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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 13:1 – 14:22 22: 14 – 1 :13االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us052# 548م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

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

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

 ااَهَذِمْن  َعَشر ِلثاالثَّاااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،ِمْنَكَنْرجوهُه   
 

َبْعَد أأنْن َنفوزَز في َمْعَرَكٍة رُروْوِحيیٍَّة على َخْصِمنا إإْبليیس، َقْد يَیْدعونا ااُهللا أأْحيیاًنا إإلى َخْوضِض 
 ،أأنْن َتْفَعَل َشيْیًئا َماَلَك ِعْنَدما يَیْحُدثُث ذذِلَك، َهْل يَیْنَبغي َلِكْن وَو .َشرااَسًةَتفوقُق ااألوولى َمْعَرَكٍة أُأخرىى 

َلَقْد وَوَجَد رَرُجُل ااِهللا "ُمْوَسى" َنْفَسُه في َمْوِقٍف ُمشاِبٍه. وَوسْوفَف أَأمْم أأنْن َتْبقى َساِكًنا أأَمامَم االرَّببِّ؟ 
.َما َحَدثَث آآَنذااككىى َبْعَد َقليیٍل َنَر  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  َعَشر ِلثاالثَّاباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:2وو  1: 13َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج    

 
�ب� ُ��َ�� �َ��ِ�ً:  �َ���ْس �ِ� ُ��� �٬�ٍ�ِْ، ُ��� �َ��ِِ� �َرِ�ٍ� ِ�ْ� �َ�ِ� «�َوَ���َ� �ا���

». �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، ِ�َ� �ا�����ِس �َوِ�َ� �اْ���ََ���ِِ�. �إِ����ُ �ِ�  
 

. َفَمَع أأننَّ َجميیَع (ِمَن االنَّاسِس وَواالَبهاِئِم) َبني إإْسراائيیل َنجَّى أأْبكارَرُهَو االَّذيي  َلَقْد رَرأأيْینا أأننَّ ااَهللا 
ااألْبكارِر في ِمْصَر َقْد َهَلُكواا في االضَّْرَبِة االَعاِشَرةِة وَوااألخيیَرةِة، َفإننَّ أأْبكارَر َبني إإْسراائيیَل َلْم يَیْهِلُكواا. 

كريیِس، ِفِبدوونَن َهذاا االتَّاالَبهاِئِم. َلُه ُكلَّ ِبْكٍر ِمَن االنَّاسِس وَوَقدِّسَس ِلَذِلَك، يُیْوصي االرَّببُّ ُموَسى ِبأنْن يُی
َسيَیكونُن َبنو إإسراائيیَل َقْد َعَبُروواا ِمْن ُعبودِديیٍَّة إإلى أأخرىى. وَوألننَّ االِبْكَر ُهَو أأَعزُّ َشيٍء َلدىى االَعاِئَلِة، 

َو ُهأأنْن يُیَقدُِّمواا أأْثَمَن َشْيٍء َلَديْیِهم. وَوَكانَن َتْقديیُس ااألْبكارِر للرَّببِّ يَیْعني أأننَّ االُكلَّ َفإننَّ ااَهللا يَیْطُلُب ِمْنُهْم 
َلُه.   

 
-3ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  

 
 :�ِ�ْ �ا�ْذُ�ُ��و�ا ���ھَ��ا �اْ���َْ��َم �ا��ِ��ي ��ِ��ِ� َ�َ�ْ��ُْ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ� ِ�ْ� «�َو�َ��َل ُ��َ�� �ِ���

�ب� ِ�ْ� ���ُھ�َ�. �َو�َ ��ُْ�َ�ُ� َ�ِ���ٌ�.  ��َْ�ِ� �اْ�ُ��ُ��ِد���٬�ِ، �َ�ِ����ُ ��ِ�ٍَ� �َِ����ٍ� �أَْ�َ�َ�ُ�ُ� �ا���
�ب� �أ�َْر�َض �اَْ���َ�ْ  �َم �أَْ��ُْ� َ���ِرُ���َن �ِ� َ��ْ�ِ� �أَ��ِ�َ�. �َو��َُ���ُن َ��َ� �أ�َْدَ��ََ� �ا���

�����َ� �َو�اْ���َ�ُ�ِ������َ� �ا���ِ� َ��ََ�  �اْ�َ�ْ�َ����ِ����َ� �َو�اْ�ِ��������َ� �َو�ا�َُ���ِر�����َ� �َو�اْ�ِ���
 � َ� �َْ��َُ� ���ھِ��ِه �اْ�ِ�ْ�َ��َ �ِ� ��َ��َِ� �أ�َْن ��٬�ََ���ِ�ُْ، �أ�َْرً�� �َ��ِ�ُ� �َ�َ�ً� �َو٬��َ�ًَ، �أَ�

 �ٌ���َِ� . �ب� ���ِ� �ٌ���ِ �ِ�� �ْ�ِ�. َ�ْ�َ��َ �أ�َ����ٍم �َ�ُْ�ُ� �َِ���ً��ا٬، �َو�ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��� ���ھَ��ا �ا���
ْ�َ��َ �ا��َ����ِم٬، �َو�َ ��َُ��ى ِ�ْ�َ��َك ٬�ٌ�َِ��ْ�ُ، �َو�َ ��َُ��ى ِ�ْ�َ��َك َ�ِ���ٌ� �ِ�  ��ُْ�َ�ُ� �ا���

 َ��ِ��ُُ� �ِ���ِ�َ.  
 

َبيْیِت  االيَیْومَم االذيي أَأْخَرَجُهْم فيیِه االرَّببُّ ِمْنإإذًذاا، َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْذُكروواا  
االُعبودديیَِّة في ِمْصر. وَويُیعيیُد االرَّببُّ ُهنا َتْذكيیَرُهْم بالَوْعِد االَّذيي َقَطَعُه آلباِئِهْم ِبَشأنِن ااألرْرضِض االتي 

َتفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًلا.  
 

-8وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا ِلَبني إإْسراائيیَل في ااألْعداادد   16:  
 

�ب� ِ���َ� « �َو�ُْ��ُِ� �اْ��ََ� �ِ� �ذ�َِ� �اْ���َْ��ِم �َ��ِ�ً: ِ�ْ� �أَْ�ِ� َ�� َ��ََ� �إِ�َ�� �ا���
��٬�َ�َْ، �أَْ�َ�َ��ِ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�. �َو��َُ���ُن �ََ� َ��ََ��ً َ��َ� ��َِ��َك٬، �َو�َْ�َ���ًر�ا ��َْ�َ� َ���ْ 

�ب� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�.  �ب� �ِ� �َِ�َ�. �َ����ُ ��ِ�ٍَ� �َِ����ٍ� �أَْ�َ�َ�َ� �ا��� �َِ�ْ� �َُ���َن َ�ِ���َ��ُ �ا���
�َو��َُ���ُن َ��َ� �أ�َْدَ��ََ� « �َ�َْ��َ�ُ ���ھِ��ِه �اْ��َِ���َ��َ �ِ� �َوْ���َِ�� ِ�ْ� َ��ٍَ� �إِ�َ� َ��ٍَ�.

�ب� �أ�َْر�َض �اْ�َ�ْ�َ����ِ����َ� َ�َ�� َ��َ  �ُم �ا��� َ� �ََ� �َو��٬�َِ��َ، �َو�أَْ��َ��َك �إ�ِ������َھ�٬، �أَ��َ� �ُ�َ��
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ُ���ُر  �ب� ُ��� �َ��ِِ� �َر٬�ٍ�ِ، �َوُ��� �ِْ�ٍ� ِ�ْ� �ِ�َ��ِج �اْ���ََ���ِِ� �ا���ِ� �َُ���ُن �ََ�. �ا��� ���ِ�
. �َو�ِ��� ُ��� �ِْ�ِ� ِ�َ���ٍر �َْ�ِ����ِ� �َِ���ٍة. �َو�إ�ِْن �َْ� �َْ�ِ��ِه �َ�َ�ْ  �ب� ِ�ُ� ُ��ُ��َ�ُ. �َوُ��� �ِ���

�َو��َُ���ُن َ��َ� َ��َ�ََ� �اْ��َُ� َ�ً��ا �َ��ِ�ً: َ�� « �ِْ�ِ� �إِْ�َ���ٍن ِ�ْ� �أ�َْو��َِد�َك �َْ�ِ����ِ�.
�ب� ِ�ْ� ِ�ْ�َ� ِ�ْ� ��َْ�ِ� �اْ�ُ��ُ��ِد���ِ�.  �َوَ���َن ���ھَ��ا؟ �َ�ُ��ُل ��َ�ُ: ��ِ�ٍَ� �َِ����ٍ� �أَْ�َ�َ��َ� �ا���

� �َ�َ��� �ِْ�َ�ْ��ُن  �ب� �َ�ََ� ُ��� �ِْ�ٍ� �ِ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، ِ�ْ� �َ�� َ�ْ� �إ�ِْط�َ�ِ�َ� �أ�َن� �ا���
ُ���َر ِ�ْ� ُ��� �َ��ِِ�  �ب� �ا��� �ِْ�ِ� �ا�����ِس �إِ�َ� �ِْ�ِ� �اْ���ََ���ِِ�. �ِ��َِ� �أَ�َ� �أ�َْذ�َُ� �ِ���

��َِ��َك٬، �َوِ�َ���َ�ً ��َْ�َ�  �َر٬�ٍ�ِ، �َو�أَْ�ِ��ي ُ��� �ِْ�ٍ� ِ�ْ� �أ�َْو��َِد�ي. ��َ�َُ���ُن َ��ََ��ً َ��َ�
�ب� ِ�ْ� ِ�ْ��َ  ».َ��ْ���َْ�َ�. �َ����ُ ��ِ�ٍَ� �َِ����ٍ� �أَْ�َ�َ��َ� �ا���  

 
َقْد َكاَنِت االَحيَیوااناتُت االطَّاِهَرةُة ِهَي االتي ُتَقدَّمُم ِمْنها االذَّباِئُح للرَّببِّ ألنَّها َتْرِمُز إإلى يَیسوعَع ل 

. أأمَّا االَبهاِئُم َغيْیُر االطَّاِهَرةِة َفكاَنْت َتْرِمُز إإلى ااإلْنسانِن االَخاِطِئ االَّذيي يَیْحتاجُج إإلى االِفدااء. االَمسيیح
. االَحيَیوااناتِت َغيْیِر االطَّاِهَرةِة أأْبكارِر َشاةًة َبَدًلا ِمْنِمْن َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدُِّمواا ِلَذِلَك، َكانَن ااُهللا يَیْطُلُب 

ِفدااَء االِحمارِر ِبَشاةٍة َعَوًضا  انَن وَوسيیَلَة رُركوبٍب وَوَنْقٍل، كانَن َبنو إإْسراائيیَل يُیَفضِّلونَنوَوألننَّ االِحمارَر ك
َعْن َجميیِع االَحيَیوااناتِت َغيْیِر االطَّاِهَرةِة. َكَنموذَذجٍج َعْن َقْتِلِه. وَوَقْد ذُذِكَر االِحمارُر ُهنا   

َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَنُه االِبْكَر  ووفيیما يَیْخَتصُّ باألووالدِد، كانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمْن
وَوِمْن أأْجِل ِفدااِء َهؤالِء ااألْبكارِر، َكانَن يَیْنَبغي ِلبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدُِّمواا االذَّباِئَح للرَّببِّ للرَّببِّ. 

ِعَوًضا َعْن أأووالدِدِهم.  
 

َما الَل َبني إإْسراائيیَل يَیَتساَءلونَن َعْن وَوَكانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ َهِذهِه االُممارَرساتِت َسَتْجَعُل أأْطف 
أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه ُهَو االَّذيي يَیْجريي. وَوحيینئٍذ، يَیِجُب على ااآلباِء أأنْن يُیجيیبواا أأْبناَءُهْم وَوأأنْن يُیْخِبرووُهْم 

أأْنَقَذُهْم ِمَن االُعبودديیَِّة وَوأَأْخَرَجُهْم ِمْن ِمْصر.    
 

االَحديیِث َعِن االَعالَمِة االَّتي َعلى االيَیِد َلْم يَیْفَهُمواا َمْغزىى االُمؤِسِف أأننَّ َبني إإْسراائيیَل ِمْن وَو 
كانَن ااُهللا يُیريیُد ِمْنُهْم أأنْن يُیَنفُِّذوواا وَوَصايیاهه في َحيیاِتِهْم وَوأأنْن َفَقْد  .اَبِة االَّتي َبيْیَن االَعيْیَنيْیِنوَواالِعَص

َصَنُعواا ُعلَبًة َصغيیَرةًة َلها ِسواارٌر ِجْلِدييٌّ يُیْرَبُط على َف َفِهُمواا ذَذِلَك َحْرِفيیامارِرُسوَها َعَمِليیا. وَوَلِكنَُّهْم يُی
وَوَلِكنَّ ااَهللا االَعِليَّ ال يَیْهَتمُّ ِمَن االشَّريیَعِة. ُمَعيیََّنٍة االرَّأأسِس أأوِو االيَیِد. وَوكاُنواا يَیَضعونَن في ِتْلَك االُعْلَبِة آآيیاتٍت 

باألمورِر االظَّاِهِريیَِّة، َبْل يَیْهَتمُّ ِبحالِل ُقلوِبنا.   
 

-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   19:  
 

ْ�َ� �أ�َن� �َ �َْ� ���َْ�ِ����ِھْ� �ِ� �طَِ���ِ� �أ�َْر�ِض  � �أ�َْط�ََ� �ِْ�َ�ْ��ُن �ا��� �َوَ���َن �َ��
ْ�ُ� �إ�َِذ�ا �َر�أ�َْو�ا «�اْ��َ�َْ�ِ�����ِ����َ� َ�َ� �أَ���َ�� �٬�َ����ٌَِ، ��َن� �َ �َ��َل:  �ِ�َ�� ��َْ�َ��َم �ا���

���ِ� �َْ�ِ� ُ���ٍف. ». �ا �إِ�َ� ِ�ْ��َ َ�ْ��ً� �َو��َْ�ِ�ُ�� ْ�َ� �ِ� �طَِ���ِ� �َ�� �َ��ََد�ا�َر �ُ �ا���
�َوَ�ِ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ُ��ََ����ِ���َ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. �َو�أََ�َ� ُ��َ�� ِ��َ��َم 

�ن� �َ �إِ «��ُ�ُ�َ� ٬���َ�َُ، �َ����ُ َ���َن �َِ� �اْ��َْ��ََ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َِ�ْ�ٍ� �َ��ِ�ً: 
».َ���َْ��َ�ُِ�ُ�ْ� �َ�ُْ�ِ�ُ��و�َن ِ��َ�ِ�� ِ�ْ� ���ُھ�َ� َ�َ�ُ��ْ   
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يُیوُسَف َنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ُمْوَسى أَأَخَذ ِعظامَم يُیْوُسَف َمَعُه. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ  
ااْسَتْحَلَف َبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْفَعلواا ذَذِلَك.   

 
نن. وَوَلْو أأنَُّهْم إإلى أأرْرضِض َكْنعاَقريیٌب للُوُصولِل  ْوَجُد َطريیٌقيُیُه كانَن ااإلشارَرةُة إإلى أأنَّوَوَتْجُدرُر  

َنْحٍو َسْبَعِة أأيیَّامٍم. وَوَلِكنَّ ااَهللا َكانَن يَیْعَلُم أأنَُّهْم َليْیُسواا ُمْسَتِعدِّيیَن ِلَذِلك. َسَلُكواا ذَذِلَك االطَّريیِق َلَوَصُلواا في 
َلْن يَیْصُمدوواا ألننَّ إإيیماَنُهْم بالرَّببِّ َلْم يَیُكْن َقِويیا َبْعد. َفإنْن َخَرجَج االَفَلْسطيینيیُّونَن ِلُمحارَرَبِتِهْم، َفإنَُّهْم 

–ا ِبإعادَدِتِهْم إإلى أأرْرضِض االُعبودِديیَِّة وَوكانَن ذَذِلَك االَخْوفُف َكفيیًل أأيْي إإلى ِمْصر. ِلَذِلَك، كاَنْت رِرْحَلُة  
وَوكاَنِت االَبرِّيیَِّة َضروورَرةًة ُمِلحًَّة ِلَكْي يَیَتَعلََّم َبُنو إإْسراائيیَل ِمْن ِخالِلها أأنْن يَیتَِّكُلواا على االرَّببِّ إإَلِهِهم. 

وَوَسْوفَف َنرىى ُهْم َسيَیَروْونَن ِمْن ِخالِلها َمَحبََّة االرَّببِّ، وَوُقْدرَرَتُه، وَوأَأماَنَتُه. رِرْحَلُة االَبرِّيیَِّة ُمِهمًَّة أأيْیًضا ألنَّ
َتَعلَُّمواا االَكثيیَر َعِن االرَّببِّ ااإلَلِه في َهِذهِه االرِّْحَلة. وَوَقْد رَرأَأوْواا ِبُأمم في َهذاا االسِّْفِر أأننَّ َبني إإْسراائيیَل 

ِة ِبِهْم، وَوَسدِّ ااْحتيیاَجاِتِهْم، ووااْسِتجاَبِة َصَلوااِتِهم. أأْعيُیِنِهْم أأنَُّه َقادِدرٌر َعلى االِعنايَی  
 

-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  22:  
 

�ب� ��َِ���ُ�  ���ِ�. �َوَ���َن �ا��� ��َت �َو�ََ��ُ��ا �ِ� �إ�ِ��َ��َم �ِ� �طََ��ِف �اْ��َ�� �َو�ا�ْر�ََ��ُ��ا ِ�ْ� ُ���
��ِ��َْ�ِ����َُ�ْ� �ِ� �ا���٬�ِ���ِ، �َو��َْ��ً �ِ� َ�ُ���ِد �َ��ٍر �أََ��َ��ُ�ْ� ��ََ���ًر�ا �ِ� َ�ُ���ِد َ�َ���ٍب 

َ���ِب ��ََ���ًر�ا  ��ِ�ُِ��َء ��َُ�ْ�. �َِ�ْ� ��َْ�ُ���ا ��ََ���ًر�ا �َو��َْ��ً. �َْ� ��َْ�َ��ْح َ�ُ���ُد �ا���
.�ِ�ْ �َوَ�ُ���ُد �ا�����ِر ��َْ��ً ِ�ْ� �أََ���ِم �ا���  

 
 انَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْرَتِحُلواا َنهارًراا وَوَليْیًلاِمْن أأْجِل االُخرووجِج ِمْن ِتْلَك االِمْنَطَقِة، َك 

االرَّببُّ وَوَكانَن االرَّببُّ يَیسيیُر أَأماَمُهْم َنهارًراا ِمْن ِخاللِل َعُمودِد َسحابٍب. وَوفي االلَّيْیِل، َكانَن . إإلى ِحيْین
رر. َنا َعُمودِديَیْهِديیهْم في االطَّريیِق ِمْن ِخاللِل   

 
االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في  احِحَحْصيي االُمْسَتِمع، إإلى ااألوَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیز 

-1ااألْعداادد  4:  
 

�ُب ُ��َ�� �َ��ِ�ً:  َ���ْ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �أ�َْن ��َْ�ِ�ُ���ا �َو��َْ�ِ��ُ��ا �أََ���َم �َِ� «�َوَ���َ� �ا���
�اْ�ِ���ُ��و�ِث ��َْ�َ� َ�ْ�َ��َل �َو�ا٬�ِ�َْ��ْ، �أََ���َم �َْ�َ� َ��ُ��َن. ُ��َ��ِ��َ�ُ �َْ�ِ��ُ��َن ِ�ْ�َ� 

: ���ُھْ� ُ�ْ��َ�ُِ���َن �ِ� �ا��َْر�ِض. �َِ� �اْ��َْ�ِ�. ��َ�َ�ُ��ُل �ِْ�َ�ْ��ُن َ�ْ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ��َ 
 �ُ �ُد �َْ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن َ���� ��َْ�َ�� �َو�َر�اَء���ُھ٬�ْ، �َ�َ�ََ��� �اْ��َْ��ََ� َ���َْ��ِ�ِ� �اْ��َْ�ُ�. �َو�أَُ���

�ب�  �َ�ََ��ُ��ا ». �ِ�ِْ�َ�ْ��َن �َو�َِ�ِ���ِ� ٬�ِ��ِ�ْ��َ، �َو��َْ�ِ��ُف �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �أَ��� �أَ�َ� �ا���
  ���ھَ�َ��ا.

 
. إإذًذاا، َكانَن االرَّببُّ ُهَو االَّذيي أَأرْرَشَد َبني إإْسراائيیَل إإلى االَمكانِن االَّذيي يَیْنَبغي أأنْن يَیْنِزُلواا فيیِه 

َفَقْد كاَنْت وَوكانَن َمْن يَیْنُظُر إإليیِهْم في ذَذِلَك االَمكانُن يَیُظنُّ أأنَُّهْم ُمحاَصروونَن ِمْن ُكلِّ ِجَهة وَوَلْن يَیْنُجواا. 
، وَواالَبْحُر ااألْحَمُر ِمْن يَیسارِرِهْمٌة َعْن يَیميیِنِهْم، وَوِسْلِسَلٌة َجَبِليیٌَّة أأخرىى َعْن ُهناكَك ِسْلِسَلٌة َجَبِليیَّ

وَوكانَن َهذاا ُهَو َقْصُد االرَّببِّ َتماًما. َفَقْد َكانَن يُیريیُدُهْم أأنْن يَیْعَلُمواا أَأماِمِهْم، وَوَجيْیُش ِفْرَعْونَن ِمْن َخْلِفِهْم. 
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َبني َلْن يَیَتوااَنى في ااالْنِقضاضِض َعلى وَوكانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ ِفْرَعْونَن ْنُه. يَیقيیًنا أأننَّ االنَّجاةَة ِهَي ِم
إإْسراائيیَل وَوإإْهالِكِهْم.   

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  

 
ْ�َ� �َْ� ���َھَ��َب٬، �ََ����َ� �َْ�ُ� �ِْ�َ�ْ��َن �َوَ���ِ�ِ��ِه َ��َ�  � �أُْ��َِ� َ��ُِ� ِ�ْ�َ� �أ�َن� �ا��� ��َ�َ�

ْ�ِ�. �َ�َ��ُ��ا:  �ََ��� » َ���َذ�ا �ََ�ْ��َ� َ���� �أ�َْط�َْ��َ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ��ِ�َ�؟«�ا���
َ�ْ�َ��َ��َ�ُ �َو�أََ�َ� �َْ�َ���ُ َ�َ���ُ. �َو�أََ�َ� ِ��� ِ��َِ� َ�ْ�َ��ٍَ� ُ�ْ��ََ��ٍَ� �َوَ���َِ� َ�ْ�َ��َ��ِت 

�ب� �َْ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن َ��ِِ� ِ�ْ�َ� ِ�ْ�َ� �َوُ��ُ��ًد�ا َ�ْ�َ���ِ���ً َ��َ� َ�ِ���ِ��َ��.  �َد �ا��� �َوَ���
َ���� َ�َ�� �َو�َر�اَء �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َو�َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� َ���ِرُ���َن ��ِ�ٍَ� �َر��ِ�َ�ٍ�. �ََ�َ�� 

�اْ�ِ�ْ�ِ������َن �َو�َر�اَء���ُھْ� �َو�أ�َْد�َرُ�����ُھْ�. َ�ِ���ُ� َ��ْ�ِ� َ�ْ�َ��َ��ِت �ِْ�َ�ْ��َن �َو�ُْ�َ����ِِ� 
 ٬، �َو���ُھْ� �َ��ِز�ُ��َن ِ�ْ�َ� �اْ��َْ�ِ� ِ�ْ�َ� �َِ� �اْ�ِ���ُ��و�ِث٬، �أََ���َم �َْ�َ� َ��ُ��َن.�َوَ��ْ�ِ���ِ 

� �اْ��ََ��َب �ِْ�َ�ْ��ُن �َر�ََ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ٬�ْ�َُ���ُ���ُ، �َو�إ�َِذ�ا �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �َر�اِ��ُ��َن  ��َ�َ�
�ا٬، �َوَ�َ��َخ �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �إِ�َ  . �َو�َ��ُ��ا �ُِ��َ��: �َو�َر�اَء���ُھْ�. �َ�َِ�ُ�ِ��ا ِ�ّ�ً �ب� � �ا���

���ِ�؟ َ���َذ�ا َ��َْ�َ� « ���َھْ� �َ����ُ ��َْ�َ�ْ� �ُ�ُ��ٌر �ِ� ِ�ْ�َ� �أََ�ْ��َ�َ� �ِ�َُ���َت �ِ� �اْ��َ��
�ِ�َ� َ���� �أَْ�َ�ْ��َ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�؟ �أَ��َْ�َ� ���ھَ��ا ���ُھَ� �اْ�َ���َُم �ا��ِ��ي َ���ْ��َ��َك ��ِِ� �ِ� 

َ���� �َ�َْ�ِ��َم �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�؟ �َ����ُ َ��ْ�ٌ� �َ�َ� �أ�َْن �َْ�ِ��َم  ِ�ْ�َ� �َ��ِ��ِ�َ�: ُ��� 
 ِ���� ». �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� ِ�ْ� �أ�َْن �َُ���َت �ِ� �اْ��َ��  

 
َنرىى ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ِفْرَعْونَن َلْم يَیَتَغيیَّْر يَیْوًما. َفها ُهَو يَیْنَطِلُق وَوررااَء َبني  

ِمْنُه. َلْن يَیْنُجواا َقْد وَوَقُعواا في َفخٍّ وَوِعْنَدما َعِلَم أأنَُّهْم في ذَذِلَك االَمكانِن َظنَّ أأنَُّهْم  إلْهالِكِهْم.إإْسراائيیَل 
َقْد َخَرُجواا َعَليْیِهْم، رَرااُحواا يَیْصُرخونَن إإلى االرَّببِّ وَوِعْنَدما أَأدْدرَركَك َبُنو إإْسراائيیَل أأننَّ ِفْرَعْونَن وَوَجيْیَشُه 

نَُّه َليْیَسْت ُقُبورٌر ِفي ِمْصَر أَأَخْذَتَنا ِلَنُموتَت ِفي االَبرِّيیَِّة؟ َماذَذاا َصَنْعَت ِبَنا َهْل َأل"وَويَیقولونَن ِلُموَسى: 
َحتَّى أَأْخَرْجَتَنا ِمْن ِمْصَر؟ أَأَليْیَس هَذاا ُهَو االَكَالمُم االَِّذيي َكلَّْمَناكَك ِبِه ِفي ِمْصَر َقاِئِليیَن: ُكفَّ َعنَّا 

". ُه َخيْیٌر َلَنا أَأنْن َنْخِدمَم االِمْصِريیِّيیَن ِمْن أَأنْن َنُموتَت ِفي االَبرِّيیَِّةَفَنْخِدمَم االِمْصِريیِّيیَن؟ َألنَّ  
 

وَوَمَع ذَذِلَك، َفإنَُّه َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُمْوَسى َكانَن في َمْوِقٍف ال يُیْحَسُد َعَليْیه! 
:14وو  13االرَّببَّ َقْد أَأَعدَّ َخالًصا َعظيیًما للشَّْعِب. ِلذاا فإنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
 :�ِ�ْ �ب� �ا��ِ��ي «�َ�َ��َل ُ��َ�� �ِ��� �َ �ََ���ُ��ا. �ِ�ُ��ا �َو�اْ��ُُ��و�ا َ��َ�َص �ا���

�َ�ِ����ُ َ�َ�� �َر�أ�َْ��ُُ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �اْ���َْ��َم٬، �َ �َُ���ُد�و�َن �ََ��ْو��َُ�ْ� ��َْ��َُ���ُ �َُ�ُ� �اْ���َْ��َم. 
�ب� ��ُ�َ��ُِ� َ�ْ�ُ�ْ� �َو�أَْ��ُْ� �َْ�ُ��ُ��نَ  ».�أ�َْ�ً�� �إِ�َ� �ا�َ�َِ�. �ا���  

 
-15َرأُأ في ااألْعداادد فإنَّنا َنْق لَكِلذوَوَلِكنَّ ُمْوَسى َلْم يَیُكْن يَیْعَلُم َبْعد َكيْیَف َسيَیْفَعُل ااُهللا ذَذِلَك!  

18:  
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�ب� �ُِ��َ��:  ؟ �ُْ� �ِ�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �أ�َْن ��َْ�َ��ُ��ا. «�َ�َ��َل �ا��� َ�� �ََ� �َْ�ُ��ُخ �إِ�َ��
�َو�ا�ْر�َْ� �أَْ�َ� َ�َ���َك �َوُ��� ��ََ��َك َ��َ� �اْ��َْ�ِ� �َو٬�����ُُ، ��َ�َْ�ُ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ� 

�دُ  �ُ�ُ��َب �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� َ���� ��َْ�ُ��ُ��ا  �َوَ�ِ� �اْ��َْ�ِ� َ��َ� �اْ���َ��َِ�ِ�. �َو���َھ� �أَ�َ� �أَُ���
ُ� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن �َوُ��� ٬�ِ��ِ�ْ��َ، �َِ�ْ�َ��َ���ِِ� �َو�ُْ�َ����ِِ�. ��َ�َْ�ِ��ُف  �َو�َر�اَء���ُھ٬�ْ، �َ�َ�ََ���

ُ� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن �َوَ�ْ�َ��َ���ِِ� �َو�ُْ�َ����ِ�ِ  �ب� ِ���َ� �أَ�ََ��� ». �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �أَ��� �أَ�َ� �ا���  
 

نا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ُمْوَسى ااْلَتجَأ إإلى ااِهللا ألنَُّه االَوحيیُد االقادِدرُر أأنْن يُیَنجِّي االشَّْعَب. وَوَنرىى ُه 
 َقْد َقالَل َلُه ااُهللا إإننَّ وَوْقَت االَعَمِل َقِد ااْبَتَدأأ. َفُهناكَك وَوْقٌت للصَّالةِة دُدوْونَن َشكٍّ. وَوَلِكْن يَیِجُب َعَليْینا أأنْنوَو

يَیقولَل ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْرَحُلواا ِلَذِلَك، قالَل االرَّببُّ ِلُموَسى أأنْن ْقًتا للَعَمِل أأيْیًضا. َنَتَعلََّم أأننَّ ُهناكَك وَو
على االَبْحِر  هُهيَیَديَیُمدَّ وَو هُهَعَصاباتِّجاهِه االَبْحِر. ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى، َكانَن يَیْنَبغي ِلُموَسى أأنْن يَیْرَفَع 

يَیْعَلُم أأننَّ االرَّببُّ . وَوكانَن إِإْسَرااِئيیَل ِفي وَوَسِط االَبْحِر َعَلى االيَیاِبَسِةَبُنو ِلماذذاا؟ ِلَكْي يَیْدُخَل يَیُشقَُّه. وَو
. َغَرًقا . وَوَلِكنَُّه كانَن ُمْزِمًعا أأنْن يُیْهِلَك ِفْرَعْونَن وَوَجيْیَشُهَبني إإْسراائيیلَسيَیَتَعقَُّب ِفْرَعْونَن   

 
:20وو  19 يْینُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد  

 
��ُِ� �أََ���َم َ�ْ�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َوَ���َر �َو�َر�اَء���ُھ٬�ْ، �َو�اْ��َ�ََ� �َ�ْ��َ�ََ� َ���َُك �ِ   �ا���

َ���ِب ِ�ْ� �أََ��ِ��ِ�ْ� �َو�َو�ََ� �َو�َر�اَء���ُھْ�.  �ََ�َ�َ� ��َْ�َ� َ�ْ�َ�ِ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� َ�ُ���ُد �ا���
َ���ُب �َو�ا�����َُم �َو�أََ��َء �ا����ْ�َ�.  �َ�َْ� ��َْ��َِ��ْب ���ھَ��ا �َوَ�ْ�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َوَ���َر �ا���

�إِ�َ� �َذ�ا�َك ُ��� �ا����ْ�ِ�.  
 

وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ َعمودَد َسحابٍب َكانَن يُیْرِشُد َبني إإْسراائيیَل َنهارًراا، وَوأأننَّ َعمودَد َنارٍر  
إِإْسَرااِئيیَل إإلى االُمَؤخََّرةِة َبني ااْنَتَقَل َمَالكُك ااِهللا االَِّذيي َكانَن يَیَتَقدَّمُم أأمَّا ااآلنْن َفَقِد َكانَن يُیْرِشُدُهْم َليْیًلا. 

َبني وَوَجيْیِش ِفْرَعْونَن َبيْیَن  وَوَكَذِلَك ااْنَتَقَل َعُمودُد االسََّحابِب ِمْن أَأَماِمِهْم وَووَوَقَف وَورَرااَءُهْم َفَدَخَل .َخْلَفُهْم
ا على االِمْصِريیِّيیَن، وَوِضيَیاًء على َبِني إِإْسَرااِئيیَل، َفَلْم ا َقاِتًمالًموَوَصارَر َعُمودُد االسََّحابِب َظإإْسراائيیل. 

.يَیْقَتِربْب أَأَحُدُهَما ِمَن ااآلَخِر َطَواالَل االلَّيْیِل  
 

: 22وو  21يْین َنْقَرأأ في االَعَددَدوَوَلِكْن َما االَّذيي َحَدثَث في ِتْلَك ااألْثناِء؟    
 

�ب� �اْ��َْ�َ� �ِِ���ٍ� َ�ْ���ِ��ٍ� َ�ِ���َ��ٍة ُ���  �َوَ��� ُ��َ�� ��ََ��هُ َ��َ� �ا٬�ِ�َْ��ْ، �َ�َْ�َ��ى �ا���
�ََ�َ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ� �َوَ�ِ� �ا����٬�ِ�ْ، �َوَ�َ�َ� �اْ��َْ�َ� ��َ��َِ��ً �َو�اْ�َ��� �اْ�َ��ُء. 
َ�ْ� ��َِ�����ِِ�ْ� �َوَ�ْ� ��ََ���ِر���ِھْ�. �اْ��َْ�ِ� َ��َ� �ا٬�ِ�َِ��َ���ْ، �َو�اْ�َ��ُء ُ���ٌر ��َُ��ْ   

 
رَرددَّتِت االَبْحَر إِإَلى االَورَرااِء، وَوَحوََّلْتُه إِإَلى إإذًذاا َفَقْد أأرْرَسَل االرَّببُّ َطواالَل ِتْلَك االلَّيْیَلِة رِريْیًحا َشْرِقيیًَّة  

ْت َفكاَناالِميیاهُه ليَیاِبَسِة. أأمَّا وَودَدَخَل َبنو إإسراائيیَل في وَوَسِط االَبْحِر على اا يَیاِبَسٍة. وَوَهَكَذاا ااْنَشقَّ االَبْحُر
َعْن يَیميیِنِهْم وَوَعْن يَیسارِرِهْم. َعظيیَميْیِن َكُسْورَريْیِن   
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ُكْنَت ِممَّْن ال يُیَصدِّقونَن  . َفإنْنَهِذهِه االِقصَّةنََّك ال ُتَصدِّقُق إإوَوَقْد َتقولُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع،  
َفُهناكَك أأناسٌس يُیْنِكروونَن ُقْدرَرُتُه؟" ِهَي َحْجُم إإَلِهَك؟ وَوَما َو ُهَهِذهِه االِقصََّة، ااْسَمْح لي أأنْن أأْسأَلَك: "َما 

َبُنو إإْسراائيیَل َكاَنْت ِمْنَطَقًة َضْحَلَة االَماِء. وَوَلِكنَّنا ِمْنها َهِذهِه االُمْعِجَزةِة َقاِئليیَن إإننَّ االِمْنَطَقَة االتي َعَبَر 
ُهَو ااْعِتقادُدُهْم َحقا َفإنَُّهْم أَأَمامَم ُمْعِجَزةٍة أأخرىى وَوِهَي أأننَّ َهذاا ُه إإنْن َكانَن َنُرددُّ على َهؤالِء قاِئليیَن إإنَّ

ِبِميیاهٍه َضْحَلٍة! االضَّْخَم االرَّببَّ أَأْغَرقَق َجيْیَش ِفْرَعْونَن   
 

ِجَزةَة وَوَلِكنَّنا ُنوِمُن، يیا َصديیقي، ِبَما َتقوُلُه َكِلَمُة ااِهللا. َفَقْد َكانَن ااُهللا ُهَو االَّذيي َصَنَع ِتْلَك االُمْع 
ِلُكلٍّ ِمْن َبني إإْسراائيیَل وَوِفْرَعْونن. وَوَقْد يَیْسَمُح ااُهللا َلنا أأْحيیاًنا أأنْن ُنوااِجَه  ِلَكْي يَیَتَمجََّد وَويُیْظِهَر ُقْدرَرَتُه

يَیَتَمجََّد ُهَو في َهِذهِه االظُّرووفِف ِمْن ِخاللِل إإْعالنِن ُقوَِّتِه وَوُسْلطاِنِه. ُظرووًفا ُمْسَتحيیَلًة ِلَكْي   
 

وَوَلِكنَّ َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد َكانن َبُنو إإْسراائيیَل في وَوْضٍع يَیاِئٍس ِجداا وَوال رَرجاَء َلُهْم. وَوَكما 
رَّبّب. االرَّببَّ ااإلَلَه ُهَو َصاِحُب االُقْدرَرةِة وَواالُقوَّةِة. وَوُهَو َسيُیَنجِّيِیْهم ِبيَیٍد َقِويیٍَّة ِلَكْي يَیْعَلُمواا أأنَُّه ُهَو اال

َال أَأْعِرفُف ... َمْن ُهَو االرَّببُّ َحتَّى أَأْسَمَع ِلَقْوِلِه "َنْذُكُر أأننَّ ِفْرَعْونَن َقالَل ِلُموَسى:  َكَذِلَك، َفإنَّنا
َسيَیْحُصدوونَن َكاُنواا االَحيِّ هِه االرُّووحَح االُمقاوَوَمَة ِهللا االَّذيیَن زَزرَرُعواا َهِذَلِكنَّ ِفْرَعْونَن وَوَجيْیَشُه ". وَواالرَّببَّ

! وَوَقساوَوةِة ُقلوِبِهم ِعنادِدِهْمَثَمَر َقريیًبا ِجداا   
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

وَوَلِكْن ا ُظرووًفا َشَعْرنا فيیها أأنَّنا ُمحاَصروونَن ِمْن ُكلِّ َناِحيَیة. ااْخَتَبْرنا َجميیًعِمَن االُمؤكَِّد أأنَّنا 
َقادِدرٌر دَدااِئًما أأنْن اُهللا يُیْمِكُن أأنْن يَیخيیب. َفال إإَلِهنا االَحيِّ يَیِجُب عليینا أأنْن َنتذكََّر دَدااِئًما أأننَّ رَرجاَءنا في 

يَیْحميینا ِمْن أأْعدااِئنا. أأنْن َبابَب االنَّجاةِة وَوَلنا يُیْوِجَد   
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[��������ِ ��َِ��َ]  
�ا��  ْ�َ�� �����)(�ا���  

. َفِعْنَدما يَیكونُن ااُهللا َقاِئًداا َلنا، يُیْمِكُننا أأنْن أأنْن يَیكونَن ااُهللا َنْفُسُه قاِئًداا َلناَما أأرْروَوعَع وَوأأْجَمَل 
وَوَهذاا ُهَو َما أأكََّدهُه االرَّسولُل َسيَیقودُدنا إإلى َبرِّ ااألمانِن وَوأأنَُّه َسيُیوِجُد َلنا َبابَب االنَّجاةة. َنْطَمِئنَّ إإلى أأنَُّه 

َلْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة إِإالَّ َبَشِريیٌَّة. وَولِكنَّ ااَهللا أَأِميیٌن، االَِّذيي َال يَیَدُعُكْم ُتَجرَُّبونَن َفْوقَق َما وُلُس إإذْذ يَیقولل: "ُب
ِجُب عليینا ". ِلَذِلَك، يَیَتْسَتِطيیُعونَن، َبْل َسيَیْجَعُل َمَع االتَّْجِرَبِة أَأيْیًضا ااْلَمْنَفَذ، ِلَتْسَتِطيیُعواا أَأنْن َتْحَتِمُلواا

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع َفادديینا باْسِم أأْمٌر.  أأنْن َنْشُكَر ااَهللا االَحيَّ ألنَُّه أأميیٌن، وَوَقديیٌر، وَوال يَیْعُسُر َعَليْیِه
االَمسيیح. آآميین!  

 


