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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتاز اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحاليم . كنيم آغاز مي
در برنامه آخـر خـود   . دانيد، در توراتي كه نبي خدا، موسي نوشت،پنج كتاب وجود دارد         همانگونه كه مي  

دعاي ما اين است كه او افكـار و         . كتاب پيدايش را به پايان رسانديم، و به كتاب دوم يعني كتاب خروج رسيديم             
  . ل ما را روشن سازد تا آنچه را كه در اين كتاب غني كه سرشار است از تعاليم ارزشمند درك نماييمد

دانيم كه چگونـه فرزنـدان    پس مي. شود ديديم كه با پايان يافتن كتاب اول تورات، كتاب دوم آن آغاز مي       
بخـشد، در    ئعده داده بود بـه آنهـا مـي        اسرائيل به دور از كنعان، زميني كه خدا          ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يعني بني    

  .مصر ساكن شدند
  : خوانيم در باب اول كتاب خروج چنين مي

: اش همـراه يعقـوب آمدنـد       و اين است نامهاي پسران اسرائيل كه به مصر آمدند، هر كس با اهـل خانـه                
و همه نفوسي كه از     . اشيررؤبين و شمعون و الوي و يهودا، يساكار و زبولون و بنيامين، و دان و نفتالي، و جاد و                    

  . و يوسف در مصر بود. صلب يعقوب پديد آمدند هفتاد نفر بودند
و بنـي اسـرائيل بـارور و منتـشر شـدند، و كثيـر و                . و يوسف و همه برادرانش، و تمامي آن طبقه مردند         

ف را  امـا پادشـاهي ديگـر بـر مـصر برخاسـت كـه يوسـ               . نهايت زورآور گرديدند و زمين از ايشان پر گـشت          بي
بياييد با ايشان به حكمت رفتـار       . اسرائيل از ما زياده و زورآورترند      همانا قوم بني  «: نشناخت، و به قوم خود گفت     

و واقع شود كه چون جنگ پديد آيد، ايشان نيز با دشمنان مـا همداسـتان شـوند، و بـا مـا                     . كنيم، مبادا زياد شوند   
  » .جنگ كرده، از زمين بيرون روند

 ايشان گماشتند، تا ايشان را به كارهاي دشوار ذليـل سـازند، و بـراي فرعـون شـهرهاي                    پس سركاران بر  
ليكن چندان كه بيشتر ايشان را ذليل ساختند، زيادتر متزايد و منتـشر      . خزينه، يعني فيتوم و رعمسيس را بنا كردند       

و جانهاي ايشان را    . خدمت گرفتند اسرائيل به ظلم     و مصريان از بني   . نمودند اسرائيل احتراز مي   گرديدند، و از بني   
و هـر خـدمتي كـه بـر     . سازي و هر گونه عمل صحرايي، تلـخ سـاختندي   كاري و خشت به بندگي سخت، به گل   

     . بود ايشان نهادندي به ظلم مي
  

پس از مدتي فرعون ديگري عنان حكومت مصر را بـه دسـت گرفـت، و                . بياييد به ادامه داستان بپردازيم    
كـرد، و آنهـا را       اين فرعون بر اسرائيليان بسيار ظلم مـي       . راي مردم مصر انجام داد فراموش كرد      آنچه كه يوسف ب   



كردنـد خـدا     شـايد اسـرائيليان گمـان مـي       ! و آنها را بر كارهاي بسيار دشوار گماشـت        . برده و غالم خود ساخت    
آنهـا امتـي قدرتمنـد خواهـد        هايي را كه به جدشان ابراهيم داده است فراموش كرده است، اين وعده كه از                 وعده

هايي كه سالها قبل داده بود،       آرام آرم به وعده   در واقع خدا    !  خدا يك چيز را فراموش نكرده بود       بااينحال. ساخت
  .پوشانيد جامه عمل مي

كنـد،   دهد عمـل مـي     خدا به آنچه كه وعده مي     ! كند هاي خود عمل مي    او به وعده  ! حقيقتاً خدا امين است   
دهنـده از   خود تصميم گرفت امتي خلق كند كه انبيـا و نجـات  خدا  ! كر كند او تأخير كرده است     حتي اگر انسان ف   

  ! شود آن امت ظهور كنند، و هيچ چيز مانع از تحقق نقشه او نمي
نقشه خود را آشكار كرد، اينكه قصد دارد امتي جديـد خلـق كنـد، و    خدا در ابتدا   به ياد داريد كه     مسلماً  

ابراهيم در سن صد سالگي صاحب فرزندي به نام         . مسن به نامهاي ابراهيم و ساره آغاز كرد       كار خود را با زوجي      
. اسحاق شد؛ اسحاق يعقوب را آورد، و يعقوب دوازده پسر آورد كه در واقع آنها اقوام اسرائيل را بوجود آوردنـد    

ون، پس از سيصد سال، آنها تبـديل        اما اكن . هنگامي كه آنان به سرزمين اسرائيل نقل مكان كردند، هفتاد نفر بودند           
خدا امين است، و هيچگـاه از كـالم خـود منـصرف             ! شده بودند به جماعتي بسيار عظيم، بيش از يك ميليون نفر          

  ! او تا به ابد شايسته جالل است. شود نمي
 .رسـاند، و از آنهـا بـرده سـاخته بـود      در درس امروز، خواهيم ديد كه فرعون بر طوائف اسرائيل جفا مي        

ف اسرائيل غلبه كند و يا آنها را محدود كند، خدا بـه             كند تا بر طوائ    بينيم هر گاه كه فرعون تالش مي       بااينحال مي 
گويد كـه فرعـون بـسيار خـشمگين      مقدس به ما مي از اين رو، كتاب   . افزايد دهد و بر تعداد آنها مي      آنها بركت مي  

نظر شما در ايـن بـاره       ) 22:1خروج  (» .يده شود به نهر اندازيد    هر پسري را كه زاي    «: شد و به اسرائيليان فرمان داد     
خواست بر قوم اسـرائيل   چرا شيطان مي! كرد؟ شيطان چيست؟ چه كسي شيطان را در اين نقشه خبيث هدايت مي 

اي به ايـن دنيـا    دهنده دانست كه خدا وعده داده بود نجات      ستم كند و در نهايت آنها را نابود كند؟ زيرا شيطان مي           
دهنـده   دانست كـه ايـن نجـات    و شيطان مي. آدم را از اسارت گناه و جهنم آزاد خواهد كرد        خواهد فرستاد كه بني   

انگيخـت تـا بـر مـردم         مـي  به همين علت است كه شيطان فرعون را بـر         ! موعوداز نسل اسرائيل بر خواهد خاست     
اندازد و بدينسان آنها را از روي زمين محو         پسران آنها را در رود نيل       كرد تا    اسرائيل جفا رساند و حتي تالش مي      

  . سازد
تر است، در نظر داشت مردي از قوم اسرائيل برانگيزاند تا قوم او را از چنگال                 اما خدا، كه از شيطان قوي     

اما والدين موسـي، عمـرام   . دانيد؟ بله، او پيامبر معروف خدا، موسي است        آيا نام اين قهرمان را مي     . شيطان برهاند 
در باب دوم كتاب    ) 20:6؛ خروج   23:11عبرانيان  (» .از حكم پادشاه بيم نداشتند    «ابد، نيز قهرمان بودند زيرا      و يوك 

  . خوانيم خروج، درباره سالهاي اول زندگي موسي مي
  : فرمايد مقدس مي كتاب

و آن زن حاملـه شـده، پـسري         . و شخصي از خاندان الوي رفته، يكي از دختران الوي را به زني گرفت             
و چون نتوانست ديگر او را پنهـان دارد، تـابوتي از            . و چون او را نيكو منظر ديد، وي را سه ماه نهان داشت            . بزاد



و . و زِفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در نيـزار بـه كنـار نهـر گذاشـت                     ني برايش گرفت، و آن را به قير         
و كنيزانش به كنار    . ختر فرعون براي غسل به نهر فرود آمد       و د . شود خواهرش از دور ايستاد تا بداند او را چه مي         

و چـون آن را بگـشاد،      . پس تابوت را در ميان نهر ديده، كنيزك خويش را فرستاد تـا آن را بگيـرد                . گشتند نهر مي 
و » .ايـن از اطفـال عبرانيـان اسـت    «: پس دلش بر روي بـسوخت و گفـت  . طفل را ديد و اينك پسري گريان بود 

آيا بروم و زني شيرده را از زنان عبرانيان نزدت بخوانم تا طفل را برايت شـير                 «: هر وي به دختر فرعون گفت     خوا
ايـن  «: و دختـر فرعـون گفـت      . پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند       » .برو«: دختر فرعون به وي گفت    » دهد؟

و . داد آن زن طفـل را برداشـته بـدو شـير مـي            پس  » .طفل را ببر و او را براي من شير بده و مزد تو را خواهم داد               
او را از   «: و وي را موسي نام نهاد زيرا گفـت        . چون طفل نمود كرد، وي را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شد              

  )10-1:2خروج (» .آب كشيدم
شـدند، موسـي     درحاليكه ديگر نـوزادان پـسر كـشته مـي         ! به آن فكر كنيد   . اين داستان تولد موسي است    

خـدا در تمـام     . شـد  شد و در توسط خود فرعون، اين پادشاه خبيث حفاظـت مـي             ك از مادر خود تغذيه مي     كوچ
اسـرائيل را از بردگـي       خدا قصد داشت توسـط موسـي بنـي        . چيزهايي كه در زندگي موسي رخ داد دست داشت        

از اينكه موسـي از     س  دانيد پ  آيا مي . فراتر از حكمت شيطان و انسان     چقدر حكمت خدا عميق است،      . نجات دهد 
! رسـاند  در كجا بزرگ شد؟ او در خانه فرعون بزرگ شد، همان كسي كه بر قوم اسرائيل جفا مـي                  شير گرفته شد    

دانست كه چيزهاي  همچنين خدا مي . خواست كه توسط موسي قوم اسرائيل را از دست فرعون برهاند           اما خدا مي  
مقـدس   از ايـن رو كتـاب     . شـد  وم اسرائيل كامالً آمـاده مـي      آموخت تا براي رهبري ق     بسيار بود كه موسي بايد مي     

امـا موسـي    ) 22:7اعمال  (» .موسي در تمامي تربيت اهل مصر تربيت يافته، در قول و فعل قوي گشت             «: گويد مي
  . آموخت هنوز بايد چيزهاي بسياري مي

  : فرمايد مقدس مي كتاب
ن خود بيرون آمد، و به كارهاي دشوار ايشان         و واقع شد در آن ايام كه چون موسي بزرگ شد، نزد برادرا            

پس بـه هـر طـرف نظـر         . زند نظر انداخته، شخصي مصري را ديد كه شخصي عبراني را كه از برادران او بود، مي               
و روز ديگر بيرون آمد، كه ناگـاه  . افكنده، چون كسي را نديد، آن مصري را كشت، و او را در ريگ پنهان ساخت         

كيست كه تـو را بـر مـا      «: گفت» .زني چرا همسايه خود را مي    «: كنند، پس به ظالم گفت     ميدو مرد عبراني منازعه     
پـس موسـي ترسـيد و    » خواهي مرا بكشي چنانكه آن مـصري را كـشتي؟         حاكم يا داور ساخته است؟ مگر تو مي       

و موسـي از    و چون فرعون اين ماجرا را بشنيد قـصد قتـل موسـي كـرد،                » .يقيناً اين امر شيوع يافته است     « گفت
  ) 15-11:2خروج . (حضور فرعون فرار كرده، در زمين مديان ساكن شد

:

خواست  اما خدا نمي  . اسرائيل را برهاند   بينيم كه موسي در ابتدا سعي كرد با قدرت خود بني           از اين رو مي   
. م اسـرائيل  اي در دستهاي او باشد براي رهايي قو        خواست موسي وسيله   خدا مي . اين كار به اين شكل انجام شود      

موسـي خـود تنهـا يـك انـسان بـود، و             . شد، بلكه به دستان خدا     رهايي اسرائيل نبايد به دست موسي حاصل مي       
  .بخشيد قدرتي براي آزادي قومش از چنگال فرعون نداشت مگر اينكه خدا به او قدرت مي



خدا در  . دگي كرد گويد موسي به مدت چهل سال در بيابان، در زمين مديان زن            مقدس به ما مي    پس كتاب 
آنكـه در  «: گويد اي هست كه مي در كالم خدا آيه. يزرع درسهاي بسياري براي موسي داشت آن بيابان سوزان و لم   

پيش ) 10:16لوقا  (» .اندك امين باشد در امر بزرگ نيز امين بود و آنكه در قليل خائن بود در كثير هم خائن باشد                   
داد كـه در ايـن امـور         م اسرائيل را به موسي بسپارد، موسي بايد نشان مـي          از اينكه خدا بار سنگين شباني تمام قو       

گويد كه موسـي در صـحرايي دور از مـصر، بـه كـار شـباني                  مقدس به ما مي    از اين رو كتاب   . كوچك امين است  
موسي در آن   . موسي به مدت چهل سال شبان اميني بود       . پرداخت و در آنجا ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد          

كرد كه او شباني قـوم اسـرائيل    كرد ـ خدا موسي را براي روزي آماده مي  ا گوسفندان پدر زنش را شباني ميصحر
  ! گرفت را به عهده مي

  : فرمايد مقدس مي سپس كتاب
اسـرائيل بـه سـبب بنـدگي آه كـشيده، اسـتغاثه              و واقع شد بعد از ايام بسيار كه پادشاه مصر بمرد، و بني            

و خدا ناله ايشان را شنيد، و خدا عهد خـود را بـا ابـراهيم و                 . به سبب بندگي نزد خدا برآمد     كردند، و ناله ايشان     
.  )25-22:2خروج ( اسرائيل نظر كرد و خدا دانست و خدا بر بني. اسحاق و يعقوب بياد آورد

 
 را  امـا خـدا آنهـا     ! چقدر اين ظلم و ستم عظيم بـود       . اسرائيل براي مدتي طوالني همچنان برده بودند       بني

چـرا خـدا   : شايد از خود بپرسيم. اسرائيل را از اين بردگي نجات دهد خدا در نظر داشت قوم   . فراموش نكرده بود  
اسرائيليان نيز همچـون    ! اسرائيل را از سرزمين فرعون برهاند؟ آيا آنها از ديگران بهتر بودند؟ خير             قصد داشت بني  

اسرائيل چنـين نقـشه خاصـي در نظـر           س چرا خدا براي بني    پ. مردم مصر گناهكار بودند، همچون مردم تمام دنيا       
 خدا ناله ايشان را شـنيد، و خـدا         «. بياييد آخرين آيه را دوباره بخوانيم     . داشت؟ تنها به خاطر وفاداري و رحمتش      

خـروج  (» .اسرائيل نظـر كـرد و خـدا دانـست          و خدا بر بني   . عهد خود را با ابراهيم و اسحاق و يعقوب بياد آورد          
24:2-25(  

بله، خدا بر حسب امانت و رحمت خود، عهد خود را با ابراهيم به ياد آورد، همان عهدي كه به ابـراهيم                      
  : گفت

و از تـو جميـع قبايـل        ..... و تو بركت خـواهي بـود      ..... و از تو امتي عظيم پيدا كنم، و تو را بركت دهم           «
 تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريـب           يقين بدان كه ذريت   «) 3-2:12پيدايش  (» .جهان بركت خواهند يافت   

خواهند بود، و آنها را بندگي خواهند كرد، و آنها چهارصد سال ايشان را بندگان خواهند بود، من داوري خـواهم                 
  ) 14، 13:15پيدايش (» .و بعد از آن با اموال بسيار بيرون خواهند آمد. كرد

ونه خدا به شكلي غيـر معمـول بـر موسـي ظـاهر              ر درس بعدي به ياري خداوند، خواهيم ديد كه چگ         د
خواند تا به سرزمين مصر برود و اسرائيليان را از بردگي برهاند، همانگونه كه سـالها پـيش بـه                   شود و او را مي     مي

  . ابراهيم وعده داده بود
  ......از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم



  : كنيم رت داود با شما خداحافظي ميبا كالمي از زبور حض. خدا به شما بركت دهد
  
عهـد خـود را     ..... اعمال او را در ميان قومها اعالم نماييد       . يهوه را حمد گوييد و نام او را بخوانيد        «

آن عهـدي را كـه بـا ابـراهيم بـسته و      . دارد تا ابداآلباد و كالمي را كه بر هزاران پشت فرموده است  ياد مي 
  ) 9، 8، 1:105مزمور (» .ستقسمي را كه براي اسحاق خورده ا

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 


