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شرحت سابقا بالتفصيل في ملف
العبودية في اليهودية
ووضحت باألدلة الكتابية كيف حول الكتاب المقدس العبودية الى وظيفة وأعطى وصايا بالمحبة
واالحترام
وأيضا
العبودية في المسيحية واالسالم

ووضحت كيف ان العهد الجديد وضح ان المسيح حرر الكل وطالب بان العبد يصبح اخ محبوب
وليس عبد فيما بعد
وأيضا
كيف يطلب الكتاب المقدس ان العبد العبراني يطلق زوجته خروج 21
ووضحت ان زوجته لو كانت عبدة مثله أي موظفة فهي أصال ستخرج معه حره ولكن لو كانت
بنت سيده ففقط هناك شروط لكيال يذلها هذا ما يتكلم عنه االعداد
وايضا
بسبب فرضية التطور في القرن  19وضع بشر في اقفاص حيوانات وقدمت كالم دارون العنصري
الذي شجع العبودية وبسببه عادت العبودية بقوة في
ملحق للتعليق على االحداث حتى  16يونية  2020ومظاهرات العنصرية ونظرية التطور
بعد ان كانت شبه قضت عليها المسيحية
وأيضا
هل من حق السيد ان يضرب عبده دون الموت في الكتاب
ووضحت خطا هذا االدعاء بل السيد الذي يخطئ ويضرب عبده العبد سيخرج ويأخذ مكافئة
الخدمة بالنصوص الكتابية ولكن لو الضرب أدى الى الموت السيد يعاقب بالقتل ولو الضرب أدى

لإلصابة يتحمل السيد تكلفة العالج حتى يشفى ثم يخرج العبد حر مع المكافئة فقط السيد ال يقتل
وأصال هو لو اذى عبده يكون مخالف للناموس
وأيضا
العبودية هل الرب يأمر باالستعباد في العهد القديم؟ سفر الالويين 25
ووضحت انه يتكلم عن الشعوب المحيطة فقط وليس شراء ولكن فداء لمن اتى لمحاربة شعب
إسرائيل وتم فداؤه او قرر يأتي ويعيش في ارض الموعد وهو غريب ويحتاج مكان إقامة ومصدر
معيشة فيعمل كعبد أي موظف كنزيل أي ضيف باحترام ومن حقه لو تضايق ان يخرج واليهود
حسب احكام الناموس ممنوعين ان يردوه الى سيده بل يتركوه يقيم في المكان الذي يختاره
وأيضا
هل معلمنا بولس الرسول والعهد الجديد يشجع على العبودية؟ أفسس  5 :6و1تي 1 :6
ووضحت اقتطاع السياق وان االعداد تتكلم عن تحويل العبودية الى اخوة ومحبة والحقيقة معلمنا
بولس الرسول نادى بالعكس أي حرية الكل بنص كالمه وان ال يكون عبد بل اخ محبوب
وفقط باختصار
من البداية غيرت اليهودية المفهوم تماما وحولت مفهوم العبودية الى وظيفة وحولت العبد ان
يتعامل معه كموظف
وشرحت أن الكلمة لغويا تعني خادم بل شخص مساوي ولكنه يقدم لألخر خدمة

ولتأكيد هذا ،الموظف في العبري حتى اليوم يسمى عبد فحتي االن الذي يعمل بالعبري ويريد ان
يقول "أنى اعمل من تسعه الي خمسه" يقول אני עובד מתשע עד חמש وتنطق أنى عوفيد
متيشع عد خمش فكلمة عبد تعني يعمل كموظف وعبد يعني عامل وموظف
وبالفعل استخدمت بهذا المعني فهي اتت  801مره منها  734مره بمعني موظفين وليس عبيد
ومثال واحد من الكثير جدا للتأكيد
سفر الملوك األول 5 :10
يد ِه ،وموِقف ُخ َّد ِ ِ
طعام م ِائد ِت ِه ،ومجلِس ع ِب ِ
ِِ ِ
ان
َو َ َ َ َ َ
امه َو َمالَ ِب َس ُه ْمَ ،و ُسَق َات ُهَ ،و ُم ْحَرَقاته َّالتي َك َ
َ َْ َ
ََْ َ َ
ِ
وح َب ْع ُد
ُي ْص ِع ُد َها ِفي َب ْي ِت َّ
يها ُر ٌ
الر ِبَ ،ل ْم َي ْب َق ف َ
وهنا الكلمة تعني مسؤولين الدولة او الموظفين الرسميين في الدولة
فاألمر واضح تماما ان الفكر الكتابي غير معنى العبودية الى وظيفة وخدمة بمعناها المسيحي.
االمر فقط ان الناس تعودت على عند سماع لفظ عبد أي قسوة وجلد ولكن هذا غير صحيح
الكلمة في الكتاب أصبح معناها موظف وفتى يعامل باحترام
سفر الالويين 25
 39وِإ َذا ا ْف َتَقر أَ ُخ ِ
اس ِت ْعَب َاد َع ْبد.
ِيع َل َكَ ،ف َ
َ
وك ع ْن َد َك َوب َ
َ
َ
ال َت ْس َت ْع ِب ْد ُه ْ
َجيرَ ،كَن ِزيل َي ُكو ُن ِع ْن َد َكِ .إَلى سَن ِة اْل ُيوب ِ
َ 40كأ ِ
ِيل َي ْخ ِد ُم ِع ْن َد َك،
َ

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
آب ِائ ِه َيْرِج ُع.
وه َم َع ُه َوَي ُع ُ
ود ِإَلى َعش َيرِتهَ ،وِإَلى ُمْلك َ
 41ثُ َّم َي ْخُر ُج م ْن ع ْند َك ُه َو َوَب ُن ُ
ض ِمصرَ ،ال يباعو َن بيع اْلع ِب ِ
ِ
ِ
ِ
يد.
ين أ ْ
 42أل ََّن ُه ْم َع ِبيدي َّالذ َ
َُ ُ َ ْ َ َ
َخَر ْج ُت ُه ْم م ْن أَْر ِ ْ َ
له َك.
َ 43ال َت َت َسَّل ْط َعَل ْي ِه ِب ُع ْنفَ ،ب ِل ْ
اخ َ
ش ِإ َ
العبد سواء عبراني او غير عبراني هو مثل اجير أي موظف ومثل نزيل أي ضيف ممنوع أي نوع
من أنواع العنف.
سفر الالويين 19
 33وِإ َذا َن َزل ِع ْن َد َك َغ ِريب ِفي أَر ِض ُكم َف َ ِ
وه.
ٌ
ال َت ْظل ُم ُ
َ
ْ ْ
َ
ِ
َ 34كاْلو َ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِفي أَْر ِ
يب َّ
ض
َ
طن ِي م ْن ُك ْم َي ُكو ُن َل ُك ُم اْل َغ ِر ُ
الن ِاز ُل ع ْن َد ُك ْمَ ،وُتحُّب ُه َكَن ْفس َك ،أل ََّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُغَرَب َ
له ُك ْم.
ِم ْصَر .أََنا َّ
الر ُّب ِإ ُ
الغريب هذا ماذا سيعمل؟ يحتاج ان سيد يوظفه بكل محبة أي العبد غير عبراني الذي كما وضحت
هو موظف يحبه اليهودي كنفسه ويعامله مثل أي انسان يهودي وال يضايقه تحت أي أحوال
سفر الخروج 23
ِ
اء ِفي أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
يب َفِإَّن ُك ْم َع ِارُفو َن َن ْف َ
َ 9و َال ُت َضاِي ِق اْل َغ ِر َ
س اْل َغ ِريب ،أل ََّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُغَرَب َ
يتعامل معه باحترام بدون اذى واال يخرج حر
وفي وقت اطالقه حرا يأخذ مكافئة نهاية الخدمة
سفر التثنية 15

ين تُ ْطلِ ُق ُه ُحًّرا ِم ْن ِع ْن ِد َك َال تُ ْطلِ ُق ُه َف ِار ًغا.
َ 13و ِح َ
الر ُّب ِإلهك ُتع ِط ِ
يه.
ُ 14ت َز ِوُد ُه ِم ْن َغَن ِم َك َو ِم ْن َب ْي َد ِر َك َو ِم ْن َم ْع َصَرِت َكَ .ك َما َب َارَك َك َّ
َُ ْ
ومع معاملته باحترام يأخذ راحة أسبوعية
سفر الخروج 20
 10 :20واما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك ال تصنع عمال ما انت وابنك وابنتك وعبدك
وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك
وايضا باإلضافة الى كل السبوت أيضا يعيد مع سيده كل األعياد اليهودية ويحتفل بإجازة االعياد
سفر التثنية 18 :12
الر ِب ِإ ِ
ْكُل َها ِفي اْل َم َك ِ
له َك ،أَ ْن َت َو ْاب ُن َك َو ْابَن ُت َك َو َع ْب ُد َك
ان َّال ِذي َي ْخ َت ُارُه َّ
ام َّ
له َك َتأ ُ
الر ُّب ِإ ُ
َم َ
َب ْل أ َ
َّ ِي َّ ِ ِ
الر ِب ِإ ِ ِ ِ
ِ
ام َت َّد ْت ِإَل ْي ِه َي ُد َك.
ام َّ
له َك ب ُكل َما ْ
َم َ
َم ُت َك َوالال و ُّ الذي في أ َْب َواب َكَ ،وَت ْفَر ُح أ َ
َوأ َ
وفي العيد ال بد ان يكون في ظروف مفرحة بأمر الرب
سفر التثنية 14 :16
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين ِفي
َمتُ َك َوالالَّ و ُّ
يم َواألَْرَمَل ُة َّالذ َ
ِي َواْل َغ ِر ُ
يب َواْلَيت ُ
َوَت ْفَر ُح في عيد َك أَ ْن َت َو ْاب ُن َك َو ْابَنتُ َك َو َع ْب ُد َك َوأ َ
أ َْب َوا ِب َك.

بل لو الظروف لم تكن تعجب العبد كموظف فترك عمله وهرب ال يرد بل يعامل باحترام ويقيم في
المكان الذي يريده وال يرد وهذا أيضا في الناموس
سفر التثنية 23
 15 :23عبدا ابق اليك من مواله ال تسلم الى مواله
 16 :23عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد ابوابك حيث يطيب له ال تظلمه
فهو لو ترك سيده ال يرد ألنه معناه ان الظروف كانت ظالمة له فاضطر يهرب .فيعامل باحترام وال
يظلم وال يرد لسيده .ويسمح له ان يقيم في مكان يختاره حتى يجد وظيفة أخرى.
يشوع بن سيراخ يؤكد نفس االمر ويأمر ان يعامل العبد كنفسنا ولو اذيناه هرب ولو هرب ال
نستطيع ان نرده
سفر يشوع بن سيراخ 33
ان َل َك عبٌد َفع ِ
ان َل َك َع ْبٌد َفْلَي ُك ْن ِع ْن َد َك َكَن ْف ِس َك؛ َفِإَّن َك ا ْك َت َس ْب َت ُه ِب َّ
امْل ُه َكَن ْف ِس َك؛
الدمِِ .إ ْن َك َ
ِ 31إ ْن َك َ
َْ َ
َفِإَّنك َتح َتاج ِإَلي ِه ِ
اج َك ِإَلى َن ْف ِس َك.
َ ْ ُ ْ ْ
احتَي َ
ِ 32إ ْن آ َذ ْي َت ُه أََب َق( ،ابق أي هرب)
 33وِإ َذا َفَّر َذ ِ
ط ِريق َت ْطُل ُب ُه؟
اهب ًا َف ِفي أ ِ
َي َ
َ

أي لو هرب لن يرجعه أحد .والبعض قد يتساءل لماذا ان كان من حقه يخرج حر فلم يقول بتحرير
العبيد؟ الن كما قلت لن يجدوا وظيفة فهم ال يمتلكوا ارض وال بيت فلن يجدوا مصدر معيشة
وإقامة اال بالعمل فمع استمرار العبودية أي الوظيفة بهذا يجدوا مسكن ومصدر دخل
والشروط هي للخدمة
 1لو بسبب سرقه وليس فداء من حرب يحرر والسارق يقتل
 2ال يرتكب اي ايذاء نفسي او جسدي ضده او أي نوع من أنواع العنف
 3لو حدث ايذاء للعبد سواء عين او سن او كسر او اي شيء مثل هذا بقصد او بدون يخرج حرا
مجانا ويأخذ مكافئة نهاية الخدمة
 4لو قتل السيد العبد السيد يقتل
 5له راحة اسبوعية ال يعمل اي عمل
 6كل سبع سنين فيخدم ستة سنين وفي السنة السابعة يعمل اعمال خفيفة
 7يعيد مع سيده في كل االعياد ويحتفل معه
 8ممكن يتزوج ابنة سيده
 9ال يوجد اي شرط او فرض على تغيير معتقده او اجباره على التهود
 10يتعامل معه كضيف

 11لو هرب ال يرد بل يعامل باحترام ويسمح له ان يقيم في المكان الذي يختاره
 12ويقيم في المكان الذي يختاره
مع مالحظة ان العهد القديم هو كانت كل البشرية سجناء وعبيد للشيطان قبل ان يحررهم المسيح
إنجيل يوحنا 36 :8
ِ ِ
َحَرًارا.
االب ُن َف ِباْل َحق َيقة َت ُكوُنو َن أ ْ
َفِإ ْن َحَّرَرُك ْم ْ
وال احتاج ان أتكلم كثيرا عن الحرية في المسيحية ألنه امر مفرغ منه فالكتاب المقدس في العهد
الجديد يوضح انهاء العبودية تماما وال يوجد عبد ام حر فالكل واحد في المسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 28 :3
ود ٌّي و َال يوَن ِان ٌّيَ .ليس عبٌد و َال حٌّرَ .ليس َذ َكر وأُْن َثى ،أل ََّن ُكم ج ِميعا و ِ
يح َي ُسو َع.
احٌد ِفي اْل َم ِس ِ
ْ َ ً َ
ْ َ َْ َ ُ ْ َ ٌ َ
س َي ُه ِ َ ُ
َل ْي َ
والعبد أمرت المسيحية ان يصبح اخ محبوب
رسالة بولس الرسول إلى فليمون 16 :1
وباَ ،و َال ِسَّي َما ِإَل َّيَ ،ف َك ْم ِباْل َحرِ
ِي ِإَل ْي َك ِفي اْل َج َس ِد
الَ َك َع ْبد ِفي َما َب ْع ُدَ ،ب ْل أَ ْف َض َل ِم ْن َع ْبد :أ ً
َخا َم ْح ُب ً
ِ
يعا!
َو َّ
الر ِب َجم ً

والمجد هلل دائما

