حروب العهد القديم الجزء الخامس
حرب كدرلعومر وابراهيم وحرب فرعون
تكوين  14وخروج 14
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الحرب االولي
التي تذكر في الكتاب المقدس هي في
سفر التكوين 14
ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال َمِل ِك
َمَار َف َل َملِك ِشْن َع َارَ ،وأَْرُي َ
وك َملك أَالَّ َس َارَ ،وَك َدْرَل َع ْو َمَر َملك عيالَ َمَ ،وت ْد َع َ
َ 1و َح َد َث في أََّيا ِم أ ْ
ِيم،
ُجوي َ
هؤالَ ِء صَنعوا حربا مع بار َع ملِ ِك سُدوم ،وبِر َش َ ِ ِ
ِ
آب َملِ ِك أ َْد َمةََ ،و ِش ْم ِئ َيبَر
 2أ َّ
َن ُ
َ ُ َْ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
اع َملك َع ُم َ
ورَةَ ،وشْن َ

ِِ
ِيمَ ،و َملِ ِك َباَل َع َّال ِتي ِهي ُصو َغُر.
َملك َصُبوي َ
َ
ِِ
 3ج ِميع ُ ِ
ين ِإَلى عم ِق ِ
الس ِديمِ َّال ِذي ُه َو َب ْحُر اْل ِمْل ِح.
اج َت َم ُعوا ُم َت َعاهد َ
هؤالَء ْ
َ ُ
ُْ
ِ
السَن َة َّ
الثالِ َث َة َع َشَرَة َع َص ْوا َعَلْي ِه.
اس ُت ْع ِبُدوا لِ َك َدْرَل َع ْو َمَرَ ،و َّ
 4ا ْثَن َت ْي َع َشَرَة َسَن ًة ْ
 5وِفي َّ ِ
الر ِبع َة ع َشرَة أ ََتى َكدرَلعومر واْلمُلوك َّال ِذين معه و َضربوا َّ ِ
وث
ين ِفي َع ْش َت ُار َ
َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ
الرَفائِي َ
السَنة َّا َ َ ْ
َ َ َ ُ َ َُ
َ
وزيِين ِفي هام ،و ِ ِ
َقْرَنايِ َمَ ،و ُّ
ين ِفي َش َوى َقْرَي َتايِ َم،
اإليمِي َ
الز ِ َ
ََ َ
ِ
ِ
وري ِ
ِ
ان َّال ِتي ِعْن َد اْلَب ِرَّي ِة.
ِين في َجَبل ِه ْم َسع َير ِإَلى ُب ْط َمة َف َار َ
َ 6واْل ُح ِ َ
شَ .و َضَرُبوا ُك َّل ِبالَِد اْل َع َمالَِق ِةَ ،وأَْي ًضا الَ ُم ِ
ِين
اءوا ِإَلى َعْي ِن ِم ْش َفا َ
ط َّال ِتي ِه َي َق ِاد ُ
وري َ
ُ 7ث َّم َر َج ُعوا َو َج ُ
اكِن ِ
َّ ِ
ن
ام َار.
الس َ
ين في َح ُّصو َ َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيمَ ،و َملِ ُك َباَل َعَّ ،ال ِتي ِهي ُصو َغُر،
ومَ ،و َمل ُك َع ُم َ
ورَةَ ،و َمل ُك أ َْد َمةََ ،و َمل ُك َصُبوي َ
َ 8ف َخَر َج َمل ُك َسُد َ
َ
ق ِ
ظ ُموا َحْرًبا َم َع ُه ْم ِفي ُع ْم ِ
الس ِديمِ.
َوَن َ
ِ
 9مع َك َدرَلعومر ملِ ِك ِعيالَم ،وِت ْدع ِ ِ
وك َملِ ِك أَالَّ َس َار .أَْرَب َع ُة
َمَار َف َل َملِك ِشْن َع َارَ ،وأَْرُي َ
ِيمَ ،وأ ْ
َ َ َ َ
ال َملك ُجوي َ
َ َ ْ َ ْ ََ َ
ُمُلو ٍك َم َع َخ ْم َسةٍ.
الس ِديمِ ك ِ ِ
ِ
ِ
 10وعمق ِ
اكَ ،واْلَبا ُقو َن
ورَة َو َسَق َ
طا ُهَن َ
َ َ
ان فيه َ
َ ُْ ُ
وم َو َع ُم َ
آب ُار ُح َم ٍر َكث َيرٌةَ .ف َهَر َب َمل َكا َسُد َ
َهَرُبوا ِإَلى اْل َجَب ِل.
ِ
َخ ُذوا ج ِميع أ ِ
يع أَ ْط ِع َم ِت ِه ْم َو َم َض ْوا.
َ 11فأ َ
ورَة َو َجم َ
وم َو َع ُم َ
َ َ ْ
َمالَ ك َسُد َ
ِ ِ
ِ
وم.
َ 12وأ َ
َمالَ َك ُه َو َم َض ْواِ ،إ ْذ َك َ
ام َوأ ْ
ان َساكًنا في َسُد َ
َخ ُذوا ُلوطاً ْاب َن أَخي أَْبَر َ
اكًنا ِعْند بُّلو َ ِ
َخبر أَبرام اْل ِعبرِاني .وَكان س ِ
َش ُكول وأ ِ
ات مم ار الَمورِ ِ
َخي
َ َ
ِي ،أَخي أ ْ َ َ
َ 13فأ ََتى َم ْن َن َجا َوأ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ط َ َْ ُ
ِ
ام.
َعانَرَ .وَكاُنوا أ ْ
َص َح َ
اب َع ْه ٍد َم َع أَْبَر َ

ِ
ِ
ِ
ان َبْي ِت ِهَ ،ثالَ َث ِمَئ ٍة َوَث َم ِانَي َة َع َشَر،
ام ،أ َّ
َن أ َ
ينِ ،وْل َد َ
اه ُس ِب َي َجَّر غْل َماَن ُه اْل ُم َت َم ِرن َ
َخ ُ
َ 14فَل َّما َسم َع أَْبَر ُ
ان.
َوَت ِب َع ُه ْم ِإَلى َد َ
 15واْنَقسم عَلي ِهم َليالً هو وع ِبيده َف َك َّسرهم وَت ِبعهم ِإَلى حوب َة َّال ِتي عن ِشم ِ ِ
ق.
ال د َم ْش َ
ُ َ
َ َ َ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ُ
َ ُْ َ َ ُ ْ
َْ َ
ِ
ِ
اء أَْي ًضا َو َّ
الش ْع َب.
اس َتْر َج َع ُلوطاً أ َ
َخ ُ
اس َتْر َج َع ُك َّل ال َْمالَ كَ ،و ْ
َ 16و ْ
َمالَ َك ُهَ ،والن َس َ
اه أَْي ًضا َوأ ْ
ِ ِ
َ 17ف َخرج ملِك سُدوم الس ِت ْقبالِ ِه ،بع َد رج ِ ِ ِ
ين َم َع ُه ِإَلى ُع ْم ِق
وعه م ْن َك ْسَرِة َك َدْرَل َع ْو َمَر َواْل ُمُلوك َّالذ َ
َْ ُ ُ
ََ َ ُ َ َ ْ َ
ِ
ق اْل َملِ ِك.
َش َوىَّ ،الذي ُه َو ُع ْم ُ
اهًنا ِ
َخرج ُخب ًاز و َخمرا .وَكان َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل اْل َعلِ ِي.
يم ،أ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ
َ 18و َمْلكي َصاد ُ
قَ ،مل ُك َشال َ
السماو ِ
ِِ
 19وبارَكه وَقال« :مبار ٌك أَبر ِ
ِ ِ
ات َوالَْر ِ
ض،
ام م َن هللا اْل َعل ِي َمالك َّ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َُ َ َْ ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ
اه ُع ْشًار ِم ْن ُك ِل َشي ٍء.
َع َ
اء َك في َيد َك»َ .فأ ْ
َسَل َم أ ْ
طُ
هللا اْل َعل ُّي الذي أ ْ
َع َد َ
َ 20و ُمَب َار ٌك ُ
ْ
 21وَق ِ
َع ِطِني ُّ
َما ال َْمالَ َك َف ُخ ْذ َها لَِن ْف ِس َك».
وسَ ،وأ َّ
ام« :أ ْ
الن ُف َ
َ َ
وم لَْبَر َ
ال َمل ُك َسُد َ
السم ِ
ِِ
َ 22فَقال أَبرام لِملِ ِك سُدوم« :رَفع ُت ي ِدي ِإَلى َّ ِ ِ ِ ِ
اء َوالَْر ِ
ض،
َ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ
الرب اإل له اْل َعل ِي َمالك َّ َ
ِ ِ
ام.
 23الَ آ ُخ َذ َّن الَ َخْي ً
طا َوالَ ِشَر َ
اك َن ْعل َوالَ م ْن ُكل َما ُه َو َل َكَ ،فالَ َتُق ُ
ول :أََنا أَ ْغَنْي ُت أَْبَر َ
الرج ِ ِ
َ 24ليس لِي َغير َّال ِذي أ ََكَله اْل ِغْلمان ،وأ َّ ِ
ول َو َم ْمَرا،
ين َذ َهُبوا َم ِعيَ :ع ِانَر َوأ ْ
ُ
ال َّالذ َ
يب ِ َ
َ ُ َ
ُْ
َْ
َما َنص ُ
َش ُك َ
َف ُه ْم َي ْأ ُخ ُذو َن َن ِص َيب ُه ْم».

أربع ملوك اشرار بجيوشهم القوية انتصروا على خمس ملوك اشرار بجيوشهم وغيرهم .وبداية
الحرب ليس لها عالقة بالرب وسببها هو الشر وحب السبي لألشرار وسبوا الكثيرين ومنهم لوط

البار .فالرب ساعد إبراهيم وغلمانه ليرجع المسبيين ولهذا ما فعله الرب من خالل إبراهيم هو
مساعدة للذين سبيوا بدون ذنب أي الضعفاء والرب مدافع.
فالرب في هذه الحرب عادل ورحيم أيضا
فاإلصحاح يخبرنا بان ابراهيم كان معه  318غالم فقط ومقابله كان اربعة ملوك بجيوشهم وعدتهم
القوية وهم
 1 :14و حدث في ايام امرافل ملك شنعار و اريوك ملك االسار و كدرلعومر ملك عيالم و تدعال
ملك جوييم
وبخاصه ان هؤالء االربع ملوك انتصروا على خمس ملوك اقوياء اخرين
 2 :14ان هؤالء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشناب ملك ادمة وشمئيبر
ملك صبوييم وملك بالع التي هي صوغر
مالحظة هامة وهي ان قبائل الكنعانيين ليس لهم وجود في الرض وهذا يؤكد ما قلته سابقا في
المقدمة ان الرض التي وعد بها الرب البراهيم كانت شبه خالية فيما عدا خمس مدن صدر عليها
حكمة اال زالة وهم سدوم وعمورة والمدن المحيطة
ولكن نالحظ بعد هذا بداية قلة قليلة من االموريين تظهر وأيضا بداية ظهور عماليق.
ولهذا بعد  14سنة هؤالء الربع ملوك انتصروا علي الخمس ملوك وغيرهم الكثيرين

 5 :14وفي السنة الرابعة عشرة اتى كدرلعومر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في
عشتاروث قرنايم والزوزيين في هام وااليميين في شوى قريتايم
 6 :14والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية
 7 :14ثم رجعوا وجاءوا الى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بالد العمالقة وايضا
االموريين الساكنين في حصون تامار
فكانوا بالفعل يكتسحون بالد من قوتهم فكما لو كان هذه الجيوش الضخمه تشبه مثال جيوش
نبوخذنصر او التاتار في اكتساحها
وانتصروا مره اخري على الخمس ملوك
 8 :14فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك ادمة وملك صبوييم وملك بالع التي هي صوغر
ونظموا حربا معهم في عمق السديم
 9 :14مع كدرلعومر ملك عيالم وتدعال ملك جوييم وامرافل ملك شنعار واريوك ملك االسار اربعة
ملوك مع خمسة
 10 :14وعمق السديم كان فيه ابار حمر كثيرة فهرب ملكا سدوم وعمورة وسقطا هناك والباقون
هربوا الى الجبل
وهم كانوا ياخذون خيرات كثيره تقويهم أكثر فأكثر وسبي

 11 :14فاخذوا جميع امالك سدوم وعمورة وجميع اطعمتهم ومضوا
اما ابرام فكان رجل سالم لم يامره الرب أن يحارب أحد بدون سبب بل استخدمه لالنقاذ للضعفاء
وسبب اشتراكه في الحرب هو اسر لوط
 12 :14واخذوا لوطا ابن اخي ابرام وامالكه ومضوا اذ كان ساكنا في سدوم
 13 :14فاتى من نجا وأخبر ابرام العبراني وكان ساكنا عند بلوطات مم ار االموري اخي اشكول
وأخي عانر وكانوا اصحاب عهد مع ابرام
فتناسي ابرام كل شيئ للوط مما حدث ويذكر االنجيل للدقه اللغويه ان لوط اخيه ليعبر محبته له
وكانته عنده ولهذا انطلق في نجدته
 14 :14فلما سمع ابرام ان اخاه سبي جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته ثالث مئة وثمانية عشر
وتبعهم الى دان
ودان ليس بالمكان القريب بل هو مسيره قرب يوم وأكثر
 15 :14وانقسم عليهم ليال هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبة التي عن شمال دمشق
وهنا يبدا االمر المهم
هو وصل إليهم ليال وهنا نبا نتخيل القصه وتشبه عمل هللا مع جدعون فهو ايضا برقم مشابه
(ثالث مئة رجل فقط) اتي ليال وهجم عليهم

وهو قسم غلمانه الي عدة اقسام وقد عرفنا انهم اربعة جيوش ضخمه فغالبا هو قسم غلمانه
اربعة اقسام كل قسم هجم على جيش .والجيوش كانت تستمتع بالغنائم وشعروا بالتكبر لنهم
انتصروا تقريبا علي كل الجيوش المنطقه المحيطه مثل جيش الرفائيين والزوزيين وااليميين
والحوريين وكل جيوش العمالقه الضخمه واالمورين في حصونهم القويه بل وسبوا الكل ولم يتركوا
أحد في الرض من منطقة سدوم وعمورة والمنطقة المحيطة فهم شعروا انهم ال يقهروا وال يتج أر
اي ملك او جيش ان يهجم عليهم بعد كل هذه االنتصارات الساحقه .ولكن ابرام فقط مع صحبة
 318غالم هجم عليهم فبالطبع هم تخيلوا ان الذي تج ار وهاجمهم في الليل هو جيش قوي وليس
فقط  318غالم ففزعوا ويقول االنجيل فكسرهم وهي تعبر عن انتصار قوي سريع كنتصار الحق
علي الخطيه .ولكنه كسرهم ولكن لم يقتل كل واحد في جيشهم هو فقط دفعهم ان يستسلموا
ويهربوا من امامه
وكما حدث في حرب جدعون يكون ايضا حدث مع ابرام فقامت الجيوش وهاجموا بعضهم في ظلمة
الليل وقتل بعضهم االخر ونظره نري فيها محاربة اوالد هللا للخطيه والرب دائما يتدخل ويحارب مع
اوالده بل عن اوالده ايضا ويجعل اعداء اوالده من عبيد الشيطان ينقلبوا ضد بعضهم ويحاربون
بعضهم بعضا
وهو تبعهم ولكن ال يقول ان إبراهيم قتل منهم
وحوبه ليست بالمكان القريب فهي بالفعل تبعد تقريبا  170ميل عن بلوطات مم ار تقريبا مسيرة
اسبوع والخريطة توضح

فهذا الشرح لبعد المسافات يوضح ان ابرام لم يمض مكان قصير وايضا لم يحارب عدد قليل

ونتخيل معا ان كل جيش من هؤالء االربع جيوش مع اقل تقدير عددهم  15000رجل محارب
فنحن نتكلم تقريبا عن  60000محارب هذا اقل تقدير ليهجموا على كل هذه البالد ولكنهم
ينهزموا امام  318غالم
فنحن نتكلم عن نسبه  1غالم الي  200رجل اقل تقدير وهنا نري عمل الرب الذي يقف مع اوالده
ويحارب عنهم الن بالطبع هذه النسبه بدون الرب مستحيل جدا ان ينتصروا .فالرب هنا ساعد
الضعاف ضد الجيش الظالم السترجاع البرياء المسبيين.

وأقدم رد على شيئ صغير وهو هل هناك ادله على صحة القصه؟
رغم قلة االدله التاريخيه التي تثبت هذه القصه ولكن يوجد ادله لفظيه تشرح وتؤكد ان هذه القصه
حقيقيه في التاريخ
اوال
قال W F Albright
اسماء المدن التي ذكرت في تكوين  14هي بالفعل اسم مدن في عبر االردن واسماء قديمه يعود
زمنها الي تقريبا الي الفي عام قبل الميالد مثل
شنعار واالسار وجوييم وسدوم وبرشاع وادمه وصوبييم وبالع وقرنايم وهام وشوي قريتايم وعين
مشفاط

كل هذه االسماء اسماء قديمه من بداية االلفية الثانية قبل الميالد
وايضا اسماء بعض الملوك مثل كدرلعومر
وبالفعل اسم كدرلعومر اسم عيالمي الن كدر تعني بالعيالمي خادم ولعومر اسم إله عيالمي وله
نقوش موجودة فهذا االسم ايضا يدل على انه اسم حقيقي
وايضا وجد ادله على ان اريوك ملك االسر هو من القرن التاسع عشر قبل الميالد واريوك من
االسماء البابليه القديمه مكتوب في بعض اثار حمورابي وقيل انه من اسماء حمورابي او من قبله
(حمورابي من القرن الثامن عشر قبل الميالد)
ووجد ان كلمة االسار هو في حقيقتها كما كتبت في العبري ايل اسار اي إله المطهر وهو اسم
من اسماء إله القمر البابلي وهو من ايري اكو إله القمر (من مرجع دائرة المعارف الكتابيه للعالم
جيسلون وارشر)
واكد ذلك كتاب نت بايبل
The king of Larsa was Eri-Aku ("the servant of the moon-god"),
ملك الرسا اير ياو خادم إله القمر
واالدله على ان هذا االسم يرجع ايضا لمثل ذلك الزمان
وايضا امرافال من امودالفيال الذي هو بناء على كالم  H B Huffmonاسم ايضا قديم اموري
من هذا الزمان

واكد هذه المعلومات ايضا H Gunkel
وأكدوا ان بالحقيقه تكوين  14باالضافه الي كونه اصحاح مهم روحيا فهو بالحقيقه وثيقة تاريخيه
غاية في االهمية تحكي احداث لم يصل حتى االن الي العالم الحديث اي خلفيه عنها رغم اهميتها
في التاريخ اال من خالل هذا االصحاح وبدا يثبت صحتها تدريجيا
وفي كتاب فالكس عن تعليقات حول االنجيل الذي نشر سنة  1954يؤكد ان ما يوجد في هذا
االصحاح يمثل تعبير عن النصف االول من االلفيه الثانيه قبل الميالد ضاعت من التاريخ اال في
الكتاب المقدس رغم انه ليس بكتاب تاريخي
وكتب في بحث اللبريت عن اسماء المدن التي ذكرت في عبر االردن هي اسماء بالفعل حقيقيه
تاريخيه تعود الي ذلك الزمان اختفي بعضها قبل موسي بعدة قرون
ويقول بتيناتو استاذ النقوش القديمه انه وجد علي لوح ايبال (المكتشفه بواسطة الباحث االيطالي
باولو ماتثيا سنة  1974في منطقة سوريه والتي يعود زمنها الي تقريبا  2250ق م) ان سدوم
اسمها سيدامو  Si da muوعموره اسمها  I ma arوصوغر Za e ar
هي نفس االسماء التي تكلم عنها سفر التكوين فتخيلوا معي نحن نتكلم على بعض االعداد ليس
فقط قيمتها الروحيه التي ال تقدر بثمن ولكن قيمتها التاريخيه تماثل اهمية حجر رشيد وغيره
وصوره من أحد االلواح المكتشفة حديثا

هذه اول حرب تذكر فاين فيها ربنا يظهر كاله دموى؟
العكس هو الصحيح الرد هو دافع عن المظلومين واسترجع المسبيين.

الحرب الثانية
يتكلم عنها الكتاب المقدس وهي حرب جيش مصر ضد شعب إسرائيل وقت الخروج
وبالطبع نعرف القصة جيدا

سفر الخروج 14
ِ ن ِ ِِ
َّ ِ
ُخ ِبَر ملِ ُك ِم ْصَر أ َّ َّ
«ما َذا
َن الش ْع َب َق ْد َهَر َبَ ،ت َغَّيَر َقْل ُب فْر َع ْو َ َو َعبيده َعَلى الش ْعبَ .فَقاُلواَ :
َ 5فَل َّما أ ْ َ
ِ ِ
يل ِم ْن ِخ ْد َم ِتَنا؟»
َف َعْلَنا َح َّتى أَ ْطَل ْقَنا إ ْسَرائ َ
فرعون صاحب القلب القاسي الشرير الذي لم يتوب بعد عشر ضربات ففرعون مثاله مثل اي
شخص أحب الشر فيسحب هللا منه نعمته ويتركه للشرير فيخدع الشيطان هذا االنسان بسبب
انجذاب االنسان الشرير الي شهواته الشريره وفرعون مثال لذلك رغم ان هللا اعطاه فرص كثيره
للتوبه ولكنه رفض واوضح له هللا قوته بعجائب ولكنه استمر في عناده .والرب سمح بهذا لكي
يحقق فائدة للمصريين
 5 :7فيعرف المصريون إني انا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم
وهو الذي ظلم شعب إسرائيل بشدة وقتل ابناؤهم الذكور بالقائهم في النهر بل االن يريد ان
يسترجعهم ليستمروا كعبيد في خدمته ويقتل منهم من يشاء كل هذا بعد الضربات العشرة التي لم
يتوب رغم حودثها
مع مالحظة ان أيضا الذين معه هم قالوا نفس االمر ( َت َغَّير َقْلب ِفرعو َن وع ِب ِ
يد ِه َعَلى َّ
الش ْع ِب.
َ ُ ْ َْ َ َ
ِ ِ
يل ِم ْن ِخ ْد َم ِتَنا؟) فليس هو فقط يستحق العقاب بل كل الذين
َفَقاُلواَ « :ما َذا َف َعْلَنا َح َّتى أَ ْطَل ْقَنا إ ْسَرائ َ
معه من رجال قصرة وقادة جيشه
َخ َذ َق ْو َم ُه َم َع ُه.
َ 6ف َشَّد َمْرَكَب َت ُه َوأ َ
 7وأ َ ِ ِ ِ
ِ
ودا مرَك ِبَّي ًة عَلى ج ِم ِ
ِ ِ
يع َها.
َ َ
َخ َذ س َّت مَئة َمْرَكَب ٍة ُمْن َت َخَب ٍة َو َسائَر َمْرَكَبات م ْصَر َو ُجُن ً َ ْ
َ

من صاحبوه هم قومه او اتباعه أي الذين يتفقوا معه في شره وجنودهم
ِ ِ
الر ُّب َقْلب ِفرعو َن مِل ِك ِمصر ح َّتى سعى ور ِ ِ ِ
يل َخ ِار ُجو َن ِبَي ٍد
َ 8و َشَّد َد َّ
يلَ ،وَبُنو إ ْسَرائ َ
اء َبني إ ْسَرائ َ
ْ َ َ َ َ ََ َ
َ ْ َْ َ
يعةٍ.
َرِف َ
أي تركه الرب لشروره وشهوات قلبه الشريرة رغم انه يعرف جيدا أن شعب إسرائيل مؤيد من الرب
الذي دافع عنهم بضربات.
َ 9فسعى اْل ِمص ِرُّيو َن وراءهم وأ َْدرُكوهم .ج ِميع َخي ِل مرَكب ِ
ات ِفْر َع ْو َن َوُفْر َس ِان ِه َو َجْي ِش ِهَ ،و ُه ْم َن ِازُلو َن
َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ
ْ
ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ام َب ْع َل َص ُفو َن.
َم َ
عْن َد اْلَب ْح ِر عْن َد َف ِم اْلح ُيروث ،أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُه ْمَ .ف َف ِز ُع ِوا ِجداا،
يل ُعُيوَن ُه ْمَ ،واِ َذا اْلم ْص ِرُّيو َن َراحُلو َن َوَر َ
َ 10فَل َّما ا ْق َتَر َب فْر َع ْو ُن َرَف َع َبُنو إ ْسَرائ َ
ِ ِ
الر ِب.
يل ِإَلى َّ
َو َصَر َخ َبُنو إ ْسَرائ َ
ِ
وت ِفي اْلَب ِرَّي ِة؟ َما َذا َصَن ْع َت ِبَنا
ور ِفي ِم ْصَر أَ َخ ْذ َتَنا لَِن ُم َ
وسىَ :
«ه ْل ل ََّن ُه َلْي َس ْت ُقُب ٌ
َ 11وَقاُلوا ل ُم َ
َخَر ْج َتَنا ِم ْن ِم ْصَر؟
َح َّتى أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِين؟ ل ََّن ُه َخْيٌر
ينُ :ك َّ
س ه َذا ُه َو اْل َكالَ ُم َّالذي َكَّل ْمَن َ
ف َعَّنا َفَن ْخد َم اْلم ْص ِري َ
اك ِبه في م ْصَر َقائل َ
 12أََلْي َ
َلَنا أ ْ ِ ِ
وت ِفي اْلَب ِرَّي ِة».
َن َن ُم َ
ِين ِم ْن أ ْ
َن َن ْخد َم اْلم ْص ِري َ
وسى لِ َّ
الر ِب َّال ِذي َي ْصَن ُع ُه َل ُك ُم اْلَي ْوَمَ .فِإَّن ُه َك َما
ص َّ
لش ْع ِب« :الَ َت َخا ُفواِ .ق ُفوا َواْن ُ
ظُروا َخالَ َ
ال ُم َ
َ 13فَق َ
ِ
ودو َن َتَر ْوَن ُه ْم أَْي ًضا ِإَلى الََب ِد.
ِين اْلَي ْوَم ،الَ َت ُع ُ
َأرَْي ُت ُم اْلم ْص ِري َ
الر ُّب ُيَق ِات ُل َعْن ُك ْم َوأَْن ُت ْم َت ْص ُم ُتو َن».
َّ 14
فاهلل لم يبدأ هذه الحرب ولكنه تدخل للدفاع عن المظلومين والمستضعفين الذين هم بال حيلة
للدفاع

ِِ ِ ِ
َ 15فَقال َّ ِ
ِ
َن َيْر َحُلوا.
يل أ ْ
الر ُّب ل ُم َ
«ما َل َك َت ْصُر ُخ إَل َّي؟ ُق ْل لَبني إ ْسَرائ َ
َ
وسىَ :
ِ ِ
َّ
يل ِفي َو َس ِط اْلَب ْح ِر َعَلى
َ 16و ْارَف ْع أَْن َت َع َص َ
اك َو ُمَّد َي َد َك َعَلى اْلَب ْح ِر َو ُشق ُهَ ،فَي ْد ُخ َل َبُنو إ ْسَرائ َ
اْلَيا ِب َس ِة.
 17وها أََنا أ َ ِ
ِ
َّد ِب ِفْر َع ْو َن َوُك ِل َجْي ِش ِهِ ،ب َمْرَكَب ِات ِه
اء ُه ْمَ ،فأ ََت َمجُ
ََ
وب اْلم ْص ِري َ
ُشدُد ُقُل َ
ِين َح َّتى َي ْد ُخُلوا َوَر َ
َوُفْر َس ِان ِه.
َّد ِب ِفْر َع ْو َن َو َمْرَكَب ِات ِه َوُفْر َس ِان ِه».
ف اْل ِم ْص ِرُّيو َن أَِني أََنا َّ
ين أ ََت َمجُ
َ 18فَي ْع ِر ُ
الر ُّب ِح َ
َ 19فاْن َتَقل مالَ ك ِ
ِ ِ
هللا َّ ِ
اب ِم ْن أَم ِ
الس َح ِ
ام ِه ْم
ود َّ
اء ُه ْمَ ،واْن َتَق َل َع ُم ُ
َ َ ُ
يل َو َس َار َوَر َ
ام َع ْس َك ِر إ ْسَرائ َ
َم َ
َ
السائُر أ َ
اء ُه ْم.
َو َوَق َ
ف َوَر َ
ِ ِ
ِ
َّ
َضاء َّ
اللْي َلَ .فَل ْم َي ْق َت ِر ْب
يلَ ،و َص َار َّ
َ 20ف َد َخ َل َبْي َن َع ْس َك ِر اْلم ْص ِري َ
الس َح ُ
اب َوالظالَ ُم َوأ َ َ
ِين َو َع ْس َك ِر إ ْسَرائ َ
اك ُك َّل َّ
اللْي ِل.
ه َذا ِإَلى َذ َ
ِ
يد ٍة ُك َّل َّ
اللْي ِلَ ،و َج َع َل اْلَب ْحَر
َجَرى َّ
يح َشْرِقَّي ٍة َشد َ
وسى َي َد ُه َعَلى اْلَب ْح ِرَ ،فأ ْ
الر ُّب اْلَب ْحَر ِب ِر ٍ
َ 21و َمَّد ُم َ
اء.
َيا ِب َس ًة َواْن َش َّ
ق اْل َم ُ
ِ ِ
ِ
َ 22ف َد َخل بُنو ِإسرِائ ِ
ور َل ُه ْم َع ْن َي ِم ِين ِه ْم َو َع ْن َي َس ِارِه ْم.
اء ُس ٌ
ََ
يل في َو َسط اْلَب ْح ِر َعَلى اْلَياب َسةَ ،واْل َم ُ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
يع َخْي ِل ِفْر َع ْو َن َو َمْرَكَب ِات ِه َوُفْر َس ِان ِه ِإَلى َو َس ِط اْلَب ْح ِر.
اء ُه ْمَ .جم ُ
َ 23وَتب َع ُه ُم اْلم ْص ِرُّيو َن َوَد َخُلوا َوَر َ
فرعون لم يخشى من الضربات ورغم اإلنذار القوي االخر وهو عمود النار والمعجزة القوية وهي
شق البحر هذا لم يجعل فرعون يتراجع عن شره الذي تعاظم جدا وتكبره وعناد قلبه هو ومن معه
بل اندفع بارادته وراء شعب إسرائيل لياسرهم ويرجعهم عبيد له.
ِ
الس َح ِ
ِين ِفي َعم ِ
ود َّ
اب،
الصْب ِح أ َّ
ان ِفي َه ِز ِ
َن َّ
يع ُّ
الن ِار َو َّ
الر َّب أ ْ
َشَر َ
ف َعَلى َع ْس َك ِر اْلم ْص ِري َ
َ 24وَك َ
ُ

ِ
ِين،
َوأ َْز َع َج َع ْس َكَر اْلم ْص ِري َ
ِ ِ ِ
ِ
َ 25و َخَل َع َب َكَر مْرَكَب ِات ِهم َح َّتى سا ُق َ ِ
الر َّب ُيَق ِات ُل
يل ،لَ َّن َّ
َ
ْ
ال اْلم ْص ِرُّيو َنَ« :ن ْهُر ُب م ْن إ ْسَرائ َ
وها ب َثْقَلةٍَ .فَق َ
َ
ِ
ِين َعْن ُه ْم».
اْلم ْص ِري َ
ِ
ِ
َ 26فَقال َّ ِ
ِينَ ،عَلى َمْرَكَب ِات ِه ْم
اء َعَلى اْلم ْص ِري َ
«مَّد َي َد َك َعَلى اْلَب ْح ِر لَيْر َ
الر ُّب ل ُم َ
جع اْل َم ُ
َ
وسىُ :
َوُفْر َس ِان ِه ْم».
ِِ ِ
َ 27فمَّد موسى َي َد ُه َعَلى اْلَب ْح ِر َفَر َج َع اْلَب ْحُر ِعْن َد ِإ ْقَب ِ
ال ُّ ِ
َّائم ِةَ ،واْل ِم ْص ِرُّيو َن
َ ُ َ
الصْب ِح إَلى َحاله الد َ
ِ
ِين ِفي َو َس ِط اْلَب ْح ِر.
َه ِارُبو َن ِإَلى لَِق ِائ ِهَ .ف َد َف َع َّ
الر ُّب اْلم ْص ِري َ
َّ ِ
ِ
ِ
يع جي ِ ِ
ِ
َ 28فر َج َع اْلماء و َغ َّ
ق
طى َمْرَكَبات َوُفْر َس َ
ان َجم ِ َ ْ
اء ُه ْم في اْلَب ْح ِرَ .ل ْم َيْب َ
َ ُ َ
َ
ش فْر َع ْو َن الذي َد َخ َل َوَر َ
ِمْنهم والَ و ِ
احٌد.
ُْ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ور َل ُه ْم َع ْن َي ِم ِين ِه ْم َو َع ْن
َ 29وأ َّ
اء ُس ٌ
يل َف َم َش ْوا َعَلى اْلَياب َسة في َو َسط اْلَب ْح ِرَ ،واْل َم ُ
َما َبُنو إ ْسَرائ َ
َي َس ِارِه ْم.
الر ُّب ِفي ذلِك اْليو ِم ِإسرِائيل ِمن ي ِد اْل ِمص ِريِين .وَن َ ِ ِ
ِ
َّ
َم َو ًاتا َعَلى
ص َّ
يل اْلم ْص ِري َ
َ َْ ْ َ َ ْ َ
ْ َ َ
َ 30ف َخل َ
ِين أ ْ
ظَر إ ْسَرائ ُ
َش ِ
اط ِئ اْلَب ْح ِر.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اف َّ
الر ِب
آمُنوا ِب َّ
الش ْع ُب َّ
يم َّال ِذي َصَن َع ُه َّ
ِينَ ،ف َخ َ
الر ُّب ِباْلم ْص ِري َ
َ 31وَأرَى إ ْسَرائ ُ
يل اْلف ْع َل اْل َعظ َ
الر َّب َو َ
ِ ِِ
وسى.
َوب َعْبده ُم َ
ففرعون هو المخطئ والمتعدي والظالم بعد إنذارات كثيرة لم يتراجع ولهذا استحق هذا العقاب
العادل من الرب .والرب موقفه هنا المدافع عن الضعفاء والمظلومين .فأين الدموية في هذا؟
ومن يريد موضوع اقسي قلب فرعون فهو مشروح تفصيال في

اقسي قلب فرعون .كيف هللا الحنون يقسي القلب .خروج 3 :7

والمجد هلل دائما

