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 از خاك تا جالل 
 موسی و خروج  :6درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

ي پاتریارکی اولیه به کتاب خروج که تاریخ چیزي رو  ي انتقال از کتاب پیدایش و تاریخ دوره در عهدعتیق، نقطه 
  انتقال   زمان  این  میفته،  اتفاق  عهدعتیق  در  که  هست  نجات   به ما میده که احتماالً؛ و به نظرم قطعاً، همترین رویداد 

  جسته مشخص شده.بر شخص دو   با خروج آغاز و  پیدایش پایان روایت در

اولی، مردي هست که به عنوان چوپان کارش رو شروع کرد و شاهزاده شد و دومی، مردي که به عنوان شاهزاده  
شروع کرد و چوپان شد. البته اولین نفر، پسر یعقوب بود که اسمش یوسف بود و بخش آخر کتاب پیدایش این  

ترین و تشویق آمیزترین  و میده که یکی از الهام بخشکنه و گزارش زندگی یوسف ر داستان برجسته رو بیان می 
بینیم که قربانی حسادت و خیانته. برادرانش، او رو  ي مردي می هایی هست که در کتاب مقدس درباره نامهزندگی 

ها زندانی شد. کامالً در یک سرزمین بیگانه تنهاست ولی در این شرایط به وعده هاي خدا  به بردگی فروختند. سال 
  مونه و عهد رو به یاد میاره.دار می وفا

دونیم که یوسف به خاطر شرایط کنترل مشیت خدا، از زندان آزاد شد و  ولی درحالیکه داستان آشکار میشه، می 
نخست وزیر سرزمین مصر شد، که اون موقع مطابق مشیت الهی خدا در کشورهاي همسایه و مصر قحطی شدیدي  

هاي دور به مصر سفر کردند تا از قحطی رهایی یابند،  ه کرد؛ و مردم از سرزمینشد، اما مصر تدارکات زیادي ذخیر
 و در بین این مسافران، برادران یوسف هم بودند. 

  کمک   درخواست  او   از  که  وزیري  نخست  شدند   متوجه  برادران  که  وقتی   ي بسیار ناخوشایند رو یادتونه و این صحنه 
نت کردند و وحشت کردند از اینکه یوسف بخواد به همون شکل ازشون  خیا بهش  که  برادرشونه واقع،  در  کنند،می 

انتقام بگیره؛ اما در عوض بهشون رحم کرد و در مورد سالمت پدرش پرسید و از طریق برادرانش به سرزمینش  
اش دعوت کرد که به مصر مهاجرت کنند تا مزایاي خاصی رو که نخست  پیغام فرستاد و از یعقوب و کل خانواده 

  کرد، دریافت کنند.ر اعطا می وزی

بینیم  ي یعقوب رو از کنعان به مصر می بینیم. اول از همه حرکت خانواده پس در پایان کتاب پیدایش، دو چیز رو می 
و این بخش از زمین که اسمش سرزمین جوشن هست، بهشون داده شد تا از مزایایی که توسط یوسف فراهم شده  

 مند بشن.بود، بهره 

ب پیدایش اینطور تموم میشه که یعقوب، پسرانش رو دورش جمع کرد و برکت پاتریارکی رو منتقل کرد.  و بعد کتا
اما او هم این رو به پسر بزرگتر نداد یا حتی به دومین پسر، بلکه اونها به خاطر شرارتشون، خودشون رو فاقد  
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  از   عصا"ي پادشاهی به او داده شده:  ه صالحیت کردند، در عوض، یعقوب برکت پاتریارکی رو به یهودا داد که وعد 
  ".بیاید  شیلو  تا شد  نخواهد  دور یهودا

ي چیزهایی که در تاریخ عهدعتیق آشکار میشه، ارزش زیادي داره، چون پادشاهان اسرائیل باید  و این براي بقیه 
متولد شده، تخت داوود    رسیم که کسی کهي اوج می ي یهودا بیان، تا اینکه نهایتاً در عهدجدید به نقطه از قبیله 

رسه، به عنوان شاه ابدي تاجگذاري  ي یهودا که به عنوان شیر سبط یهودا به قدرت می کنه و دوباره قبیله رو احیا می 
 االرباب.میشه، شاه شاهان، رب 

ي چیزهایی  ي یهودا و پادشاهی و همه ي عهدعتیق و قبیله تونید خدمت عیسی رو بدون این پیش زمینه پس نمی 
ي یعقوب آشکار میشه، درك کنید. اما اینجا، بعد از پایان کتاب پیدایش با شرایط ي اولیه ي خانواده ه درنتیجه ک

  کامالً جدیدي در کتاب خروج مواجه میشیم.

کنیم،  مند شدند، رها می کتاب پیدایش رو با قوم اسرائیل که از جایگاه مزایا و جایگاه خاص در سرزمین مصر بهره 
رسه  ومیدر کتاب دوم عهدعتیق معرفی شده. در کتاب خروج به ما گفته میشه که فرعونی به قدرت می اما چیز ش 

خونیم.  ي یعقوب می ي تغییر در شرایط تاریخی نسل ابراهیم و خانواده که دیگه یوسف رو به یاد نمیاره و حاال درباره 
ور خاص بد هست، به جاي اینکه به طور خاص  مند شدند، اما این جایگاه خاص، به ط اونها از جایگاه خاصی بهره 

خوب باشه، چون فرعون جدید میاد و چهار حرکت مشخص از ظلم و ستم رو بر این عبرانیان مهمان تحمیل  
 کنه. می 

کنه. حاال  اولین چیزي که در کتاب خروج به ما گفته میشه، اینه که فرعون کارفرمایانی رو بر این افراد مقرر می 
کردند. این اولین قدم از  دادند و نظارت مییان مثل پلیس بودند که به غالمان حکومت فرمان می اساساً کارفرما

مند بردگی این بیگانگانه. پس اولین چیزي که فرعون انجام میده، اینه که کارفرمایانی رو بر این  ي نظام برنامه 
خواد از اونها براي کار  اد شده و فرعون می اي که حاال جمعیتشون خیلی زیکنه، خانواده ي مهمان مقرر می خانواده 

بردگی استفاده کنه تا شهري از انبارها رو بنا کنه که غالت و مواد غذایی رو براي ملت ذخیره کنند. پس با بردگی  
 شروع میشه. 

کنه، نه تنها  بعد کمی جلوتر در کتاب خروج به ما گفته میشه که فرعون اساساً این ظلم و ستم رو شدیدتر می 
خواد این غالمان رو مجبور کنند با سختگیري بیشتري کار کنند.  توسط این کارفرمایان، بلکه حاال از کارفرمایان می 
  یعنی عنصر سختگیري به بار این قوم اضافه شده.

ازشون خواسته شد که با کاهش کاالهایی که براي این هدف بهشون داده میشد، مقدار تولید رو زیاد کنند. اونها  
کرد. پس این ملتی که  تر می ه نداشتند براي ساختن آجرهاشون از کاه استفاده کنند و این کارشون رو سخت اجاز

 امتیازاتی در سرزمین جوشن داشتند، حاال به بردگی کامل کشیده شدند. 
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ترسه. پس سومین  اما حتی در بردگیشون هم تکثیر میشن و تعدادشون بیشتر میشه؛ و فرعون از سرکشیشون می 
هاي عبرانی به  هاي قوم یهود فرمان میده که هر فرزند پسري رو که زن کنه که به قابله لم و ستمش رو صادر می ظ

 کنند. ها این حکم قتل رو اجرا نمی دنیا میارن، بکشند. اما چه اتفاقی میفته؟ قابله 

ي نوزادان پسري  شن همه ي مصریان فرمان میده که مطمئن ب پس حاال قدم چهارم فرعون اتفاق میفته که به همه 
تونیم اسمش رو اولین  که بین یهودیان به دنیا میاد، کشته بشن. این اولین قتل عام افراد بیگناهه. در واقع، می 

 ها. مند انسان هولوکاست بذاریم، اولین نمونه از نابودي نظام 

ي خانگی که با نِی بافته شده،  ه خونیم که در یک صندوقچ کنه و ما داستان این بچه رو می اما یک نوزاد فرار می 
تونه  مخفی میشه و به یکی از انشعابات رود نیل سپرده میشه که اینجا این مادر یهودي وقتی نوزاد، دیگه نمی 

پنهان بشه، اجازه میده که در رود شناور بشه و سرنوشتش رو به مشیت خدا میسپره. و در این مشیت الهی، نوزاد  
ي عبرانی،  ر سراسر دنیا شنیده میشه؛ اما به طرز عجیبی، فریاد این بچه، نه توسط قابله کنه و این گریه دگریه می 

نه توسط سرباز مصري، بلکه توسط دختر فرعون شنیده میشه. و کتاب مقدس به ما میگه وقتی او این بچه رو  
بینه و نوزاد گریه  رو می   کنه و اون نوزادي رود پنهان شده، اون صندوقچه کوچک رو باز می بینه که در کرانه می 
 کنه، کتاب مقدس به ما میگه او دلش سوخت. می 

ي تاریخ درگیري بین این نوزاد کوچک و فرعون، درگیري  انگیزه، چون بقیه موضوع عجیبی که اینجاست، شگفت
دلش  دلی، بدنام هست، دختري داره که  بین کالم خدا و یک پادشاه سخت دله. ولی این فرعون که به خاطر سخت 

 به رحم میاد. 

تونه این نوزاد رو غرق کنه؛ در عوض، او رو براي خودش  تونه تحمل کنه که فرمان پدرش رو اجرا کنه. نمی او نمی 
داره. از آب بیرون میاره، زندگی این بچه رو نجات میده و اسم عبري روي این نوزاد میذاره که به معنی از آب  برمی 

  کنه.ره؛ بعد مادر حقیقی موسی رو به عنوان پرستار کودك استخدام می میذا "موسی"گرفته هست؛ اسمش رو  

ي دختر فرعون میشه و حاال فرزند قصر شده و در  اما به خاطر این شرایط عجیب، این نوزاد عبرانی فرزندخوانده
افتاد؟ و  بینید چطور این دقیقاً برعکس چیزي هست که براي یوسف اتفاق  مصر با مقام شاهزاده بزرگ میشه. می 

 فته؟ حاال براي موسی چه اتفاقی می

شناسه. از هویت و شباهت خودش با قومش آگاهه. و  هاش رو میموسی به عنوان شاهزاده بزرگ میشه، اما ریشه 
ي عبرانی رو  رحمی یک برده بینه که با بی در کتاب خروج به ما گفته میشه که یک بار، یک نگهبان مصري رو می 

کنه، و موسی خشمگین میشه و بلند میشه و نگهبان رو میزنه و ناخواسته او رو  و اذیت میمیزنه، عذاب میده  
کنه تا ببینه کسی این کارش رو دید،  کنه و به دور و اطراف نگاه می کُشه. و او به سرعت جسدش رو مخفی می می 

 بینه؛ اما یک نفر او رو دیده. و کسی رو نمی 
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از اعضاي نگهبانان رو براي دفاع از قومش کُشته؛ پس باید براي نجات جونش  فهمند که موسی یکی  و حاال همه می 
فرار کنه و به بیابان مدیان تبعید بشه و چندین دهه در تهیدستی، فقر، انزوا و به دور از چالش سرزمین خودش،  

 به دور از تحصیالت، علوم و ثروتی که در قصرهاي مصر بود، زندگی کنه. 

داستان موسی رو داریم، داستانی که خیلی قدرتمنده، داستانی که خیلی باشکوهه که حتی  و بعد در کتاب خروج،  
گویی نیست که  سِسیل بی. دِمیل، قادر به نشون دادن ماهیت ارزش این مرد نبود. من واقعاً معتقدم که این زیاده 

ط عهد قدیم مقرر  ترین شخصیت در کل عهدعتیق، موسی هست، چون موسی توسط خدا به عنوان واس بگم مهم 
 شد و در کتاب مقدس فقط دو تا واسط هست: واسط عهد قدیم و واسط عهدجدید. موسی واسط عهد قدیمه. 

ي قومش از مصره. خدا از طریق موسی شریعت رو  مسیح واسط عهد جدیده. موسی به لحاظ انسانی، رهایی دهنده
ي  سازه، و انبیا درباره ت خداساالر اسرائیل رو می میده. خدا از طریق موسی، حکومت یهودي، کلیساي عهدعتیق، مل

ي  موسی گفتند که کسی در آینده میاد که یک نبی مثل موسی میشه، کسی که زندگی و مأموریت موسی درباره 
  او خبر میده.

خواید مأموریت  کنه. دوباره، اگه می و در واقع، مسیح در زندگیش، زندگی موسی و کل تاریخ خروج رو خالصه می 
 مسیح رو درك کنید، این بدون کتاب خروج، غیر قابل درکه. 

چون همونطور که خدا در    "جدید در قدیم پنهان شده، و قدیم در جدید آشکار شده."یک بار آگوستین گفت:  
کنه، او بعد از اینکه عیسی در کودکی مجبور شد از حکم هیرودیس محافظت و  خروج، پسرش رو از مصر صدا می 

 ترش رو از تبعید فراخوند.وقتی یوسف و مریم به مصر فرار کردند، خدا پسر عظیم نگهداري بشه،  

کل تاریخ نجات در عهدجدید، تاریخ خروج بزرگتر،    "از مصر پسر خود را خواندم. "رسه:  این نبوت به تحقق می 
جدید، باید رهایی بزرگتر و آزادي از اسارتی هست که توسط موساي جدید انجام شد و براي درك عمل موساي  

 درك کنید که موساي قدیمی چی کار کرد. 

پس همونطور که گفتم، او یک شخص قدرتمند در عهدعتیقه، و وقتی خدا بر او ظاهر میشه و در بوته باهاش  
کنه، اسم قدوسش رو به او میده و  کنه، تنها و منزوي در بیابان مدیانه و خدا خودش رو بر او ظاهر می صحبت می 

ي قومی رو که به مصر آوردم، شنیدم و تو رو منصوب  من فریادهاي قومم رو شنیدم. من ناله "  به موسی میگه:
و با این حکم، کل    "قوم مرا رها کن."ي فرعون و قوم من بري و به فرعون و به قوم بگی:  کنم که به خونه می 

 ساختار خروج به حرکت درمیاد.

ره. این رو درك کنید که اون موقع، فرعون، قدرتمندترین  فته که موسی نزد فرعون می پس رویارویی زمانی اتفاق می 
ترین و قدرتمندترین پادشاه دنیا چی کار کرده، قوم خدا رو به بردگی گرفته و  شخص روي زمین بود و این مهم

ن درگیري مطرح میشه که واقعاً چیزیه که در کل این  اي که اینجا در ای قوم خدا را غالمان خودش کرده. و نکته 
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هاست. جنگ دو حاکمه. جنگ بین خداي حاکم جهان و  کشمکش در کتاب خروج آشکار میشه، جنگ قدرت 
  فرعون، مرد حاکم بر این دنیاست.

میده  و این ستیز بر سر این مسأله هست که قوم در خدمت چه کسی خواهند بود. چون پیغامی که خدا به موسی  
نزد فرعون برو و به او  "بیان نشده، بلکه دیگه چی میگه؟   "قوم مرا رها کن"که به فرعون برسونه، صرفاً در عبارت 

 "تا بیرون رفته و مرا خدمت کنند."چرا؟  "قوم مرا رها کن."بگو خداوند خداي قادر مطلق به تو میگه: 

تم نیست. این انقالب مارکسیستی باستانی نیست، بلکه  ي خروج، صرفاً آزادي بردگان از ظلم و س بینید، نکته می 
بخش هست و خدا قوم خودش رو مطالبه  آزادي به سوي نوع جدیدي از بردگی، بردگی ملکوکانه، بردگی نجات 

اینها قوم من هستند، نه قوم تو، و من اونها رو آفریدم که به من خدمت کنند، نه به تو. پس  "کنه. او میگه:  می 
 "بدي که برن، وگرنه.  بهتره اجازه

ها یا رودي که به خون  ها یا شپِشها یا قورباغه ها، یا دمل وگرنه، مگس "موسی میگه:   "وگرنه چی؟"فرعون میگه: 
کنه تا قدرت خدا رو علیه  ي کارهایی که موسی می ، و مبارزه ادامه داره. و در سه بالي اول، همه "تبدیل میشه

رسند، دربار مصر به همون شکل جواب میدن، اما وقتی به بالي چهارم می   قدرت مصریان ظاهر کنه، جادوگران 
ي جادوگران فرعون تموم میشه و بی وقفه، قدم به قدم، مبارزه ادامه داره و خدا به دست موسی، به طور  حقه 

 معجزه آسا، قدرتش رو بر دنیا نشون میده. 

رکز باشند، غیر از یک دوره دیگه؛ و اون دوره،  در کل کتاب مقدس هیچ دوره اي نیست که معجزات به شدت متم
ي تجسم خداوند بود، اما به غیر از زندگی عیسی که پُر از معجزات بود، هیچ زمانی در تاریخ نجات نیست که  دوره 

کنه که او نجات دهنده و  ي تاریخ آشکار می ظهور قدرت الهی و معجزه مثل کتاب خروج باشه که خدا در صحنه 
  و   رفته بیرون  تا کن رها مرا قوم"پرسش او باید هدف قومش باشه. دوباره، موسی به فرعون میگه:   حاکم قومشه و

  کنند؟ خدمت رو  من  چطور ".کنند  خدمت مرا

ي  پس سه نمونه  "با قربانی ستایش، با رفتن به بیابان براي پرستش من، تا بیرون برن و از حضور من لذت ببرن."
ي خروج، شریعت و خیمه هست. و ما به ابعاد محتواي کتاب خروج  وجه، نمونه ي کل کتاب خراصلی که نشونه 

 خواهیم پرداخت. 

شدن قوم که حاال آزاد شدند و پاي کوه سینا جمع شدند، جاییکه خدا از طریق  خروج، آزادي از اسارت به جمع
به عنوان پدر حکومت    کنه. از این لحاظ، موسیموسی شریعت رو میده و توسط اون این ملت مقدس رو بنا می 

ي اینها در یکی  کنه، و توماس جفرسون و بنیامین فرانکلین، همه خداساالري، جرج واشنگتن اسرائیل، عمل می 
کنه که به عنوان راهنماي قانونی  خالصه میشه، چون او کسی هست که خدا از طریقش حق و حقوقی رو تعیین می 

  اي براي شریعت متداول در سراسر دنیا میشه، حتی تا به امروز.کنه و پایه براي ساختار یک ملت مقدس عمل می 
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وعده  بهشون  و  کنند  پرستش  رو  او  میده چطور  یاد  قومش  به  خدا  جایی  نهایتاً،  اینها  و  میده.  رو  ي حضورش 
 ي جدي و عمیق اونها و جزئیاتشون سوق میده. هاي پویایی در کتاب خروجه که ما رو به سوي مطالعه نمونه 
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