
 صر   عبودية م: الدرس الثامن 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 1، 8             5002، 3كانون ثاني 

 الدرس الثامن

 عبودية مصر
 11-1خروج 

 
 تعريف بسفر اخلروج  .1

وهو أكثر من جمرّد قصة شفقة اهلل على .  سفر اخلروج أكثر من رد فعل إلله عادل على اضطهاد جمتمع آلخر أو شرحية اجتماعية ألخرى

غري أن سفر اخلروج ال يتناول .  مبثل هذه الطريقةولسوء احلظ فإن كثرياً من الالهوتيني املتحررين يتناولون السفر .  حمنة شعب وضيقهم

(.  25تكوين )فنحن نتحدث عن أمة إسرائيل، أمّة اهلل الفريدة املختارة من بني الشعوب من أجل تنفيذ برنامج اهلل ".  جمتمع مضطهَد"أي 

 :يقول مرييل

وهو عمل نقلهم .  اهلل اليت قام هبا ألجل شعبه إن اخلروج أهم حدث تارخيي والهوتي يف العهد القديم، ألنه يشكل أقوى أعمال 

 2.إسرائيل–إىل أمة حتقيق الوعد  -العربانيني–من العبودية إىل احلرية، ومن التشرذُم إىل التضامن، ومن شعب الوعد 

 

وخطة اهلل هي أن .  إلبراهيم فاخلروج خطوة إىل األمام يف تنفيذ الوعود اإلهلية.  ال ميكن للمرء أن يفهم اخلروج دون أن يفهم سفر التكوين

:          ويتضمن برنامج بناء األمة ما يلي.  جيلب الربكة إىل العامل من خالل ذرية إبراهيم، ويتضمن هذا تشكيل أمة ترتبط بيهوه بشكل فريد

إىل مصر لكي ( براهيميةوريث الربكة اإل)وقد وصل سفر التكوين ذروته بإحضار عائلة يعقوب .  أرضاً( 3)دستوراً و( 5)شعباً و( 2)

ونتيجة لذلك يتناول سفر اخلروج موضوع العهد .  وقبل موت يوسف يف مصر عبّر عن توقُّعه أن حيقق اهلل وعوده إلبراهيم.  تُحفظ وتتطور

اخلروج على تشكيل  وباختصار، يركّز سفر.  اإلبراهيمي هذا وتطوّر القصة املثرية بتفصيلِ عالقة العهد القومي القائم بني يهوه وإسرائيل

 .إسرائيل كأمة حتت حكم يهوه

 

 (:1-8امللحق انظر )يتألف سفر اخلروج من أربعة تقسيمات رئيسية 

 

                                                 
2 Merrill, Kingdom of Priests, 57 
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ج رو ر اخل ف س

40-25أصحاحات  24-19أصحاحات  18-12أصحاحات  11-1أصحاحات 

اإلجتماعخيمة  العهد الفداء ة العبودي

 
 

دينونة ومن هنا يعلن يهوه نفسه من خالل عرض أعمال قوة و.  لتشكيل أمّة من إسرائيل، جيب أن حيرَّروا أوالً من عبودية مصر وسيادهتا

وعندما فداهم يهوه، أتى .  اإلنقاذ –وبتحرير يهوه لشعبه من الظلم الشرير، فإنه يعلن نفسه كإله اخلالص (.  21: 9مثالً، )لقوى الشر 

يأخذ هذا الدستور شكل معاهدات الشرق األدنى املألوفة بني دولة متسلطة تفرض )هبم إىل سيناء لكي يدخلوا يف دستور مع يهوه، 

( دولةً)وهنا صار الشعبُ أمّةً (.  يف حقل الشؤون اخلارجية على دولة تابعة، تاركة هلا حرية التصرف يف الشؤون الداخليةسلطاهنا 

وخيتتم السفر ببناء خيمة االجتماع (.  تأسيس حكم ثيوقراطي)باتفاقية عهد بني الدولة التابعة، إسرائيل، وبني الدولة املتسلطة، يهوه 

 :لسفر اخلروجمجلة تلخيصية ويف ما يلي .  ي يسكن يهوه يف وسطهم، أي لكي يتوّج ملكاً يف وسط األمةلك( 00-52اإلصحاح )

يقوم يهوه يف أمانته للعهد اإلبراهيمي بتحرير شعبه املختار من مصر لكي جيعل منهم شعباً عابداً حتت حكمه امللكي استعداداً 

 .لنوال أرض املوعد

ويركز األصحاح األول على حالة .  بالعبودية يف مصر، موثِّقاً ما حُرِّرت إسرائيل منه( 22-2ألصحاحات ا)يتعلق القسم الرئيسي األول 

عن  22-2وتتحدث األصحاحات .  كيف يقيم اهلل موسى ليحرر العربانيني 0-5الظلم اليت عاشتها إسرائيل، وتفصّل األصحاحات 

  . ترسيخ اهلل سيادته على مصر كتمهيد لتحرير إسرائيل

 

 (22-1: 1)اضطهاد العربانيني  .2

وعلى الرغم من أهنم كانوا يلقون معاملة طيبة أثناء حياة يوسف، إال .  سنة 000بعد ختام سفر التكوين بقي بنو إسرائيل يف مصر مدة 

تى أصبحوا شعباً كثري لكن حتى يف ذلك احلني، كانت مقاصد اهلل تتحقق يف أهنم كانوا يتكاثرون ح.  أهنم استُعبدوا يف هناية األمر

يعاد التوكيد على الفكرة الرئيسية يف هناية كل :  "يقول كاسوتو.  50و 25و 7وهذا هو ما ينبّر عليه األصحاح األول يف اآليات .  العدد

ينمون بشكل  فقرة، وهي أنه رغم جهود كل أعداء إسرائيل، فإن الربكة اليت مينحها هلم اهلل العلي تتحقق فيهم بشكل يؤكدها وجتعلهم

 !وصاروا اآلن جاهزين ألن يشكّلوا أمّة.  وعلى الرغم من أهنم استعبدوا إالّ أهنم ظلّوا متميزين وتكاثروا جداً  5."متزايد عدداً وقوة

 

                                                 
5 Umberto Cassuto, A Commentary on the Book of Exodus, trans.  by Israel Abrahams (Jerusalem: Magness Press, 1967), 15 
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ويُعِد األصحاح (.  52-50: 5الحظ على وجه اخلصوص )على مسألة العهد اإلبراهيمي  22-2ينصب كل املشهد يف األصحاحات 

 (.22-23: 22باإلضافة إىل حتقيق تكوين )سرح الذي سيُكرم منه اهلل العهد اإلبراهيمي األول امل

اليت كانوا يُعامَلون هبا " الصرامة الشديدة"الذي فُرض على بين إسرائيل و" العمل الشاق"وجيب أن نلحظ أيضاً التنبري يف الفصل األول على 

وهذا أمر جدير باملالحظة ألن سفر اخلروج يصوغ عدّة أفكار كتابية رئيسية .  زءوفكرة العبودية مهيمنة على هذا اجل(.  23-20: 2)

 (.خاصة العبودية للخطية، والفداء، والعهد)

 (31: 4-1: 2)إقامة اهلل ملوسى املنقذ  .3

 [.ق م2001-2251حوايل ]تتطلب املرحلة التالية يف إخراج الشعب من العبودية إقامة منقذ، أي موسى 

 

 (22 -1: 2)موسى  خلفية .أ

:  سنة يف بالط فرعون 00وقد تضمن تدريبه قضاء (.  7: 7؛ خروج 53: 7أعمال ) 00سنة وخدم مدة  80تدرّب موسى 

صار "أنه  20: 5نقرأ يف .  ويف هناية األمر اضطر إىل مواجهة خيار هويته(.  55: 7أعمال "  )فتهذب موسى بكل حكمة املصريني"

وال بد أن تعيينه وريثاً عنى مسؤوليات معينة .  فرعون كانت مستعدة أن تعطي موسى كل حقوق املرياث وامتيازاته ، أي أن ابنة"هلا ابناً

كان أمام موسى اخليار بني أن يكون إدارياً دنيوياً .  يف البالط امللكي، اليت كان ميكن بدورها أن جترّه إىل ممارسات دنيوية ودينية كثرية آمثة

باإلميان موسى ملا كرب أبى أن يدعى ابن : "52-50: 22فرفض موسى اخليار األول كما توضح عربانيني .  رياً ثيوقراطياًوبني أن يكون إدا

 ."ابنة فرعون، مفضالً باألحرى أن يذل مع شعب اهلل على أن يكون له متتع وقيت باخلَطيّة

 

فاهلل يف سيادته حيفظ كليهما من ملك شرير حياول أن ."  اجلديد موسى"توجد بعض التشاهبات املثرية لالهتمام بني املخلّص موسى وبني 

وكان ال بد أن يُخفى ! ومن نسب عادي متواضع، يقيم اهلل فادياً خملِّصاً(.  وبنفس األسلوب يف حماولة قتل كل الذكور الرُّضع)يقتلهما 

 .ه يف مصركالمها؛ إذ قامت أم موسى بإخفائه يف مصر، وقام أبوا يسوع األرضيان بإخفائ

يدرك موسى حقّه يف  ."كنت نزيالً يف أرضٍ غريبة"قائالً ، "غريب هناك"وهو يعين )وحني رُزِق موسى بابن من صفّورة أمساه جرشوم 

 .ومع تسمية ابنه، صار مستعداً لدعوة اهلل له.  األرض اليت وُعِد هبا إبراهيم وأن هناك ضرورة لتحقيق العهد

 

 (17: 4-32: 2)دعوة موسى  .ب
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وبني العبودية وصراخ بين إسرائيل، لكن هذه اآلية توضح أنه مبوت امللك الذي كان  53: 5ال توجد عالقة كبرية بني ذكر موت امللك يف 

 .يسعى إىل قتل موسى، مل يعد هناك ما مينع موسى من العودة إىل مصر

فاهلل مل ينس (.  52-53: 5)مستعداً أن حيقق وعد العهد  مع إدراك موسى أن املكان الصحيح لبين إسرائيل هو أرض املوعد، كان اهلل

وعلى الرغم من مرور مئات السنوات على هذا .  فهم الشعب الذي ينوي أن ينفّذ من خالهلم برناجمه اإلهلي! بين إسرائيل يف مصر

 .الربنامج اإلهليلكن هذه الفرتة املتوسطة قدّمت إسهاماً يف .  الشعب يف أرض مصر، إالّ أن هذا مل يبطل العهد

رمبا مل يدرك مدى أمهية هذه املهمة ..."  وأمّا موسى فكان يرعى الغنم: "ال شك أن الكلمات االفتتاحية لألصحاح الثالث ذات معنى

 .العادية لدوره مستقبالً كراعٍ لشعب اهلل

.  راهيمي معبّراً عن رغبته يف إعطاء األرض لشعبهعندما يظهر اهلل ملوسى يف العلّيقة املشتعلة، فإنه يعرّف نفسه على أساس الوعد اإلب

كان قصد هذا هو أن يشري إىل (.  وهي كلمة تصف احلضور اإلهلي يف العامل) الشكينةوبظهور العلّيقة املشتعلة، كان اهلل يقدّم إعالناً عن 

ؤقت كما ستكون خيمة االجتماع فيما بعد، كانت العلّيقة جمرّد مسكن م.  إنه إله جمد.( ... ال تقرتب إىل ههنا"-2: 3)أي إله هو 

وتشكل بقية سفر اخلروج والعدد ويشوع تطبيق ما وعد .  طريقة الوصول إليه دلكن مل يستطع موسى أن يقرتب ألن اهلل مل يكن قد قدّم بع

 .8: 3به اهلل يف 

ذه هي طريقة اهلل يف أن يُفهم شعبه أنه يعلم أحواهلم ويتضح من اآلية السادسة الغرض من اإلعالن عن طريق العلّيقة املشتعلة، إذ نرى أن ه

 (.52-50: 5)ويهتم هبم، وأنه مستمرٌ يف تذكُّر العهد 

 

 يهوه : االسم اإلهلي

وهكذا يعد .  البدّ أن فكرة حترير بين إسرائيل كانت أخباراً رائعة ملوسى، لكنه تلقى على مضض فكرة أن يكون هو احملرّض على التحرير

 *hy`hوكال التعبريين مصاغ من الفعل )، وهو أساس اسم يهوه "أكون من أكون"أو " أنا من أنا"يكون معه، ويعلن له نفسه بصفته اهلل بأن 

[h*y*h] (هاياه) واالسم كشفٌ لطبيعته .  ويؤكد هذا االسم على استقالله السيادي وعالقته العهدية 3"(.يكون"، الذي يعين

 .خالقية، سيقوم بالسيطرة على التاريخ بشكل فاعل يف انسجام مع عهده مع إبراهيموهبذه الطبيعة األ.  األخالقية

 

                                                 
 (.Sanhedrin 9: 10" )يلفظ اسم اهلل حسب حروفه"تقول املشنا اليهودية إنه لن تكون هناك قيامة ملن  3



 صر   عبودية م: الدرس الثامن 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 5، 8             5002، 3كانون ثاني 

أنا من : وتوجد أيضاً فكرة متضمنة حول تنفيذ الوعود يف هذا التفسري: "يقول كاسوتو.  وهكذا فإن هذا االسم يرتبط بوعود اهلل وأمانته

وهكذا يذكرنا اسم اهلل بأمانته والتزامه غري   0...."خملص لكلميت وأحققها أنا على الدوام، باقٍ أبداً على نفس الطبيعة؛ وهلذا فإني

لكن حني جيرؤون على العمل استجابة (.  أنا أكون" )أنا كائن: "هذا هو كل ما سيقوله لشعبه عن نفسه! املتزعزع بوعوده وشعبه وعهوده

وإذا كان هنالك قدر من عدم ! الذي ميكن االعتماد عليه... بداً لكلمته ألوامره وتعليماته، فإهنم سيجدون فعالً أنه املعني الويف األمني أ

وهو ال .  احملدودية يف هذا االسم، فإنه يهدف إىل أن يستحضر يف أذهاهنم فكرة أنه متاماً كما أعلن عن نفسه يف املاضي، خاصةً لآلباء

ويتفق هذا مع اإلعالن .  أن يكشفه عن نفسه يف هذه املرحلةيقول إنه ال يريد أن يُعرف بشكل أكثر محيمية؛ لكنه كشف كل ما أراد 

 [  3: 1انظر التعليقات على .  ]حيث سيُكشف املزيد يف الوقت املناسب... التدرّجي

طلعهم عليه أن ي(.  21: 3انظر )مع مفاحتة موسى للعربانيني خبطة اهلل املعلنة له، عليه أن يذكّرهم بأن يهوه يتصرف وفق العهد اإلبراهيمي 

هتدف طريقة صياغة هذه الفقرة إىل أن توقظ يف قلوب ."  "إني قد افتقدتكم: "أوالً على واقعة الظهور اإلهلي له، ثم على األخبار السارة

 :يقاوم موسى دعوة اهلل مقدماً ثالثة اعرتاضات 27-2: 0يف   2."الشعب املستعبد يف مصر حقيقة أن وقت الفداء قد حان

 (9-2: 0)بول الشعب له عدم ثقته من ق .2

وردّاً على .  كان اجليل األقدم منه يربطه ببالط فرعون، أمّا جيل الشباب الذين مل يعرفوه فلن يرضوا بأن يتبعوا راعياً من الصحراء

الحظ )لكي يصادق على الرسول ورسالته ( وهذا هو أول عرض للمعجزات يف الكتاب املقدس" )آيات إعجازية"ذلك أعطاه اهلل 

يف ( عالمات)عندما تعطى آيات (.  كيف أن اآلية أو املعجزة ثانوية بالنسبة للكلمة اليت أراده اهلل أن يوصلها 32-59: 0 يف

أن موسى ليس أقل من السحرة "والعصا هنا ذات داللة ألهنا تبني .  الكتاب املقدس، فإهنا تدل عادة على بدء برنامج جديد

األفاعي وجيعلوهنا بال حراك كالعصا، ثم يأمروهنا فيما بعد أن تعود إىل حيويتها العادية  املصريني الذين يعرفون كيف يرقون

وكانت اليد الربصاء ذات   1."فحسب، لكنها تبني أيضاً أنه قادر على فعل العمليات العكسية أيضاً، واليت هي أكثر إدهاشاً

 :داللة أيضاً

ومبا أن الربص كان يعترب مرضاً ال شفاء .  كان الربص منتشراً يف مصر تنسجم هذه املعجزة أيضاً مع البيئة املصرية، إذ

 7.منه، فإن إزالته عن يد موسى عمل إعجازي هتدف إىل ترك انطباع عميق يف نفوس كل الذين شهدوه

 :أمّا يف ما يتعلق مبعجزة ماء النيل الذي حتوّل إىل دم، فيقول كاسوتو

                                                 
0 Cassuto, 38 

 .02املرجع السابق،  2
 .01املرجع السابق،  1
 .07املرجع السابق،  7
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إذا أريت اخوتك أن  :فكأن اهلل يقول ملوسى. احلياة واخلصب يف أرض مصر، إهلاًاعترب املصريون هنر النيل، وهو مصدر 

الذي أرسلك يسود حتى على النيل، فسريون يف ذلك برهاناً واضحاً على أنه قادر على التغلب على كل القوات اليت 

 8.مّتكتقف إىل جانب مصر، مبن يف ذلك أولئك الذين يُعتَربون آهلة، ولن يعودوا يشكّون يف مه

 (25-20: 0)إدّعاء موسى بأنه غري قادر على الكالم والتواصل  .5

 .، مشرياً بذلك إىل أن املشكلة ليست مشكلة نُطق، لكنها مشكلة غياب الرسالةرسالةهو  25لنالحظ أن الوعد يف اآلية 

 

 (27-23: 0)عدم الرغبة أو االستعداد  .3

ونتيجة لذلك عيّن هارون .  وقد أثار هذا غضب اهلل.  غب حقاً يف الذهابفهو ال ير: االعرتاض الثالث هو أكثرها خطورة

اآلية (" )كإله)وأنت تكون له إهلاً "وقد حدد اهلل دوري موسى وهارون (.  وهو قرار سيندم عليه موسى فيما بعد)مساعداً له 

 (.هارونموسى  اهلل )، لتحديد قناة الرسالة اإلهلية (21

 

 (31-11: 4)العودة إىل مصر  .جـ

وقد غضب اهلل من موسى بسبب مسألة ختّان ابنه، ويبدو أن موسى كان يتّبع .  أوشك الرب أن يقتل موسى وهو يف طريقه إىل مصر

كانت هذه مسؤولية موسى، وعدم القيام خبنت ابنه كان عالمة (.  20: 27انظر تكوين )رغبات زوجته بدالً من أمر الرب يف هذا األمر 

 !والفكرة هنا هي أنه كانت ملوسى التزامات جتاه العهد، ومل يكن حتى موسى معفياً منها.  مانة حنو العهد وعدم اإلميان بهعلى عدم األ

 

 (11: 11-1: 5)سيادة يهوه على مصر  .4

من "سؤال  يبدأ فرعون بطرح.  وهي تشرح من هو اهلل وملاذا جيب أن خيضع فرعون له.  هذه األصحاحات دروس يف الالهوت عن اهلل

: 59؛ 25: 21؛ 28، 0: 20؛ 5: 20؛ 55: 8؛ 27، 2: 7)فأعلمه موسى معنى اسم اهلل، أي طبيعته األخالقية " هو الرب؟

 (.23: 32؛             01

 (7: 7-1: 5)خطة اهلل إلعالن نفسه كيهوه  .أ

                                                 
 .08املرجع السابق،  8
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ويوضح .  قات على العربانيني، مما أثار استياء العربانينييبدأ هذا القسم مبواجهة أولية بني موسى وفرعون تُسهم يف زيادة الصعوبات واملش

." مل يعرف من هو هذا اإلله الذي يطالبه بإطالق العربانيني".  إله العربانيني"لنا النص أن فرعون ال يعرف اسم يهوه، فهو ال يعرف إال تعبري 

,كالم الكذب’ الكالم الذي تكلم به الربويف غطرسته وجهله يسمّي  
9 (2 :9.) 

 

، ال ألن (للرب)فقد خاب أمل موسى أيضاً، وعبّر عن لومه ".  يقدّم استياء اخوته العربانيني املسحوقني خلفية وداللة لإلعالن الوشيك

فرعون رفض أن ينصاع لطلبه، فقد كان مستعداً هلذا األمر منذ البداية، بل ألنه علم أن تصرّفه األويل جلب مصيبة جديدة على رؤوس 

 20."ضطهدينإخوته امل

فبعيداً عن ! على العهد اإلبراهيمي( 23: 1-55: 2)وترتكز مشورة اهلل ملوسى .  حتيّر موسى وذهب إىل الرب ساعياً إىل جواب

 .العهد اإلبراهيمي ال يوجد أي سبب جيعل اهلل يتحرك لتحرير العربانيني

والفكرة من .  بصفته يهوه، فقد كان وفياً وملتزماً أخالقياً بإنقاذهمو.  ، فإن لديه القدرة على حتريرهم(اهلل القدير)وبصفته إيل شاداي 

ال )، هو أن الداللة اخلاصة السم يهوه مل تُظهر هلم بالطريقة اليت سيوشك على إظهارها "وأمّا باسم يهوه فلم أُعرف عندهم: "3: 1قوله يف 

لقد سبق أن أظهر نفسه يف الطبيعة األخالقية بصفته إيل شاداي، .  [فصاعداً 23: 3انظر املالحظات على (.  ]أنه مل يُعرتف به من قبل

 .، خاصة يف جمال القوة الفادية(7و 3انظر اآليتني )لكن ليس يف طبيعته األخالقية كيهوه 

 

عالقته  بسبب 1مأخوذ من خروج ( 25الدرس  -انظر املالحظات حول حتليل املصادر " )للفرضية الوثائقية"إن أحد األعمدة األساسية 

وليست الفكرة هنا أن اسم يهوه مل يكن معروفاً لبين إسرائيل .  احملدَّدة باالستعماالت املختلفة ألمساء اهلل" املصادر"املفرتضة مبا يسمى 

 22.القدماء، لكن إظهار طبيعته اليت يعكسها اسم يهوه مل يكن واضحاً بعد

  

                                                 
9 Cassuto, 68 

 .73املرجع السابق،  20
لني إىل ربط فكرة اإلله الذي حيكم الطبيعة ومينح كان بنو إسرائيل ميّا" :يقول كاسوتو حول اسم إيل شاداي.  أيضاً" اخلصب"فقط، بل بفكرة " القوة"ال يرتبط اسم إيل شاداي بفكرة  22

 :ويقول.  22: 32و 3: 58و 5-2: 27انظر تكوين (.  78" )البشر اخلصب، كما نرى يف كل آية من األسفار اخلمسة، باسم إيل شاداي حيثما ورد

فسي إلبراهيم وإسحاق ويعقوب يف جانب جيد تعبريه يف اسم شاداي، وقد لقد أعلنت ن:  فاهلل يصرّح مبا مفاده.  ميكّننا هذا من فهم النص املوجود أمامنا بوضوح"

فلم أتح هلم اجملال .  أمّا بامسي يهوه، بشخصييت األخالقية اليت يعبّر عنها هذا اللقب، فلم أكن معروفاً هلم.  جعلتهم يثمرون ويتكاثرون وأعطيتهم أبناء وأبناء أبناء

 (. 79" )ده، ألني مل أحقق بعد التوكيد الذي أعطيتهم إياه يف ما يتعلق بامتالك األرضلكي يعرفوني بصفيت ذاك الذي حيقق وعو
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.  إذ سيخرجهم اهلل من حتت العبودية، وسيحرّرهم، وسيفديهم.  ية السادسةيف اآل( أفدي" )أنقذ"جيب أن حنرص على مالحظة كلمة 

 .يشكّل عمل الفداء يف اخلروج خلفية فكرتنا عن الفداء يف العهد اجلديد.  هذه هي أول إشارة يف الكتابة املقدس إىل افتداء اهلل لشعبه

أن بين إسرائيل رفضوا االستماع إىل  9: 1د الوعود العظيمة، أن نقرأ يف وإن األمر مذهل بعد هذه املواجهة اجلديدة الرائعة مع يهوه وتصاع

 :يقول كاسوتو.  موسى

إنه مير .  وهذا هو قدَر كل من ينشغل مبشروع فائق األمهية وحمفوف باملخاطر يف نفس الوقت.  مرة أخرى يُسَد طريق موسى

عندما ال يسمح لساعة اهلزمية أن حتوّله عن طريقه أو قضيته إىل  بلحظات انتصار ومير أيضاً بنقيضها، لكن عظمته احلقيقية تظهر

 25.اليأس من النجاح يف هناية األمر

فدورمها .  إىل الالهوت الالوي اآلتي ويؤكد على إدخال موسى وهارون يف هذا النسل اهلام 57-20: 1يتطلع إيراد سلسلة النسب يف 

 .ل تقسيه فرعون كان عمالً كهنوتياًيف إعالن يهوه لنفسه وطبيعته الفدائية من خال

اخلطة اإلهلية لتقسية قلب فرعون بغرض اإلكثار من آيات يهوه اإلعجازية وعجائبه يف مصر، مضخماً  7: 7-58: 1يكشف لنا القسم 

 .هبذا من عظمة عمله الفدائي

ويعكس .  وهنا يقدم اهلل حتذيراً مسبقاً ثانياً . قبل الظهور السابق ملوسى أمام فرعون، أخرب اهلل موسى أن فرعون لن يوافق على طلبه

بـ  23، 25: 1قارن )إن من شأن عدم تردُّد فرعون أن يؤول إىل تقدّم مقاصد اهلل .   3: 7إدراكهما لـ  1: 7التوكيد على طاعتهما يف 

 .ةلقد أخذا على ما يبدو يستوعبان خطة يهوه وضرورة رفض فرعون طلبهما كجزء من هذه اخلط(.  1: 7

 

 (11: 11-1: 7)سكب الكوارث العشر  .ب

.  وسيظهر اهلل تفوقه بإرساله الكوارث العشر.  إن تقسية قلب الفرعون أمر ضروري إلعالن يهوه عن نفسه لكل من مصر وإسرائيل

عددة اآلهلة وانغماس بل أكثر من ذلك، تشكّل هذه الكوارث دينونة للعبادة املت.  وليست هذه الكوارث جملرد التسبب بإزعاج املصريني

هلذا جيب أن نقضي وقتاً كافياً يف فهم هذه الكوارث يف ضوء العبادة الدينية (.  كأنواع السحر املختلفة)املصريني يف األمور اخلارقة الشريرة 

 .املصرية

 

                                                 
25 Cassuto, 82. 
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خارقة، إذ يقدر حتى سحرة املصريني العصا إشارة يُفهم منها أن الكوارث ليست جمرّد عرض أللعاب نارية  -إن املواجهة األولية مع األفعى

ففي وسط جمتمع منشغل باخلوارق، كيف يستطيع الفرعون أن مييز يد اهلل؟ هذه هي املسألة كما يوضح بريفارد .  أن يقوموا مبا هو خارق

 :تشايلدز

إذ تبدو اآلية اإلهلية .  يف حد ذاته كافياً" اخلارق"كيف ميكن هلل أن جيعل فرعون مييز أن يده هي اليت تعمل؟ مل يكن العنصر 

 23.كحيلة هبلوانية رخيصة ميكن جملموعة كبرية من السحرة املصريني أن يقلّدوها ببساطة ظاهرة

 

لن يكتفي .  هنا صراع قوة حقيقي، وجيب أن يظهر اهلل ال ما هو خارق فحسب، لكن سيادته على العامل فوق الطبيعي أيضاً هإن ما جند

يتألّف عامل .  رق وغري طبيعي، بل سيفعل ما ال يقدرون أن يفعلوه، وسيوجه ضربة ساحقة لآلهلة اليت يعبدوهنايهوه بالقيام مبا هو خا

فكان هنر النيل والشمس من بني اآلهلة األكثر .  إهلاً رئيسياً 80الديانة املصرية من عدد ال يُحصى من اآلهلة، إذ كان هنالك ما ال يقل عن 

 -يسيطر على الديانة الوطنية بصفته إله الدولة، آمون "رع"وأثناء فرتة اململكة اجلديدة يف مصر صار .  الشمسهو إله  "رع"وكان .  شهرة

 :لكن النيل كان هاماً أيضاً 20.رع

ملصري، وعلى مدى التاريخ ا.  أُدجمت اآلهلة اليت تشكّل تشخيصاً لقوى الطبيعة النباتية يف إله يدعى أوزيريس، الذي كان إله النيل أيضاً

 22.، أحدمها مع اآلخر على مركز السيادة"أوزيريس" و "رع"تنافست هاتان القوتان اللتان حكمتا الكون، 

 .مل يكن حتويل النيل إىل دم وإعتام السماء جمرد نصر ليهوه، لكنه كان إهانة ما بعدها إهانة هلذا اجملتمع الوثين

فقد نزعت أيضاً املصداقية عن آهلة مصر .  قة فرعون على إخالء سبيل العربانينيلقد حققت الكوارث اليت نزلت على مصر أكثر من مواف

يقول .  وكانت هذه دروساً إلسرائيل أيضاً، خاصة يف ما خيص أشكال عبادة األوثان الباطلة.  وجعلت الفرعون يدرك أن يهوه متسيد

ال يف افتداء شعبه من أرض مصر فحسب، بل أيضاً يف قدرته على  ةباستخدم اهلل هذه الكوارث لكي يبني قوّته اهلائلة املهو: "جون ديفيس

 21."االهتمام هبم ورعايتهم وسد حاجاهتم

 

 مالحظات أخرى حول الكوارث .ج

                                                 
23 Brevard Childs, “The Book of Exodus”, (Philadelphia: The Westminster Press, 2970), 225 
20 Cambridge Ancient History, Vol. II. Part 1,323 

22  Edward M. Burns, Western Civilizations, 8th ed. (New York: W.W. Norton & Co., Inc., 1973), 133 
21 John Davis, Moses and the Gods of Egypt; Studies in the Book of Exodus (Grand Rapids, MI: Barker Book House, 1971), 90  
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وميكن تقسيم الكوارث التسع األوىل إىل ثالث .  تعكس الفقرات اليت تتحدث عن الكوارث اليت أنزهلا اهلل مبصر بنية منسجمة: مقدّمة

حتدث الكارثتان األوىل والثانية من كل دورة بعد أن يكون موسى قد حذّر فرعون؛ . "ألف كل واحدة منها من ثالث وحداتدورات تت

وقبل كل كارثة من كل دورة يأمر موسى بأن يقف يف الصباح أمام فرعون يف العراء، أمّا قبل الكارثة الثانية ... أمّا الثالثة فتأتي دون حتذير

من الواضح أننا أمام نص كتب أصالً برتكيب : "... ويقول كاسوتو(.  Cassuto 92-3." )ام فرعون يف قصرهفيؤمر أن ميثل أم

 (.93." )متجانس، ومل يكن نتيجة صدفة تضمنت وضع أجزاء متنوعة من مصادر خمتلفة جنباً إىل جنب

 

طبيعة واألرواح الشريرة وحتى اآلهلة على تنفيذ إرادة تعارض التوراة كل أشكال السحر، ألنه يسعى إىل إجبار قوى ال (23-8: 7) متهيد

وسيكون هذا درساً هاماً ! وعلى الرغم من قدرة السحرة على القيام بالسحر، فإن إله إسرائيل متفوق عليها.  اإلنسان بعيداً عن اهلل

 .ملستقبل إسرائيل يف كنعان

 

 (52-20: 7) الكارثة األوىل .2

من سكان مصر ضمن % 90وحتى اليوم يسكن ما يزيد على .  يل، العامل األكثر أمهية يف رفاه مصرتركز الكارثة األوىل على الن

 !مناطق قريبة جداً من هنر النيل، فالنيل هو شريان احلياة يف مصر

ر إهلي لكنك سرتى يا فرعون أنين، بأم: وكأن موسى يقول لفرعون.  يعترب املصريون هنر النيل الذي يعطي أرض مصر خصبها إهلاً

وبعد هذه الضربة ستتحلل طبيعته، ولن تعود .  أي هنر النيل" ،اإلهلي"الذي يهيمن على كل األشياء، سأضرب هذا املخلوق 

 (.97كاسوتو، )مياهه مصدر بركة ملصر كاملعتاد 

 ( 22-2: 8)الكارثة الثانية  .5

 (:202)تو يقول كاسو.  كان استخدام الضفادع أمراً ذا داللة يف احلضارة املصرية

وكان يُعتقد أن   .نسب املصريون إىل الضفادع اليت كانت تعج هبا املياه بأعداد ال حصر هلا قوة إهلية، واعتربوها رمزاً للخصب

إهلة من جمموعة اآلهلة املصرية وامسها هِكِت، زوجة اإلله خنوم، واليت تصوَّر على شكل امرأة هلا رأس ضفدع، تنفخ نفَس احلياة 

هتدف رواية التوراة إىل توصيل فكرة أن إله .... األجساد، اليت شكَّلها زوجها على دوالب اخلزاف من تراب األرض يف مناخري

إسرائيل هو وحده الذي حيكم العامل، وهو وحده الذي مينح خملوقاته حسب إرادته القدرة على اخلصب، وأن هذه الضفادع اليت 

 . من رمز للربكة إىل رمز لآلفة والتلف.... حول، إذا شاء يهوه ذلك اعتربها املصريون رمزاً للخصب مبكن أن تت
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وتتسم نتيجة الكارثة بالسخرية، عندما يدعو فرعون ! هذه فكرة مهيمنة حال وجود إسرائيل يف األرض" اخلصب"ستصبح فكرة 

هذه .   شك أن هذا أغضب فرعونفهم قادرون على زيادة الكارثة، لكنهم عاجزون عن إهنائها؛ وال.  السحرة الختاذ إجراء ما

"               لكي تعرف أن ليس مثل الرب إهلنا..." فاهلل احلقيقي وحده هو القادر على جلب الراحة املطلوبة : هي النقطة اهلامّة

(8 :20.) 

 

 (29-21: 8)البعوض  : الكارثة الثالثة .3

وإنه ألمر ذو داللة أن السحرة مستعدون لإلقرار هبزميتهم .  الفرعونال يوجد حتذير من الكارثة الثالثة أو أي مثول ملوسى أمام 

 .؛ فهو اعرتاف جزئي فقط"يهوه"فقط، وال يقولون " اهلل"لكن لنالحظ أهنم يقولون (.  29: 8" )هذا إصبع اهلل: "بقوهلم لفرعون

      

 (35-50: 8)حشرات : الكارثة الرابعة .0

أجعل فرقاً بني شعيب : "رثة هي التوكيد على التمييز بني شعب الرب والشعب املصريإن إحدى السمات امللحوظة هلذه الكا

لكن فرعون مازال .  ففي كل األرض يتم كل شيء حسب إرادته، وشعبه مميز يف نظره.  ويتعظم يهوه من خالل هذا."  وشعبك

كالسماح هلم بالذهاب ليقدّموا )زل عن حقوق فعلى الرغم من أنه بدأ يتنا: غري قادر على استيعاب حق الرب يف احلكم املطلق

 ! ، فإنه حياول أن يقيّد هذا العمل، كما لو أنه ما زال من بيده القرار(ذبائح

 

 (7-2: 9)وبأ شديد لقتل املواشي : الكارثة اخلامسة .2

: 8" )إصبع اهلل"ما مضى  هي اليت تتهددهم باخلطر، بينما الحظ السحرة يف" يد اهلل"إنه ألمر مثري لالهتمام أن نالحظ أن 

 .وفضالً عن ذلك، ميتد التفريق بني الشعبني إىل مواشي إسرائيل، وال يعطى الفرعون فرصة اختيار الوقت(.  29

 

 (25-8: 9)الدمامل  : الكارثة السادسة .1

مل يعجزوا عن : عون هلجوم عنيفويتعرض السحرة املرافقون لفر.  مرة أخرى ال يعطى حتذير من الكارثة الثالثة هلذه الدورة الثانية

لقد انتقلوا من املشاركة : إزالة املرض من أرض مصر فقط، لكنهم مل يستطيعوا أن حيموا أنفسهم منه أيضاً، جند هنا تطوّراً تدرُّجياً

 !الفاعلة إىل الصمت، وهم اآلن غري قادرين حتى على الوقوف بصمت
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 (32-23: 9)البَرَد : الكارثة السابعة .7

وهنا ال ميثل موسى أمام الفرعون ثانية فحسب، لكنه .  هي بداية الدورة الثالثة، وهي أكثر قسوة وحسماً من سابقتيها هذه

ال يوجد إله : ويعلن يهوه عن نيّته يف استخدام املسألة كلها لكي يعلّم األرض كلّها درساً.  جيلب معه توبيخاً السعاً من الرب أيضاً

ومن ناحية أخرى، يوبّخ الرب فرعون ألنه مستمر يف تعظيم .  ميلك قوّته؛ وسينادى بامسه يف كل األرضآخر مثله؛ وال يوجد من 

، لكن هذا االعرتاف كان (57: 9)ومع هذا الوبأ، يصل فرعون إىل نقطة االعرتاف (.  27: 9)نفسه بعدم تواضعه أمام يهوه 

، كما لو أنه مل ‘هذه املرة’: طاياه األوىل والكبرية؛ ومن هنا فإنه يضيفلكنه مازال متمسكاً بغطرسته ويرفض االعرتاف خب: "ناقصاً

وعلى الرغم من اخلضوع الشكلي للفرعون، إال (.  250كاسوتو، " )تكن له أية خطية أخرى تؤرق ضمريه إالّ رفضه يف هذه املرة

على الرغم من أنك ختشى من قسوة الكارثة، " (. 30: 9" )أنا أعلم أنكم مل ختشوا بعد من الرب اإلله: "أن موسى يتهمه قائالً

"                وختشى أيضاً بشكل عام من القوة اإلهلية، إالّ أنك مل متيّز بعد ومل ختش بعد الرب اإلله، الرب الذي ندعوه باسم يهوه

 (.252كاسوتو، )

 

 (50-2: 20)اجلراد : الكارثة الثامنة .8

لكن موافقته يف .  إىل تبين نظرية تصاحلية( 7اآلية )صادياً، مما دعا حتى خدم الفرعون ال شك أن هذه الكارثة دمّرت مصر اقت

أرغب أن : "فكأنه يقول.  اآلية الثامنة سطحية، كما يف املرة السابقة، ويشهد على ذلك سؤال عن حتديد هوية الذين سيذهبون

كاسوتو، " )باخلروج يف هذه الرحلة إالّ للذين أوافق عليهمأعرف بالضبط من هم من بينكم الذين سيذهبون، فأنا لن أعطي إذناً 

: وبعد الكارثة يصري اعرتافه أكثر صدقاً! وأن الفرعون هو ال شيء... مل يتعلم بعد أن يهوه يستحق خضوعاً كامالً(.  252

 .فهو يعرتف خبطيته ضدّ يهوه، وال يلجأ إىل فرض قيود كما فعل يف السابق

 (59-52: 20)لظلمة ا: الكارثة التاسعة .9

فإهنا تأتي .  وألن هذه هي الكارثة الثالثة يف هذه الدورة(.  59-58اآليتان )تشكل هذه الكارثة اللقاء األخري بني القائدين 

 وهي واقعة أكثر لفتاً للنظر ألهنا الكارثة الثالثة للدورة)قد تبدو هذه الكارثة من القراءة األوىل غري شديدة .  دون سابق إنذار

غري أن هذا كان هجوماً قوياً ضد نظام العبادة املصرية البعيدة عن التقوى، إذ كانت الشمس يف حضارهتم تُعبد فوق (.  الثالثة

ستُثبِت هذه الكارثة مدى عِظم قوة الرب ضد آهلة مصر؛ فعندما يشاء إله : "يقول كاسوتو.  كل شيء وفوق كُل إله آخر

فهذه الكارثة (.  259" )املصريون اإلله الرئيسي ستختفي ولن تستطيع أن تسطع على عابديها إسرائيل، فإن الشمس اليت يعتربها

 !ال تسبب جمرد أمل، لكنها تنسف ديانتهم كلها



 صر   عبودية م: الدرس الثامن 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 13، 8             5002، 3كانون ثاني 

 

 (8-2: 22)موت كل بكر : الكارثة العاشرة .20

على الرغم من أن فرعون ف.  ، فهو ينتهي مبوسى وهو يغادر قصر فرعون يف غضب شديد(59: 20)الكالم هنا استمرار لآلية 

مل تكن .  إذ سيصيب املوت املصريني، حتى بيت فرعون نفسه: ، إال أن األمر سيكون معكوساً(58: 20)هدد موسى باملوت 

مغادرة موسى النهائية مغادرة شخص يُنفى، لكنها كانت مغادرة من يذهب مبلء إرادته، مغادرة من مل يعد يرغب أن يقف يف 

 ! حضرة الفرعون
     

 

 

 

 

 


