطون على ألني شفيت إنسانا آله في السبت 
 ٢٢ : ٢لو " ( دموه للرب ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى أورشليم ليق

(٠  
من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين  ) " ٢٨ : ١٠(وقال بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين 

فإنه مكتوب  ) "٩ : ٩( وقال في رسالته األولي إلى آورنثوس ٠"أو ثالثة شهود يموت بال رأفة
 ٢٨(  سفر أعمال الرسل  وفي نقاشه مع اليهود يقول٠"في ناموس موسى ال تكم ثورا دارسا

 ويوحنا ٠"فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت اهللا ومقنعا أياهم من ناموس موسى واألنبياء ) "٢٣:
 ) ( ٣٩ : ١٣أع (  اقرأ أيضا ٠ )١٧ : ١يو " (ألن الناموس  بموسى أعطي " الرسول يقول 

  ٠ )١٩ : ٧يو ) ( ٢٢ :٢٦أع ) (٥ :١٥أع
  :ه بها موسى تنسب لموسى أقوال اهللا التي فا -٧

 ٠) ١٠:٧مر"(ألن موسى قال أآرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو  أما فليمت موتا: " قال السيد المسيح 
موسى  من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءآم، ولكن من البدء لم يكن " وقال لليهود 

  ٠ )٧ :١٩مت " (هكذا 
 وقال ٠)٤:٨مت"(نفسك للكاهن وقدم القربان الذى أمر به موسى شهادة لهم أر " وقال لألبرص 

" ( موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم: "اليهود للمسيح عندما قدموا له المرأة الزانية 
  ٠ ) ٥ : ٨يو 

  :موسى هو أنسب شخص للكتابة  -٨
اصة به وحده مثل ظهور الرب له  وتوجد أشياء خ٠إن موسى النبي هو أآثر األشخاص صلة بالحوادث

في العليقة، وآالم الرب معه على الجبل ، والوصايا التي أعطاها له والتفاصيل العديدة الخاصة 
  ٠بأوصاف خيمة اإلجتماع

والشك أن موسى هو أقدر إنسان على آتابة التوراة ، ألنه هو الذى أقام أربعين يوما على الجبل ، يسمع 
ليس األمر قاصرا على األربعين يوما ، بل آان يكلمه من باب خيمة و٠منه جميع ما أوصاه به

  : ونقرأ في أول سفر الالويين ٠اإلجتماع 
 : ٤) (١:١،٢ال "(٠٠آلم بنى إسرائيل وقل لهم:  ودعا الرب موسى وآلمه من خيمة االجتماع قائال "

تهذب "، فهو قد والشك ان موسى آان يعرف الكتابة والقراءة طبعا   ٠)٨،١٩،٢٤ ،١ : ٦) ( ١
  ٠) ٢٢:٧أع" (بكل حكمة المصريين



 ما هو مال الظلم ؟
    

  لقداسة البابا شنودة الثالث 
  

 شخصا ما لم يدفع عشوراعن فترات سابقة ؟  نسئل قداسة البابا شنودة سؤال عن دفع العشور وأ
  فماذا يفعل؟

  
  :فكانت اإلجابة الموسعة عن العشور آاآلتي

  . المفروض أنك تدفع العشور، مهما آانت ظروفك المالية"
  :  وأحب أن أضع أمامك بعض المالحظات الهامة وهي
ألنه في ذلك يكون قد فضل غيره علي نفسه، .  رالذي يدفع من احتياجه، يكون أجره عند اهللا أآب

اء وال يشعر أنه قد اقتطع من ضروراته شيئا لسد حاجة هذا غير الذي يدفع من سعة ومن رخ
ونالحظ أن السيد المسيح قد امتدح األرملة الفقيرة التي دفعت الفلسين، وقال عنها أنها ألقت . غيره

وأما هذه فمن إعوازها ألقت آل ..ألن هؤالء من فضلتهم ألقوا"في الخزانة أآثر من الجميع، 
وهكذا عليك أنت أيضا  . ٤٤ : ١٢مر  "ألقت آل ما عندها، آل معيشتها "٢ : ٢١لو  "   المعيشة التي لها

أن تتدرب علي العطاء من احتياجك سواء أعطيت من احتياجك في المال، أو في الوقت، أو في 
  .الصحة

  
إن آان آل مالي أو آل مرتبي ال : آم من محتاج يقول.   كحينما تدفع من احتياجك، يبارك اهللا مال

إن  :يف يكون األمر إن دفعت عشره أيضا؟ هل التسعة أعشار تكفي؟ هذا وأقول لكيكفيني، فك
فحينما تعطي، يبارك اهللا القليل الذي يبقي، . ةالتسعة أعشار ومعها برآة أآثر من الكل بدون برآ
إنه يعوضك أآثر مما تعطيه، ويبارك في فاعلية .. ويجعله أآثر جدا من آل المال بدون برآة العشور

بعكس آثيرين عندهم مال وفير جدا، ويشعرون أنه ال يكفي مطلقا ويضيع، ألنه ليست فيه .. لالما
  .برآة

 
يدربنا علي العطاء، وعلي محبة اآلخرين، وعلي .   ااهللا غير محتاج لعشورنا، ولكنه بها يدربنا ويبارآن

إن اهللا يستطيع أن يغطي آل . للقليلاإليمان ببرآة اهللا .. الزهد في المال، آما يدربنا أيضا علي اإليمان
احتياجات العالم آله، بدون أن ندفع نحن شيئا، هو المشبع الكل من خيراته، ولكنه يريد أن يشرآنا معه 

  .في عمل الخير، لنأخذ برآة هذا العمل
  

 ٧ : ٤مت  "ال تجرب الرب إلهك"القاعدة العامة هي أنك .   أنا عارف ظروفك االقتصادية، ولكن جرب اهللا
وجربوني بهذا .. هاتوا جميع العشور"ولكن العشور هي االستثناء الوحيد الذي قال فيه السيد الرب . 

“ ١٠ : ٣مال .." إن آنت ال أفتح لكم آوى السماء، وأفيض عليكم برآة حتي ال توسع: قال رب الجنود
 .ك اهللا أآثر وأآثرجرب آيف سيبارك اهللا مالك، وآيف أنك سوف ال تحتاج، بل علي العكس سيرزق. 
  
فليس هذا هو الوضع الروحي للعطاء، وإنما ادفع، حتى لو مر .. دولكن ال تدفع العشور، بهدف أن تزدا 

عليك وقت زاد فيه احتياجك، فإن اهللا متي رأي صدق قلبك في العطاء، مع محبتك لآلخرين، حينئذ 
" تى أشترك في احتياجات أوالدك؟من أنا يارب ح"ادفع إذن وقل . سيفتح لك آوى السماء آما وعد



وال تدعنا معوزين .. فبارك في القليل الذي بقي لنا ).  ١٤ : ٢٩أى (١" من يداك أعطيناك"يارب 
  .شيئا

  
إنه مال ظلمت فيه أصحابه الفقراء الذين يستحقونه، .   كالعشور التي ال تدفعها، تعتبر مال ظلم عند

انظر . ك للرب وقد سلبت الرب فيه، فاعتبره اهللا مال ظلموهو مال ليس لك، حتى تحجزه عندك، إنه مل
أيسلب اإلنسان اهللا؟ فإنكم سلبتموني، ..قال رب الجنود"ماذا يقول الوحي اإللهي في سفر مالخى النبي 

   ٨ و ٧ : ٣مال.." فقلتم بم سلبناك؟ في العشور والتقدمة
  

  ؟فماذا تعني إذن هذه العبارة . ٩ : ١٦لو .. " اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم : "لهذا قال الرب
إنها تعني  بمال العشور الذي احتجزتموه عندآم، وأصبح مال ظلم إذ ظلمتم الفقراء بعدم إعطائهم إياه، 
بهذا المال اصنعوا لكم أصدقاء يدعون لكم، ويستجيب اهللا دعاءهم، وآما أنقذتموهم من مشاآلهم 

 .اآلكم الماليةالمالية بدفع العشور، ينقذآم اهللا من مش
  

 .العشور التي لم تدفعها في العام الماضي هي ديون عليك: بقيت عبارة أخيرة أقولها لك وهي
 

 نينبالل يناهتلا صلخأ ةسينكلا مدقت
 هتبيطخ و ىدابقنملا دامع نيآرابملا
 امهتبوطخ ىلع  زيزع يجنا ةسنآلا
 ةآربلاو ريخلاب امهل وعدتو ةديعسلا

 .مالسلاو قيفوتلاب جاوزلا مامتإو



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

His Grace Bishop David 
Celebrated the divine Liturgy with us on Saturday February 15 



  خدمات الكنيسةدمواعي
 

ةالجمع   
ىاجتماع صالة انجليز  م    ٨:٠٠ – م ٧:٣٠  
  اجتماع صالة عربي                                                     و     درس الكتاب المقدس م ٩:٣٠– م ٨:٠٠
  /لتسبحة نصف اللي /      صالة نصف الليل م٩:٣٠ - م ٨:٣٠

  درس ألحان     
  
     تالسب 

   ص      القداس اإللهي١١:٣٠–   ص ٨:٠٠
   م           مدارس األحد١:٠٠– ا  ظهر١٢:٠٠

  

  : القبطيةداألعيا 
   
  ح       نياحة القديس األنبا بوال أول السوار فبراي٩ 

       عيد دخول المسيح الهيكلر فبراي١٥
  ن   بدء صوم يونافبراير  ١٧ 

       فصح يونان النبير فبراي٢٠
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




