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 الدرس التاسع

 الفداء من العبودية
 12: 11-1: 11خروج 

 
 مقدمة .1

بتحرير رعايا الشعب ( 11-1)يتعلق اجلزء األول من السفر .  يتضمن سفر اخلروج تطبيق الوعد اإلبراهيمي بتشكيل أمّة من نسل إبراهيم

وسنتتبع يف هذا .  فداءهم 11-15عبوديتهم، بينما تصوّر األصحاحات  11-1توضح األصحاحات .  من خالل الوسيط موسى

( 5)الفصح واخلروج ( 1: )وسيتضمن هذا ثالث مراحل.  القسم األحداث اهلامة منذ إخالء سبيل إسرائيل إىل جميئهم إىل جبل سيناء

 .هجرة إسرائيل إىل سيناء( 3)اإلنقاذ عند البحر األمحر 

 

 (11: 11-1: 11)الفصح واخلروج  .1

 فريضة الفصح  .أ

وخلفية الفصح هو الكارثة العاشرة على .  هو الطقس املشروط املسبق لتحرير يهوه لبين إسرائيل( بيساخ js^P#, P#s^j)الفصح 

 .املصريني اليت حُكِم فيها على كل بكر يف مصر باملوت، مبا يف ذلك إسرائيل، ما مل تقم إسرائيل بالطقس املطلوب

 

وسيحدد هذا من نواحٍ كثرية املفهوم الكتابي للفداء الذي سنراه يف هناية األمر يف ملئه يف  ." الفداء"إن الفكرة األساسية هلذا القسم هو 

وهو حيرّرهم من .... فاآلن يفتدي اهلل إسرائيل كأمّة.  غري أن ما جنده يف هذا القسم هو فداء أمّة، ال فداء أفراد.  العهد اجلديد

فعلى الرغم .  هنم كانوا مجيعاً خملَّصني باملعنى الذي يقدّمه العهد اجلديد لكلمة اخلالصوال يعين هذا أ.  عبودية أرضية ليكونوا شعب اهلل

 .من اختيارهم من خالل إبراهيم، إال أهنم مل يستطيعوا أن يشكّلوا أمّة من دون أن يفتديهم اهلل

 

بذراع ممدودة وبأحكام ( أفديكم )صكم وأخلّ: "بالفداء 6: 6كان وعد الرب يف خروج .  سفر اخلروج على طقس الفصح" فداء"يرتكز 

" فديتهبرأفتك الشعب الذي ( تقود)ترشد : "ويف ترنيمة التسبيح اليت رنّمها العربانيون بعد إنقاذهم يف البحر األمحر، قالوا."  عظيمة
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م مستقبلية فداء مستقبلي إذ سيكون يف أيا.  اآلتي" للفداء األعظم"القديم هذا يعد الطريق " الفداء"غري أن عمل ( 13: 12خروج )

 .سيفعل اهلل مبوجبه أكثر من جمرد حتريرهم من عبودية أرضية

 

إذ .  وال جيب علينا أن نغفل عن أن الفصح صورة خلالصنا من العامل اليوم.  تشري إىل ذروة أعظم 11-15والشك أن أحداث خروج 

عاً واضحاً للمسيح وتألُّمه من أجلنا، حيث يقدّم دمه محاية يشكل خروف الفصح توقّ! أن املسيح هو فِصحنا 7: 2كورنثوس 1تصرّح 

ويتبع الفداء من عبودية مصر التحرير .  وال خيرج املرء من حكم املوت ليصبح جزءاً من شعب اهلل إالّ حني يشارك يف طقس الفصح.  لنا

 .رير والنجاةوالنجاة عند البحر األمحر، لكن االشرتاك يف طقس الفصح هو التمهيد الضروري للتح

 

مل ."  هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور: "عنصر هام من عناصر تاريخ إسرائيل" الفداء"أن هذا  5-1: 15إنه ألمر واضح من خروج 

وصار لدى إسرائيل يف هناية األمر طريقتان حلساب شهور .  يعد التقويم املصري مقبوالً لدى شعب اهلل؛ إذ شكّل الفصح بداية جديدة

تبدأ السنة اجلديدة حسب التقويم الديين هبذا الشهر الذي احتفلوا فيه ألول (.  5-9انظر امللحق )النظام الديين والنظام املدني  :السنة

فقد أوصى اهلل أن يكون ذاك أول شهر، ألنه جلب معه، مبعنى ما، تغيرياً يف (.  2: 53؛ الويني 17، 5: 10انظر خروج )مرة بالفصح 

 !مصريهم

 

 (2-1: 11)الفصح محل  .ب

-1اآليات )العشاء أو تناول احلمل ( 5؛ و(7-1اآليات )ذبح احلمل الذي يوفّر الدم الذي حيمي ( 1: ينقسم طقس الفصح إىل قسمني

11.) 

 (7-1: 15)ذبح احلمل  .1

 (1-3)تقديم احلمل  .أ

ذا العمل والنشاطات املتنوعة املرتبطة به ومثَّل ه.  كانت الوسيلة اليت سيوفّر اهلل الفداء لشعبه بواسطتها هي ذبح احلمل

.  ومن الواضح أنه مل يكون واضحاً لدى الشعب أن الرب يسوع املسيح هو احلمل احلقيقي.  درساً موضوعياً للشعب

لكن ذبح احلمل، كدرس موضوعي، علّم الشعب عدة دروس ليس .  فمثل هذا اإلدراك ال يأتي إالّ بعد إعالن الحق

ويف زمن مستقبلي، يصرّح نيب معروف .  ظيع الذي تطالب به اخلطية واحلاجة إىل بديل مقبول ليحمل اخلطيةأقلها الثمن الف
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كان اهلل يتطلع إىل ذبيحة ابنه (.  59: 1يوحنا !" )هوذا محل اهلل الذي يرفع خطية العامل: "باسم يوحنّا املعمدان علناً

 .ب جمليئهنفسه عندما استخدم صورة احلمل الذبيحي ليُعد الشع

 

فكانت املؤونة كافية لكل من يرغب يف احلمل، أي لكل من يرغب يف أن (... 3اآلية )كان على كل عائلة أن تأخذ محالً 

فحيث يوجد تدبري (.  1اآلية )وكانت املؤونة مثينة أيضاً وال جيوز تبديدها .  حيرَّر من حكم املوت اآلتي على مصر

 . جيب أن يبدَّد، وأن حيسب رخيصاًكافٍ للجميع مبوت يسوع املسيح، ال

 

 (أ6-2)مقاييس للحمل  .ب

عَكَسَ هذا الشرط احلاجة إىل ."  شاةً صحيحة ذكراً ابن سنة"توجّب أن يكون احلمل الذي سيُختار لذبيحة الفصح 

فاهلل كان . ..وبطبيعة احلال، مل يوجد قط محل حيقق هذا الشرط متاماً.  أن يكون البديل الذبيحي مقبوالً لدى اهلل

وهكذا رمزت احلاجة إىل محل كامل إىل طهارة املسيح وخلوّه من أية .  ، أي ذبيحة ابن اهلل"الذبيحة الكاملة"يتطلع إىل 

 !حتى إن بيالطس مل جيد فيه عيباً أو علّة، كما أن تالميذه الذين عرفوه أوثق معرفة صرّحوا أنه كان بال خطية.  خطية

 

 (ب6)ذبح احلمل  .جـ

وعلى الرغم من أن الباحثني منقسمون حول (.  عند الغسق)اجلماعة أن يذحبوا احلمل يف العشيّة " كل مجهور"على  كان

فهم اليهود األتقياء األرثوذكس من مجاعة : "، إالّ أن آالن كول يقول"(بني العشائني)"املعنى الدقيق للعبارة املستخدمة هنا، 

( حوايل الثالثة أو الرابعة)بني ذاك الوقت الذي تقل فيه حرارة الشمس بعد الظهر الفريسيني معنى هذا التعبري على أنه 

أن العادة يف عصره كانت تقديم محل يف حوايل ( وهو مؤرخ يهودي معاصر للمسيح)والحظ يوسيفس  1."وبني الغروب

ع مات يف يوم الفصح؛ وليست جمرّد مصادفة أن يسو(.  Antiquities, XIV, 4: 3)الساعة الثالثة من بعد الظهر 

أي )ويف الساعة التاسعة .  من بعد الظهر 6و 3وفضالً عن ذلك، خيربنا العهد اجلديد أن موته حدث بني الساعتني 

وقبل الساعة السادسة بعد الظهر كان يتوجب إنزاله عن الصليب لئال تنتهك عادة " إهلي إهلي،"صرخ، ( الثالثة بعد الظهر

 .حفظ يوم السبت

 

                                                 
1
 Alan Cole, Exodus, Tyndale OT Commentaries (Downer’s Grove IL: InterVarsity Press, 1973),106 
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أنه ال جيب أن يكسر أي عظم من عظام احلمل، منبئاً حبقيقة أن اجلنود الذين صلبوا يسوع مل  16: 15وج يضيف خر

أمّا اشرتاط اشرتاك كل اجلماعة يف ذبح احلمل فيعكس حقيقة أن اجلميع يشرتكون (.  33: 19يوحنا )يكسروا عظامه 

فخطاياي وخطاياك هي .  عن ذهاب يسوع إىل الصليبوبنفس الطريقة فإننا مجيعاً مسؤولون .  يف مسؤولية موت احلمل

 !اليت مسّرته على الصليب؛ وال ميكننا أن نكتفي بلوم بعض اليهود القساة القلوب الذين عاشوا يف القرن األول

 

 (7)رش دم احلمل  .د

ثّل الدم الثمن الذي دفعه م.  يقول النص إنه كان عليهم أن يضعوا الدم على قائميت الباب وعتبته العليا لكي يكون فعّاالً

 :يقول ديفيس.  احلمل، وكان يوفِّر محايةً للبيت من هالك البكر

فكما كان احلمل بديالً عن البكر حامياً إياه بذلك من املوت، فإن محل .  يعبّر رش الدم بشكل فصيح عن كفّارة بديلية

  5.ونة اهللاهلل سيموت يوماً ما مكان كل اخلطاة، موفّراً هبذا النجاة من دين

 

يقول .  لكن مل يكن كافياً أن يذبح احلمل؛ إذ كان ال بد أن يوضع الدم على قائميت الباب وعتبته العليا لكي يكون فعّاالً

القائمتان والعتبة العليا مناسِبة بشكل طبيعي حلمْل عالمة الشخص الذي يسكن البيت، وهذه هي العادة : "كاسوتو

وبنفس الطريقة، جيب على .  ميّز الدم البيوت اليت آمنت من البيوت اليت مل تؤمن(.  139) "املعمول هبا حتى يومنا هذا

 !كل واحد أن يتكل على دم املسيح بشكل شخصي باإلميان

 

 (13-1: 15)عشاء احلمل  .5

 (1)الوجبة  .أ

 كانت الوجبة تتألَّف من ثالثة أجزاء رئيسية 

 تناوْل احلمل املشوي  (1

وغالباً ما تستخدم النار يف العهد القديم لتصوير الدينونة كما هو .  احلمل بالنار قبل ن يؤكل كان جيب أن يشوى

عندما عانى يسوع من نار غضب اهلل ودينونته، صرخ .  ويعبّر شي احلمل عن الدينونة اليت محلها.  احلال هنا

                                                 
5 John Davis, Moses and the Gods of Egypt (Grand Rapids, MI Baker Book House, 1971), 140 
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عندما نؤمن (.  10، 7: 23؛ قارن إشعياء 16: 57متى " )إهلي، إهلي، ملاذا تركتَين؟: "على الصليب

 .باملسيح ونرتبط به، جيب أن ندرك أننا نشرتك يف ذاك الذي تأمل من أجلنا حتت غضب اهلل

 

 (فصاعداً 11: 15انظر التعليقات أو )اخلبز غري املخمّر  (5

 

 أكل احلمل مع أعشاب مرّة  (3

ب عن بالنا مرارة عبوديتنا للخطية وبنفس الطريقة، ال جيب أن تغي.  كان هذا تذكرياً هلم مبرارة عبودية مصر

 .وحياتنا السابقة قبل املسيح

 

 

 

 

 

 ملبسهم استعداداً لوجبة الفصح  .ب

وشد .  أوعز اهلل لبين إسرائيل أن يأكلوا وجبة الفصح وأحْقاؤهم مشدودة وأحذيتهم يف أرجلهم، وعِصِيُّهم يف أيديهم

جيب أن يلبسوا كما لو أهنم ذاهبون إىل مكان ما، : ة واضحة هناوالفكر.  األحْقاء هو رفع الثياب الطويلة إىل اخلصر

وتطبيقاً هلذا علينا، ال جيب أن نتباطأ أو نرتدد، بل .  فلن يعودوا موضع ترحيب يف أرض مصر.  أي، كسوّاح غرباء

ة، بل يتوجب علينا أن ال جيب أن نؤخِّر انضمامنا إىل طريق التلمذ.  جيب علينا أن ننطلق فوراً يف رحلة احلياة املسيحية

 .نباشر بذلك فوراً

 

أن الكارثة العاشرة مل تؤثر على أبكار املصريني فحسب، لكنها شكلت دينونة  15لنالحظ يف اآلية : تعليقات إضافية

مل تكن صرخة املوت اليت . "ويف عملية الدينونة هذه، سيوضح اهلل عجز عبادة األوثان املصرية.  آلهلة مصر أيضاً
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 كل أرجاء مصر جمرّد نواح على خسارة ابن أو حيوانات مثينة، لكنها كانت ندباً لعجز آهلة مصر الكثرية على سُمعت يف

 3."الرد ومحايتهم من مثل هذه املأساة

 

الدم وأعبُر عنكم، فال يكون عليكم ضربة للهالك حني أضرب أرض ( حني أرى)فأرى : "13ما أروع كلمات اآلية 

العهد اجلديد أننا باإلميان باملسيح نكون حتت دم املسيح متمتعني مبناعة من دينونة اهلل على يعلمنا إعالن ."  مصر

إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية، وال يأتي إىل الدينونة، بل يكون : احلق احلق أقول لكم.  "اهلالكني

 (.51: 2يوحنا " )قد انتقل من املوت إىل احلياة

 

 (12-11: 11( )اخلبز غري املخمّر)طري الف .جـ

ملختمر أصبح طقس الفصح حدثاً مقدّساً عند إسرائيل، واحتفلوا به دائماً أثناء فرتة األيام السبعة املعروفة بعيد الفطري أو عيد اخلبز غري ا

أن تتبعها األجيال القادمة يف االحتفال حتمل هذه الفقرة اإلجراءات اليت جيب .  وكان العيدان ال ينفصالن أحدمها عن اآلخر(.  الفطري)

محل مطلب اخلبز الفطري، حتى يف بداية تأسيس هذا .  بالفصح، حيثُ سيُحتفل بالفصح أثناء عيد الفطري الذي يستمر أسبوعاً

حتى الوقت الكايف الختمار  دون أن يكون لديهم)االحتفال، معنى رمزياً، إذ كان مرتبطاً بالعجلة اليت كان على العربانيني أن يرتكوا هبا مصر 

جيب أن يغادروا يف عجلة، ال جملرد أهنم غري مرغوب فيهم يف : غري أن هنالك بعداً آخر هلذا املطلب(.  31-33: 15انظر  -عجينهم

 .مصر، بل أيضاً ألن مصر شريرة ومتثل حياة العبودية القدمية

واملكر واإلثم وهي أمور جيب ... إن اخلمري رمز للخطية 1: 2س كورنثو1تقول : لنالحظ كيف يطوّر العهد اجلديد هذه الفكرة 

جيب أن نرتك .  متبوعاً دائماً باالنفصال عن اخلطية وباحلياة املقدسة( الفصح)جيب أن يكون االشرتاك يف خالص احلمل .  االنفصال عنها

 .ان اجلديدةاألسلوب القديم للحياة يف عجلة، متّكلني على تدبريه لنا وحنن نبدأ حياة اإلمي

أمّة اقتناها اهلل لنفسه؛ )وتلخيصاً ملا سبق نقول إن الفصح كان بداية جديدة حتتّم تقومياً زمنياً جديداً، ويشكل بداية األمّة كشعب مفدي 

 (.1: 13انظر إشعياء 

 

 (11-1: 11)تكريس البكر  .د

                                                 
3 John Davis, 141 
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تشكّالن إعالناً إهلياً يعطي اهلل مبوجبه تعليمات  5-1رء أن اآليتني قد يبدو موضع هذا القسم غريباً للوهلة األوىل، لكن جيب أن يالحظ امل

( 10-3اآليات ) –اخلبز غري املختمر  –يوجد هنا توازٍ بني عيد الفطر .  فتدوِّن لنا خطاب موسى للشعب 16-3أمّا اآليات .  ملوسى

فاالهتمام املهيمن يف هذين القسمني هو اجلواب .  (16و 9؛ و11و 1؛ و11و 2الحظ املوازاة بني ) 16-11وتكريس البكر يف اآليات 

 :يقول تشايلدز.  الذي يعطيه األب البنه يف شرحه لإلميان

وقد امتدت هذه املطالبة لتشمل .  الفكرة األولية اليت تتحدث عن مطالبة اهلل بالبكر له( إعطاء بعد روحي لـ)لقد متت رَوْحَنة 

 1".إنه يل: "خاص يف شعبهفلله حق .  كل إسرائيل، ال البكر فحسب

، ممّا (13: 13)فكل ما هو دون التكريس غري مقبول .  وال يعين هذا أقل من تكريس اختباري مستمر من القلب استجابة ملا يفعله اهلل

 ينسى من أين فهو تذكري للمرء بأن ال( 16، 11، 13" )بيت العبودية"أمّا التوكيد على .  5-1: 15يذكّرنا باألمر املوجه لنا يف رومية 

 .، وأال ينسى عظمة العمل الذي فداه به يهوه(أي من العبودية)جاء  

 

 (11: 11-12: 11)إنقاذ يف البحر  .1

وهو يف )باملعنى األكثر شيوعاً للكلمة وهو اإلنقاذ " اخلالص"وتستخدم فكرة .  من العبودية( أي اإلنقاذ)يركّز هذا القسم على اخلالص 

أنا الرب، وأنا أُخرجكم من حتت أثقال املصريني : "6: 6كان هذا حتقيق خلروج (.  دي من فرعون واجليش املصريهذه احلالة إنقاذ ما

وال يعكس بالضرورة خالص املرء الروحي )اإلنقاذ أو التحرير يف هذه احلالة هو على نطاق قومي -واخلالص." وأُنقذكم من عبوديتهم

لكن توجد بال شك خطوط توازٍ "(.  خملَّصني روحياً"كل العربانيني اخلارجني من مصر كانوا الشخصي، أي حنن ال نستنتج بالضرورة أن 

 (.10كورنثوس 1انظر )ميكن استخالصها ودروس ميكن تعلّمها على سبيل التطبيق 

وقد كان هلذا  (. على الرغم من كونه الطريق األقرب( )Philistines)من املرور يف طريق الفلسطيني  17: 13منع اهلل شعبه يف 

حبسب هذه اآلية، على الرغم من أن هذه الطريق كانت مناسِبة بصفتها أقصر الطرق إىل كنعان، إالّ أن اهلل مل يسمح لشعبه .  "غرض

فكان املرور منها يعين .  والسبب الرئيسي لذلك هو جتنيبهم احلرب؛ فقد كانت هذه الطريق مرصوفة حبصون مصرية.  باستخدامها

الطريق "أمّا "  .الطفولة الروحية"مل يُرد اهلل أن تثبّط عزمية شعبه خاصة أهنم ما زالوا يف طور  2."ية ورمبا تثبيطاً لعزمية الشعبمواجهة قو

وبالنسبة هلم، كما هو احلال معنا، ال توجد طرق خمتصرة للنضج .  فستعلّمهم الكثري عن اهلل، والسري معه، واالتكال عليه، إخل" االلتفافية

 !روحيال

                                                 
1 Benware Childs, The Book of Exodus (Philadelphia: The Westminster Press, 1974), 204   
2 John Davis, 156 
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وقد أعاد هذا ألذهاهنم أن اهلل مل يفشل يف .  ربطت عملية محل عظام يوسف من مصر اجليل احلاضر باآلباء الذين أكد هلم اهلل العهد

 .حتقيق وعوده أو برناجمه بعد كل هذه املئات من السنوات

 

(.  31: 10؛ 10: 16" )شكينة"فيما بعد  أن جمد اهلل كان بينهم منذ بداية رحلتهم، ومسّي هذا اجملد 55-51: 13ونتعلم من 

فكم باألحرى حنن الذين نتمتع اليوم بامتياز أعظم بسكنى روح اجملد، .  فكان هذا مصدر تعزية وطمأنة للذين ارحتلوا وهم مضطربون

 !الروح املعزيّ فينا

  

سيتذكّر اجلميع خالص بين "  .أنا الرب: "ني قالوكان هنالك درس أخري حيتاج أن يفهمه كل من املصريني وإسرائيل، وهو ما قصده اهلل ح

فمن شأن هزمية عسكرية على يد الرب أن تربهن .  بصفته أعظم معجزة يف العهد القديم( حبر القصبحرفياً )إسرائيل يف البحر األمحر 

سرائيل أن يروا بأعينهم هزمية وقد احتاج بنو إ! فهو، بصفته الرب، منتصر.  بشكل حاسم لفرعون وجيشه أهنم بال حول وال قوة أمامه

أن الرب تعمّد أن جيعل شعبه يسلكون بشكل يُظهرهم  9-1: 11لنالحظ يف ! فكم يفوق نصر الصليب كل ذلك عظمةً.  عدوهم

 !وهبذا العمل جلبهم اهلل للمواجهة اليت ستربهن أنه الرب.  مرتبكني وفريسة عاجزة أمام فرعون

 

؛ إذ رفضوا (31: 11قابل مع )أن العربانيني مل يكونوا خاضعني ملوسى عن طيب خاطر ( 15-10)بيّن االحتجاج على موسى 

 :ويكشف احتجاجهم أيضاً ضحالة إمياهنم.  االعرتاف بسلطته

فهل نسوا هبذه السرعة اإلذالل .  يعبّر قوهلم إهنم كان أفضل هلم أن خيدموا املصريني من أن ميوتوا يف الربّية عن ذاكرة ضعيفة جداً

؟ ينطبق رد فعل العربانيني على أولئك الذين يكيّف احلاضر وحده (51-53: 5انظر )ليأس يف الوضع الذي أُنقذوا منه وا

 6.منظورهم الروحي

قفوا وانظروا .   ال ختافوا(: "13: 11)على الرغم من صرخات الشعب غري الناضجة، إالّ أن موسى يظهر إمياناً ناضجاً وشجاعة 

على الرغم من أن هذا اخلالص ليس حتريراً من اخلطية، وإمنا ."  الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون... عه لكم اليومخالص الرب الذي يصن

انظر )وفق هذا " اخلالص األعظم اآلتي"وسيكون ! اخلالص هو عمل اهلل وحده: من اجليش املصري، إال أنه يعكس بالفعل حقيقة هامة

 (.31-30: 1كورنثوس 1

 

                                                 
6 John Davis, 161 
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 11الذي عربه العربانيون يف األصحاح "وإن من الواضح أن البحر .  مكان العبور بالرتمجة الصحيحة للعبارة العربية نفسها قد يتأثر تقرير

املأخوذ من الرتمجة السبعينية فال ميثّل " محرالبحر األ"أمّا تعبري   7."حبر القصب"، أي (y^m-sWp ([Ws-<y~))سوف  –كان يم 

ويعتقد عدد من الباحثني احملافظني أن املكان الفعلي للعبور هو يف مكان ما من منطقة البحريات املُرّة، على   1."أفضل ترمجة للنص العربي

 :كتشن طريقاً ممكناً للخروج. أ. يقرتح ك.  الرغم من أنه ال ميكن حتديد موقع العبور بدقة اليوم

لربية عائدين إىل حبرية البلح عرب حبر القصب يف منطقة ثم إىل حافة ا( تل املسخوطة)إىل سكوث ( يف القنطري)من رمسيس ... 

 9.إيثام حنو الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء/ومن ذلك املكان توجّهوا جنوباً عرب شور.  ما هناك

أنتَ شققت البحر " -13: 71انظر مزمور )على الرغم من أن اهلل استخدم رحياً لشق البحر، إالّ أن هذا كان عمالً خارقاً 

 ..."(.وّتكبق

 

ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب باملصريني، فخاف الشعب الرب : "13: 11تنعكس نتيجة عمل الرب يف البحر يف اآلية 

فالفكرة هنا هي أهنم .  يف هذه املرة" إميان خمَلِّصاً"وال جيب أن نفهم أن هذا يعين أن الشعب مارسوا "  .وآمنوا بالرب وبعبده موسى

استخدم موسى عصاه يف (.  11، 10: 11جيب أن نفهم هذا كمقابلة مع )وا يفهمون ويؤمنون مبا كان يعلنه اهلل اآلن عن نفسه كيهوه بدأ

وقد أدّى قضاء اهلل على املصريني هبذه الطريقة إىل إخضاع الشعب له .  شق البحر، فرَّسخ اهلل هبذا سلطة موسى أمام الشعب املفدي

 .طي الذي عيّنه، أي موسىولإلداري الثيوقرا

 

 

 

.  ونتعلم من هذه الرتنيمة أن الشعب املفدي سيكون شعباً عابداً.  اإلنقاذ والتحرير" ترنيمة موسى"تتبع   (.51-1: 12) ترنيمة موسى

 :وتؤكد الرتنيمة أيضاً على حقائق هامة تعلمها املفديون

 إدراك فرادة يهوه  (1

 " من مثلك بني اآلهلة يا رب؟"

 اإلقرار حبق يهوه يف احلكم  (5

                                                 
7 Merrill, Kingdom of Priests, 66 
1 John Davis, 169 
9 K. A. Kitchen, ZPEB, 5: 47. أما االقرتاح املوجود يف    MacMillan Bible Atlas .فهو خاطئ بال شك    
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يفسّر الشعب املفدي فداءهم كعالمة وفاء من اهلل لوعده، ويرون (.  1اآلية " )إىل الدهر واألبد( سيملك)الرب ميلك "

 .أنه يرسّخ حقه يف احلكم من خالل وعده

 

 (12: 11-11: 11)هجرة إسرائيل إىل سيناء  .1

 (11: 12-11: 11)امتحانات يف الربية 

.  مل تكن الصعوبات واملشقات اليت واجهوها جمرد صدفة(.  1: 16؛ 52: 12انظر )معظم هذا القسم الشعب املفدي يف الربية  يتناول

.  أمّا التذمر والتمرد على الرب فليس االستجابة الصحيحة لشعب مفدي.  فقد كان اهلل يقودهم مستخدماً الظروف أداة لتثقيف شعبه

كان واضحاً من هذه .  هتم وقيادهتم إىل الربكة إذا كانوا على استعداد لطلب نعمته والسلوك باإلميانفاهلل قادر على تسديد حاجا

ومجيعهم شربوا : "غري أهنم مل يكونوا وحدهم هناك.  التجارب أهنم جلبوا معهم أجزاء من حياهتم املاضية وأنه ال بدّ أن يتعامل اهلل معها

 33: 6ويف يوحنا (.  1: 10كونثوس 1" )يشربون من صخرة روحيّة تابعتهم، والصخرة كانت املسيحشراباً واحداً روحياً، ألهنم كانوا 

لقد دبّر اهلل احتياجات (.  لن جيوع -إىل املسيح -ومن يأتي إليه)ذكّر املسيح بنزول املنّ من السماء، ذلك املن الذي يعطي احلياة للعامل 

 (.10كورنثوس 1)رغم من أنه مل يكن راضياً عن معظمهم شعبه يف الربية بشكل خارق للطبيعة، على ال

  

 درس حلياتنا  . 1

حيتاج أبناؤنا أن يعرفوا عن العبودية اليت .  فهو يذكِّرنا أيضاً مبسؤوليتنا حنو أبنائنا.  16-1: 13: ميكننا أن نتعلم الكثري من خروج 

وعندما أتذكر عبودييت للخطية والظلمة اليت كنت حمتجزاً .  للرب عشناها وعن عمل التحرير العظيم الذي أوصلنا إىل نقطة التكريس

 .      فيها، وعندما أذكر عمل اهلل القوي الذي حقق يل اخلالص يف املسيح، جيب أن تكون استجابيت هلذا تكريساً كلياً له
 

 

 

 

 


