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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Exodus 1:1 – 2:12 12: 2 – 1 :1االُخرووجج ِسْفر 

 wt_c20_us044# 540م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍة في ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر  االثَّاني ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببَِّسَنْبَتِدئُئ  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  االُخرووججِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  ااألووَّلِلااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، ديیقييیا َص ،ِمْنَك  

 
، ُهناكَك ناَهوجوُو َناَفأيْیَنما أَأدَدرْر !رَرجاءَنْفِقُد فيیها ُكلَّ ُهناكَك أأوْوقاتٌت في َحيیاةِة ُكلِّ َشْخٍص ِمنَّا 
وَوَسْوفَف قاتت. ْحَلِك ااألووَحتَّى في أَأَلنا رَرجاًء ُهناكَك َسواادٌد وَويَیأسس. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا أأننَّ 

ى في ُطفوَلِتِه، َفإنَُّه أأنَُّه بالرَّْغِم ِمَن االَمخاِطِر االَعديیَدةِة االتي أَأحاَطْت ِبُمْوَسَنرىى في َحْلَقِة االيَیْومَم 
اء!ُهناكَك رَرَجَكانَن   

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  ااألووَّلل دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 1في ِسْفِر االُخرووجج َنْقَرأأ  6:  

 
وَوهِذهِه أَأْسَماُء َبِني إِإْسَرااِئيیَل االَِّذيیَن َجاُءوواا إِإَلى ِمْصَر. َمَع يَیْعُقوبَب َجاَء ُكلُّ 

إِإْنَسانٍن وَوَبيْیُتُه: رَرأُأووَبيْیُن وَوِشْمُعونُن وَوَالوِويي وَويَیُهوذَذاا وَويَیسَّاَكُر وَوزَزُبوُلونُن 
يیُع ُنُفوسِس ااْلَخارِرِجيیَن ِمْن وَوَبْنيَیاِميیُن وَودَداانُن وَوَنْفَتاِلي وَوَجادُد وَوأَأِشيیُر. وَوَكاَنْت َجِم

ُصْلِب يَیْعُقوبَب َسْبِعيیَن َنْفًسا. وَولِكْن يُیوُسُف َكانَن ِفي ِمْصَر. وَوَماتَت يُیوُسُف 
وَوُكلُّ إِإْخَوِتِه وَوَجِميیُع ذذِلَك ااْلِجيیِل.   

 
. "وَوَهِذهِه" :االُخرووجِج يَیْبَتِدئُئ بالَحْرفف (وَوااوو) وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ ِسْفَر 

ُمَكمٌِّل ِلِسْفِر االتَّكويین. َفَقْد َقَرأأنا في ِنهايَیِة ِسْفِر االتَّكويیَن االَكِلماتِت ْعني أأننَّ َهذاا االسِّْفَر وَوَهذاا يَی
". ُثمَّ َماتَت يُیوُسُف وَوُهَو ااْبُن ِمَئٍة وَوَعَشِر ِسِنيیَن، َفَحنَُّطوهُه وَووُوِضَع ِفي َتاُبوتٍت ِفي ِمْصَراالتَّاليیة: "

َنِجَد أأْنُفَسنا أَأمامَم ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ: "وَوَهِذهِه أأْسماُء َبني إإْسراائيیَل ا إإنْن َنْقِلَب االصَّْفَحَة َحتَّى وَوَم
يَیْسَتْكِمُل  )االُخرووجِج ِسْفَرَهذاا االسِّْفَر (أأيْي االَّذيیَن َجاُءوواا إإلى ِمْصَر". ِلذِلَك، ِمَن االَوااِضِح َتماًما أأننَّ 

االتَّكويین. َما َجاَء في ِسْفِر   
 

وَوكانَن ُمْوَسى ُهَو االذيي َكَتَب ِسْفَر االتَّكويیَن وَوِسْفَر االُخرووجج. وَوَليْیَس َهذاا وَوَحْسب، َبْل إإنَُّه 
َحْجَم ، وَواالتَّْثِنيَیة). وَواالُمْدِهُش ُهَو أأننَّ ، وَواالَعَددَدااللَّاوِويیِّيیَن االثَّالَثَة االَّتي َتليیها (أأيِيااألْسفارَر أأيْیًضا َكَتَب 
ِمْن َحْجِم االِكتابِب  17إإلى  1يُیَشكُِّل َما ِنْسَبُتُه (االَّتي ُتْعَرفُف بالتَّْوررااةِة)  االَخْمَسِة ااألْسفارِرَهِذهِه 

َقدَّرُر ِبُثْلَثْي َحْجِم االَعهِد االَجديید ِبأْسِرهه. يُیَكَذِلَك، َفإننَّ َحْجَم أَأْسفارِر ُمْوسى االَخْمَسة االُمَقدَّسِس ِبُمْجَمِله. 
ْد َخصََّص َهذاا االُجْزَء االَكبيیَر ِمَن االِكتابِب االُمَقدَّسِس للَحديیِث َعْن َهِذهِه االَفْتَرةِة االُمَحدَّدَدةِة وَوَما دَداامَم ااُهللا َق

. االُمِهمَّ يُیريیُدنا أأنْن َنْفَهَم َهذاا االُجْزَءأأنَُّه االتَّارريیخ، ِمَن االُمؤكَِّد  ِمَن  
 

يَیْعقوبَب االَّذيیَن َجاُءوواا َمَعُه إإلى أَأْبناِء وَوَنِجُد في ااآليیاتِت ااألوولى ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج أأْسماَء 
. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االتَّكويیِن أأنَُّهْم َنَزُلواا َمَع َعائالِتِهْم إإلى ِمْصَر ِحيْیَن َحَدَثْت ِتْلَك ِمْصَر

 راايِیم) َسْبعيیَن َشْخًصا.وَوااْبَنيْیِه َمَنسَّى وَوأأْف االَمجاَعُة االرَّهيیَبة. وَوكانَن َعَددُدُهْم َجميیًعا (َمَع يُیوُسَف
. "وَوَماتَت يُیوُسُف وَوُكلُّ إِإْخَوِتِه وَوَجِميیُع ذذِلَك ااْلِجيیِل" :وَوَنْقَرأأ ُهنا  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبِع:   

 
وَوأَأمَّا َبُنو إِإْسَرااِئيیَل َفَأْثَمُروواا وَوَتَوااَلُدوواا وَوَنَمْواا وَوَكُثُروواا َكِثيیًراا ِجداا، وَوااْمَتَألتِت 

ااَألرْرضُض ِمْنُهْم.  
 

ااْنِفجارًراا ُسكَّاِنيیا َحَدثَث َبيْیَن االيَیهودِد آآَنذااكك. َفاألْشخاصُص االسَّْبُعونَن االذيیَن وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ  
ِمَئِة أأْلِف رَرُجٍل َفْوقَق ِسنِّ االَحادِديَیِة َنْحَو ِستَّ َكاُنواا في ِمْصَر َصارُروواا َبْعَد َنْحِو َثالِثِمَئِة َسَنٍة
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وَوَهذاا يُیِريْینا أأنَُّهْم "أَأْثَمروواا وَوَتوااَلُدوواا وَوَنَمْواا وَوَكُثروواا َكثيیًراا . (َعَداا االنِّساء وَوااألْطفالل) نوَواالِعْشريی
َفَقْد َكانَن َعَددُدُهْم يَیَتضاَعُف ُكلَّ َخْمٍس وَوِعْشريیَن َسَنة َتْقريیًبا. ِجداا" (َكما َتقولُل َكِلَمُة ااِهللا).   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   10:  

 
ُهَوذَذاا «ُثمَّ َقامَم َمِلٌك َجِديیٌد َعَلى ِمْصَر َلْم يَیُكْن يَیْعِرفُف يُیوُسَف. َفَقالَل ِلَشْعِبِه: 

َبُنو إِإْسَرااِئيیَل َشْعٌب أَأْكَثُر وَوأَأْعَظُم ِمنَّا. َهُلمَّ َنْحَتالُل َلُهْم ِلَئالَّ يَیْنُمواا، َفيَیُكونَن إِإذَذاا 
َلى أَأْعَدااِئَنا وَويُیَحارِرُبوَنَنا وَويَیْصَعُدوونَن ِمَن َحَدَثْت َحْربٌب أَأنَُّهْم يَیْنَضمُّونَن إِإ

». ااَألرْرضِض  
 

أأيْیًضا رَرااحَح يُیَفكُِّر رْرضض ِمْصر. وَوَقْد إإْسراائيیَل أَأ وَبُنأأنْن يُیغادِدرَر َخافَف ِفْرَعْونُن ِمْصَر االَجديیُد  
ي إإْسراائيیَل َقْد يَیْنَضمُّونَن إإلى ااألْعدااِء وَويُیحارِربونَن َبِن، َفّإننَّ َقاِئًلا إإنَُّه في َحالِل ُحدووثِث َحْربٍب

الْسِتْعبادِد َبني إإْسراائيیَل إإذْذ َنْقَرأأ ِلَذِلَك، وَوَضَع ِفْرَعْونُن ُخطًَّة االِمْصِريیِّيیَن وَويُیغادِدرروونَن أأرْرضَض ِمْصر. 
-11ااألْعداادد في  14 :  

 
يُیِذلُّوُهْم ِبَأْثَقاِلِهْم، َفَبَنْواا ِلِفْرَعْونَن َفَجَعُلواا َعَليْیِهْم رُرؤَؤَساَء َتْسِخيیٍر ِلَكْي 

َمِديیَنَتْي َمَخازِزنَن: ِفيیُثومَم، وَورَرَعْمِسيیَس. وَولِكْن ِبَحْسِبَما أَأذَذلُّوُهْم هَكَذاا َنَمْواا 
وَوااْمَتدُّوواا. َفاْخَتَشْواا ِمْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل. َفاْسَتْعَبَد ااْلِمْصِريیُّونَن َبِني إِإْسَرااِئيیَل 

ٍف، وَوَمرَّرُروواا َحيَیاَتُهْم ِبُعُبودِديیٍَّة َقاِسيَیٍة ِفي االطِّيیِن وَوااللِّْبِن وَوِفي ُكلِّ َعَمل ِبُعْن
ِفي ااْلَحْقِل. ُكلِّ َعَمِلِهِم االَِّذيي َعِمُلوهُه ِبَوااِسَطِتِهْم ُعْنًفا.  

 
ِمْن ِخاللِل االِمْصِريیِّيیَن ااْبَتَدأُأوواا في إإذْذاللِل َبني إإْسراائيیَل  َنرىى ُهنا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ 

االُمعاَمَلِة االَقاِسيَیِة، ااْسَتَمرَّ َبُنو إإْسراائيیَل . وَوبالرَّْغِم ِمْن ِتْلَك إإرْرغاِمِهْم على االِقيیامِم باألْعمالِل االشَّاقَّة
 االشُّعوبَب َتصيیُر. وَوِمَن االُمْدِهِش أأننَّ االرَّخاَء يُیْمِكُن أأنْن يُیْفِسَد االشُّعوبب. وَوَلِكنَّ في االنُُّموِّ ووااالْمِتداادد

أأْكَثَر ُقوَّةًة وَوَصالَبًة ِعْنَدما ُتوااِجُه َتَحدِّيیاتٍت َقِويیَّة. وَوَهذاا يَیْنَطِبُق أأيْیًضا َعلى االَكنيیَسة.   
 

أَأذَذللَّ َبني إإْسراائيیَل وَوأأرْرَهَقُهْم باألْعمالِل االشَّاقَِّة. االَجديیَد وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ ِفْرَعْونَن  
وَوَمَع ذَذِلَك، َكاُنواا يَیْزددااددوونَن َعَددًداا وَوااْنِتشارًراا.   

 
-15ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  22 :  

 
 وَوَكلََّم َمِلُك ِمْصَر َقاِبَلَتِي ااْلِعْبَرااِنيیَّاتِت االلََّتيْیِن ااْسُم إِإْحَدااُهَما ِشْفَرةُة وَوااْسُم

ِحيیَنَما ُتَولَِّداانِن ااْلِعْبَرااِنيیَّاتِت وَوَتْنُظَرااِنِهنَّ َعَلى «ااُألْخَرىى ُفوَعُة، وَوَقالَل: 
وَولِكنَّ ااْلَقاِبَلَتيْیِن ». ااْلَكَرااِسيِّ، إِإنْن َكانَن ااْبًنا َفاْقُتَالهُه، وَوإِإنْن َكانَن ِبْنًتا َفَتْحيَیا

ِلُك ِمْصَر، َبِل ااْسَتْحيَیَتا ااَألوْوَالدَد. َفَدَعا َمِلُك َخاَفَتا ااَهللا وَوَلْم َتْفَعَال َكَما َكلََّمُهَما َم
» ِلَماذَذاا َفَعْلُتَما هَذاا ااَألْمَر وَوااْسَتْحيَیيْیُتَما ااَألوْوَالدَد؟«ِمْصَر ااْلَقاِبَلَتيْیِن وَوَقالَل َلُهَما: 

ْلِمْصِريیَّاتِت، إِإننَّ االنَِّساَء ااْلِعْبَرااِنيیَّاتِت َلْسَن َكا«َفَقاَلِت ااْلَقاِبَلَتانِن ِلِفْرَعْونَن: 
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َفَأْحَسَن ااُهللا إِإَلى ااْلَقاِبَلَتيْیِن، ». َفِإنَُّهنَّ َقِويیَّاتٌت يَیِلْدنَن َقْبَل أَأنْن َتْأِتيَیُهنَّ ااْلَقاِبَلُة
وَوَنَما االشَّْعُب وَوَكُثَر ِجداا. وَوَكانَن إِإذْذ َخاَفِت ااْلَقاِبَلَتانِن ااَهللا أَأنَُّه َصَنَع َلُهَما ُبيُیوًتا. 

ُكلُّ ااْبٍن يُیوَلُد َتْطَرُحوَنُه ِفي االنَّْهِر، «ْرَعْونُن َجِميیَع َشْعِبِه َقاِئًال: ُثمَّ أَأَمَر ِف
».لِكنَّ ُكلَّ ِبْنٍت َتْسَتْحيُیوَنَها  

 
َبْعَد َفَشِل ُخطَِّة ِفْرَعْونَن ااألوولى ِفيْیما يَیْخَتصُّ ِبَبني إإْسراائيیَل، أَأَمَر ِبَقْتِل ُكلِّ َمْولودٍد ذَذَكر.  

ُهناكَك َقاِبَلتانِن ُتساِعداانِن االِعْبرااِنيیَّاتِت في االِوالدَدةة. وَوَقْد أَأَمَر ِفْرَعْونُن َهاَتيْیِن االَقاِبَلَتيْیِن َقاِئًلا: َفَقْد َكاَنْت 
ْوُلودُد ِعْنَدَما ُتْشِرَفانِن َعَلى َتْوِليیِد االنَِّساِء االِعْبَرااِنيیَّاتِت رَرااِقَباُهنَّ َعَلى ُكْرِسيِّ االِوالدَدةِة، َفإنْن َكانَن االَم"

. ِلَذِلَك االَقاِبَلَتيْیِن َكاَنَتا َتَخاَفانِن ااَهللاوَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ  ."َصِبيّیًا َفاْقُتالهُه، وَوإإنْن َكانَن ِبْنتًا فاْتُرَكاَها َتْحيَیا
ِبَذِلَك َمِلُك ِمْصَر وَوِحيْیَن َعِلَم ااْسَتْحيَیَتا ااَألْطَفالَل االذُُّكورر.  . َبْل إإنَُّهماَلْم ُتَنفَِّذاا أَأْمَر االَمِلِك َفإنَُّهَما

َفَأَجاَبَتاهُه:  "ِلَماذَذاا َفَعْلُتَما َهَذاا ااَألْمَر ووااْسَتْحيَیيْیُتَما ااَألْطَفالَل االذُُّكورَر؟"االَقاِبَلَتيْیِن وَوَسَأَلُهَما: ااْسَتْدعى 
. "اتٌت يَیِلْدنَن َقْبَل وُوُصولِل االَقاِبَلِة إِإَليْیهنَّإإننَّ االنَِّساَء االِعْبَرااِنيیَّاتِت َلْسَن َكالِمْصِريیَّاتِت، َفِإنَُّهنَّ َقِويیَّ"  

 
. وَو "َصَنَع َلُهما ُبيیوًتا" (أأيْي أأنَُّه بارَرَكُهَما ِبَنْسٍل) وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ااَهللا "أَأْحَسَن إإلى االَقاِبَلَتيْیِن" 

أأننَّ االَقاِبَلَتيْیِن َلْم َتْكِذبا. َفَقْد َكانَن َما وَواالَحقيیَقُة ِهَي َشْخًصا يَیْكِذبب؟ يَیْسألُل َساِئٌل: َكيْیَف يُیبارِركُك ااهللا َقْد 
ُتَسهُِّل  َقِويیًَّة َبْطٍن ًحا إإذْذ إإننَّ االنِّساَء االِعْبرااِنيیَّاتِت ُكنَّ يَیْمَتِلْكَن َعَضالتِتيْیَقاَلتاهُه ِلِفْرَعْونَن َصِح

اققِّ وَوَلْسَن َكالِمْصِريیَّاتِت االُمَرفَّهاتِت وِوالدَدَتُهنَّ. َفالنِّساُء االِعْبرااِنيیَّاتُت ُكنَّ ُمْعتاددااتٍت َعلى االَعَمِل االشَّ
آآَنذااكك. وَوَما زَزااَلِت االنِّساُء في االَمناِطِق االرِّيیفيیَِّة في ِبالدٍد َكثيیَرةٍة (ِمْثَل ِغيْینيیا االَجديیَدةة وَوَغيْیِرها) يَیِلْدنَن 

في االَحْقِل وَويُیتاِبْعَن َعَمَلُهنَّ َكالُمْعتادِد َبْعَد االِوالدَدةة.   
 

ألْجِل َعَدمِم َقْتِلِهما لألْطفالِل وَوُهناكَك ُنْقَطٌة ُمِهمٌَّة أُأخرىى ُهنا وَوِهَي أأننَّ ااَهللا َبارَركَك االَقاِبَلَتيْیِن  
ألنَُّه يَیْعَلُم َخفايیا ُقلوبِب االَبَشر. وَوِحْكَمِتِه ااِهللا ُحْكِم ااألْبريیاء. وَوأأووًَّلا وَوأأخيیًراا، َفإنَّنا َنِثُق ُكلَّ االثَِّقِة في   

 
ُكلُّ ااْبٍن يُیوَلُد "أَأَمَر َجِميیَع َشْعِبِه َقاِئًال: َن رَرأأىى ِفْرَعْونُن أأننَّ ُخطََّتُه االثَّاِنيَیَة َقْد َفِشَلْت، وَوِحيْی 

". وَويیا َلها ِمْن َجريیَمٍة َبِشَعٍة َحقا! َتْطَرُحوَنُه ِفي االنَّْهِر، لِكنَّ ُكلَّ ِبْنٍت َتْسَتْحيُیوَنَها  
 

االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في  وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي 
االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   

 
وَوذَذَهَب رَرُجٌل ِمْن َبيْیِت َالوِويي وَوأَأَخَذ ِبْنَت َالوِويي، َفَحِبَلِت ااْلَمْرأَأةُة وَووَوَلَدتِت ااْبًنا. 

وَوَلمَّا رَرأَأْتُه أَأنَُّه َحَسٌن، َخبََّأْتُه َثَالَثَة أَأْشُهٍر.   
 

وَوَلْم َتْطَرْحُه  ْتُه َثالَثَة أأْشُهٍرإإذًذاا َفَقْد وَوَلَدتْت َهِذهِه االَمْرأأةُة ااْبًنا. وَوِعْنَدما رَرأأْتُه أأنَُّه َجميیٌل، َخبَّأ 
. في االنَّْهِر َكما أَأَمَر ِفْرَعْونن  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِلِث:   
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وَوَلمَّا َلْم يُیْمِكْنَها أَأنْن ُتَخبَِّئُه َبْعُد، أَأَخَذتْت َلُه َسَفًطا ِمَن ااْلَبْردِدييِّ وَوَطَلْتُه ِباْلُحَمِر 
وَواالزِّْفِت، وَووَوَضَعِت ااْلَوَلَد ِفيیِه، وَووَوَضَعْتُه َبيْیَن ااْلَحْلَفاِء َعَلى َحاَفِة االنَّْهِر.   

 
َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االطِّْفَل االصَّغيیَر َقْد يَیْبكي في إإْخفاِء ِطْفِلها. ااُألممُّ َعْن  فيیِه َجاَء وَوْقٌت َعِجَزتْت 

َفَقْد أأييِّ وَوْقٍت. وَوَقْد كاَنْت َتْعَلُم أأننَّ أأييَّ َشْخٍص ِمْن ِجيْیرااِنها َقْد يَیْشِكيْیها للسُّْلطاتِت االرَّْسِميیَِّة. ِلَذِلَك، 
 اْم َتْطَرْحُه ِليَیموتَت (َكَما أَأَمَر ِفْرَعْونَن). َبْل إإّنها أَأَخَذتْت َسلَقرَّرَرتْت أأنْن َتَضَعُه في االنَّْهِر. وَوَلِكنَّها َل

ُثمَّ وَوَضَعْت ِطْفَلها االصَّغيیَر في االسَّلِّ . االَماِء إإليیِهِبماددَّةِة االزِّْفِت ِلَكْي َتُحْولَل دُدوْونَن دُدخولِل  وَوَطَلْتُه
. راالنَّْه َضفَِّة وَووَوَضَعِت االسَّلَّ َبيْیَن االنَّباتاتِت االَماِئيیَِّة َعلى  

 
-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   6:  

 
َفَنَزَلِت ااْبَنُة ِفْرَعْونَن إِإَلى  وَووَوَقَفْت أُأْخُتُه ِمْن َبِعيیٍد ِلَتْعِرفَف َماذَذاا يُیْفَعُل ِبِه.

االنَّْهِر ِلَتْغَتِسَل، وَوَكاَنْت َجَواارِريیَها َماِشيَیاتٍت َعَلى َجاِنِب االنَّْهِر. َفَرأَأتِت االسََّفَط 
َبيْیَن ااْلَحْلَفاِء، َفَأرْرَسَلْت أَأَمَتَها وَوأَأَخَذْتُه. وَوَلمَّا َفَتَحْتُه رَرأَأتِت ااْلَوَلَد، وَوإِإذَذاا ُهَو 

». هَذاا ِمْن أَأوْوَالدِد ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن«ْبِكي. َفَرقَّْت َلُه وَوَقاَلْت: َصِبيٌّ يَی  
 

َفَقْد وَوَضَعِت ااُألممُّ رَروْوَعَة االِعنايَیِة ااإلَلِهيیَّة. وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا، أأْصِدقائي االُمْسَتِمعيیَن،  
 االصَِّبيِّ أأْخُتَعلى َضفَِّة االنَّْهِر. وَوَقْد وَوَقَفْت ِة َبيْیَن االنَّباتاتِت االَماِئيیَِّطْفَلها في َسلٍّ وَووَوَضَعِت االسَّلَّ 

ِلَتْسَتِحمَّ في في َهذاا االَوْقِت، َنَزَلْت ااْبَنُة ِفْرَعْونَن  َسيَیْجريي! َما ِمْن َبعيید ُترااِقُب وَوررااَحْت االصَّغيیِر 
رْرَسَلْت َجارِريَیَتها إلْحضارِرهِه. االَماِئيیَّة، أَأرَرأأتْت ااْبَنُة ِفْرَعْونَن االسَّلَّ َبيْیَن االنَّباتاتِت وَوِعْنَدما ْهر. االنَّ

، وَوإإذذاا ُهَو يَیْبكي. وَوَمَع أأنَّها َعِلَمْت أأنَُّه ِمْن أأووالدِد وَوِعْنَدما َفَتَحِت االسَّلَّ رَرأأتِت االطِّْفَل االصَّغيیَر
االِعْبرااِنيیِّيیَن، َفَقْد رَرققَّ َقْلُبها َلُه.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبِع:    

 
َهْل أَأذْذَهُب وَوأَأدْدُعو َلِك ااْمَرأَأةًة ُمْرِضَعًة ِمَن «َقاَلْت أُأْخُتُه الْبَنِة ِفْرَعْونَن: َف

» ااْلِعْبَرااِنيیَّاتِت ِلُتْرِضَع َلِك ااْلَوَلَد؟  
 

أأننَّ َفَقْد ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ أُأْخَت االطَّْفِل َكاَنْت ُترااِقُب ِمْن َبعيیٍد َما يَیْجريي. وَوِعْنَدما رَرأَأتْت  
َهْل أَأذْذَهُب وَوأَأدْدُعو َلِك ُمْرِضَعًة ِمَن االِعْبَرااِنيیَّاتِت ِلُتْرِضَع اها َقاَلْت َلها: "ااْبَنَة ِفْرَعْونَن أأَخَذتْت أَأَخ

؟" وَوكانَن ذَذِلَك أَأْمًراا َشاِئًعا آآَنذااكك. َلِك االَوَلَد  
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  10:  
 

َفَذَهَبِت ااْلَفَتاةُة وَودَدَعْت أُأممَّ ااْلَوَلِد. َفَقاَلْت ». ااذْذَهِبي«َفَقاَلْت َلَها ااْبَنُة ِفْرَعْونَن: 
». ااذْذَهِبي ِبهَذاا ااْلَوَلِد وَوأَأرْرِضِعيیِه ِلي وَوأَأَنا أُأْعِطي أُأْجَرَتِك«َلَها ااْبَنُة ِفْرَعْونَن: 

إِإَلى ااْبَنِة ِفْرَعْونَن  َفَأَخَذتِت ااْلَمْرأَأةُة ااْلَوَلَد وَوأَأرْرَضَعْتُه. وَوَلمَّا َكِبَر ااْلَوَلُد َجاَءتْت ِبِه
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إِإنِّي ااْنَتَشْلُتُه ِمَن «وَوَقاَلْت: » ُموَسى«َفَصارَر َلَها ااْبًنا، وَودَدَعِت ااْسَمُه 
».ااْلَماِء  

 
ااْمَرأأةًة ِمَن إإذًذاا، َفَقْد وَوااَفَقْت ااْبَنُة ِفْرَعْونَن َعلى ااْقِترااحِح االَفتاةِة وَوَقاَلْت َلها أأنْن َتْدُعو  

عِع االطِّْفِل. وَوما َكانَن ِمَن االَفتاةِة إإلَّا أأنْن ذَذَهَبْت وَودَدَعْت أأمَّها (االَّتي ِهَي أأممُّ االطِّْفل). االِعْبرااِنيیَّاتِت إلرْرضا
أأنْن َتأُخَذ االطِّْفَل وَوُتْرِضَعُه ُمقاِبَل أَأْجٍر. وَوِعْنَدما َكِبَر االَوَلُد َجاَءتْت ِبِه أأمُُّه  َفقاَلْت َلها ااْبَنُة ِفْرَعْونَن

ى" قاِئَلًة: "إإنِّي ااْنَتَشْلُتُه ِمَن االَماِء". َسْونَن َفَتَبنَّْتُه وَودَدَعِت ااْسَمُه "ُمْوإإلى ااْبَنِة ِفْرَع  
 

ى َبيْیَن أأْهِلِه وَوَتَشرَّبَب االتَّقاليیَد االِعْبرااِنيیََّة َما أَأْعَجَب ُطُرقَق ااِهللا، يَیا َصديیقي! َفَقْد َنَشَأ ُمْوَسوَو 
رَرببِّ ااْلَوَلَد ِفي َطِريیِقِه، َفَمَتى إإذْذ َنْقَرأُأ: " 6: 22ِسْفِر ااألْمثالل وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء في ِمْنُهْم. 

يْیِن. ى َتْعليیًما وَوَتْنِشَئًة َقِويیََّففي ِتْلَك االسَّنوااتِت االَباِكَرةِة، َتَلقَّى ُمْوَس". َشاخَخ أَأيْیًضا َال يَیِحيیُد َعْنُه
ذيي َتَلقَّاهُه في االَمداارِرسِس االِمْصِريیَّة. َسْلِبيیا ِبُكلِّ االتَّعليیِم االَّ وَوِبَسَبِب ِتْلَك االتَّْنِشَئِة َفإنَُّه َلْم يَیَتأثَّْر  

 
َفَقْد َكاَنِت ِلَذِلَك، ال يَیْنَبغي َألَحٍد ِمنَّا أأنْن يَیْسَتِخفَّ ِبالسَّنوااتِت ااألوولى ِمْن ُعْمِر االطِّْفِل.  

ُذ ُنعوَمِة أأْظفارِرِهْم االَكِلماتِت االتَّاِليَیة: "يَیْهَوهه ُهَو أأْطفاِلِهنَّ ُمْنآآذذاانِن ااُألمَّهاتُت االِعْبرااِنيیَّاتُت يَیْهِمْسَن في 
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا أأيْیًضا ِبما َقاَلُه يین: "يَیسوعُع يُیِحبُّك". اِئِلَما أأْجَمَل أأنْن َنْهِمَس في آآذذاانِن أأْطفاِلنا َقااهللا". وَو
في االتي َتَعلََّمها ِمْن أأمِِّه وَوَجدَِّتِه. َفُهَو يَیقولُل االَمسيیِحيیَِّة ِلِتْلميیِذهِه تيیموثاوُوسَس َعِن االَمبادِدئِئ ُبْوُلُس 

إِإذْذ أَأَتَذكَُّر ااِإليیَمانَن االَعِديیَم االرِّيَیاِء االَِّذيي ِفيیَك، االَِّذيي َسَكَن : "5: 1 يیموثاوُوسسإإلى ِتاالثَّاِنيَیِة رِرَساَلِتِه 
َنْغِرُسُه في ذيي أَأَهمِّيَیَة االِميْیرااثِث االرُّووِحيِّ االَّوَوَهذاا يُیريینا  ".أَأووًَّال ِفي َجدَِّتَك َلْوِئيیَس وَوأُأمَِّك أَأْفِنيیِكي

–ْبناِئنا َحيیاةِة أأ وَوال ِسيیَّما في االسََّنوااتِت ااألوولى ِمْن َحيیاِتِهْم.    
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أأممَّ ُمْوسى َقاَمْت ِبَعَمٍل رَرااِئٍع. وَوَقْد َكاَفَأها االرَّببُّ َعلى ذَذِلَك ِبأنْن َجَعَل ااْبَنَة  
ِلَذِلَك، ِعَوًضا َعْن أأنْن َتْفِقَد ااْبَنها ِبَسَبِب ْونَن َتْدَفُع َلها أَأْجًراا ُمقاِبَل إإرْرضاِعها وَوَتْنِشَئِتها َلُه. ِفْرَع

َمْرسومِم ِفْرَعْونن، َشاَء ااُهللا االَعِليُّ أأنْن َتْحَتِفَظ ِباْبِنها وَوأأنْن ُتْرِضَعُه وَوَتْعَتني ِبِه ُمقاِبَل أَأْجٍر أأيْیًضا! 
.ِبَر االَوَلُد َجاَءتْت ِبِه إِإَلى ااْبَنِة ِفْرَعْونَنوَوَلمَّا َك  

 
في االنَّْهِر وَوَنْقَرأأ في االرِّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيیَن أأننَّ أأممَّ ُمْوسى وَوَضَعْتُه في ذَذِلَك االسَّلِّ  

َكَذِلَك، َنْقَرأأ في االرِّساَلِة إإلى أَأووااِمَر ِفْرَعْونَن. باإليیمانن . وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا أأنَّها رَرَفَضْت باإليیمانن
ِباِإليیَمانِن ُموَسى َلمَّا َكِبَر أَأَبى أَأنْن يُیْدَعى ااْبَن ااْبَنِة االِعْبرااِنيیِّيیَن االَكِلماتِت االتَّاِليَیَة َعْن ُمْوَسى: "

ٌع وَوْقِتيٌّ ِباْلَخِطيیَِّة، َحاِسًبا ِفْرَعْونَن، ُمَفضًِّال ِباَألْحَرىى أَأنْن يُیَذللَّ َمَع َشْعِب ااِهللا َعَلى أَأنْن يَیُكونَن َلُه َتَمتُّ
". وَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا، يیا َعارَر ااْلَمِسيیِح ِغًنى أَأْعَظَم ِمْن َخَزااِئِن ِمْصَر، َألنَُّه َكانَن يَیْنُظُر إِإَلى ااْلُمَجازَزااةِة

في َبيْیِت أأبيیِه وَوأأمِّه.  ىُمْوَساالَّتي َعاَشها َصديیقي، َتأثيیَر االسَّنوااتِت ااألوْوَلى   
 

َلِكنَّ ااألْمَر َلْم يَیُكْن ُمَجرَّدَد َتْرِبيَیة أأوْو َتْنِشَئة. َبْل إإننَّ ُمْوَسى َكانَن يُیْدرِركُك في أأْعماقِق َقْلِبِه أأننَّ وَو 
َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح ِلَهذاا االشَّْعِب االِعْبرااِنيِّ. َمشيیَئًة يُیريیُد ااُهللا أأنْن يُیَتمَِّمها ِمْن ِخالِلِه  ُهناكَك

أَأننَّ إِإْخَوَتُه يَیْفَهُمونَن أَأننَّ ااَهللا َعَلى يَیِدهِه يُیْعِطيیِهْم (أأيْي: ُمْوَسى) َفَظنَّ ْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل: "االسَّاِبِع ِم
". وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َكانَن يُیْدرِركُك أأنَُّه َسيَیكونُن أأدَدااةًة َبَشِريیًَّة في يَیِد ااِهللا َنَجاةًة، وَوأَأمَّا ُهْم َفَلْم يَیْفَهُمواا
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وَوَسْوفَف َنْعَلُم االَمزيیَد َعْن َهذاا االَقْصِد ِلَتْخليیِص االشَّْعِب االِعْبرااِنيِّ ِمَن االُعبودِديیَِّة في أأرْرضِض ِمْصر. 
ااإلَلِهيِّ أأْثناَء دِدررااَسِتنا ِلَهذاا االسِّْفر.   

 
أأخيیًراا، َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االَحادديي َعَشر وَواالثَّاني َعَشر:وَو   

 
وَوَحَدثَث ِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم َلمَّا َكِبَر ُموَسى أَأنَُّه َخَرجَج إِإَلى إِإْخَوِتِه ِليَیْنُظَر ِفي 

أَأْثَقاِلِهْم، َفَرأَأىى رَرُجًال ِمْصِريیا يَیْضِربُب رَرُجًال ِعْبَرااِنيیا ِمْن إِإْخَوِتِه،   
َفاْلَتَفَت إِإَلى ُهَنا وَوُهَناكَك وَورَرأَأىى أَأنْن َليْیَس أَأَحٌد، َفَقَتَل ااْلِمْصِرييَّ وَوَطَمَرهُه ِفي 

االرَّْمِل.   
 

وَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا أأننَّ ُمْوَسى َكانَن يَیْشُعُر في أأْعماِقِه أأنَُّه يَیْنَتمي ال إإلى االِمْصِريیِّيیَن، َبْل إإلى  
ُد ااألْشخاصِص إإننَّ ُمْوسى َتَلفََّت ا َفَعَلُه ُمْوَسى ُهنا َخَطًأ َفادِدًحا. وَوَقْد َقالَل أَأَحاالِعْبرااِنيیِّيین. وَوَقْد َكانَن َم

َنْنسى  يَیميیًنا وَويَیَسارًراا، وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْنُظْر إإلى ُفْوقق (أأيْي إإلى االسَّماء). وَوَهذاا َخَطٌأ َنْقَتِرُفُه ُكلُّنا. َفَنْحُن
ٍء وَويَیْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء. وَوَقْد َحاوَولَل ُمْوَسى أأنْن يُیْخفي َجريیَمَتُه ِبأنْن دَدَفَن ُجثََّة أأْحيیاًنا أأننَّ ااَهللا يَیَرىى ُكلَّ َشْي

االرَُّجِل االِمْصِرييِّ في االرَّْمِل.   
 

وَوَمَع أأننَّ ُمْوسى َكانَن يُیْدرِركُك أأنَُّه َسيَیكونُن أَأددااةًة في يَیِد ااِهللا ِلَتْخليیِص َبني إإْسراائيیَل ِمَن  
. االُعبودِديیَِّة، َفإنَُّه َلْم يَیْنَتِظْر َتْوقيیَت ااِهللا. َفَقْد َتَصرَّفَف ِبَطيْیٍش دُدوْونَن أأنْن يَیْنَتِظَر االتَّعليیماتِت ِمَن ااهللا

َقِة االَقادِدَمِة، ِبَمشيیَئِة ااِهللا، َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلك. آآميین!وَوَسْوفَف ُنتاِبُع في االَحْل  
 
  

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َفَمَع أأننَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يَیْسَتْخِدَمنا، ِمَن االُمِهمِّ أأنْن ُنْدرِركَك َعوااِقَب ااتِّكاِلنا على ذِذررااَعِنا وَوُقوَِّتنا. 
 َفإنَُّه ال يُیريیُدنا أأنْن َنتَِّكَل على أأْنُفِسنا أأوْو أأنْن َنْفَعَل َما يَیْحُسُن في أأْعيُیِننا. َبْل ُهَو يُیريیُدنا أأنْن َنتَِّكَل

َعَليْیِه وَوأأنْن َنْفَعَل َمشيیَئَتُه.   
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

الَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتن  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

ِمَن االَخَطِأ، يَیا َصديیقي، أأنْن ُنحاوِولَل ااْسِتباقَق ااِهللا في أأييِّ َشْيٍء. َفِحيْیَن يَیحيیُن االَوْقُت ِلَعَمِل 
َكما يُیريیُد ُهَو (ال َنْحُن)، وَوفي االَوْقِت االذيي يُیريیُدهُه ُهَو (ال شيیَئِة ااِهللا، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك َم

زَزااِئَدةٍة َقْد َتْدَفُعنا إإلى ااالتِّكالِل َعلى ذَذووااِتنا  َنْحن). ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْحَذرَر ِمْن أأيیَِّة َحماَسٍة
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. في َضْوِء ذَذِلَك، َليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا ِحْكَمًة وَوُقوَِّتنا. َفإنْن َفَعْلنا ذَذِلَك، َسُنْخِفُق َكما أَأْخَفَق ُمْوسى
نا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!ادديیباْسِم َفِلَكْي َنتَِّكَل َعَليْیِه وَوَنْفَعل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َمشيیَئِته.   

 


