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  بالياي مصر

  10-7خروج 
  

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
خـواهيم بـا شـما     ايست از مطلبي كه امروز مي المثل خالصه اين ضرب» !مرغ نبايد با سنگ در بيفتد    تخم«  

 شكند؛ اما سنگ هيچ    افتد؟ بله، تخم مرغ مي     مرغي به يك سنگ بخورد چه اتفاقي مي        وقتي تخم . در ميان بگذاريم  
  اوبر سـر خداوند خدا در بيفتد،  هنگامي كه فرعون پادشاه مصر، سعي كرد با        امروز خواهيم ديد  . كند تغييري نمي 

زيـرا همـه    . او صـخره اسـت و اعمـال او كامـل          «: نويـسد  همان خدايي كه موسي نبي درباره او مي       ،  چه آمد 
  ) 4:32تثنيه (» .هاي او انصاف است طريق

اسرائيل را از اسارت در مـصر        ونه خدا موسي را نزد فرعون فرستاد تا بني        در درس گذشته ديديم كه چگ       
» !قوم مرا رها كن تا مرا در صحرا پرستش كننـد          : گويد يهوه خداي اسرائيل مي   «: آنها به فرعون گفتند   . نجات دهد 

خالصه ) 2:5وج  خر(» !يهوه كيست كه قول او را بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم؟           «: بااينحال فرعون به آنها گفت    
اسرائيل را برهاند درحاليكه فرعون مصمم بود آنها را همچون بـرده نـزد خـود نگـاه                   آنكه خدا تصميم داشت بني    

  » !مرغ نبايد با سنگ دربيفتد تخم«اما، . دارد
بياييد اكنون به قسمت دوم تورات، كتاب پيدايش، باب هفت نگاهي بيندازيم، تا ببينيم فرعون چگونه بـا            
  :گويد مقدس مي كتاب. رافتادخدا د

و هـارون عـصاي خـود را    .  كردنـد آنگاه موسي و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بـود          
و فرعـون نيـز حكيمـان و جـادوگران را طلبيـد و              . پيش روي فرعون و پيش مالزمانش انـداخت، و اژدهـا شـد            
اي خـود را انداختنـد و اژدهـا شـد، ولـي عـصاي       ساحران مصر هم به افسونهاي خود چنين كردند، هر يك عص       

    ) 12-10آيات (. هارون عصاي ايشان را بلعيد
  

در سوي ديگـر،    . در يك سو، فرعون و حكيمان و جادوگرانش       . به آغاز كشتي فرعون و خدا توجه كنيد         
ون نيـز بـا     آسايي تبديل به مار شـد، جـادوگران فرعـ          عصاي هارون به طرز معجزه    پس از اينكه    . موسي و هارون  

ولي عـصاي هـارون عـصاي       هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد،          « . هاي خود آن را جعل كردند      افسون
  ».ايشان را بلعيد

  



. سـاختند از خـدا بـود       دانيم آياتي كه موسي و هارون ظـاهر مـي          توان گفت؟ مي   درباره اين واقعه چه مي      
آيـا قـدرت آنهـا نيـز از خـدا      يافتند؟  از كجا اين قدرت را مي. دبااينحال، جادوگران فرعون نيز آيتي ظاهر ساختن 

به هنر فريب و قدرت     پس قدرت آنها از كجا بود؟ ساحران فرعون         . جنگد خدا هيچگاه با خودش نمي    ! بود؟ خير 
  . شيطاني اقتدا داشتند

ـ              مقدس به ما نشان مي     كتاب   . ب دهـد  دهد كه شيظان موجودي زيرك است و دوست دارد انـسانها را فري
باعث نشد فرعون توبه كند و بـه   اما بااينحال تمام اين وقايع       .فرعون را بلعيد  ساحران  عصاي هارون، عصاي    پس  

   . كالم خدا گوش دهد
  

  : گويد گوش دهيد مقدس مي به آنچه كتاب
  

بامـدادان نـزد    . دل فرعون سخت شده و از رها كردن قـوم ابـا كـرده اسـت               «: و خداوند به موسي گفت    
آيد؛ و براي مالقات وي به كنار نهر بايست، و عصا را كه به مـار مبـدل                    برو، اينك به سوي آب بيرون مي       فرعون

قوم مرا رها كن تـا مـرا در        : يهوه خداي عبرانيان مرا نزد تو فرستاده، گفت       : و او را بگو   . گشت، بدست خود بگير   
گويد؛ از اين خواهي دانست كه من يهـوه          مياي؛ پس خداوند چنين      صحرا عبادت نمايند و اينك تا بحال نشنيده       

و ماهيـاني كـه در     . زنم و به خون مبدل خواهـد شـد         هستم، همانا من به عصايي كه در دست دارم آب نهر را مي            
  » .نهرند خواهند مرد، و نهر گنيديده شود و مصريان نوشيدن آب نهر را مكروه خواهند داشت

اي خود را بگير و دسـت خـود را بـر آبهـاي مـصر دراز كـن، بـر            به هارون بگو عص   «: و خداوند به موسي گفت    
هاي ايشان، و همه حوضهاي آب ايشان، تا خـون شـود، و در تمـامي     نهرهاي ايشان، و جويهاي ايشان، و درياچه  

و موسي و هارون چنانكه خداوند امـر فرمـوده          » .زمين مصر در ظروف چوبي و ظروف سنگي، خون خواهد بود          
ر فرعون و به حـضور مالزمـانش زد، و تمـامي آب نهـر بـه                  را بلند كرده، آب نهر را به حضو        بود، كردند و عصا   

و نهر بگنديد، و مصريان از آب نهـر نتوانـستند نوشـيد، و در         . و ماهياني كه در نهر بودند، مردند      . خون مبدل شد  
ل فرعون سـخت شـد،      و جادوگران مصر به افسونهاي خويش هم چنين كردند، و د          . تمامي زمين مصر خون بود    
و فرعون برگشته به خانه خود  رفت و بر اين نيز دل خـود               . چنانكه خداوند گفته بود   كه بديشان گوش نگرفت،     

زدند زيـرا كـه از آب نهـر نتوانـستند            و همه مصريان گرداگرد نهر براي آب خوردن حفره مي         . را متوجه نساخت  
  .  روز سپري شدو بعد از آنكه خداوند نهر را زده بود، هفت. نوشيد

قوم مرا رها كن تا مـرا  : گويد نزد فرعون برو، و به وي بگو خداوند چنين مي «: و خداوند موسي را گفت      
و نهـر   . كني، همانا من تمامي حدود تو را به وزغها مبتال سـازم            و اگر تو از رها كردن ايشان ابا مي        . عبادت نمايند 

هاي بنـدگانت و بـر    ات و خوابگاهت و بسترت و خانه آمده، به خانهوزغها را به كثرت پيدا نمايد، به حدي كه بر       
و بر تو و قوم تو و همه بندگان تو وزغهـا برخواهنـد              قومت و به تنورهايت و تغارهاي خميرت در خواهند آمد،           

  » .آمد



دسـت خـود را بـا عـصاي خـويش بـر نهرهـا و جوييهـا و         : به هارون بگـو  «: و خداوند به موسي گفت      
پس چون هارون دست خود را بر آبهـاي مـصر دراز كـرد،              » . دراز كن، و وزغها را بر زمين مصر برآور         ها درياچه

و جادوگران به افسونهاي خود چنين كردنـد، و وزغهـا بـر زمـين مـصر                 . وزغها برآمده، زمين مصر را پوشانيدند     
 تا وزغهـا را از مـن و قـوم مـن             نزد خداوند دعا كنيد،   «: آنگاه فرعون موسي و هارون را خوانده، گفت       . برآوردند

وقتي را بـراي مـن      «: موسي به فرعون گفت   » .دور كند، و قوم را رها خواهم كرد تا براي خداوند قرباني گذرانند            
» .ات نابود شوند و فقط در نهـر بماننـد          معين فرما كه براي تو و بندگانت و قومت دعا كنم تا وزغها از تو و خانه                

ات و  و خواهد شد تا بداني كه مثل يهوه خدا ما ديگري نيست، و وزغها از تو و خانه           ، موافق سخن ت   »فردا« گفت
و موسي و هـارون از نـزد فرعـون بيـرون            » .بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باقي خواهند ماند            

 خداونـد موافـق سـخن      و. آمدند و موسي درباره وزغهايي كه بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند اسـتغاثه نمـود               
ها و از دهات  و از صحراها مردند، و آنها را توده توده جمـع كردنـد و زمـين                 موسي عمل نمود و وزغها از خانه      

اما فرعون چون ديد كه آسايش پديد آمد، دل خود را سخت كرد و بديشان گـوش نگرفـت، چنانكـه        . متعفن شد 
  . خداوند گفته بود

:

ارون بگو كه عصاي خود را دراز كن و غبار زمين را بزن تـا در تمـامي                  به ه «: و خداوند به موسي گفت      
پس چنين كردند و هارون دست خود را با عصاي خويش دراز كرد و غبار زمين را زد                  » .ها بشود  زمين مصر پشه  

 بـه  ها گرديـد، و جـادوگران   ها بر انسان و بهايم پديد آمد زيرا كه تمامي غبار زمين در كل ارض مصر پشه               و پشه 
و جادوگران  . ها بر انسان و بهايم پديد شد       ها بيرون آورند اما نتوانستند و پشه       افسونهاي خود چنين كردند تا پشه     

اما فرعون را دل سخت شد كه بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداونـد             » .اين انگشت خداست  «: به فرعون گفتند  
  . گفته بود

 آمد؟ ديديم كه آنها قدرت محدودي داشـتند، و آن را            ديديد كه بر سر ساحران و افسونگران فرعون چه        
از قـدرت خـدا   به همين دليل است كه آنها توسط ترفندهاي اسرارآميز خود سـعي كردنـد             . از شيطان يافته بودند   

ساحران فرعون قدر نبودند باليايي را كه خداي قـادر بـر سـرزمين مـصر                . اما قدرت آنها محدود بود    . تقليد كنند 
برخاسـت، جـادوگران نيـز ترفنـدهاي        پس از اينكه هارون بر زمين زد و غبار زمين           . از ميان بردارند  كرد   نازل مي 

اين انگـشت  «پس به فرعون گفتند،     . خود را به كار بستند، و سعي كردند غبار را تبديل به پشه كنند، اما نتوانستند               
  » .خداست

توانـد مقـداري از قـدرت         دارد و مي   مسلماً شيطان قدرت  . واضح است كه قدرت جادوگران محدود بود      
تنها خدا، قـادر    . رود رده است فراتر نمي   حدودي كه خدا تعيين ك    خود را به انسان بدهد، اما قدرت او هيچگاه از           

ساحران و جادوگران فرعون    ! تنها او است كه محدوديتي ندارد     ! تواند هر كاري انجام دهد     تنها او مي  . مطلق است 
ساخت و   فرعون دل خود را سخت مي     . عظيم است، اما فرعون نخواست تسليمِ خدا شود       دريافتند كه قدرت خدا     

  !تواند با خداي اسرائيل بجنگد و پيروز شود كرد مي گمان مي



گويد خدا به دست موسي و هارون بر فرعون و سرزمين مـصر هفـت بـالي                  مقدس مي  از اين رو، كتاب   
  . بريم از اين رو تنها آنها را نام مي. باليا را بخوانيموقت نداريم كه تمام متأسفانه . ديگر نازل كرد

هاي مردم را، و خرابي به       مگسها تمام زمين مصر را پوشانيدند، حتي خانه       . بالي چهارم، بالي مگسها بود      
بااينحال، . در بالي پنجم، مرض هولناكي بر مواشي مصريان نازل شد، و بسياري از مواشي آنها مردند               . بار آوردند 

اسـرائيل   نگذاشـت بنـي   اما فرعون باز هم دل خود را سخت سـاخت و            . اسرائيل تلف نشد   چيك از مواشي بني   هي
و «: گويـد  مقـدس مـي    و كتـاب  . پس از آن، دملهاي وحشتناكي بر پوست انسانها و حيوانـات بيـرون آمـد              . بروند

جـادوگران و بـر همـه    جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موسي نتوانستند ايـستاد، زيـرا كـه سـوزش بـر                   
هاي بسيار درشت كه تا كنون نظير آن در مصر نباريده بود، بـر      در بالي هفتم تگرگ   ) 11:9خروج  (» .مصريان بود 

و پس از آن، زمين از ملخها پر شد، و هر آنچه را كه پس از بارش تگرك باقي مانده بود                   . تمامي زمين مصر باريد   
  . و اين بالي هشتم بود. خوردند
اي بـر زمـين      دست خود را به سوي آسمان برافراز، تا تـاريكي         »گام بالي نهم خدا به موسي گفت،        به هن   

. توانـست چيـزي ببينـد      پـس هـيچكس نمـي     ) 21:10خروج  (» .اي كه بتوان احساس كرد     مصر پديد آيد، تاريكي   
امـا تمـام ايـن      . نها نازل نشد  هيچيك از باليا بر آ    . كردند، نور بود   اسرائيل زندگي مي   اي كه بني   بااينحال، در منطقه  

از «: پـس فرعـون وي را گفـت       «: گويـد  مقدس مـي   كتاب. باليا باعث نشد فرعون توبه كند و اسرائيل را رها كند          
  ) 28:10خروج (» .و با حذر باش كه روي مرا ديگر نبيني، زيرا در روزي كه مرا بيني خواهي مرد! حضور من برو

مصر نازل كرد، اما تا برنامه بعدي صبر خواهيم كرد،زيـرا وقـت مـا              خدا يك بالي ديگر نيز بر فرعون و           
  . رو به پايان است

آيـا  . فرعون سعي كرد با خداوند خـدا بجنگـد        : توان خالصه كرد؟ شايد چنين     درس امروز را چگونه مي      
ي كـس ! فرعون و جادوگرانش بر خداي قادر مطلق پيروز شدند؟ آيا قدر بـه چنـين كـاري بودنـد؟ خيـر، هرگـز                      

  ! و پيروز شود با سنگ بجنگدتواند نميمرغ  تخم! تواند با خدا بجنگد و پيروز شود نمي
و ايـن همـه بطـور مثـل         «: گويد مقدس مي  خدا از آنچه امروز خوانديم چه درسي براي ما دارد؟ كتاب            

خـدا  . خواهـد بـه مـا هـشدار دهـد          خدا مـي  ) 11:10قرن  1 (».بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد        
  .  او گوش دهيمهايخواهد ما نگاهي به خود بيندازيم و به هشدار مي

كنيد؟ يا اينكه همچون فرعـون بـا آن          شنوندگان عزيز، آيا به كالم خدا توجه داريد؟ آيا از آن اطاعت مي              
نيست كه شـما  آيا تسليم كالم خدا هستيد؟ البته اين بدان معنا        . جنگيد؟ بگذاريد دلتان به اين سؤال پاسخ دهد        مي

خواهيـد   ايد؟ يا اينكه مي تسليم رسوم و سنن و مذهب اجداد خود هستيد ـ اما آيا با فروتني كالم خدا را پذيرفته 
  با خدا بجنگيد؟ 

مرغ شكننده است و كالم خدا همچون سنگ محكم          انسان همچون تخم  » !مرغ نبايد با سنگ بجنگد     تخم«  
گيـاه پژمـرده    . ه هر بشري مانند گياه است و تمام جالل او چون گل گياه            زيرا ك «: گويد مقدس مي  كتاب. و استوار 

كـالم خـداي ازلـي همچـون         )25،  24:1 پطـرس    1(» !شد و گلش ريخت؛ لكن كلمه خدا تا ابداآلباد باقي اسـت           



صخره محكمي است كه هر كس زندگي خود را بر آن بنا كند  در واقع زندگي خود را بر بنيادي محكم و استوار                 
اما اگر نخواهيد زندگي خود را بر اين صخره بنا كنيد، روزي صخره كالم خـدا بـر شـما خواهـد                      .  كرده است  بنا

تواند  و نه انسان مي   . تواند با سنگ بجنگد و آن را بشكند        مرغ هيگاه نمي   تخم. افتاد و در زير آن خرد خواهيد شد       
  . با كالم جاوداني خدا بجنگد و از عقوبت آن بگريزد

بـه يـاري خـدا، در درس        . از اينكه به ما گـوش داديـد سپاسـگزاريم         . رسد ا برنامه ما به پايان مي     در اينج   
  ....اسرائيل را رها كند بعدي خواهيم ديد كه چه چيز باعث شد فرعون بني

  :به آنچه موسي نبي در تورات نوشته است توجه نماييد. خدا به شما بركت دهد
   

. خداي امين و از ظلـم مبـرا  .هاي او انصاف است زيرا همه طريق. او صخره است و اعمال او كامل      «  
  ) 4:32تثنيه (» .عادل و راست است او

  
  
   
  
  
  
  
 


