
  

  

  

  

  

  الخروجدراسة فى سفر 
  :مدخل السفر

هو السفر الثانى من األسفار التشريعية لموسى، والذى يلى سفر التكوين 

ويرتبط به ارتباطاً زمنياً وطبيعياً، حيث ينتهى سفر التكوين بموت يوسف ويبـدأ  

  0من خاتمة سفر التكوين اًسفر الخروج بما حدث بعد موته بعد أن يوجز جزء

  :السفر اسم
لسفر فى األصل العبرى هو العبارة األولى من السفر نفسه فاسـمه  اسم ا

وأما اسم السفر فى الترجمة السبعينية والكثير من ) 1: 1خروج " (وهذه أسماء"

فالسفر يحكـى قصـة    0وهذا اسم على مسمى" الخروج"الترجمات األخرى فهو 

 0خروج الشعب من أرض مصر على يد موسى النبى

  :السفر آاتب
  :أن كاتب السفر هو موسى النبى ومما يثبت ذلكالشك فى 

" فكتب موسى جميع أقوال الرب"هناك إشارة لذلك من السفر نفسه إذ يسجل  -1

         "00وقال الـرب لموسـى أكتـب لنفسـك هـذه الكلمـات      "، )4: 24خر (

  0)27: 34خر (

هناك دليل قاطع من العهد الجديد على أن موسى هو كاتب سـفر الخـروج    -2

 موسى فى أمر العليقة كيف كلمهأما قرأتم فى كتاب  000"المسيح فلقد قال 

  0)18: 12مر ( " اهللا قائالً أنا اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب

   

  

  :السفر موضوع
يتكلم السفر عن الفداء بدم خروف الفصح والتحرر من العبودية ليصـبح  

  0ة والعبوديةاإلنسان مستعداً لعبادة الرب بعد االعتزال عن أرض الخطي

  :المدة التى تشملها أحداث السفر
فر أحداث فترة زمنية قصيرة نسبياً بالنسبة لسفر التكوين الـذى  سيسرد ال

أما سـفر  ، )من آدم حتى موت يوسف(سنة  3368 أكثر من  يحتوى على أحداث

عام تقريباً تبدأ بمجئ اخوة يوسف وأبـوه إلـى    210يحكى أحداث فهو الخروج 

وحتى خروج الشعب مـن مصـر   ) ز السفر خاتمة سفر التكوينحيث يوج(مصر 

سنة غربة التى وعد بها الـرب ابـراهيم ثـم     400وهى الفترة األخيرة من الـ 

  0قرابة عام آخر بقى فيها الشعب فى جبل سيناء
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  الحدث                     السنة من بداية الخليقة   
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  :السفر أقسام
  :تتفق معظم الدراسات على تقسيم السفر إلى ثالثة أقسام

Þëþa@áÔÛaZ@@

  0)36: 12 – 1: 1من (الشعب فى أرض مصر * 

 0وفيها يمر الكتاب مروراً سريعاً على نزول الشعب إلى مصر أيام يوسف

لـم الـذى   ثم موت يوسف كل ذلك بإيجاز شديد ونمو الشعب فى مصـر ثـم الظ  

تعرضوا له والصراخ للرب الذى أعد موسى فى البرية وأرسله ليخـرج الشـعب   

  0والضربات العشر التى ضربت بها أرض مصر حتى طرد الشعب بعد آخر ضربة

óãbrÛa@áÔÛaZ@@

  )2: 19 – 37: 12من (من أرض مصر إلى جبل سيناء * 

 ويتحدث هذا القسم عن الرحيل من رعمسيس وعبـور البحـر األحمـر،   

وترنيمة الخالص والوصول إلى محطات مارة وايليم ورفيديم ثم جبل سيناء بمـا  

فى هذه الفترة من تذمرات على الرب وحرب مع عماليق ونزول المن من السماء 

  0وتفجر المياه

sÛbrÛa@áÔÛaZ@@

  0)38: 40 -3: 19من (الشعب فى جبل سيناء * 
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اهللا، والوصايا العشر وفيه نرى عهد الشعب بالزام أنفسهم بالعمل بوصايا 

وأوصاف خيمة االجتماع، وعبادة الشعب للعجـل، ثـم بنـاء     0واألحكام األخرى

  0الخيمة وتدشينها للعبادة

  

@@

@@)36: 12خر  – 1: 1خر (دراسة القسم األول 
  الشعب فى أرض مصر

  

 يلغىيفتتح سفر الخروج بذكر أسماء أوالد يعقوب االثنى عشر مرة ثانية 

  0يوسف فقط هو الذى كان فى مصر رأى القائلين بأن

  فهل وفى بوعده هذا؟) 21: 50تك " (أنا أعولكم وأوالدكم"لقد قال الخوته 

ش معهم سوى سبعين انياته كإنسان محدود فلم يعولكن على قدر إمك 0نعم

سنة، وال نكاد نترك وعده ونتقدم خمسة أعداد فى سفر التكوين ومثلها فى سفر 

اخوته، ونما بنو  ولقد مات أيضاً 0)6: 1خر " (وسفومات ي"الخروج حيث نقرأ 

إسرائيل جداً وامتألت األرض منهم وليس هذا النمو إال إشارة إلى بركـة الـرب   

  0)17: 22، تك 5: 15تك (إلبراهيم بكثرة النسل 

  ؟)8: 1خر " (ثم قام ملك جديد لم يكن يعرف يوسف"لكن ما معنى 

صر، ويعتقد أن هذا الملـك هـو   قد يعنى ذلك تغير األسرة الحاكمة فى م

أحمس الذى طرد الهكسوس من مصر، وقد كان من أسرة حاكمة جديد، فهو أول 

  0ملوك األسرة الثامنة عشر

  فما علة االضطهاد الذى أثاره الملك الجديد على اليهود فى أرض مصر؟

 0لقد أثار نموهم مخاوف الملك، لئال تحدث حرب فينضم اليهود لألعداء

م هـو   0ق 1580ذه التواريخ فان الملك أحمس الذى ملك سـنة  وأن صحت ه

وألن ) مـن نسـل سـام   (ن رد الهكسوس من مصر والهكسوس ساميوالذى ط

ن فقد خشى الملك من حدوث حرب أخرى مع الهكسوس فينضـم  اميواليهود س

لذلك بـدأ   0)10: 1خر (اليهود اليهم لكونهم من جنسهم ثم يصعدون من مصر

  :م لبناء مدينتى مخازنفى اضطهادهم فسخره

ويعتقد أنها تل الرطابة الـذى  " بيت أتوم اله الشمس النارية"ومعناها : فيثوم -1

بتسعة ) تل المسخوطة حالياً(يقع فى وادى الطميالت الذى يقع غرب سكوت 

  0)ميل 11وتل المسخوطة بلدة فى غرب االسماعيلية بحوالى ( 0أميال

وهى مدينة صان الحجر الحالية وهـى  " سابن اله الشم"ومعناها : رعمسيس -2

وهى المدينة التى تجمع فيها بنو إسرائيل عند  0بلدة تقع بمحافظة الشرقية

ويعتقد البعض أن الملك الذى أثار االضـطهاد   00خروجهم من أرض مصر

هو رمسيس الثانى لوجود تشابه بين اسمه واسم المدينة، ولكن هذا لـيس  

  0ن االسم استعمل من قبله بمدة كبيرةدليالً قاطعاً فمن المحتمل أ

  فما تأثير هذا االضطهاد على شعب اهللا؟

ولكن بحسـبما أذلـوهم   "لقد كان على عكس ما أراد الملك فالكتاب يسجل 

  0)12: 1خر " (هكذا نموا وامتدوا

ات بقتل كل نيتسخير أوصى الملك قابلتى العبراولما لم ينفع االضطهاد وال

صنع لهما "فما معنى  0اهللا فكافأهما بأن صنع لهما بيوتاً ذكر يولد ولكنهما خافتا

  ؟"بيوتاً

ـ   ـالشك أن ذلك يعنى أن الرب ب وفهم ـارك بيوتهم وأوالدهـم بسـبب خ

ـ ـر عن داود، فلقد جـوذلك بالمقارنة مع ما ذك 0الرب ه ناثـان النبـى   ـاء الي
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لألبـد   ليخبره بأن الرب يصنع له بيتاً بأن يقيم من نسله من يملك علـى كرسـيه  

  0)17 -1: 7صم 2(

  

لث للشعب بطـرح  ولما لم ينفع االضطهاد أو التسخير أصدر الملك أمره الثا

  0وفى هذا الوقت ولد موسى 0هرنكل ذكر يولد فى ال

  :والدا موسى
وذهب رجل من بيت الوى وأخـذ ابنـه   "ما أجمل افتتاحية االصحاح الثانى 

  0يتزوج بمؤمنةأال نرى هنا صورة للمؤمن الذى يجب أن " الوى

وهو ابن قهـات  " عم مرتفع"وعمرام اسم عبرى معناه  0أبو موسى: عمرام

  0)20 – 16: 6خر (ابن الوى ابن يعقوب 

وهـى زوجـة   " يهوة مجـد "ويوكابد اسم عبرى معناه  0أم موسى: يوكابد

            عمرام وعمته فـى نفـس الوقـت فهـى بنـت الوى وقـد ولـدت فـى مصـر          

  0)56: 26 عدد(

  اذا لم يطرح موسى إذا مادام أمر الملك بطرح كل ذكر يولد فى النهر؟فلم

باإليمان موسى بعد ما ولـد  ) "23: 11(تأتينا اإلجابة من رسالة العبرانيين 

ولمـا لـم    0"أخفاه أبواه ثلثة أشهر ألنهما رأيا الصبى جميالً ولم يخشيا أمر الملك

يمان بوضعه فى سـل مـن   ل اإليستطيعا أن يخفياه أكثر، قامت أمه بعمل من أعما

ووقفت أخته مريم التـى   0على حافة النهر البردى مطلي بالحمر والزفت ووضعته

  0كان تكبره بحوالى عشرة سنوات لتعرف مصيره

ويرتب الرب مجئ ابنة فرعون للنهر فى ذلك الوقت لتأخذ الطفـل موسـى   

  وتتخذه ابناً لها، فمن هى ابنة فرعون هذه؟

ولكن يرجح البعض بأنها الملكة حتشبسوت  0ى من هىليس هناك دليل عل

وهناك من يقول أن ابنة فرعون هذه كانـت عـاقراً    0قريبة الملك تحتمس الثالث

  0ولذلك فرحت بهذا الطفل واتخذته ابناً لها

وتحضر أم موسى البنة فرعون لتأخذ منها هذا الطفل لترضعه لها حتـى  

بادئ اإليمـان القـويم مـن نعومـة     يكبر ثم تحضره لها ولقد أرضعته بالشك م

  0فنشب وهو ال يعبد آلهة المصريين المتعددة بل يعرف اله آبائه 0أظافره

  فمن الذى سماه باسم موسى؟

  0"موسى وقالت انى انتشلته من الماء"انها ابنة فرعون التى دعت اسمه 

  0"منتشل"ومعناه بالعبرى " ولد"اسم مصرى معناه : موسى

تهـذب بكـل حكمـة    "قصر الملك نفسـه، ولقـد   وهكذا تربى موسى فى 

فلقد كانت مصر أنذاك بلد العلم والفن فى الوقـت  ) 23 -20: 7أع " (المصريين

 0الذى لم يكن ذكر لروما أو أثينا، فلقد سبقت الحضارة المصرية هذه الحضارات

وقد  0جامعة عظيمة ربما تعلم فيها موسى" صان الحجر"وقد كان فى رعمسيس 

  0سنة فى مصر فى بيت الملك 40ظل موسى 

بقصـد ابطـال   اليه دائماً  شيطانال وهكذا نرى أن سالح القتل هو ما يلجأ

ن حاشا فاهللا يتمم ارادته ويهزم الشيطان بنفس السـالح الـذى   كمقاصد اهللا، ول

  0يمسكه

  0فأعطى الرب شيث عوضاً عنه) 4تك (ه افلقد قتل قايين هابيل أخ+ 

  0الخوته وبيت أبيه نجاةأنقذه الرب وكان سبب وحاول الشيطان قتل يوسف ف+ 

وأراد الشيطان ابادة النسل الملكى بواسطة عثليا الشريرة ولكن الـرب أنقـذ   + 

  0)12 -10: 22أخ 2(يوآش 
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مر (          وقد ظن الشيطان أنه بقتل يوحنا المعمدان يخمد صوت الحق 

يوماً أن يسـوع   ولكن ظل صوت الحق عالياً حتى أن هيرودس ظن) 28، 27: 6

هو يوحنا وقد قام من األموات ولذلك تعمل به القوات، وحاول الشيطان قتل يسوع 

ولكن لم تكن ساعته قد جاءت، وعند الصليب كان المـوت  ) 16: 2مت (وهو طفل 

  0هو آخر ما فى جعبة الشيطان، وفى الصليب كان فداء اهللا العظيم للبشر

ولمـا كبـر    0قتله طفالً لكنه فشلوأيضاً بالنسبة لموسى حاول الشيطان 

  فكيف كان ذلك؟ 0حاول قتله مرة أخرى

رياً يضرب واحـد  ـوته، فرأى مصـلقد خرج موسى يوماً ليتفقد حال اخ

ليصلح بين اثنين  التالىوم ـالي فى وخرج 0ره فى الرملـمن اخوته فقتله وطم

ـ "ال له المذنب ـران من اخوته فقـيتشاج ـ    ـأمفتك ت ر أنـت بقتلـى كمـا قتل

      وسمع فرعون بما عمله موسى مـع المصـرى وطلـب أن يقتلـه     0"المصرى

  0)15 -11: 2خر (

  ماذا كان يقصد موسى من محاوالت تفقد حال اخوته؟

ولمـا  "لقد كشف الوحى سر هذه المحاوالت فى خطاب استفانوس بالقول 

 فظن أن اخوته يفهمـون أن  00كملت له أربعون سنة خطر بباله أن يتفقد اخوته

إذاً لم تكن هذه المحـاوالت هـى    0)25 -23: 7أع (اهللا على يده يعطيهم نجاة 

كان يتوهمها، كانت مجرد غيرة لم  اًرت بباله وظنوناً خطخطة اهللا بل كانت أفكار

تنضج بعد، فلقد كان اهللا يعده فعالً لخالص اخوته لكن الوقت لم يكن قد حان بعد، 

ها فى البرية، فالحياة فى بيت الملك كانت فقد كان أمامه أربعون سنة أخرى يقضي

حياة ناعمة وهو يحتاج أن يتدرب فى مدرسة البرية التى تخرج منها الكثير مـن  

سنة من العمـر   80األبطال كداود وعاموس والمعمدان وغيرهم ليكون له عندئذ 

  0سنة الباقية من عمره 40فيخدم الرب بعدها 

ند البئر ومن هناك يـذهب  وجلس ع 0لقد هرب موسى إلى أرض مديان

  فمن هو رعوئيل؟ 0إلى بيت رعوئيل

ويرى البعض أنه كان من نسل مديان ابن " خليل اهللا"اسم معناه : رعوئيل

ويسمى أيضاً يثرون وهو اسم مـديانى معنـاه   ) 2: 25تك (ابراهيم من قطورة 

  0ويبدو أن هذا اسم أطلق عليه" فضل"

ومن هناك رأى بنـات رعوئيـل   لقد تعرف موسى برعوئيل من عند البئر 

  :وربما اختار زوجته فيما بعد صفورة فما هى حكاية اآلبار

  0من عند البئر اختار كبير بيت ابراهيم رفقة زوجة السحق -

  0من عند البئر اختار يعقوب راحيل زوجة له -

  0من عند البئر اختار موسى صفورة زوجة له -

  0خلصاً ورباً وعريساً لنفسهامن عند البئر اختارت السامرية المسيح م -

  :صفورة
   0"عصفورة"اسم مديانى معناه 

يحسب لها إذ كانت سنيدا واقتران موسى بصفورة فى البرية وهو مطارد 

  .... لزوجها وقت ظروفه الصعبة 

  :موسى راعى الغنم
شخصيات عملت  7ثرون حميه ويمكن أن نرى يويعمل موسى راعياً لغنم 

) 11: 10يو ( ورة للمسيح الراعىـصوالتي تذكرنا بديم ة فى العهد القـبالرعاي

  :مع الفارق
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وفيه نرى موت الراعى مع الفارق فقد مـات  ) 2: 4تك (كان راعياً  :هابيل -1

بذل نفسـه عـن   "رغماً عنه وصعد صوت دمه يطلب بالنقمة أما يسوع فقد 

، )34: 23لـو  (وفى صوته صرخ طالباً الغفـران  ) 11:  10يو " (الخراف

  0)24: 12ب ع(

: وهو يمثل ميـراث الراعـى  ) 14: 26تك (كان له الكثير من الغنم  :اسحق -2

وكذلك المسيح يقـول  ) 36: 24تك (فقد أعطاه كل هذه الثروة ابراهيم أبوه 

مع الفارق ) 6: 17يو " (كانوا لك وأعطيتهم لى"عن المؤمنين مخاطباً اآلب 

: 20أع (لرعيـة بدمـه   فقد ورث اسحق بال تعب أما يسوع فقد اقتنى هذه ا

28(0 

ويمثل احتمال الراعـى  ) 31: 29تك (البان  هوكان يرعى غنم خال :يعقوب -3

وكذلك المسيح أيضاً فى احتمالـه مـن   ) 40: 31تك (حر النهار وبرد الليل 

اجل رعيته مع الفارق فان يعقوب أصبحت له رعية عـن طريـق المكـر    

يمشى بينمـا الخـراف    بينما المسيح كالراعى) 39 -37: 30تك (والخداع 

 0)27: 10يو (تعرفه وتتبعه باختيارها 

وفيه نرى بغض الرعاة ألنـه  ) 2: 37تك (وكان يرعى مع اخوته  :يوسف -4

دمـه علينـا   "فقـالوا  ) 25: 15يو (المميز ويسوع أيضاً أبغضوه بال سبب 

طالبين صلبه مع الفارق فيوسف لم يمت من ) 25: 27مت " (وعلى أوالدنا

 0ينما مات يسوع من أجلناأجل الرعية ب

وهو يمثل قيادة الراعـى  ) 1: 3خر (وكان يرعى غنم حميه يثرون  :موسى -5

للرعية مع الفارق فقد تذمر موسى على الرعية ولـم يسـتطع أن يحتمـل    

     للنهاية فحرم من أرض الموعد بينما المسيح وضع نفسـه مـن أجلهـا    

 0)15: 10يو (

وهو يمثـل أمانـة الراعـى    ) 11: 16صم 1( أبيهوكان يرعى غنم  :داود -6

والمسيح أيضـاً هـو الضـامن    ) 35، 34: 17صم 1(وضمان سالمة الغنم 

مع الفارق فان داود عندما ذهب إلى الميـدان  ) 28: 10يو (لسالمة رعيته 

) 20: 17صم 1(لرؤية اخوته وحارب جليات وانتصر ترك الغنم مع حارس 

 0ل بنفسه يرعاها ويحفظهاعلى الرعية ب اًولكن المسيح ال يستأمن أحد

ويمثل تواضع الراعى فقد قال ) 14: 7عا (وكان أيضاً راعى غنم : عاموس -7

) 29 -24: 10يـو  (والمسيح أيضاً كان متواضعاً " لست أنا نبياً بل أنا راع"

فكان دائماً ينسب العظمة والمجد هللا اآلب، مع الفارق فان عاموس كان هذا 

 – 6: 2تـى  (هو المعادل هللا لكنه وضع نفسه هو مركزه فعالً بينما المسيح 

8(0 

  :جبل حوريب
فما هو هـذا الجبـل اآلن    0وساق موسى مرة الغنم إلى جبل اهللا حوريب

  وأين يقع؟

ويـذكر   0جبل حوريب يطلق عليه أيضاً فى الكتاب المقدس جبل سـيناء 

 ولكن الحقيقـة أن ) مرة جبل حوريب 17مرة جبل سيناء و  35(الجبل باالسمين 

حوريب هو مجموعة الجبال كلها أما سيناء فهو رأس من هذه المجموعة تسمى 

ولكن هناك شبه  0جبل سيناء، ويرى البعض أنه هو جبل سريال فى وادى قيران

اجماع على أنه هو نفسه جبل موسى حالياً ويقع فى جنوب شبه جزيرة سـيناء،  

مكث فيـه الشـعب    ويوجد فى أسفله وادى يسمى وادى الراحة ويعتقد انه الذى

وعندما كان موسى فوق الجبل تلقـى   0حوالى سنة بعدما خرجوا من أرض مصر
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وهو شديد االرتفاع تنعكس من عليه أشعة الشـمس بضـوء    0من الرب الشريعة

  0يؤذى العينين عند اطالة النظر اليه

  :العليقة
يظهر الرب لموسى بلهيب نار من وسط عليقة تتقد ولكنها ال تحترق مما  

فما هى العليقة؟ ومـاذا كـان    0ل موسى يقول أميل ألنظر هذا المنظر العظيمجع

  قصد الرب من هذا المنظر؟

العليقة ربما هى شجرة السنط التى كانت تنمو بكثرة فى صحراء سـيناء،  

وخشبها ثقيل وصلب، يبقى طويالً دون أن يعطب، ولذلك اسـتخدم خشـبها فـى    

  0ماعصناعة األجزاء الخشبية من خيمة االجت

ال تحترق  ىوسى إذا العليقة تشتعل بالنار وهأما المنظر الرائع الذى رآه م

  :فهناك آراء كثيرة حول هذا المنظر

لم والعليقة تشير إلى شعب اهللا الـذى لـم   ر تشير إلى االاالبعض يرى أن الن -

  0تستطيع اآلالم أن تقضى عليه

شـعبه، إذا فـالمنظر    والبعض يرى أن النار تشير إلى اهللا والعليقة تشير إلى -

 0يشير إلى حضور اهللا وسط شعبه

ويرى التقليديون أن هذا المنظر رمز لتجسد المسيح فـى أحشـاء القديسـة     -

 0العذراء مريم

لكننا نرى أن هذا المنظر يعلن حضور اهللا، فعندما نـزل اهللا علـى جبـل    

         " ألن الهنـا نـار آكلـة    000جبـل ملمـوس مضـطرم بالنـار    "سيناء قيل عنه 

وعندما يحضر اهللا يجب الخشوع فى محضـره، فالمكـان    0)29، 18: 12عب (

يصبح مقدساً، ويجب خلع النعلين حيث يعترف المؤمن أمام الرب أن سلوكه فى 

  0نور حضرة اهللا مهما كان فهو مشوب بالضعفات

  

  :دعوة موسى
ويتكلم الرب مع موسى من العليقة وحيث يوجـد الـرب تصـبح األرض    

يقف بكل خشوع حيث يخلع نعل رجليه لـيعلن أن   أن ب على اإلنسانمقدسة يج

إنـى إنسـان   "سلوكه مهما كان فهو فى حضرة اهللا ليس شيئاً فيصرخ اإلنسـان  

أنا اله أبيـك ابـراهيم والـه    "ويعلن الرب لموسى  0)5: 6أش " (نجس الشفتين

" ذهملت ألنقزفن 00اسحق واله يعقوب انى قد رأيت مذلة شعبى وسمعت صراخهم

  فهل تأخر الرب عليهم هذه المدة؟) 8 -6: 3خر (

فلقد كانـت هـذه    0ال لم يتأخر الرب اطالقاً فهو الذى فى وقته يسرع به

المدة التى بقى فيها الشعب فى مصر كافية العداد قلوب الشعب وملئها باألشواق 

ين إلى أرض الموعد هذا من جانب ومن الجانب اآلخر لقد كان ذنب االموريين الذ

: 20ال (ولما اكتمل اثمهم لفظتهم األرض ) 16: 15تك (فى األرض لم يكتمل بعد 

  0)5: 9، تث 23

فاآلن هلـم فأرسـلك   "وأعلن الرب لموسى اعالناً لم يكن يتوقعه بقوله له 

فمـاذا كـان رد   ) 10: 3خر " (إلى فرعون وتخرج شعبى بنى اسرائيل من مصر

  موسى على الرب؟

فأخذ يتمنـع فـى بـادئ األمـر      0وهلة للربلم يستجب موسى من أول 

      " فمـن هـو كفـؤ لهـذه االمـور     "احساساً بعظمة المسئولية وعدم الكفاءة لها 

وة الزمة للخدمـة  ـانت النتيجة أن الرب أيده بمواعيد وقـولقد ك) 16: 2كو 2(

  :كما يلى
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 وعد الرب كالم موسى

  0من أنا حتى أذهب لفرعون -1

ما اسم الذى سيسألنى الشعب  -2

  0أرسلك

هـــاهم ال يصـــدقوننى وال  -3

  يسمعون لقولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  0انى أكون معك -

" اهيه الذى اهيه"أعلن له الرب  -

  0وأهيه معناه الكائن

أعطاه الـرب بـراهين صـدق     -

  :دعوته

تصير القاء العصا إلى األرض ل -1

ثعباناً ثم االمساك بذنبها لتعود 

عصــا وبــذلك أعلــن الــرب 

ه السلطان على ءلموسى اعطا

  0)الحية(الشيطان 

وضع يده فى عبه وأخرجهـا   -2

فاذ هى برصاء ثـم وضـعها   

ثانية وأخرجها فتعود كما هى 

ليعلن الرب استخدام موسـى  

لتطهير هذا الشعب من أرجاس 

  0مصر

سكب ماء على األرض فيصير  -3

دماً لـيعلن الـرب أن مـن ال    

يتمتع بالتطهير فهو ال محالـة  

أيها السيد لست أنـا صـاحب    -4

ــالم ــم  00ك ــل الف ــا ثقي ــل أن ب

  00واللسان

  0واقع تحت الدينونة

  0أنا أكون مع فمك -

  

ثم تحول احساس موسى بعظمة المسئولية وعدم األهلية لها إلـى محاولـة    -5

استمع أيها السيد أرسل بيـد  "للتخلص منها بالتواضع المزيف بقوله للرب 

موسى وحصد نتيجة لم تكن فـى   عندئذ حمى غضب الرب على" من ترسل

معينـاً   اه صالحه، فقد خسر شرف التفرد بالخدمة إذ أعطاه الرب هرون أخ

وهذا يعنى أن هرون ال " وهو يكون لك فماً وأنت تكون له الهاً"له قائالً عنه 

          يتكلم من نفسه مطلقاً بل مـا يقـول لـه موسـى فايـاه يقـول أو يفعـل       

وافق موسى، فما أسهل االعتماد على المنظور،  ، عندئذ)16 – 13: 3خر (

فهو  0ولم يحقق موسى بهرون هذا ميزة أو بركة فكم من مرة أخطأ هرون

الذى وافق الشعب على عمل عجل ذهبى عندما كان موسى على الجبل فلـم  

وهو الذى تكلم مع مريم أخته ) 32خر (يكن القائد الحازم الذى يرفض الشر 

ا موسى ولم يمنعها عن الكالم عنه حتى حمى غضب عن المرأة التى تزوجه

  0)12عدد (الرب عليهما بسبب موسى 

لقد اتهم البعض اله العبرانيين بأنه اله يسر بالسلب عندما قال لموسى انـه  

تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتهـا أمتعـة فضـة    "عند خروجهم 

كيف يكون هـذا   وقالوا) 22: 3خر " (فتسلبون المصريين 00وأمتعة ذهب

  ؟)17: 20خر (االله هو نفسه الذى يحرم شهوة ما للغير 

  :أن اهللا اله قدوس وعادل يسر باألمانة والحق، وأن ما تم هو عين الحق* 

       بعـد ذلـك يخرجـون بـأمالك جزيلـة     "لقد كان هذا هو وعد اهللا البراهيم  -1

  0واهللا هنا يتمم ما وعد به) 14: 15تك (
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) 11: 1خر (شعب اهللا، إذ جعلوا عليهم رؤساء تسخير  ر المصريينخلقد س -2

ويصبح هذا السـلب هـو    0وهذا يعنى أنهم كانوا يعملون بال أجر بل سخرة

إذا نسـتطيع أن نسـمي الـذي حـدث      0قضاء اهللا العادل على المصـريين 

 )!سلب(وليس ) تعويض(

ا من طارديهم أشياء يستخدمونه المطرودونمن عادات تلك األيام أن يطلب  -3

 0فى سفرهم، وبموجب عرف هذه األيام يكون هذا العمل مشروعاً أنذاك

ـ    ـوة تتحـوعندما قبل موسى الدع  ا اهللا ـول عصـا موسـى إلـى عص

ولكن فى  0وابناهوسار موسى فى الطريق إلى مصر ومعه امرأته  0)20: 4خر(

 فكيف يـأمر الـرب   0الطريق أراد الرب أن يقتله ويبدو ظاهرياً أنه يوجد تناقض

  موسى أن يذهب إلى مصر ليخلص الشعب ثم يطلب أن يقتله فى الطريق؟

لقد أطاع موسى أمر الرب وقام ليتمم الخدمة ولكنه عصى الرب فى أمـر  

ختان ابنه فلم يختنه، وكان هذا هو عهد الرب مع ابراهيم ومع نسله بختان كـل  

ـ )10: 17تك (ذكر من نسله  م تكـن  ، ويبدو أن صفورة امرأة موسى هى التى ل

   0طفها عن مد يدها لقطع غرلة ابنهاتعتد كثيراً بأمر الختان، فقد منعتها عوا

  :موسى وفرعون
برسالة الرب باطالق الشـعب   ليبلغاهعندما دخل موسى وهرون لفرعون 

فماذا يتضـح مـن   ) 2: 5خر " (ال أعرف الرب واسرائيل ال أطلقه"يقول فرعون 

  كالمه؟

  :نايتضح من كالم فرعون أمر

رتباط بين الجهل من ناحية وعدم االيمان والعصيان من ناحيـة أخـرى   اال -1

ويقول بولس عن ) 1: 53مز " (قال الجاهل فى قلبه ليس اله"والكتاب يقول 

 تضـئ  اله هذا الدهر قد أعمى اذهان غير المؤمنين لـئال  " غير المؤمنين 

  0)4: 4كو 2" (لهم أنارة انجيل مجد المسيح

فقد قال عنه الرب قبل  0ن كان قاسى القلب منذ البدايةاألمر الثانى أن فرعو -2

ـ  0ملك مصر ال يدعكم تمضونولكنى أعلم أن "أن يذهب اليه موسى   نولك

) 18، 17: 9رؤ( ذى قسى قلب فرعون بحسب ما ورد فىأليس الرب هو ال

انى لهذا بعينه اقمتك لكى أظهر فيـك قـوتى   "حيث يقول الرب عن فرعون 

كل األرض فإذا هو يرحم من يشـاء ويقسـى مـن     ولكى ينادى باسمى فى

  0؟"يشاء

وأظهـر اسـتمراراً وزيـادة فـى      0لقد كان فرعون قاسى القلب كما قلنا

يقول الكتـاب  " فعندما أكد له العرافون أن هذه الضربات هى اصبع اهللا 0قساوته

ثـم يعـود   ) 19: 8خر " (ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب

فال  ) 35، 34: 9، 7: 9، 32: 8خر (فيؤكد أن فرعون أغلظ قلبه مرات الكتاب 

  :بوسيلتين) 1: 10، 12: 9خر (عجب إذا أن كان الرب يغلظ قلبه أو يشدده 

عندما كان يرسل له الرب موسى وهرون بكلمة الرب كانت نفس كلمة الرب  -1

ى كلمته سبباً فى اظهار غلظته بل وزيادتها، فليس العيب إذا فى الرب وال ف

فالنار النافعـة لنـا فـى     0بل فى فرعون نفسه الذى كان قاسياً من البداية

األغراض المختلفة والمطهرة ألشياء كثيرة هى نفسها التى يمكن أن تـدمر  

وهذه  0وتحرق وليس العيب فى النار بل فى كيفية التعامل معها واستخدامها

  0نفسها التى تقسى الطينالنار التى تذيب المعادن ليسهل تشكيلها مثالً هى 

وما أقرب الشبه بين موقف فرعون من كلمة اهللا من موقـف بـولس مـن    

ناموس اهللا فبدون الناموس كان عائشاً ولكن لما جـاء النـاموس عاشـت    

الخطية ومات بولس، واتخذت الخطية فرصة بالوصية وأنشـأت فيـه كـل    

ـ    ب فـى  شهوة، وماذا يعنى أنشأت؟ أى أوجدت وخلقت، ولكـن لـيس العي

        15                                                                                                16    
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  0وهكذا أيضاً أنشأ قول الرب لفرعون كل قسوة وغلظة 0الناموس بل اإلنسان

  

ليس فقط أن كلمة اهللا تسببت فى قسوة قلب فرعـون بـل أن اهللا عاقـب     -2

فرعون بتقسية قلبه كقصاص وقضاء الهى، وليس لإلنسان أن ينـاقش اهللا  

ع ما يشـاء  فهو الذى له السلطان أن يصن) 19: 9رو " (لماذا يلوم بعد"فى 

 وآخـر للكرمـة   إنـاء الذى يصنع من كتلة طين واحدة  كالخزاف 0بخليقته

احتمـل بأنـاة   "لكنه فى تعامالته بين الكتاب عنه أنه  0)21: 9رو ( للهوان

ولكى يبين غنى مجده على آنيةرحمة قـد   0كثيرة آنية غضب مهيأة للهالك

كـه لقسـاوته   فهنا التقسية هى تر) 23 -22: 9رو " (سبق فأعدها للمجد

  0وكانوا قساة أصالً لكنه أزال قساوتهم" أعدهم"مهيأه بفسادها بعكس الذين 

هذا ما يدعو المؤمنين إلى الشكر والحمد الجزيل للرب الذى عرفنا ودعانـا  

ال على أساس علمه السـابق فقـط بـل    ) 30، 29: 8رو (وبررنا ومجدنا 

  0بإرادته الصالحة له كل المجد

  :الخالصه
  0عون كان قاسى القلب من البداية، وضعه اهللا فى الملك ليظهر فيه قوتهأن فر+ 

  0أن كلمة الرب أظهرت قساوة قلبه وزادتها+ 

  0أن اهللا عاقب فرعون بأن شدد وقسى قلبه كقضاء الهى+ 

  :الضربات العشر
ضـربات   فرعون أن اهللا ضرب ارض مصر بعشر كانت نتيجة قساوة قلب

  ضربات؟قاسية فما هى طبيعة هذه ال

  

ـ   فـى أرض   اًكانت هذه الضربات شديدة، بعضها فى مظهره كـان معروف

مصر ولكنه أخذ شكالً غير طبيعى مثل الضفادع والبعـوض والـذبان والـدمامل    

والجراد، فهذه كلها معروفة فى مصر ولكن أن تـدخل الضـفادع فـى البيـوت     

أن يصـير كـل   و فهذا ما لم يكن طبيعياً) 3: 8خر (ن والمخادع حتى إلى المعاج

وأن يكون الـذبان   0)17: 8خر (تراب األرض بعوضاً فهذا ما لم يحدث من قبل 

وأن  0فهذا شئ غيـر عـادى  ) 24: 8خر (من الكثرة بحيث تخرب أرض مصر 

فهذا وبأ ليست له سابقة ) 6: 9خر (يأتى الوباء فتموت جميع مواشى المصريين 

التـى أتـى بهـا     –لبهـائم  وأن تظهر الدمامل فى كل النـاس وا  –الحقة  - أو

) 10،11: 9خر (ن أنفسهم بعد موت المواشى بالوبأ وحتى فى العرافي المصريون

وأن يأتى الجراد بكثرة حتـى تظلـم وجـه األرض     0غريب على مصرر فهذا أم

  0فهذا هو غير الطبيعى) 15: 10خر (ويأتى على كل ماهو أخضر فى مصر 

ول الماء إلى دم غير طبيعـى  ولكن بعض الضربات كان فوق الطبيعة، فتح

ال تعرفه أرض مصر وال أى أرض أخرى حتى تتحول كـل الميـاه إلـى دم بـل     

ثبت علمياً أن األحجـار   –) 22 -19: 7خر (ويصير الدم فى األخشاب واألحجار 

والبرد قد يكون معروفاً بأنه هو تجمـد السـحب نتيجـة     –بها نسبة من الماء 

من الـثلج ولكـن أن تكـون نـار      فتسقط كتال مرورها فى تيار هواء بارد جداً

فهذا ما هو فوق الطبيعة حتى يضرب كـل  ) 24: 9خر (متواصلة فى وسط البرد 

لثالثة أيام متتالية فـال   اًوأن يكون الظالم دامس 0ما هو أخضر وتتكسر األشجار

  0)23: 10خر (يقوم أحد من مكانه فهذا شئ غير عادى 
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هل نقصد  000تحويل الماء إلى دم؟ وهى لكن ماذا نرى فى أن أول ضربة

نعم هى أول ضربة فعالً ولم تعلن على أن الطـرفين   –أول ضربة فوق الطبيعة 

  0فعلوا مثل موسى

كانت خدمة المـوت  "نرى فيها تماماً ما قاله الكتاب عن خدمة موسى أنها 

وأمـا خدمـة    0، فالدم هو رمز الموت)7: 3كو 2" (المنقوشة بأحرف فى حجارة

خدمة الحياة واألفراح فان أولى االيات التى صنعها يسوع  ىالمجد فه مسيح لهال

  0)11: 2يو (وهى تحويل الماء إلى خمر الذى هو رمز الفرح فى الروح القدس 

  :ينيس ويمبريس
  من هما السحرة الذين قاموا موسى؟

يسـمون أيضـاً    والم يذكر الكتاب أسماؤهم لنهم كـانوا كثيـرين، وكـان   

ولكن الرسول بولس يكشف عن أسماء اثنـين مـنهم همـا ينـيس      0بالعرافين

  0ويبدو أنهما كانا المتقدمين فى السحرة) 8: 3تيمو 2(ويمبريس 

  وكيف قاوم السحرة موسى؟

  :لقد قاوم السحرة باسلوبين هما

  :األسلوب األول

لم يقولوا أن موسى كاذب ولم يرسله الرب بـل كانـت   : تقليد عمل الرب

فعندما طرح هرون العصا فصارت ثعباناً  0طورة بتقليد عمل اهللامقاومتهم أشد خ

ولذلك أرادوا بمكر شيطانى التقليل من شـأن   والعرافونفعل كذلك أيضاً السحرة 

الرب فكأنهم يقولون نحن أيضاً نستطيع أن نعمل مثل ما تعملون أنت يا موسـى  

ى آخر األيام وهرون، وبولس عندما ذكر ينيس ويمبريس كان يتكلم عن الناس ف

فصورة هـؤالء  ) 5: 3تيمو  2" (لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها"الذين 

  ن كصورة أنبياء الرب لكن شتان بين عمل اهللا والتقليد الشيطانى حتـى العرافي

  0فعصا هرون ابتلعت كل عصى السحرة اًمتقن اًولو كان تقليد

  :عصا هرون
وعده اهللا أن يعمل بها اآليـات  لنالحظ أن الكتاب يسمى عصا موسى التى 

يسميها الكتاب عصا هرون، وهكذا كما قلنا أن موسى فقد شـرف  ) 17: 4خر (

وهذه العصا تختلف عن عصا هرون التى أفرخت، فالعصا التى  0التفرد بالخدمةب

أفرخت كانت عصا أخرى لسبط الوى كتب عليها اسم هرون وعندما أفرخت أمر 

) 4: 9، عـب  11 -1: 17عـدد  (لوحى الشريعة  الرب بوضعها فى التابوت مع

ر عصا موسى التى سميت عصا هرون والتى تصـنع  يوالبرهان أن هذه العصا غ

بها اآليات، أننا بعد ذلك نجد أن عصا هرون التى تصنع بها اآليات مازالت معهما 

  0)13 -1: 20عدد (عندما ضربا الصخرة فى قادش وهى نفسها عصا موسى 

فعنـد   0قاومة السحرة لموسى وهرون كانـت بالتقليـد  نعود فنقول أن م

وفعل عرافو مصر كـذلك  "يقول الكتاب  –تحويل الماء إلى دم  –الضربة األولى 

فعل كذلك العرافون "، وفى الضربة الثانية ضربة الضفادع )22: 7خر " (بسحرهم

  0)7: 8خر (بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر 

  :األسلوب الثانى

هدف التقليد هو التقليل من شأن الرب، لكن الضربة الثالثـة  : ربتحدى ال

ضربة البعوض حاول السحرة استخدام سالح الهجوم لهزيمة الرب برفع البعوض 

ومـن يسـتطيع   ) 18: 8خر " (ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا"عن أرض مصر 

) 19: 8خر " (هذا أصبع اهللا"تحدى الرب وهنا اضطروا أن يصرخوا لفرعون أن 

  0عندئذ انسحبوا من المشهد حتى آخر الضربات العشرة أمام قوة اهللا
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ضربة الضفادع، دعا  –ولنالحظ مدى شر قلب اإلنسان، ففى الضربة الثانية 

فرعون موسى وهرون ليصليا حتى يرفع الرب الضربة فسأله موسى عين لى متى 

   يؤجل فاإلنسان البعيد عن اهللا" غدا"اب فرعون قائالً ـأصلى ألجلك أج

دائماً، والتأجيل سالح شيطانى خطير ألم يكن من المفروض أن يقـول فرعـون   

  0صليا اآلن ألجلى

  :التمييز بين المصريين وشعب اهللا
  هل ميز الرب بين شعبه والمصريين فى كل الضربات؟ -

ولكن "الثالث األولى يقول الرب  ضرباتالبل أن الكتاب يذكر أن بعد  0كال

  0)22: 8خر " (أرض جاسان حيث شعبى مقيم أميز فى ذلك اليوم

ففى تحويل  0وقد كانت الضربات متصاعدة فى حدتها متزايدة فى قسوتها

فكان للضربة حـل، وفـى   ) 24: 7خر (ليشربوا  راًالماء إلى دم حفر الناس آبا

الضربة الثانية كانت الضفادع التى وأن كان منظرها مقزز للنفس ولكنها ليسـت  

ة الثالثة البعوض كان منه ما ال يصيب بالمرض ولكنه يـؤذى  مؤذية وفى الضرب

لى أرض مصر كلها بما فيها أرض عبلسعته ويبدو أن هذه الضربات الثالث كانت 

  0جاسان وذلك بحكم وجودهم فى مصر

ولكن عندما اشتدت يد الرب ميز بين شعبه والمصريين فبداية من الضربة 

تى العاشرة حيث مات جميع األبكار فى الرابعة حيث يقول الكتاب خربت األرض ح

  0أرض مصر وعد الرب بالتمييز وقد وفى الرب بموعده

  0)23: 8خر " (أجعل فرقاً بين شعبى وشعبك" :الذبان: الضربة الرابعة

اء : الضربة الخامسة بنـى   فماتت جميع مواشى المصريين وأمـا مواشـى  " :الوب

ُ0)6: 9خر " (اسرائيل فلم يمت منها واحد  

دمامل : بة السادسة الضر  " ألن الدمامل كانت فى العرافين وفى كل المصريين" :ال

  0)11: 9خر (

رد : الضربة السابعة إال أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكـن فيهـا   " :الب

  0)26: 9خر " (برد

ويمـأل بيـوت جميـع     00ويأكل الفضلة السالمة الباقية" :الجراد: الضربة الثامنة

  0)6، 5: 10خر " (المصريين

" ولكن جميع بنى إسرائيل كان لهم نور فـى مسـاكنهم  " :الظالم : الضربة التاسعة

  0)23: 10خر (

  0)13: 12خر " (فأرى الدم وأعبر عنكم" :األبكار: الضربة العاشرة

  0وهكذا نرى أمانة اهللا فى اتمام وعوده ألوالده

æìÇŠÏ@pbßëbßZ@@

اقتراحـات رفضـها    لقد ساوم فرعون موسى أربعة مرات، فعرض أربعة

  0موسى كلها حيث لم تكن تتفق وفكر اهللا من جهة فداء هذا الشعب

  ):عبادة مع خطية: (االقتراح األول

    " اذهبوا اذبحـوا اللهكـم فـى هـذه األرض    "قال فرعون لموسى وهرون 

  0وقد رفض موسى هذا االقتراح ألسباب يدركها الذهن الروحى) 25: 8خر (

ألننا نذبح "يرها من العبادات بل ربما تتعارض معها أن عبادة الرب ليست كغ -1

فالمسألة ليست مجرد عبادة فكم مما يسمى ديانـات فـى   " رجس المصريين

 0العالم

والثالثة رمز للموت والقيامة فال يمكن إلنسان " نذهب ثالثة أيام"قال موسى  -2

 0أن يعبد الرب بالروح والحق إال بعد الموت والقيامة مع المسيح
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  ):عبادة بالقرب من العالم: (تراح الثانىاالق

ولكـن ال تـذهبوا    0أنا أطلقكم لتذبحوا للرب الهكم فى البرية"قال فرعون 

نعبـد الـرب دون    يجربنا بأن يجعلناوعندما يفشل الشيطان ) 28: 8خر " (بعيداَ

اإلنسـان   وعند فشله فى هذا أيضـاً يقنـع  موت مع المسيح وانفصال عن العالم 

ويصبح لإلنسـان   0وهو قريب من العالم ليسهل رجوع اإلنسان إليه بعبادة الرب

اسم أنه حى وهو ميت، فهو لم ينفصل تماماً عن العالم وهو قريب منه ومحبـة  

وفى هذه المنطقة يصبح اإلنسان فى مرمـى سـهام   ) 4: 4يع (العالم عداوة هللا 

  0ابليس الملتهبة

  ):عبادة مع اهمال اآلخرين: (االقتراح الثالث

        " اذهبـوا أنـتم الرجـال    000اذهبوا اعبـدوا الـرب الهكـم   "قال فرعون 

عندما فشل فرعون فى االقتراحين األولين، اقترح أن يـذهب  ) 11 -8: 10خر (

الرجال ويتركوا نساؤهم وأطفالهم فى مصر، وكيف يكون هذا، الرجـال يعبـدون   

نا عن الرب فلنحذر لئال تحت العبودية، إذا لم يقدر الشيطان أن يبعد تظلوبيوتهم 

" الذى كان بنـوه   –المؤمن الطيب  –يجعلنا نهمل من لنا، فنكون كعالى الكاهن 

أو كيعقوب الـذى أدخلـت زوجتـه    ) 12: 2صم 1" (لم يعرفوا الرب 0بنى بليعال

بل لنرفض عرض الشيطان ) 34، 19: 31تك (المحبوبة راحيل األصنام إلى بيته 

: 24يـش  (           " نعبد الربأما أنا وبيتى ف" شعارنا مع يشوعهذا وليكون 

15(0  

  ):عبادة بال ذبـائح: (االقتراح الرابع

" غير أن غنمكم وبقركم تبقـى  0اذهبوا اعبدوا الرب"اقترح فرعون أخيراً 

  :ولكن رد موسى كان قاطعاً بالرفض) 24: 10خر (

        أننا لن نترك ظلف فى مصر ففداء الـرب كامـل وخالصـه إلـى التمـام      -1

  0)25: 7، عب 26: 10خر (

أننا لم نعرف مشيئة الرب طالما نحن فى هذه األرض ولكن عنـدما نخـرج    -2

 0)26: 10خر (سنفهم 

  :بال ذبائح حقيقية اًعابد وهو جعل المؤمنوما أخطر هذا السالح الشيطانى  •

  0)15: 13عب " (أى ثمر شفاة معترفة باسمه"بال ذبيحة تسبيح   -

  0)17: 51مز " (ذبائح اهللا هى روح منكسرة"بال روح منكسرة   -

 0)23: 50مز " (ذابح الحمد يمجدنى"بال شكر أو حمد   -

ات الشيطانية ولديـه مـن اهللا وعـد    وكيف يرضى موسى بهذه االقتراح

  0)8 -6: 6خر (ببركة كاملة فى  سباعي

  :وعد الرب السباعى
  أخرجكم من تحت أثقال المصريين الفداء-1

  كم من عبوديتهموأنقذ  التجديد -2

  وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة الخالص-3

  وأتخذكم لى شعباً التبنى-4

  وأكون لكم الهاً  العبادة -5

وأدخلكم إلى األرض التى رفعـت يـدى أن أعطيهـا      الوعود -6

  البراهيم واسحق ويعقوب

  وأعطيكم اياها ميراثاً  الميراث -7

أخطأت هذه المرة الرب هو "طيته قائالً ألم يعترف فرعون أمام موسى بخ

فلماذا لم يصفح موسى؟ ولماذا لم يغفر ) 27: 9خر " (البار وأنا شعبى األشرار

  الرب؟
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فى الواقع أن هذا االعتراف لم يكن وليد الندم الحقيقى والتوبة القلبية، بل 

كانت كلمة أخطأت بغرض الخروج من المأزق أو الهروب من يد الرب، لقد كانت 

وما زال ال يعرفه، حتى " ال أعرفه"كلمة من الشفتين فلقد سبق أن قال عن الرب 

        أنه عاد ليشدد قلبه من جديد بعـد أن صـلى موسـى وارتفـع البـرد والنـار       

لذلك عاد الرب وضرب األرض بالجراد فعاد ليقـول أخطـأت   ) 35 -33: 9خر (

  0)16: 10خر (مرة أخرى 

  :بال توبة بل تبعه آخرون أيضاً" أخطأت"ل ولم يكن فرعون فقط الذى قا

 )9:26خر( :فرعون-1

  )34: 22عدد (  :بلعام -2

 )7:20يش( :عاخان-3

  )24: 15صم 1(  :شاول الملك -4

  )24: 27مت (  : يهوذا -5

  :خروف الفصح
أن الشهر الذى صار فيه خروج الشعب من أرض مصر أمـر الـرب أن   

ويقال أنه كان الشـهر  ) 2: 12خر (ر السنة يكون هو رأس الشهور وأول شهو

الرابع، والحقيقة أن التاريخ يجب أن يبدأ من يوم الفداء، فقبل الفداء لـم تكـن   

  0هناك حياة بل موت روحى

وكما أن مجئ المسيح إلى العالم شطر التاريخ إلى ما قبل الميالد وما بعـده  

شطر حياة اإلنسان إلى ما قبل فكذلك والدة اإلنسان من اهللا بالتمتع بفداء المسيح ت

أيحـاء مـع   "ولكن بعد الفداء صـرنا  " بالخطايا اًأموات"الفداء وما بعده فلم نكن إال 

  0)5: 2أف " (المسيح

وخروف الفصح الذى أمر الرب أن يذبحه الشعب قديماً ويضع مـن دمـه   

لفصحنا المسـيح الـذى ذبـح     رمزين والعتبة العليا للبيوت ليس إال تعلى القائم

  0)7: 5كو 1(   ألجلنا

  :ويحلو التمتع بدراسة رموز خروف الفصح باختصار

  :كفاية خروف الفصح -1

لقد أمر الرب أنه إذا كان البيت قليل العدد يأخذ هو وجاره القريب شاه معاً 

ويصنعوا الفصح، ولكن لم يقل الرب العكس من ذلك فلم يقل إذا كان البيت أكبر 

خروفين مثالً، ألنه مهما كان عدد البيت  من أن تكفيه شاه واحدة فليحضر

فخروف فصح واحد يكفيه، نعم فمن هذا نرى أن فصحنا المبارك ربنا يسوع 

المسيح يكفى كل بيت مهما كان كبيراً بل أنه يكفى العالم كله بل عوالم أخرى مثل 

 حمل اهللا الذى"عالمنا فدمه كاف أمام اآلب للفداء، فهو يقول عنه يوحنا المعمدان 

 0وهو كفارة لخطايانا"، ويقول عنه يوحنا الحبيب )29: 1يو " (يرفع خطية العالم

  0)2: 2يو 1" (ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً

  :البقاء تحت الحفظ -2

أمر الرب أن كل بيت يأخذ الخروف من اليوم العاشر مـن الشـهر األول   

لشهر ثم يذبح فى عشية ذلك ويحفظه فى البيت حتى اليوم الرابع عشر من نفس ا

اليوم، ومنذ وضع هذا الخروف تحت الحفظ يصبح معروفاً ومخصصـاً للفصـح،   

       وهو رمز للمسيح ودمه الكريم المعـروف سـابقاً مـن قبـل تأسـيس العـالم       

فلم يكن صلب المسيح حادثة بل عمالً، نعم فلم يكن حادثة صـلب  ) 20: 1بط 1(

  0الزمان ملءتممه االبن المبارك فى وألزل أعده اهللا منذ ا برئ بل عمالً

أما بقاء الخروف خمسة أيام فى البيت قبل ذبحه فهذا يشير إلى مسـئولية  

اإلنسان فى قبول هذا الخالص، فأنه أن لم يعمل هذا الفصح يصبح مسئوالً عـن  
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ومضاعفاته يشير إلى المسئولية، ففى الجسد خمسة ) خمسة(هالك نفسه ألن الرقم 

بل وأن الـنفس لهـا خمسـة    ) اللمس –الذوق  –الشم  –السمع  –لنظر ا(حواس 

وفى كل من اليدين ) اإلدارة–الضمير  –العاطفة  –الشعور  –االدراك (حواس أيضاً 

خمسـة   معاً يهماعل 0لوصايا العشر كتبت على لوحينوا(ابع ـوالرجلين خمسة أص

قـط بـل وأيضـاً    ، وهكذا يصبح اإلنسان ليس مسئول عن ذبح الفصح ف)اـوصاي

  0)22: 12خر (االحتماء فى البيت المرشوش بالدم 

  :شروط خروف الفصح -3

انفصـل عـن   "وفيه نرى المسيح الذى بال عيب، وهو على األرض  :اصحيح - أ

لم "يقول عنه الرسول بولس ) 26: 7عب " (الخطاة وصار أعلى من السموات

    "لـم يعـرف خطيـة   "، ويقول الرسول بطـرس  )21: 5كو 2" (يعرف خطية

  0)5: 3يو 1" (ليس فيه خطية"، ويقول عنه الرسول يوحنا )22: 2بط 1(

، والمسيح كـان  )7: 3بط 1(لقوة المسيح فاألنثى رمز للضعف  اًرمز :اذكر - ب

قوياً فى اعالنه فلم يخشى أن يوبخ من يستحق التوبيخ حتى لو كانوا الكتبة 

لو (        ه أو كان شخصاً أضافه فى بيت) 36 -13: 23مت (والفريسيين 

لـو  (              وهو األقوى الذى قهر الشيطان القـوى  ) 50 – 36: 7

 0)21: 9لو (وكان قوياً فى مواجهة الصليب ) 22 – 15: 11

وهذا رمز للمسيح الذى أسلم للصليب وهو فى ريعـان الشـباب    :ابن سنة - ت

 0كإنسان فقد صلب كما يعتقد فى عمر الثالثة والثالثين وبضعة شهور

وهنا يسهل الرب على اإلنسان أمـر الفـداء، ويصـبح     :لخرفان أو المواعزا - ث

 0الخالص فى متناول كل إنسان

  

  :ذبح خروف الفصح -4

ثم يذبحه كل جمهور اسـرائيل فـى   "لنالحظ دقة الوحى فى التعبير  :الذبح

فرغم تعدد خروف الفصح فى بيوت الشعب لكنـه خـروف   ) 6: 12خر " (العشية

  0عة الرب الواحدةواحد، والشعب هم جما

    كان يرش على القائمتين والعتبة العليا بواسـطة باقـة مـن زوفـا     :الدم

والزوفا نبات عطرى إال أنه ضعيف بدليل قول الكتاب عن سليمان ) 22: 12خر (

   " ابـت فـى الحـائط   نرز الذى فى لبنان إلى الزوفـا ال وتكلم عن األشجار من األ"

مز " (كاألرز فى لبنان ينمو 000الصديق"القوة  فان كان األرز يمثل) 33: 4مل 1(

إذا فالزوفا تمثل الضعف البشرى، ويصبح غمس الباقة من الزوفا فـى  ) 11: 92

الدم هى وسيلة التمتع بالفداء، أى أن اختفاء الضعفات والقدرات البشرية فى الدم 

أما القرمز فهـو رمـز    0)9: 1يو 1(ويصبح الدم هو الذى يطهر من كل خطية 

  0للتنعم فى العالم

أساس سالم المحتمين به فـى داخـل    والدم المرشوش على األبواب هو

البيوت وليس شعورهم أو إحساسهم، فالدم فيه الكفاية حتى لو كان من بالـداخل  

ى الـدم  رفـأ "ج ال يراه إال الرب الذى قـال  يساوره خوف أو قلق، والدم بالخار

وال يستطيع أحد من المؤمنين مهما كان أن يقدر دم ) 13: 12خر " (وأعبر عنكم

  0يره ولكن اآلب وحدهالمسيح حق تقد

كما أن الدم ال يوضع على األرض أو العتبة السفلى لئال تدوسـه األقـدام   

فكم عقاباً أشر تظنون أنه بحسب منسحقا من داس ابن اهللا وحسـب دم العهـد   "

  0)29: 10عب " (روح النعمةبالذى قدس به دنساً وإذدرى 
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  :أكل خروف الفصح -5

الذى احتمل نار غضب اهللا على الصليب مع  للمسيح اًرمز: يوكل مشوياً بالنار - أ

الفارق فلم شوى المسيح قبل الموت بعكس خروف الفصح، حتى قيـل عـن   

 0)14: 22مز " (صار قلبى كالشمع قد ذاب فى وسط أمعائى"المسيح 

فال يجب أن يؤكل الفصح مع أى خبز به خمير، والخمير فى كلمة  :مع فطير - ب

 خبـز احتـرزا مـن   "ل المسـيح لتالميـذه   اهللا هو رمز للتعاليم المضللة كقو

، )8: 5كـو  1(وهو أيضاً رمز للشر والخبث ) 12 -5: 16مت " (الفريسيين

: 2تيمـو  2(فالذى فدى بالدم ويتلذذ بالشركة مع الرب ينبغى أن يتجنب االثم 

ووجود الخمير وأن كان ال يعرض المؤمن للهالك حيث أنه محتمى فى  0)19

 0ع اهللالدم ولكنه يقطع الشركة م

وفى شوى الخروف على األعشاب المرة تـذكر الـنفس    :على أعشاب مرة - ت

: 2غـال  " (أسلم نفسه ألجلى"خطاياها التى كانت سبباً فى آالم المسيح فنقول 

بل وهذا المرار يذكر المؤمن بأنه ينبغى أن يسلك فى خطوات المسـيح   0)20

 0)21 :2بط 1(الذى تألم تاركاً لنا مثاالً لكى نتبع خطواته 

وهنا نرى فصحنا المسيح الـذى لـم    0أى ال يؤكل بدون نار :ال يؤكل نيئاً - ث

يخلصنا بحياته على األرض وتعاليمه ومعجزاته لكن بموتـه واحتمـال نـار    

 0غضب اهللا على الصليب

فقط، فالمسيح وحده فيـه الكفايـة دون    اًأنه يؤكل مشوى :ال يؤكل مطبوخاً - ج

 0هو موضوع شبعنا وحده، فالمسيح )الطبخ(وضع أى أحد معه 

 :فالتلذذ بالمسيح يقودنا إلى :يؤكل رأسه مع جوفه وأكارعه - ح

  0)16: 2كو 1(أن يكون لنا فكر المسيح  :رأسه+ 

  0)8: 1فى (أن يكون لنا أحشاء المسيح  :جوفه+ 

  0)21: 2بط 1(أن يكون لنا سلوك المسيح  :أكارعه +

ف الفصـح أى التلـذذ   فاألكل من خرو :ال يبقى شئ للصباح والباقى يحرق - خ

بالرب والشركة معه يرتبط بيوم ذبح الخروف فال شركة مع الـرب إال علـى   

 0أساس الدم

 0وهذا رمز لوحدة جماعة الرب :يؤكل فى بيت واحد - د

   على الصـليب  اهتكسر ساق لم وهو رمز للمسيـح الذى :عظماً ال يكسر منه - ذ

   يــح الواحـد   كما أنه رمـز للكنيسة التى هى جســد المس ) 36: 19يو (

 0)4: 4أف (

  :كلين من الفصححالة اآل -6

  :كانوا يأكلون وهم

للهـروب مـن مصـر    ( التمـام إرادة اهللا  مستعدونألنهم  :أحقاؤهم مشدودة - أ

  0)خروجاً

 0للمسير والرحيل مستعدونألنهم  :أحذيتهم فى أرجلهم - ب

 0ألنهم غرباء يستندون على قوة الرب :وعصهم فى أيديهم - ت

 0)29: 7كو 1(وقت ليضيعوه فالوقت مقصر فال  :يأكلون بعجلة - ث

  :الذين ال يأكلون الفصح -7

  0)19: 2أف(لكن المؤمنين ليسوا غرباء  0ألنه ليس من شعب الرب: الغريب

  0ألنه مجرد مقيم فى وسط شعب :النزيل
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  0أصيالً فى شعب اهللا ليس فهو األنه ليس ابن :األجير

  0ى بالدمألنه اشترى بالفضة لكنه لم يفد :العبد المشترى

ولكن يمكن للنزيل فى وسط الشعب أو العبد المشترى أن يأكل مـن الفصـح إذا   

اختتن، فالختان إذا هو ما يميز بين من له حق التلذذ بالرب والشركة معه وبـين  

وهكذا فان الختان هو عالقة االنتماء لشعب الرب وعالقة العهد  0من ليس له حق

هو رمز لموت وقيامة المسـيح   –وم الثامن فى الي –من اهللا واإلنسان، والختان 

  0الذى هو أساس الشركة مع اهللا

   وماذا يعنى الرب من فـداء بكر اإلنسان وفــداء بكــر الحمــار     -

  ؟)13: 13خر (

  0اإلنسان ممنوع ذبحه ولكن بما أنه مقدس للرب يفدى بشأه *

  0والحمار ممنوع ذبحه ألنه نجس فيفدى بشأه مقبولة كذبيحة* 

وأما اقامة بنـى  :عد ضرب األبكار فى مصر وعند خروج الشعب قال الكتاب ب -

             " اســرائيل التــى أقاموهــا فــى مصــر فكانــت أربعمائــة وثالثــين ســنة

أعلم يقينـا  ) "13: 15تك (وإذا راجعنا وعد اهللا البراهيم فى  0)40: 12خر (

يـذلونهم  أن نسلك سيكون غريباً فى أرض ليست لهـم ويسـتعيدون لهـم ف   

  فما هى حقيقة المدة التى قضاها الشعب فى مصر؟ 0"أربعمائة سنة

  :يمكن ايضاح المدتين كاآلتى* 

ة اهللا البراهيم وهـو فيمـا بـين    وهى المدة من دعو :سنة 430مدة الـ 

   0وحتى خروج الشعب من مصر) 3، 2: 7أع (فى حاران  سكنهرين قبلما نال

  

د اسحاق وحتى خروج الشعب مـن  هى المدة من ميال :سنة 400مدة الـ 

الكلدانيين وحتى رمصر، ومن هنا يتضح أنه من دعوة الرب البراهيم وهو فى أو

فلقد دعا الرب ابراهيم للذهاب إلـى األرض التـى    0سنة 30ميالد اسحاق، مدة 

ولكن تخلف فى حاران حتى مـات أبـوه   (سنة  70يريه اياها وكان عمره عندئذ 

سنوات وبعد عشـرة سـنوات    5أى مرت مدة ) 4: 12تك (سنة  75صار عمره 

سنة من الدعوة أعلن الرب أن مدة المذلة  15أى بعد ) 14، 13: 15تك (أخرى 

سنة ومن هنا  100وقد ولد اسحاق وعمر ابراهيم  0)سنة هذه المذلة نسله 400

سنة مـن دعـوة الـرب األولـى      30ويكون قد مر  0سنة 400يبدأ حساب الـ 

  0الد اسحاقالبراهيم وحتى مي

سنة تدخل فيها جزء من حياة إبـراهيم   430نفهم من ذلك أن مدة الـ  -

سنة من حياة يعقوب قبل أن ينزل إلى مصر والجـزء   130وحياة إسحاق والـ 

األخير منها هى مدة وجود بنى يعقوب فى أرض مصر، فلماذا سماها الكتاب مدة 

قضاه إبـراهيم وإسـحاق    اًكبير اًإقامة بنى إسرائيل فى أرض مصر مع أن جزء

  ويعقوب فى أرض كنعان؟

نعم لقد ظل ابراهيم واسحاق ويعقوب ينتقلون ما بين بيت ايل  وشـكيم  * 

اسرائيل إلى مصر بقوا  وسبع فترة طويلة ولكن لما نزل بن وحبرون وجرار وبئر

سنة فأطلق اسم الجزء األكبر على الكل مجـازا   430فيها الجزء األكبر من الـ 

  0ت كلها مدة اقامة فى أرض مصرفاعتبر

اسرائيل فـى   وهى المدة التى أقامها بن 430الـ هناك رأى يقول بأن  -

سنة ثم مات يوسف فبدأت  30مصر منذ نزولهم أثناء حياة يوسف وأنهم أقاموا 

  فماذا يمنع أن يكون هذا الرأى صحيح؟ 0سنة األخيرة 400المذلة الـ 
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  :هذا الرأى غير صحيح لآلتى* 

سـنة   70أن المدة التى أقامها يوسف مع اخوته قبل موته كانـت حـوالى    -1

سنة  30سنة وذلك ألن يوسف عندما اعتلى العرش كان عمره  30وليست 

سنين الشبع ثم عندما تعرف على اخوتـه كـان    7ثم جاءت ) 46: 41تك (

ـ ثم جاء اخوة يوسـف وب ) 6: 45تك ( الجوع قد بدأ وله سنتين رض أن ف

ـ  رحلة اخوته  اإلى أرض كنعان والعودة إلى بيوتهم وأوالدهم استغرقت عام

عمره عندما وقف  30(سنة  40فيكون عمر يوسف عندما نزل اليه اخوته 

وحيـث أن  ) رحلة أخوتـه + سنة جوع  2+ سنين شبع  7+ أمام فرعون 

 70فيكون عاش مع اخوتـه  ) 22: 50تك (سنة  110يوسف مات وعمره 

  0سنة فقط 30سنة وليس 

يمكن حساب المدة التى أقامها بنى اسرائيل فى مصر منـذ نـزولهم حتـى     -2

خروجهم من كلمة اهللا، يسجل الكتاب أن الوى عندما نزل إلى مصـر كـان   

وفى مصر ولد قهات عمرام وعمـرام ولـد   ) 11: 46تك (معه ابنه قهات 

سنة وكل حيـاة   133فإذا كانت كل حياة قهات  0موسى الذى أخرج الشعب

خر (          سنة  80سنة وعمر موسى عندما أخرج الشعب  137عمرام 

سنة من نزوله  50وبغرض أن قهات ولد عمرام بعد ) 7: 7، 20 – 18: 6

سنة مثال  60إلى مصر مع الوى أبيه وأن عمرام ولد موسى لما كان عمره 

سنة فتكون إجمالى المدة التى  80وأن موسى أخرج الشعب لما كان عمره 

  0هذا فرضا) سنة 190=  80+  60+  50(ب فى مصر أقامها الشع

  

  

  هل يمكن إذا حساب المدة التى عاشها بنى اسرائيل فى مصر بالتحديد؟ -

  :نعم ممكن حسابها كاآلتى* 

سـنة   70ض الكلدانيين وعمره ردعا الرب ابراهيم من ا  

  0سنوات 5ولكن بقى فى حاران 

ـ    سنوات 5بعد   75اران وعمـره  كرر الدعوة البراهيم ليخرج مـن ح

  0سنة

  0سنة 85سنة مذلة وعمره  400وعد الرب ابراهيم بـ   سنين 10بعد 

  0سنة 100ولد اسحق وعمر ابراهيم  سنة15بعد

  0تزوج اسحق من رفقة سنة40بعد

  ولد اسحق يعقوب  سنة 20بعد 

وعمـر   130إلى مصر وعمر يعقوب وبنوهنزل يعقوب   سنة 130بعد 

  0سنة 40يوسف 

  0سنة 110مات يوسف وله من العمر   سنة 70بعد 

  أخرج موسى الشعب من مصر سنة140بعد

اجمالى مدة الغربة من أول وعده البراهيم حتى الخروج (  430

  )من مصر

  )مدة المذلة من والدة اسحق وحتى الخروج من مصر(  400

مدة االقامة فى مصر من نزول يعقـوب وبنيـه مـن    (  210

  )الخروج من مصر

  هم األبكار الذين ضربهم الرب؟ من -

  0)29: 12خر (لقد ضرب الرب جميع األبكار من الناس البهائم * 
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  وماذا كان موقف فرعون بعد الضربة األخيرة؟ -

  0)33 -31: 12خر (لقد تراجع فرعون عن كل اقتراحاته السابقة * 

  الموقف بعد ضرب األبكار  االقتراحات األولى

  0اخرجوا من بين شعبى+ 0ألرضاذبحوا اللهكم فى هذه ا+

 0اذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم+ 0ال تذهبوا بعيداً+

  0أنتما وبنى اسرائيل جميعاً+   0اذهبوا أنتم الرجال+ 

  0خذوا غنمكم أيضاً وبقركم+   0بقركم وغنمكم تبقى+ 

  )2:  9 – 37: 12من خر (دراسة القسم الثانى 
  من مصر إلى سيناء

@@

فمن   )38: 12خر (و اسرائيل من مصر ومعهم لفيف كثير لقد خرج بن -

  هم اللفيف؟

اللفيف هم أناس ليسوا من بنى اسرائيل كانت لهم معهم روابط من أى * 

فى اثارة الشـهوة فـى    ربما يكون بعضهم قد تسببنوع كالجيرة أو المصاهرة و

        00الشعب بطلب أكل اللحم فـى البريـة وتـذكروا السـمك والقثـاء والبطـيخ      

ولكن هذا ال يمنـع أنـه     0فضرب الرب الشعب ضربة عظيمة) 5، 4: 11عدد (

فنـرى الكثيـر   ... بعضهم كان قد آمن باله اسرائيل وكان مخلصا جدا في عبادته

علـي  ... ممن أصلهم غير اسرائيلي وقد أصبحوا أفضل من االسرائيليين بالمولد

بن قناز وكالب بـن يفنـه الـذين    ومنهم عثنئيل ... سبيل المثال أبناء القينيين 

  . انضموا الى سبط يهوذا  وصاروا أفضل من شعب اسرائيل أنفسهم

  : خط سير الشعب من مصر حتى سيناء

  :أرض جاسان -1

تك (أسكنهم فى أرض جاسان  0عندما نزل الشعب إلى مصر فى أيام يوسف

 من أرض رعمسيس لـذلك  اًوقد كانت جزء) 22: 8خر  – 27، 6، 1: 47

أرض محافظة الشرقية اآلن فى  ىوه) 11: 47 تك(ت أرض رعمسيس دعي

وعنـدما بـدأت   ) 6: 47تـك  (شرق الدلتا وكانت من أفضل أراضى مصر 

  0المسيرة تجمع الشعب كله فى مدينة رعمسيس

  :رعمسيس  -2

وهى مدينـة  " ابن اله الشمس"وكما قلنا رعمسيس هى اسم مصرى معناه 

رقية وقد تجمـع فيهـا الشـعب ليبـدأ     صان الحجر الحالية بمحافظة الش

وعندما يبدأ اإلنسان المسير إلـى اهللا فانـه   ) 37: 12خر (الخروج منها 

اهللا وينطلق الشـعب   ىليتجه إل" ابن اله الشمس"غريبة يتحرر من اآللهة ال

  0من رعمسيس إلى سكوت

  )37: 12خر ( :سكوت -3

وسـكوت   0وهى أول محطة نزل فيها الشعب بعد انطالقهم من رعمسيس

عندما يتقدم إلـى اهللا  واألسم يذكرنا باألنسان  " مظالت"اسم عبرى معناه 

" تل المسخوطة"فانه يشعر بالراحة تحت ظله، ويرى البعض أنها هى بلدة 

ويذكر الكتاب أن  0ميل 11حالياً والتى تقع فى غرب االسماعيلية بحوالى 

الرجال لذلك يرى عدد الرجال الذين خرجوا كانوا ست مائة ألف ماش من 

روج لم يكن يقل عن مليونين، وهنا ـالبعض إجمالي عدد الشعب عند الخ

      ه البراهيم ـاة النسل الوعد الذى أعطـرب عن طريق كثـنرى بركة ال
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فقد كانوا خمسة وسبعين نفساً وفى أقل من مـائتين  ) 6: 17، 5: 15تك (

  0ايثام سنة صاروا أكثر من مليونين، ومن سكوت ارتحلوا إلى

  : ايثام -4

ويبـدو  ) 20: 13خر (وقد كانت فى شرق سكوت وتقع فى طرف البرية 

ويذكر الكتاب أن قائـدهم   0أنها مكان قريب من مدينة االسماعيلية الحالية

وكان الرب يسير أمامهم نهـاراً فـى عمـود    "فى هذه المسيرة كان الرب 

 0)21: 13خـر  (" سحاب ليهديهم الطريق وليالً فى عمود نار ليضئ لهم

لـم  "ويذكر الكتـاب أن الـرب    0وفيها نرى أن اهللا يبدأ يقود اإلنسان اليه

لئال يندم الشعب إذا  00يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين  مع أنها قريبة

" رجعوا إلى مصر فأدار اهللا الشعب فى طريق برية بحر سوفيرأوا حرباً و

لشعب إلـى الجنـوب   ومن الخريطة نرى أن اتجاه ا 0)17، 17: 13خر (

الشرقى وليس إلى الشمال الشرقى حيث أرض كنعان، فلقد كـانوا لـآلن   

مازالوا فى دائرة سلطان فرعون ولم يعبروا بعـد البحـر، ويقـودهم اهللا    

بطريقة عجيبة إذ يأمر الرب موسى أن يكلم الشعب أن يرجعـوا وينزلـوا   

  0أمام فم الحيروث

  : فم الحيروث - د

البعض أنه قريب من مستنقعات جينفة، وهو  وهو مكان غير معروف يرى

وبعل صفون الذى ربما يقع على خليج " جنوب اإلسماعيلية"يقع بين مجدل 

  0ومن هذا المكان عبر الشعب البحر األحمر 0السويس

  :موضع العبور
وبالقرب ) خليج السويس(ويرى البعض أنهم عبروا من طرف البحر األحمر 

الجنوب منها يقع جبل عتاقة ويرون فى هذا االسم  من مدينة السويس الحالية وإلى

إشارة إلى عتق الشعب من عبودية فرعون، بينما يرى البعض اآلخر أنهم عبروا 

كما يقول البعض أن البحر األحمـر كـان    0البحر بالقرب من مدينة االسماعيلية

ممتداً حتى البحيرات المرة فى صورة مستنقعات كبيـرة وأنهـم عبـروا هـذه     

نقعات بالقرب من جنيفة وأن كان البعض يرى أن هذا الرأى يهون من قوة المست

الرب فى شق البحر ولكن أيا كان المكان الذين عبروا منه سـواء كـان البحـر    

أم المستنقعات التى كانت تشكل لسانا للبحر يصل حتـى  ) خليج السويس(األحمر 

  0ق جيش فرعونالبحيرات المرة فان المياه كانت عميقة جداً كافية الغرا

  :آيفية عبور البحر
لقد صرخ الشعب لموسى عندما رأوا أن فرعون قد أدركهـم   :موسى يصرخ -أ

بمركباته الحديدية وجنوده، وصرخ موسى بدوره إلى الـرب، فقـال الـرب    

ومن هذه الكلمات يرى " ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه"لموسى 

مجرد مد يده أى أشار إلـى البحـر   البعض أن موسى لم يضرب البحر ولكنه 

ارفـع عصـاك   "بعصاه ألنه لو أراد الرب أن موسى يضرب البحر لقال لـه  

، ولكن أن كلمة )6: 17خر " (كما قال له مرة اضرب الصخرة" واضرب البحر

فيعرف المصريين أنى أنـا الـرب   "مد يدك تعنى أيضاً الضرب فقد قال الرب 

وقد كان مد يد الرب بمعنى ضـرب   0)5: 7خر " (حينما أمد يدى على مصر

  0أرض مصر بضربات قاسية

  

  

لقد انتقل مالك الرب من أمام الشعب إلى خلفهم  :الرب بين شعبه واألعداء -ب

ليصبح بينهم وبين األعداء حتى ال يقتربوا من شعبه، فهذه المعركة ليسـت  

ه قفوا وانظروا خالص الرب الذى يصنع"معركة الشعب بل هى معركة الرب 
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، أن البحر أمامهم والجبال من حولهم والعدو خلفهـم  )13: 14خر " (لكم ليوم

  0وماذا عساهم أن يفعلوا

  وهذه هي الخطوة األولى ... وهنا يأتي دور األيمان في عمل اهللا المعجزي 

فأجرى الـرب  "ولما مد موسى يده على البحر بعصاه يقول الكتاب  :شق البحر -ج

: 14خر " (كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماءالبحر بريح شرقية شديدة 

د أن مد موسى يـده  ومن هذه الكلمات نفهم أن البحر لم ينشق فجأة بمجر) 21

شرقية شديدة أخذت تشق المياه حتى ظهر قاع البحـر   اًريح بولكن أحدث الر

ذراع "وصارت المياه سوراً عن اليمين وعن اليسـار وطريـق فـى الوسـط     

: 51أش (          " علة أعماق البحر طريقاً لعبور المفـديين الجا 0000الرب

وسار الشعب فى هذا الطريق، وكان من الممكن أن البحر ينشق بمجرد مد ) 10

موسى يده، ولكن قصد الرب من ذلك أن يعطى فرصة لألعداء لكـى يتجمعـوا   

سـط  ويقتربوا من شعبه تمهيداً لهالكهم جميعاً، ولما دخلوا وراء الشعب فى و

البحر وصارت المسافة بينهم قليلة، أشرف الرب على األعداء فى هزيع الصبح 

فأزعجهم وخلع بكر مركباتهم حتى ال  والسحابعامود النار فى) الهزيع الرابع(

" الرب يقاتل المصريين عـنهم "يدركوا بنى اسرائيل حتى اعترفوا بأنفسهم بأن 

نتيجة خلع العجالت ممـا مكـن   فساقوا المركبات الحديدية بثقلة ) 25: 14خر (

بنى إسرائيل من الخروج إلى الشاطئ اآلخر بينما تجمع فرعون وكل جيشه فى 

  0وسط البحر

  

مد يدك على البحـر ليرجـع المـاء علـى     "قال الرب لموسى  :هالك فرعون -د

فمد موسى يده فرجع الماء إلى حالته الدائمة بينمـا  ) 26: 14خر " (المصريين

خـر  " (لم يبق منهم وال واحد"فى وسط البحر فهلك الجميع كان كل المصريين 

  فمن هو فرعون هذا؟) 28: 14

رغم أن الكتاب المقدس لم يقصد الرب به أن يكون كتاب تاريخ إال أنه يحوى 

وأن كان ال يغير من حقيقة خـروج   0من التاريخ ما يدهش من دقته وصحته

ربنا أن نبحث مـن   الشعب من مصر معرفة من هو فرعون الخروج لكن يجد

  0خالل تواريخ الكتاب عن زمن الخروج

  من بدء الخليقة  2008 ابراهيم ولد سنةإنقلنا

ودعاه الـرب مـن أرض الكلـدانيين    

 وعمره

  سنة  70

وإجمالى الغربة مـن الـدعوة حتـى    

  الخروج

  سنة  430

  من بدء الخليقة  2508 إذا الخروج كان عام

  من بدء الخليقة  4004  ومن المعروف أن المسيح ولد سنة

    2508  بالطرح

  م 0ق  1496  هذا يعنى أن الخروج كان سنة

  0هذا بحسب تواريخ الكتاب المقدس التى وردت فى سفر التكوين والخروج •

  

  

  :ن حول زمن فرعون الخروجوولكن هناك آراء كثيرة يسوقها المجتهد

القـرن  رأى يقول بأن الخروج تم فى عهد رمسيس الثانى وذلك فى أوائل   -1

م ويؤيدون ذلك بوجود تشابه بين اسم مدينـة المخـازن   0الثالث عشر ق

رعمسيس والتى سخر فرعون بنى إسرائيل فى بنائها وبين اسـم الملـك   
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ولكن قلنا أن وجود التشابه ال يفيد ذلك فربما استخدم االسم قبل  0رمسيس

الملك رمسيس بزمن كبير كما أنه يوجد فرق كبيـر مـن حسـاب الكتـاب     

  0مقدس وبين هذا التاريخال

رأى آخر يقول بأن اليهود خرجوا مع الهكسوس فى عهد أحمس األول الذى   -2

م، وهذا أيضاً غير صحيح ألن الكتاب لم يشر إلى شئ 0ق 1580ملك سنة 

 كهذا وثانياً ألنه ربما غزو الهكسوس لمصر ثم طردهم على يد أحمس األول 

ن كالهكسوس مما جعله يبدأ فـى  هو الذى أثار مخاوفه من اليهود الساميي

 0اذاللهم وبذلك يكونوا قد خرجوا فى زمن الحق لهذا التاربخ

رأى ثالث يقول أنهم خرجوا فى منتصف القرن الخامس عشـر قبـل المـيالد      -3

، حيـث  هوهذا هو أقرب التواريخ إلى الصح 0م0ق 1447وبالتحديد فى عام 

فى سـنة األربـع مئـة     وكان"حيث يسجل الكتاب ) 1: 6مل 1(أنه يتفق مع 

والثمانين لخروج بنى إسرائيل من أرض مصر فـى السـنة الرابعـة لملـك     

وأكمل بيت الرب فى السنة الحدية عشر من ملـك  "سليمان أنه بنى بيت الرب 

فلقد استغرق بناؤه سبع سنين، فإذا كان بدئ فى بناء ) 38: 6مل 1" (سليمان

م 0ق 1447ب أيضاً يكون عام م فإذا الخروج بحسب الكتا0ق967الهيكل عام 

)480  +967(0 

 

هذان م فكيف يتفق 0ق 1496ولكن إذا سأل سائل أنه عندما حسبت وجدت عام  •

  معا؟ التاريخان

نجد أن أرفكشـاد ولـد قينـان    ) 3لو (نقول بدراسة سلسلة النسل الواردة فى  •

ـ  0)36، 35: 3لو (وقينان ولد شالح  ى أما سفر التكوين والذى اعتمدنا عليه ف

م فقد أسقط قينان بن أرفكشاد فقال أن 0ق1496حساب سنة الخروج أنها عام 

وقد أسقطه لحكمـة ال نعلمهـا وبـذلك إذا    ) 12: 11تك (أرفكشاد ولد شالح 

م وهو أرجح التواريخ 0ق1447أضفنا قينان إلى السلسلة القتربنا من التاريخ 

  0ويكون فرعون إذا هو أما تحتمس الثالث أو أمنوفس الثانى

رنم الشعب أول ترنيمة عرفها التاريخ وسـجلها   :هـ الشعب على الشاطئ اآلخر

أرنم للرب فانـه قـد تعظـم    "التى كان مطلعها ) 15خر (الكتاب المقدس فى 

ويبدو أن هذه العبارة كانت قرار الترنيمـة  " الفرس وراكبه طرحهما فى البحر

 سنة علـى األقـل    90رها معفوكانت ترددها األخوات مع مريم العجوز فهى 

، وهن يضربن على الدفوف ويرقصن، كان ذلك وهن فى )21، 20: 15خر (

عصر متأخر من التاريخ، بينما يحاول البعض فى هذه األيام تحـريم مجـرد   

  األخوات فقط بل على األخوة أيضاً بدعوى  ال على الهتاف أو التصفيق للرب

طـوبى للشـعب   "جـب  أن ذلك يتناقض مع وقار العبادة وجالل الـرب ياللع 

  0)15: 89مز " (العارفين الهتاف

فـى   نونعود إلى متابعة رحلة الشعب فقد قلنا أنهم تجمعوا من أرض جاسا

إلى ايثام حيث أمرهم الـرب أن   فيهارعمسيس وانطلقوا منها إلى سكوت و

يرجعوا إلى فم الحيروث أمام البحر ومن هنـاك عبـروا واآلن هـم علـى     

   0وبالتحديد فى برية شور الشاطئ اآلخر فى سيناء

  

   :برية شور -6

األبد ولكنهم  ىوتحرروا من فرعون الذى هلك وإل لقد عبر الشعب البحر

اآلن فى البرية وما أصعب حياة المؤمن عندما تكون برية، وشور اسـم  

وهى تقع شرق قناة السويس الحالية وأيضاً شـرق  " سور"عبرى معناه 

وسار فيها بنو إسرائيل ثالثة أيـام   الجزء الشمالى من خليج السويس،
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وهى تقابل ايثام ) 8: 33عدد(بال ماء، وتسمى هذه البرية أيضاً برية ايثام 

  0التى وصل إليها الشعب قبل العبور ومنها انطلق الشعب إلى مارة

  : مارة -7

وتقع فى برية شور وهناك تذمر الشعب " مرارة"ومارة اسم عبرى معناها 

رحلة، وما أكثر التذمر عندما يعيش المؤمن فى البريـة  للمرة األولى فى ال

فى برية شوربال مـاء   مسيرة ثالثة أيامال فى كنعان، وتذمروا ألنهم بعد 

جاءوا إلى مارة فوجدوا عين ماء مر ولم يقدروا أن يشربوا، وقد عـالج  

موسى األمر بطرح شجرة إلى الماء فصار الماء عذباً ويحلو للـبعض أن  

ولـذلك   0ؤمنمة صلب المسيح الذى يحول مرارة البرية لليرى فى الشجر

  0ومنها انطلق الشعب إلى ايليم 0قد تكون مارة عين موسى الحالية

ويميـل   –الجنوب منذ البدايـة   إلىمن الواضح اآلن أن خط سير الرحلة يتجه  •

وأن الرب هو الذى يقودهم بالسحابة نهاراً وعمـود النـار    –إلى الشرق قليالً 

  فلماذا لم يسر بهم الرب إلى الشرق مبشرة حيث أرض كنعان؟ليالً، 

 نأن اهللا لم يهدهم فى طريق أرض الفلسـطينيي ) "17: 13خر (نجد اإلجابة فى  •

 0"مصر ىلشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلمع أنها قريبة ألن اهللا قال لئال يندم ا

إعداد ن كان فيها نعم لقد كانت طريق البرية التى اختارها الرب طويلة نوعاً لك

لمواجهة األعداء األشداء فى أرض الموعد، ما أعظم الرب الـذى تـولى    كاف

معركة التحرير بنفسه إذ يفدى نفوسنا من بحر الدينونة وحده بالصليب، ثـم ال  

تواجه حرباً شديدة فى بدء اإليمان قبـل   أنيسمح للنفوس التى تحررت حديثاً 

يث الجوع والمن السماوى، وحيـث العطـش   فترة التدريب الكافى فى البرية ح

واالنتصار بواسطة يـدى  ) الجسد(والصخرة الروحية المروية، وحيث عماليق 

إلى أن تتدرب الحياة علـى الحـرب    00المرفوعتين وهكذا) المسيح(موسى 

 0وسالح اهللا الكامل

  : ايليم -8

به  ويقع بين مارة وبرية سين، وقد وجد) أشجار(وايليم اسم عبرى معناه 

عين ماء، ويرى البعض فى ذلك رمـزاً   واثنتى عشرهنخلة  سبعينالشعب 

للتالميذ االثنى عشر والسبعين رسوالً الذين اختارهم المسـيح وأرسـلهم   

ليكرزوا، وبعد التحرر واالرتواء يحتاج المؤمن إذا إلى الكلمـة المقدسـة   

 63يبعد  وربما هذا المكان هو نفسه وادى غرندل الذى 0للبنيان والتعزية

  0ميالً جنوب شرق السويس

  : برية عين -9

ووصـل اليهـا   ) 1: 16خـر  (والكتاب يحدد أنها تقع بين ايليم وسيناء 

الشعب فى الخامس عشر من الشهر الثانى للخـروج بعـد شـهر مـن     

وفيها نزل المن من السماء ألول مرة بعد أن تـذمروا للمـرة   , المسير

نهم تذكروا قدور اللحم والخبـز فـى   وكان تذمرهم هذه المرة أل, الثانية

  0مصر ولذا فقد أعطاهم الرب السلوى فى المساء والمن فى الصباح

  
  :السلوى

وهى طيور تهاجر فى أسراب كبيرة من الجنوب إلى الشمال، ويبـدو أن  

دخان المحلة أو تعب الرحلة جعلها تسقط على المحلة أو ربمـا كانـت   

ويقول البعض أن السلوى  0كهاتطير على ارتفاعات منخفضة فيسهل مس

ولكن يبدو أن السلوى لـم تسـتمر    0هى طائر السمان وهو حلو المذاق
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طويالً ألنها تهاجر فى أيام محدودة من السنة ولكن المن هو الذى استمر 

طوال الرحلة، ويتضح ذلك من عودة الشعب الشتهاء اللحـم وهـم فـى    

لعشـرين مـن الشـهر    روت هتأوة وذلك بعد أن تركوا جبل سيناء فى ابق

الثانى من السنة الثانية للخروج أى فى مثل أيام نزول السلوى فى بريـة  

سين ولكن فى العام التالى فأرسل اهللا اليهم السلوى أيضـاً فـأكلوا مـرة    

  0أخرى لمدة شهر من الزمان

  :المن
  0)15: 16خر (أو من هو " ما هو هذا"اسم عبرى معناه  وهو

  :اسمه
  0)31: 16خر (من  -1

 0)25: 78مز (ز المالئكة خب -2

 0)40: 105مز (خبز السماء  -3

 0)31: 6، 15: 9نح (خبز من السماء  -4

 0)3: 10كو 1( طعام روحى -5

 

  
  :طعمه

  0)8: 11عدد (كقطائف بزيت  -1

  0)31: 16خر (كرقاق بعسل  -2

  :شكله

  0)7: 11، عدد 31: 16خر (كبزر الكزبرة  -1

طيبـة   والمقل نوع من الصمغ ورائحتـه ) 7: 11عدد (كمنظر المقل  -2

 0ينزل على هيئة قطرات مستديرة

  :أآله
  0)8: 11عدد (كان يطحن ويؤكل مطبوخاً فى القدور  -1

 0)8: 11عدد ) (خبز ملة(كان يطحن ويعمل منه مالت  -2

 0)26: 16خر (كان المن ينزل من السماء كل أيام األسبوع ماعدا السبت  

 0)21: 16خر (كان يجمع فى الصباح قبل حمو الشمس ألنه كان يذوب  

ـ   عـن األرض   اًكان يلتقط فلم يكن يسقط على األرض بل يبدو أنه كان مرتفع

 0)17: 16خر (

مـن اللتـر       2.3والعمـر يسـاوى   " عمرا"كان نصيب الفرد الواحد من المن  

 0)16: 16خر (

 0)20: 16خر (كان إذا بقى لليوم التالى يتولد فيه الدود وينتن  

بكميات مضاعفة ليبقوا منـه لليـوم    ينزل) اليوم السادس(كان يوم الجمعة  

 0)22: 16خر (ولم يكن ينتن أو يدود ) السبت(السابع 

ووضع فى قسط من ذهب داخل تابوت الشهادة فى خيمـة  " عمر"حفظ منه  

 0)4: 9، عب 34، 33: 16خر (االجتماع 

فهـو  ) 18: 16خر (جمع قليالً لم ينقص والذى جمع كثيراً لم يفضل  ىالذ 

 0فيه الكفاية للجميع رمز للمسيح الذى
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لم يتوقف المن طوال األربعين سنة للرحلة ولكنه توقف بعد دخـول الشـعب    

لألرض بقيادة يشوع وبعد عبور األردن ووصولهم إلـى الجلجـال وعملهـم    

الفصح الحادى واألربعين أى بعد أربعين سنة من الخروج تماماً وفى غد هذا 

 0)12 -10: 5ش ي(الفصح أكلوا من غلة األرض وانقطع المن 

المن هو رمز للمسيح الذى هو طعام شعبه فى البرية وذلك واضح من قـول   

لذا التبكير اليه باستمرار فال يكفى الشبع بـه اليـوم   ) 32: 6يو (المسيح فى 

 0للغد وهو الذى فيه الكفاية للكل

o 0ومن برية سين انطلق الشعب إلى رفيديم 

  :رفيديم -10

سعات ولعل هذا المكان هو وادى رفايد الذى مت"ورفيديم اسم عبرى معناه 

يقع شمال غرب جبل سيناء، وهناك خاصم الشعب موسى حيث لـم يكـن   

ماء للشرب، فسريعا ينسى اإلنسان معامالت اهللا، فهل اهللا الـذى يعطـى   

المن ال يستطيع أن يدبر أمر الماء، وصرخ موسى إلى اهللا الـذى أمـره   

  :بشئ عجيب

  

  

  

  :ضرب الصخرة
ب موسى أن يأخذ عصاه ومعه شيوخ اسرائيل، وقال الرب أنه يقف أمر الر

على الصخرة ويضرب فيخرج منها ماء، يا للعجب الرب يقف على الصخرة 

وموسى يتجاسر ويضربها فيخرج منها ماء، أطاع موسى وهو ال يعلم أنـه  

المسيح الذى كان طعام الشعب فى البرية هو نفسه ماء الحياة، لقد وقـف  

أن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب من آمن بى كمـا  "ادى قائالً المسيح ون

" 00قال هذا عن الروح القدس 0قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حى

لو كنت تعلمين عطيـة اهللا  "وقد سبق أن قال للسامرية ) 39، 38: 7يو (

: 4يـو  " (ومن الذى يقول لك أعطينى ألشرب لطلبت أنت منه مـاء حيـاً  

10(0  

وجمـيعهم  "كما قال الكتاب عن الشعب  هيحنفسه كان الصخرة الرو والمسيح -

شربوا شراباً واحداً روحياً ألنهم كانوا يشربون من صخرة روحيـة تـابعتهم   

والحقيقة أنه بناء على هـذه اآليـة    0)4: 10كو 1" (والصخرة كانت المسيح

  كيف تابعتهم هذه الصخرة؟يظهر سؤال 

خاصم الشعب مرة أخرى موسى إذ لم يكـن   فى نهاية الرحلة فى برية سيناء -

خـذ العصـا وأجمـع    "لهم ماء، ولما صلى موسى وهرون قال الرب لموسى 

الجماعة أنت وهرون أخوك وكلما الصخرة أما أعيـنهم أن تعطـى ماءهـا،    

) 8: 20عـدد  " (فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقى الجماعـة ومواشـيهم  

جعل هناك تقليد يهـودى بـأن   وظهور الصخرة مرة أخرى فى نهاية الرحلة 

الصخرة التى فاض منها الماء فى رفيديم كانت تتدحرج خلفهم وتابعتهم فـى  

" صخرة روحية تـابعتهم "كل مكان، غير أن قول الرسول بولس عن الصخرة 

تناقض هذا الرأى فلم تكن صخرة مادية بل روحية، وربمـا الـرأى األقـرب    

 ، )41: 105مز (كان فى شكل نهرالصخرة فى رفيديم للصواب أن تدفق مياه 

تابعتهم مياهه وربما شقوا له قنوات سـارت  ) 8: 114مز (أو غدير أو نبع 

 0فيها معهم

ونالحظ أن الرب هو الذى أمر بضرب الصخرة فى رفيديم ولكنه أمر موسى  -

بأن يكلم الصخرة فى قادش، فان الصخرة ال تضرب إال مرة واحدة ولـذلك  
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ن وحرمهما من دخول أرض الموعـد عنـدما   سخط الرب على موسى وهرو

ضربا الصخرة بدالً من أن يكلماها، لقد ضرب المسيح مـرة واحـدة علـى    

 )14، 12، 10: 10عـب (" الصليب وبذبيحة واحدة قد أكمل إلى األبد المقدسين

وللوقـت خـرج دم   "وعدما أسلم يسوع الروح طعنه جندى بالحرية فى جنبه 

 0)34: 19يو " (وماء

فمن هو اء الشعب البد من الحرب، فقد جاء عماليق وحارب الشعب وبعد ارتو -

 عماليق؟

وقد قلنا أنـه عنـد    0)12: 36تك (ربما عماليق هو نسل عماليق حفيد عيسو  -

البحر األحمر حارب الرب فرعون عن الشعب، ولكن هنا يأمر موسـى يشـوع   

م ينتصـر  ول   بأن يأخذ جيشاً ويصعد لمحاربة عماليق وهنا يحارب الرب معهم

يشوع إال بفضل موسى الذى كان على رأس التلة رافعـاً يديـه إلـى غـروب     

نـتعلم  الشمس وأن كان موسى قد احتاج إلى من يدعم يديه عندما تعب، وهكذا 

فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام "انتصارنا مضمون فى المكتوب عنه أن 

) 25: 7عـب  " (يشفع فـيهم الذين يتقدمون له إلى اهللا إذ هو حى فى كل حين ل

من دور إلى دور مع عماليق ويقال أن هامان ابـن   اًوقد وعد الرب أن له حرب

 0هداثا االجاجى كان آخر نسل عماليق الذى صلب فى عهد استير الملكة

لكن كيف يقول الكتاب أن يثرون حمو موسى أخذ صفورة امرأة موسى وابنيها  -

زوجة موسى معه عند عودته مـن   ، الم تكن)7-1: 18خر (وجاء إلى موسى 

 أرض مديان إلى مصر الخراج الشعب فكيف يحضرها له حماه؟

فأخذ يثرون حمو موسى صـفورة امـرأة   "أن اإلجابة واضحة من كالم الكتاب  -

وكلمة بعد صرفها تعنى أن صرفها موسـى فـى ترجمـة    " موسى بعد صرفها

عـد أن أعادهـا   أى ب After he had sent her back: سكوفيلد اإلنجليزية

وهذا معناه أن موسى أعاد صفورة بعد أن سارت معه وال ندرى متـى   0موسى

ادها برفقة آخرين لتوصيلها إلى أبيها، ولمـا  عأعادها أو كيف لكن يبدو أنه أ

أن موسى فى رفيديم جاء بها اليه، ومن رفيديم انطلق الشعب إلى  أبوها سمع

 0برية سيناء

  :برية سيناء -11

هـى  ) 10: 10 – 1: 1، عـدد  27: 1، ال 38: 40خـر   – 1: 19خر (

المنطقة المحيطة بجبل سيناء، ويوجد حـول الجبـل وادى يسـمى وادى    

شهر، فلقد وصـلوا إلـى بريـة     11الراحة، حيث بقى الشعب هناك مدة 

وظلـوا  ) 1: 19خـر  (سيناء فى الشهر الثالث من السنة األولى للخروج 

لشهر الثـانى مـن السـنة الثانيـة     هناك حتى تحركوا فى العشرين من ا

  0للخروج

وفى برية سيناء حدثت أحداث كثيرة بعضها سجلها سفر الخروج والبعض 

  :اآلخر كتب فى سفرى الالويين والعدد منها

  :اعطاء موسى لوحى الشريعة -1

حيـث الرعـود    –جبل سـيناء   –لقد دعا الرب موسى ليصعد إلى الجبل 

وعندما نزل الرب علـى الجبـل    البروق وسحاب وصوت بوق شديد جداً،

 -14: 19خـر  (دخن الجبل وارتجف فارتعد الشعب وهم فى أسفل الجبل 

قال موسـى أنـا مرتعـب    "وصعد موسى، وفى هذا المنظر المهيب ) 19

، وبقى موسى هناك يأخذ وصايا وأحكـام الـرب   )21: 12عب " (ومرتعد

ة لـوحى حجـر   لوحى الشريع"الرب  هلمدة أربعين يوماً وفى نهايتها أعطا

  0)18: 31خر " (مكتوبين بأصبع اهللا

  )32خر: (عبادة العجل -2
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لهة تسير أمامنـا ألن  آقم اصنع لنا "قبل أن ينزل موسى قال الشعب لهرون 

ويـا  " هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر ال نعلم ماذا أصـابه 

ع لالسف لم يناقشهم هرون فى هذا األمر، بل طلب منهم أقراط الذهب وصن

هذه آلهتك يا اسرائيل التى أصعدتك مـن أرض  "يهتفون  والهم عجالً، فأخذ

ولما رأى هرون بنى مذبحاً للعجل ونادى بأن غداً عيد للرب فبكـروا  " مصر

  0واصعدوا الذبائح له

يا لرداءة قلب اإلنسان، لقد رأوا أعمال اهللا العجيبة فى أرض مصر، وعنـد  

نسـوا  "اً بالماء والمن والسلوى لقد شق البحر األحمر وفى اعالتهم معجزي

، أنه اإلنسان الـذى  )21: 106مز " (اهللا مخلصهم الصانع عظائم فى مصر

لقد خرج الشعب من مصر لكن مصر يريد أن يعتمد على شئ يراه ويلمسه، 

زالت فى قلبه، أليس هذا العجل صورة من عجل أبيس أحد آلهـة مصـر   ما

  0كان تمثاله يصنع من ذهبالمقدسة الذى يتخذ صورة ثور صغير، و

ولما رأى موسى ذلك المنظر المشين طرح لوحى الشريعة إلى أسفل الجبـل  

  :فكسرهما وكان ذلك

  0اعالنا عن الناموس المكسور فى حياة هذا الشعب منذ البداية  -1

" ال يكن لـك آلهـة أخـرى أمـامى    "ألن أول وأعظم وصية كانت مكتوبة هى   -2

فماذا ) 5 -3: 20خر " (00ال تسجد لهن 0منحوتاًال تصنع لك تمثاالً "والثانية 

 0كان ممكن أن يصنع الرب بهم وهم يسجدون للعجل

ويومها قال موسى من للرب فإلى ) 17: 1يو " (00الناموس بموسى أعطى"أن   -3

فطلب منهم أن يقتلوا كل من يسجد للعجل فمـات نحـو    الالويونفاجتمع إليه 

ويـوم نـزول الـروح    " وع المسيح صاراأما النعمة والحق فبيس"ثالثة آالف 

 0القدس خلص ثالثة آالف

واإلنسان منذ البداية يحاول أن يبرئ نفسه ويلقى باللوم على اآلخرين أو على  -

فهو يريد أن يقول للرب أنـت  " نىتالمرأة التى أعطي" للربالظروف فآدم يقول

، "فأكلـت  الحية غرتنى"السبب أو على األقل حواء السبب، وحواء تقول للرب 

بقوله أن " ماذا صنع بك هذا الشعب"وها هو هرون يجيب على سؤال موسى 

الشعب طلب منى أن أصنع له آلهة، فطلبت منهم أقراط الذهب فأعطونى اياها 

يا للعجب النـار صـنعت   ) 24: 32خر " (فطرحتها فى النار فخرج هذا العجل"

الذى صورة باألزميل، أنه هو  4مع أن الكتاب يقول فى عدد !! العجل الذهبى

لكنه يلقى باللوم على الشعب كله الذى طلب والنار التى صنعت أما هو فانـه  

وصـلى  " ليبيده وعلى هرون غضب الرب جداً" 0يريد أن يقول أنه برئ تماماً

  0)20: 9تث (موسى ألجله، وصفح الرب 

  )40: 25خر : (اقامة خيمة االجتماع -3

كناً للرب ليسكن فى وسط الشـعب،  أعطى الرب تعليمات لموسى ليبنى مس

وقد أقيم المسكن حسب الرسم االلهى، وتم االنتهاء منه وهم فـى بريـة   

) 17: 40خر (سيناء وذلك فى أول الشهر األول من السنة الثانية للخروج 

رائعة نافعة للحياة الروحية ولكن اآلن فسنكمل ما حدث فى  رموزوللخيمة 

ر رحلة الشـعب إلـى أرض الموعـد    برية سيناء ولن نستمر مع خط سي

حيث أن بقية الرحلة مـذكورة فـى   (ونعود فى النهاية لنتأمل فى الخيمة 

  0)سفر العدد

وفى برية سيناء حدثت أحداث أخرى هامة ذكرت فى سـفرى الالويـين   

  :والعدد سندرسها عند دراسة هذه األسفار ففى برية سيناء حدث

  0اعطاء شرائع سفر الالويين  -1

 0ألول للشعبالتعداد ا  -2
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 0تنظيم المحلة  -3

 0اختيار سبط الوى للخدمة  -4

 0توزيع الخدمة على عشائر الالويين  -5

 0تدشين المذبح  -6

 0)المرة األولى كانت فى مصر(عمل الفصح للمرة الثانية   -7

 0عمل األبواق الفضية  -8

ارف األرض ـول إلى مشـأما استكمـال الرحلة من برية سيناء حتى الوص

: 10ص(             ـا مذكورة فى سفـر العـدد ابتداء منفى برية موآب فنجده

1– 36 :13(0  

أما اآلن فسنرى كيف اقيمت خيمة االجتماع لكى تكون مسكناً للرب وسـط  

شعبه وما هى الصورة المباركة التى كانت عليها والرموز التى تشير اليهـا هـذه   

  0الخيمة

ـ  ة اهللا أن تخـرج  ونصيحتى لك وأنت تدرس معى هذا الجزء الهام من كلم

الشواهد من الكتـاب المقدس وأن تقرأها بنفسك لكـى تتشـبع بـالفكر الروحـى     

: 1يو(    " حل بيننا"المبــارك الذى فيها، فالخيمة اجمــاالً نرى فيها ذاك الذى 
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