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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 16:1 – 17:7 7: 17 – 1 :16االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us054# 550م: 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 االسَّادِدسسااألْصحاحح َ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   
 

ا َملِكْن وَويُیَنجِّيینا ِمْن ِمْحَنٍة أأوْو َتْجِرَبٍة. فيیها إإلى االرَّببِّ ِلَكْي ُهناكَك أأووقاتٌت َكثيیرةُة َنَتَضرَّعُع 
فإنَّنا  َتأتي ِمْحَنٌة أأخرىىَما َفَعَلُه ااُهللا ألْجِلنا. وَوِحيْیَن ى َتماًما َنْنَسَحتَّى إإنْن َتْمضي االِمْحَنُة ِبَسالمٍم 

دَدااِئًما َمَحبََّتُه َلنا الةِة وواالتََّضرُّعِع ِمْن َجديید! وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَهللا يُیريیُدنا أأنْن َنَتَذكََّر َنعودُد إإلى االصَّ
وَوَسالمم. َفَرحٍح وَوااْهِتماَمُه ِبنا ِلَكْي َنْحيیا َحيیاةَة  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَننْن ااآلوَو 

-ااألووَّلل وَواالَعَددِد  َعَشر االسَّادِدسسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
َنْقَرأأ في َفَنْحُن  .َما َحَدثَث أأْثناَء اارْرِتحالِل َبني إإْسراائيیَل في االَبرِّيیَّة ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي،َسُنتاِبُع  

:1: 16ِسْفِر االُخرووجج   
 

���ِ� ٬�ٍ���ِ، �ا���ِ�  �ُ�� �ا�ْر�ََ��ُ��ا ِ�ْ� �إ�ِ���ِ�َ�. �َو�أَ�َ� ُ��� َ�َ��َ�ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �إِ�َ� �َ��
�ْ�ِ� �ا�����ِ� �َْ�َ� ��َْ�َ� �إ�ِ���ِ�َ� �َوِ����َ�َء �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا�ْ  َ��ِ�َ� َ�َ�َ� ِ�َ� �ا���

ُ�ُ��وِ��ِ�ْ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�.   
 

َبني في ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجج َعْن َتارريیِخ ُخرووجِج َجاَء وَوفي َضْوِء َما  
َنْحَو َثالثيیَن يَیْوًما. َقْدَ َمَضى على اارْرِتحاِلِهْم في االَبرِّيیَِّة  ، يَیكونُنإإْسراائيیَل ِمْن ِمْصَر  

 
:3وو  2ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
���ِ�. �َو�َ��َل  َ� ُ��� َ�َ��َ�ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� َ��َ� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن �ِ� �اْ��َ�� ���ََ�َ�

�ب� �ِ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، �إ�ِْذ ُ����«��َُ�َ�� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�:  َ���ِِ���َ�  ��َْ��َ�َ� ُ�ْ��َ� ��ِ�َِ� �ا���
�َِ�. �َ�ِ��ُ�َ�� �أَْ�َ�ْ��َُ���َ� �إِ�َ� ���ھَ��ا �اْ��َْ�ِ� �َِ�ْ�  ِ�ْ�َ� �ُُ��و�ِر �ا���ْ�ِ� �َ�ُْ�ُ� ُ�ْ�ً��ا �ِ���

».�ُِ����َ� ُ��� ���ھَ��ا �اْ�ُ�ْ��ُ���ِر �ِ�ْ�ُ���عِ   
 

وَوَظاِلًما. وَوَلِكنَّ َخاِطًئا  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َتَذمَُّر َبني إإْسراائيیَل َعلى ُمْوسى وَوهارروونَن َكانَن 
وَوقاِسيَیة. وَوَكما  ُمُهْم ااتِّهاماتٍت َباِطَلًةَهذاا ُهَو َما َنْفَعُلُه أأْحيیاًنا. َفَنْحُن َنَتَذمَُّر على ااآلَخريیَن وَوَنتَِّه

قاِئليین: َرااُحواا يَیَتَذمَّروونَن على ُمْوَسى وَوهارروونَن ِبَقْسَوةٍة َبني إإْسراائيیَل َجاُعواا َفَقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل َفإننَّ 
ِع. َفِإنَُّكَما َليْیَتَنا ُمْتَنا ِبيَیِد االرَّببِّ ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، إِإذْذ ُكنَّا َجاِلِسيیَن ِعْنَد ُقُدوورِر االلَّْحِم َنْأُكُل ُخْبًزاا ِللشََّب"

".أَأْخَرْجُتَماَنا إِإَلى هَذاا ااْلَقْفِر ِلَكْي ُتِميیَتا ُكلَّ هَذاا ااْلُجْمُهورِر ِباْلُجوعِع  
 

الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َقْد َنَسْواا َسريیًعا ُكلَّ االسَّنوااتِت االَّتي  وَوَلَعلََّك 
أأيْیًضا أأْحيیاًنا. َفِعْنَدما َنكونُن َغارِرقيیَن في  وَوَهذاا ُهَو َما َنْفَعُلُه َنْحُنااْسُتْعِبُدوواا فيیها للِمْصِريیِّيین! 

َلِكْن ِعْنَدما َنَتَحرَّرُر ِمْن ِتْلَك ااألوْوقاتِت االَعصيیَبِة َفإنَّنا ال َصْعَبة وَوقاِسيَیة. وَوأأْحوااُلنا االُمْشِكَلِة، َتكونُن 
َنَسْواا االُبؤسَس وَواالشَّقاَء، َبل َنَتَذكَُّر َفَقط ااألشيیاَء االَجيیَِّدةة. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل  َنَتَذكَُّر

ألنَُّهْم َغادَدرُروواا ِمْصَر يُیَعبِّروونَن َعْن َنَدِمِهْم  االطَّعامم. وَوُهْماالُعبودديیََّة االقاِسيَیَة وَوَلْم يَیَتَذكَُّروواا إإلَّا 
ِمْصر.أأرْرضِض ِمْن َكاَنا َسَبَب ُخرووِجِهما وَويُیَوجِّهونَن إإْصَبَع االلَّْومِم إإلى ُمْوَسى وَوهارروَونَن ألنَُّهما   

 
:5وو  4ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
�ب� �ُِ��َ��:  ْ�ُ� «�َ�َ��َل �ا��� َ��ِء. ��َ�َْ�ُ��ُج �ا��� ���َھ� �أَ�َ� �أُْ�ِ�ُ� �َُ�ْ� ُ�ْ�ً��ا ِ�َ� �ا���

�َو��َْ��َ�ِ�ُ��َن َ��َ��َ �اْ���َْ��ِم ��ِ�َْ�ِ��َ��. �َِ�ْ� �أ٬�ْ�َُ���َِ��َْ، �أ�َ�َْ��ُُ���َن �ِ� �َ�ُ��ِ�� �أ�َْم 
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����ُ��َن َ�� ��َِ����ُ��َن ��ِِ� ��َ�َُ���ُن ِ�ْ�َ� �َ. �َو��َُ���ُن �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا�����ِد�ِس �أَ���ُ�ْ� ���ُ�َ 
��ً�َْ�َ�� ��ً�َْ�� ُ�َ���ُ�ِ�َ��َْ�� ��َ .«  

 
ُخْبًزاا ِمَن َسيُیْمِطُر َعَليْیِهْم إإذًذاا، َفَقْد َتَحنََّن االرَّببُّ على َبني إإسراائيیَل وَوَقالَل ِلُموَسى إإنَُّه  

وَوكانَن َهذاا واا ِمَن االُخْبِز َحاَجَة ُكّل يَیْومٍم ِبيَیْوِمِه َفَقط. ُطوَوكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْلَتِق .االسَّماء
َلُهْم. َفَهْل َسيُیطيیعونَن وَوَصايیا ااِهللا أَأمْم ال؟ وَوَقْد َسَمَح ااُهللا َلُهْم أأنْن يَیْلَتِقُطواا في االيَیْومِم االسَّادِدسِس  ااْمِتحاًنا

.َنْعَلُم َسَبَب ذَذِلَك َبْعَد َقليیلوَوَسْوفَف ِضْعَف َما يَیْلَتِقطوَنُه في ااأليیَّامِم ااُألخرىى.   
 

:7وو  6االَعَددَديْین ُثمَّ َنْقَرأأ في   
 

�ِ� �اْ�َ�َ��ِء �َْ��َُ���َن �أ�َن� «�َ�َ��َل ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن �َِ�ِ���ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: 
�ب�  �َ��ِح �ََ��ْو�َن َ�ْ�َ� �ا��� �ب� �أَْ�َ�َ�ُ�ْ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. �َو�ِ� �ا��� �ْ��َِ��ِ��ِ� �ا���

� �َْ�ُ� �ََ���َذ�ا �َ  . �َو�أَ�� �ب� َ�ُ�ْ� َ��َ� �ا��� ُ��و�ا َ���َْ��َ�؟�ََ��� ���ََ�َ� ���«  
 

َنْقَرأأ في َهِذهِه ااآليیاتِت أأننَّ ُمْوَسى وَوهارروونَن َقاال ِلَبني إإْسراائيیَل إإننَّ َتَذمَُّرُهْم َعَليْیِهما ُهَو َتَذمٌُّر  
ذيي أَأْخَرَجُهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر وَوجاَء ِبِهْم إإلى َهذاا االَمكانن. وَويَیِجُب َفاُهللا ُهَو االَّعلى ااِهللا َنْفِسِه. 

ُكلِّ ُهَو َمْذكورٌر ُهنا. َفِعْنَدما َنَتَذمَُّر على َعَليْینا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأنْن َنَتَعلََّم دَدرْرًسا ِلَحيیاِتنا ِممَّا 
ِلَك، إإنْن ُكْنَت، يیا َصديیقي، َتْسُلُك َحَسَب َمشيیَئِة ااِهللا، ال ِلَذااهللا. َشْيٍء في االَحيیاةِة َفإنَّنا َنَتَذمَُّر َعلى 

اوُولٌل على االرَّببِّ ااإلَله. َتَتَذمَّر َعلى ُظرووِفَك وَوأأْحوااِلَك ألننَّ َتَذمَُّركَك َهذاا ُهَو َتَط  
 

:وَوااآلنْن َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمِن  
 

�ب� ��ُْ�ِ���ُ�ْ� �ِ� �اْ�َ�َ��ِء �َْ�ً�� �ِ�َ�ُْ��ُ��ا٬، �َو�ِ� «�َو�َ��َل ُ��َ��:  �ذ�َِ� �ِ��َن� �ا���
 � ُ��و�َن َ���َْ��ِ�. �َو�أَ�� َ�ُ�ُ� �ا��ِ��ي �َ�ََ��� �ب� �ََ��� �َ��ِح ُ�ْ�ً��ا �ِ�َْ��َُ���ا٬، �ْ��َِ���ِع �ا��� �ا���

 ْ�َ� �ْ�ُ�ُ �ب�  �َْ�ُ� �ََ���َذ�ا؟ ��َْ�َ� َ���َْ��َ� �ََ��� ». َ��َ� �ا���  
 

إإذًذاا، يُیؤكُِّد ُمْوَسى للشَّْعِب أأننَّ أأييَّ َتَذمٍُّر َعَليْیِه أأوْو َعلى أأخيیِه َهارروونَن ُهَو َتَذمٌُّر على ااِهللا  
االَحيِّ.   

 
:10وو  9ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
�ُْ� �ُِ��� َ�َ��َ�ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: �اْ��َِ��ُ��ا �إِ�َ� �أََ���ِم «�َو�َ��َل ُ��َ�� ��َِ���ُر�و�َن: 

 ْ��ُ�َ �ب� �َ����ُ �َْ� َ�ِ�َ� �ََ��� �ََ�َ��َث �إ�ِْذ َ���َن ���َھ��ُر�و�ُن ��َُ���ُ� ُ��� َ�َ��َ�ِ� �َ�ِ� ». �ا���
 ��� َ���ِب. �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �أَ���ُ�ُ� �اْ��َ�َ�ُ��ا �َْ�َ� �اْ��َ�� �ب� �َْ� �ظَ�َ�َ� �ِ� �ا��� ٬�ِ، �َو�إ�َِذ�ا َ�ْ�ُ� �ا���  

 
َفَقْد َكاَنِت االسَّحاَبُة ُتْرِشُدُهْم. وَوَفْجأةًة، َظَهَر وَوال َشكَّ أأننَّ ذَذِلَك االَمْشَهَد َكانَن َبديیًعا وَورَرااِئًعا!  

، َفإننَّ َمزيیًداا ِمَن االتَّفاصيیِل َعْن ذَذِلَك ال يَیْذُكُر االُمَقدَّسَس االِكتابَبَمَع أأننَّ َمْجُد ااِهللا في االسَّحابِب. وَو
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وَوَقْد َقالَل االشَّيَء االُمؤكََّد ُهَو أأننَّ ُظهورَر َمْجِد ااِهللا في االسَّحابِب َكانَن أَأْمًراا يَیْعَجُز االلِّسانُن َعْن وَوْصِفِه! 
". أأمَّا اَبٍة ِبُقوَّةٍة وَوَمْجٍد َكِثيیٍرِحيیَنِئٍذ يُیْبِصُروونَن ااْبَن ااِإلْنَسانِن آآِتيًیا ِفي َسَحيَیسوعُع َعْن َمجيیِئِه االثَّاني: "

ُهنا َفَقْد َظَهَر َمْجُد االرَّببِّ في االسًُّحِب ِلَبني إإْسراائيیل.  
 

-11ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  16:  
 

�ب� ُ��َ�� �َ��ِ�ً:  َ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�. َ���ْ��ُ�ْ� �َ��ِ�ً: �ِ� «�ََ���َ� �ا��� ���ََ� �ُ�ْ�ِ�َ
�َ��ِح �َْ��َُ���َن ُ�ْ�ً��ا٬، �َو�َْ��َُ���َن �أَ��� �أَ�َ�  �اْ�َ�ِ�����ِ  �َ�ُْ��ُ��َن �٬��ً�َْ، �َو�ِ� �ا���

�ب� �إِ��ُ�ُ��ْ  �ََ���َن �ِ� �اْ�َ�َ��ِء �أ�َن� �ا���ْ�َ��ى َ�ِ�َ��ْت �َوَ���ِ� �اْ�َ�َ����َ. �َو�ِ�  ».�ا���
� �ا �َ��ِح َ���َن َ���ِ��ُ �ا���َ��ى َ�َ��ا�َِ� �اْ�َ�َ���ِ�. �َو�َ�� �ْر�َ�ََ� َ���ِ��ُ �ا���َ��ى �إ�َِذ�ا �ا���

���ِ� َ�ْ�ٌء �َد��ِ�ٌ� ِ�ْ�ُ� �ُُ���ٍر. �َد��ِ�ٌ� َ��ْ�َ���ِ�ِ� َ��َ� �ا��َْر�ِض.  َ��َ� �َوْ��ِ� �اْ��َ��
� �َر�أ�َى �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َ��ُ��ا �َْ�ُ��ُ�ْ� �ِ�َْ�ٍ�:  �َ���ُ�ْ� �َْ� ��َْ�ِ��ُ��ا » َ�ْ� ���ُھَ�؟«�َ�َ��

�ب� �ِ�َ�ُْ��ُ��ا. ���ھَ��ا ���ُھَ� «�َ��: َ�� ���ُھَ�. �َ�َ��َل ��َُ�ْ� �ُ  ���ُھَ� �اْ�ُ�ْ�ُ� �ا��ِ��ي �أَْ��َ�ُ�ُ� �ا���
. �اِْ��َ�ِ�ُ��ا ِ�ْ���ُ ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ��َ� َ�َ�ِ� �أُْ���ِِ�. ُ�ِ�ً��ا  �ب� ْ�ُء �ا��ِ��ي �أََ�َ� ��ِِ� �ا��� �ا���

�ْأ�ِس َ��َ� َ�َ��ِد �ُ�ُ�ِ�ُ�ْ� �َ�ُْ�ُ��و�َن٬، ُ��� �َو�اِ�ٍ� �ِ��ِ���َ� �ِ  ���ِ� ِ�ِ���َ�ْ��َ �.«  
 

ِبَشْعِبِه في االَبرِّيیَِّة. َفَقْد َشاَء أأنْن يُیْعِطيَیُهْم َلْحًما االرَّؤؤووفِف َنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، ااْهِتمامَم ااِهللا  
َفَقْد كاَنْت ُطيیورُر االسَّْلَوىى ُتهاِجُر َمسافاتٍت َطويیَلًة بأْعداادٍد َهاِئَلٍة. . وَوُخْبًزاا في االصَّباحح في االَعِشيیَِّة

َتْتَعُب ِمَن االطَّيیراانِن االطَّويیِل َفَتْسُقُط  إإلى َمْوِطِنها االسَّاِبِق، َكاَنْتَطريیِق َعْودَدةِة َهِذهِه االطُّيیورِر في وَو
َبني إإْسراائيیل. وَوكانَن ُكلُّ َما يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْفَعلوهُه ُهَو أأنْن يَیْلَتِقطوها ِلَتكونَن أأْقداامِم ِعْنَد إإلى ااألرْرضِض 

يُیْشِبُه االُقشورر. وَوَقْد ُسمَِّي "َمنا" ِبَسَبِب االسُّؤاالِل االَّذيي َسأَلُه َبنو االَمنُّ َفكانَن  َطعاًما َلُهْم. أأمَّا
ِهَي االصِّيیَغة االُمْسَتْخَدَمة للسُّؤاالل: "َما َهذاا؟" وَوألنَُّهْم َلْم  "ُهَو "َمْناالِعبارَرةة إإسراائيیل. َفَقْد كاَنِت 

َمْن ُهَو؟" ِلَذلَك َفَقْد دُدِعَي "َمنا". ُلواا "يَیَروْواا َهذاا االشَّيَء ِمْن َقْبل، َفَقْد َسأ  
 

ِمَن االَمنِّ "ُعِمًراا" (أأيْي َنْحَو ِلْتَريْیِن ْلَتِقط يَیأأنْن  َفْردٍدوَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َكانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ  
َفَقْط.  وَوِنْصِف االلِّْتر)  

 
:18وو  17 َنْقَرأُأ في االَعَددَديْین ُثمَّ  

 
� َ���ُ��ا �٬�ِ�ِ�ُ�ْ�ِ،  �َ�ََ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ���ھَ�َ��ا٬، �َو�اْ��َ�َ�ُ��ا ��َْ�َ� ُ�َ���ٍ� �َوُ��َ���. �َو�َ��

�َْ� ��ُْ�ِ�ِ� �اْ�ُ�َ���ُ� �َو�اْ�ُ��َ��ُ� �َْ� ��ُْ��ِْ�. َ���ُ��ا �َِ� �اْ��َ�َ�ُ��ا ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ��َ� 
َ�َ�ِ� �أُْ���ِِ�.   

 
ِبَقْدرِر َحاَجِتها َفَقط.  داايَیًة َحَسَنًة إإذْذ إإننَّ ُكلَّ َعاِئَلٍة ااْلَتَقَطْت ِمَن االَمنِّااْبَتَدأَأ َبنو إإسراائيیَل ِب 

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد أَأطاُعواا االرَّببَّ في ذَذِلك. وَوَلِكْن َهِل ااْسَتَمرَّتْت َطاَعُتُهْم للرَّببِّ؟ َهذاا ُهَو َما 
:20وو  19َسَنرااهُه ااآلنَن إإذْذ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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�َ��حِ «�َو�َ��َل ��َُ�ْ� ُ��َ��:  �ِ����ُ�ْ� �َْ� ��َْ�َ�ُ���ا ». �َ ��ُْ�ِ� �أََ�ٌ� ِ�ْ���ُ �إِ�َ� �ا���
�َ��ِح٬، �َ�ََ���َ� ��ِ��ِ� �ُد�و�ٌد �َو�أَْ��ََ�. �ََ�َ��َ  �٬��َ��ُِ، �َْ� �أَْ��َ� ِ�ْ���ُ �أُ�َ��ٌس �إِ�َ� �ا���

 .��َ��ُ �ْ�ِ��َْ���َ  
 

َسيُیْعطيیِهم ذيي وَوَضَعُه ااُهللا أأمامَم َبني إإسراائيیل. َفَقْد أَأْخَبَرُهْم أأنَُّه َكانَن َهذاا ُهَو ااالْمِتحانُن االَّ 
يَیأُكلوَنُه في االَعِشيیَِّة، وَوُخْبًزاا يَیأُكلوَنُه في االصَّباحِح. وَوَقْد أأوْوصاُهْم ِبأنْن يَیأُخذوواا ِمَن االطَّعامِم َقْدرَر َلْحًما 

إإلى االصَّباحح. وَوَمَع أأنَُّهْم أَأطاُعوهُه أأووَّلَل ااألْمِر، َفإنَُّهْم َلْم  َحاَجِتِهْم َفَقْط دُدوْونَن أأنْن يُیْبقواا َشيْیًئا ِمْنُه
َفَنْحُن َنقَرأأ ُهنا أأننَّ أأناًسا أأْبُقواا ِمْنُه إإلى االصَّباحح. وَوَلِكنَّ االدُّوودَد َتَولََّد فيیِه َفأْنَتن. يَیْسَمُعواا َلُه َبْعَد ذَذِلك. 

ا َشديیًداا.حيینئٍذ، َغِضَب ُمْوَسى ِمَن االشَّْعِب َغَضًب  
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  23:  
 

�َوَ���ُ��ا ��َْ��َ�ِ�ُ���َ�ُ َ��َ�ً�� �ََ��َ�ً�� ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ��َ� َ�َ�ِ� �أُْ���ِِ�. �َو�إ�َِذ�ا َ�ِ���َِ� 
�ُ�� َ���َن �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا�����ِد�ِس �أَ���ُ�ُ� �اْ��َ�َ�ُ��ا ُ�ْ�ً��ا  �ا���ْ�ُ� َ���َن ��َُ��و�ُب.

�ْ�ِ� �ِْ�َ��اِ�ِ�. �ََ��َء ُ��� �ُر�َؤَ��ِء �اْ�َ�َ��َ�ِ� �َو�أَْ��َُ��و�ا ُ��َ��. ٬�ً��َ��َ�ُ، ُ�ِ��َ 
. �اْ��ُِ��و�ا َ�� «�َ�َ��َل ��َُ�ْ�:  �ب� : َ�ً��ا ٬�َ��ْ�ٌُ، َ�ْ�ٌ� ُ��َ���ٌس �ِ��� �ب� ���ھَ��ا َ�� �َ��َل �ا���

��ِ�ُْ��َ�َ �إِ�َ� �َْ��ُِ��و�َن �َو�ا�ْط�ُُ���ا َ�� �َْ��ُُ���َن. �َوُ��� َ�� �َِ�َ� َ�ُ���هُ ِ�ْ�َ�ُ�ْ� 
». �اْ�َ��ِ   

 
أأنْن يَیأُخَذ َبني إإْسراائيیَل وْوَصى َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االرَّببَّ أَأ !َحقيیقيیَّةكاَنْت َهِذهِه ُمْعِجَزةة  

ِمْنُهْم أأنْن ِمْنُهْم َنْحَو ِلْتَريْیِن وَوِنْصِف االلِّْتِر ِمَن االَمنِّ ُكلَّ يَیْومٍم. وَوِعْنَدما َحاوَولَل أأناسٌس ُكّل َشْخٍص 
أأننَّ االدُّوودَد َقْد َتَولََّد فيیِه. أأمَّا في االيَیْومِم االسَّادِدسِس ِمَن وواا يَیْحَتِفُظواا بالَمنِّ إإلى َصباحِح االيَیْومِم االتَّالي، وَوَجُد

يَیكونَن  ِلَكْي ااألْسبوعِع َفَقْد َسَمَح االرَّببُّ ِلُكلِّ َشْخٍص أأنْن يَیْلَتِقَط َكِميیًَّة ُمضاَعَفًة (أأيْي َخْمَسَة ِلْترااتٍت)
االدُّوودُد َلَديْیِهْم َما يَیْكفي ِلْليَیْومِم االسَّاِبِع االَّذيي َسيَیكونُن يَیْومَم رَرااَحٍة َلُهْم. وَوفي َهذاا االيَیْومِم َفَقْط، َلْم يَیُكِن 

!االُمَتَبقِّي االَمنِّيَیَتَولَُّد في   
 

وَوِمَن االُمْدِهِش أأيْیًضا أأننَّ االرَّببَّ أَأسََّس يَیْومَم االرَّااَحِة وَوأأوْوَصى َبني إإْسراائيیَل ِبِحْفِظِه َقْبَل أأنْن  
". َغًداا ُعْطَلٌة، َسْبٌت ُمَقدَّسٌس ِللرَّببَِّفَقْد َقالَل َلُهْم: "يُیْعِطيَیُهم االشَّريیَعة.   

 
-24ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  29:  

 
�اْ�َ�ِ� َ�َ�� �أََ�َ� ٬��َ��ُ، �َ�َْ� ��ُْ��ِْ� �َو�َ َ���َر ��ِ��ِ� �ُد�و�ٌد. �َ�َ��َل  �ََ�َ�ُ���هُ �إِ�َ�

�ب� �اْ���َْ��َم َ�ْ��ً�. �اْ���َْ��َم �َ �َِ�ُ��و��َ�ُ �ِ� �اْ�َ�ْ�ِ�. «ُ��َ��:  ُ��ُ��هُ �اْ���َْ��َم٬، ��َن� �ِ���
 �ِ��ِ��َ� �ُِ�� � �اْ���َْ��ُم �ا��� �َوَ�َ��َث  ».٬�ٌ�ْ�َ، �َ ��ُ�َ�ُ� ��ِ���ِ ِ����َ �أ�َ����ٍم �٬�َ���ُ�ِ�َ��َُْ، �َو�أَ��

�ب�  ْ�ِ� َ�َ�ُ���ا ��ِ�َْ��َ�ِ�ُ��ا �َ�َْ� ��َِ�ُ��و�ا. �َ�َ��َل �ا��� ��ِ� �أ�َن� �َْ�َ� �ا��� �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا���
�إِ�َ� َ��َ� �َ�ْ�َْ��َن �أ�َْن �َْ��َ�ُ��ا �َوَ����َ��َي �َوَ�َ��ا�ِِ��؟ �اُْ��ُُ��و�ا! �إ�ِن� «�ُِ��َ��: 
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�ب� �أَْ��َ�ُ�ُ�  ْ�َ�. �ِ��َِ� ���ُھَ� ��ُْ�ِ���ُ�ْ� �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا�����ِد�ِس ُ�ْ�َ� ��َْ�َ��ْ�ِ�. �ا��� �ا���
». �اْ��ُِ���ا ُ��� �َو�اِ�ٍ� �ِ� َ�َ����ِِ�. �َ ��َْ�ُ��ْج �أََ�ٌ� ِ�ْ� َ�َ����ِِ� �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا������ِ   

 
َبني إإْسراائيیَل َلْم يُیطيیعوها. إإذًذاا، َمَع أأننَّ وَوَصايیا االرَّببِّ َكاَنْت وَوااِضَحًة، َفإننَّ َكثيیريیَن ِمْن  

ِلَك َفَنْحُن َنْقَرأأ في َهِذهِه ااآليیاتِت َعْن أأناسٍس َخَرُجواا يَیْومَم االسَّْبِت الْلِتقاطِط االَمنِّ، وَوَلِكنَُّهْم َلْم يَیِجدووهه. ِلَذ
، َعادَد ُموَسى حيینئٍذ "إِإَلى َمَتى َتأَبْونَن أَأنْن َتْحَفُظواا وَوَصايَیايَي وَوَشَرااِئِعي؟قالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: "

ااْنُظُروواا! إِإننَّ االرَّببَّ أَأْعَطاُكُم االسَّْبَت. ِلذِلَك ُهَو يُیْعِطيیُكْم ِفي وَوذَذكََّر االشَّْعَب ِبما َقاَلُه االرَّببُّ َلُهْم: "
ِه ِفي ااْليَیْومِم ااْليَیْومِم االسَّادِدسِس ُخْبَز يَیْوَميْیِن. ااْجِلُسواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِفي َمَكاِنِه. َال يَیْخُرجْج أَأَحٌد ِمْن َمَكاِن

".االسَّابع  
 

-30 ااألْعدااددُثمَّ َنْقَرأأ في  33:  
 

��ِ�. �َو�َدَ�� ��َْ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �اْ�َ���ُ  ْ�ُ� �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��� ». َ��ًّ�«�َ�ْ��ََ��ا�َح �ا���
���ھَ��ا «�َو�َ��َل ُ��َ��:  �َو���ُھَ� َ��ِْ��ِر �اْ�ُ�ْ��ََ��ِة٬، �أ٬�َُ���َْ، �َو�طَْ�ُ���ُ َ�ِ��َ��ق �َِ�َ��.

. ِ�ْ�ُء �اْ�ُ�ِ�ِ� ِ�ْ���ُ ��َُ���ُن �ِْ�ِ�ْ�ِ� �ِ� �أَْ���َ��ُِ�ْ�.  �ب� ْ�ُء �ا��ِ��ي �أََ�َ� ��ِِ� �ا��� ���ُھَ� �ا���
���ِ� ِ���َ� �أَْ�َ�ْ��ُُ�ْ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض  �َِ�ْ� ��ََ��ْو�ا �اْ�ُ�ْ�َ� �ا��ِ��ي �أ�َْطَ�ْ��ُُ�ْ� �ِ� �اْ��َ��

ُ�ْ� �ِْ��ً� �َو�اِ�ً��ا �َو�اْ�َ�ْ� ��ِ��ِ� ِ�ْ�َء �اْ�ُ�ِ�ِ� «��ُر�و�َن: �َو�َ��َل ُ��َ�� ��ِ�َ ». ِ�ْ��َ 
�ب� �ِْ�ِ�ْ�ِ� �ِ� �أَْ���َ��ُِ��ْ  ». ٬�ًّ��َ، �َوَ�ْ���ُ �أََ���َم �ا���  

 
ُمْوَسى َقالَل ألخيیِه َهارروونَن أأنْن يَیأُخَذ َكمِّيیًَّة ِمَن االَمنِّ وَوأأنْن َنَرىى ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ  

أَأْطَعَمُهْم في إإذْذ إإنَُّه ُهَو االَّذيي  َبني إإْسراائيیلعلى أَأماَنِة االرَّببِّ َمَع ِلَتكونَن َتْذَكارًراا ةٍة في َجرَّيَیْحَفَظها 
 ِمَن االَمنِّ دَدااِخَل َتابوتِت االَعْهِد ِلَكْي َتَتَذكَّروَوِعْنَدما ُبِنيَیْت َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع، ووِضَع وِوعاٌء . االَبرِّيیَّة

رِّيیَّة.ااألْجيیالُل االُمَتعاِقَبُة أَأماَنَة ااِهللا في االِعنايَیة ِبَشْعِبِه في االَب  
 

-34ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  36:  
 

�َ���َد�ِة �ِْ�ِ�ْ�ِ�. �َو�أََ�َ� �َ�ُ�  �ب� ُ��َ�� �َوَ�َ���ُ ���َھ��ُر�و�ُن �أََ���َم �ا��� َ�َ�� �أََ�َ� �ا���
َ���� َ��ُء�و�ا �إِ�َ� �أ�َْر�ٍض َ��ِ�َ��ٍة. �أََ��ُ��ا �اْ�َ��� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �اْ�َ��� �أ�َْر�َِ���َ� َ��َ�ً 

� �اْ�ُ�ِ�ُ� ��َُ�َ� ُ�ْ�ُ� �اِ����َِ�. َ���� َ��ُء�و�ا �إِ�َ� �طََ��ِف �أ�َْر�ِض َ�ْ�َ���َن. �َو�أَ��  
 

–في االَبرِّيیَِّة اارْرِتحاِلِهْم إإذًذاا، َفَقِد ااْسَتَمرَّ ااُهللا في َتْوفيیِر االَمنِّ ِلَشْعَبِه َطواالَل َفْتَرةِة   أأيْي َطواالَل  
أأرْرَبعيیَن َسَنة.   

 
وَوااآلنْن َنأتي، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االسَّاِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في  

االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:  
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���ِ� ِ���ٍ� �َِ�َ�ِ� َ�َ��اِ���ِِ�ْ� َ��َ�  �ُ�� �ا�ْر�ََ�َ� ُ��� َ�َ��َ�ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �َ��
 .�ُ�ْ ٬، �َو�ََ��ُ��ا �ِ� �َر��ِ�ِ���َ�. �َو�َْ� ��َُ�ْ� َ��ٌء ��ِ�َْ�َ��َب �ا��� �ب� ُ��ِ�ِ� �أَْ�ِ� �ا���

ْ�ُ� ُ��َ�� �َو�َ��ُ��ا:  �َ�َ��َل ��َُ�ْ� ُ��َ��: » ْ�َ��َب.�أَْ��ُ��َ� َ��ًء �ِ�َ «�ََ��َ�َ� �ا���
؟« �ب� �ُ��َن �ا��� » �َِ���َذ�ا �َُ��ِ�ُ���َ�ِ�؟ �َِ���َذ�ا �َُ���  

 
إإلى أأنْن َنَزُلواا في َمكانٍن  َنْقَرأأ في َهَذيْیِن االَعَددَديْیِن أأننَّ َبني إإْسراائيیَل ااْسَتَمرُّوواا في ااالرْرِتحالِل 

". أَأْعُطوَنا َماًء ِلَنْشَربَبُموَسى َمرَّةًة أُأخرىى قاِئليین: "ال يُیْوَجُد فيیِه َماٌء. وَوحيینئٍذ، َخاَصَم االشَّْعُب 
"ِلَماذَذاا ُتَخاِصُموَنِني؟ ِلَماذَذاا ُتَجرُِّبونَن االرَّببَّ؟: "ُخطورَرةَة َما يَیْفَعلوَنُه َفقالَل َلُهْموَوَقْد أَأدْدرَركَك ُمْوسى   

 
:4وو  3ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
ْ�ُ� َ��َ� ُ��َ�� �َو�َ��ُ��ا:  َ� �ا��� ْ�ُ� �إِ�َ� �اْ�َ��ِء٬، �َو�ََ��� �َوَ�ِ�َ� ���ُھ�َ��َك �ا���

�ََ�َ��َخ » �َِ���َذ�ا �أَْ�َ�ْ��َ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ� �ِ�ُِ����َ�َ� �َو�أ�َْو��ََد�َ� �َوَ�َ��اِ���َ�َ� �ِ�ْ�َ��َِ�؟«
�ب� �َ��ِ�ً:  ». ؟ �َْ�َ� �َ��ِ�� ��َْ�ُ�ُ���َ�ِ�َ���َذ�ا �أَْ�َ�ُ� ��ِ�َ��ا �ا���ْ��ِ «ُ��َ�� �إِ�َ� �ا���  

 
يَیَتعاَمُلونَن َمَع ُمْوَسى ِبُعْنٍف َحتَّى َكادُدوواا  ُنوااَكاَبني إإْسراائيیَل وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ  

يَیْرُجموَنُه! ِلَذِلَك، َفَقْد َصَرخَخ ُمْوَسى إإلى االرَّببِّ.  
 

-5: 17وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  7:  
 

٬�ِ�ْ، �َوُ�ْ� َ�َ�َ� ِ�ْ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��ِ�َ�. «�ب� �ُِ��َ��: �َ�َ��َل �ا���  �ا�َم �ا��� ��ُ� ���ُ
�َوَ�َ���َك �ا���ِ� َ�َ�ْ�َ� ��َِ�� �ا����ْ�َ� ُ�ْ����َھ� �ِ� ��َِ��َك �َو�ا�ْذ���َھْ�. ���َھ� �أَ�َ� �أَ�ُِ� �أََ��َ�َ� 

ْ�َ��ةَ ��َ�َْ�ُ��جُ  ْ�َ��ِة �ِ� ُ���ِر��٬�َ، �َ�َْ�ِ��ُب �ا��� ِ�ْ��َ�� َ��ٌء  ���ُھ�َ��َك َ��َ� �ا���
�َ�ََ�َ� ُ��َ�� ���ھَ�َ��ا �أََ���َم ُ���ُ��ِن ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��ِ�َ�. �َو�َدَ�� ». ��ِ�َْ�َ��َب �ا���ْ��ُ 
ِ�ْ� �أَْ�ِ� ُ�َ��َ�َ�ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َوِ�ْ� » َ����َ �َوَ�ِ����َ�َ «�اْ�َ� �اْ�َ�ْ�ِ�ِ� 

�ب� �َ��ِ��ِ�َ�:  �ب� �أ�َْم �َ؟� �َوْ��ِ �أَ�ِ «�أَْ�ِ� �َْ�ِ��َ��ِِ�ْ� �ِ��� »�َ� �ا���  
 

أأرراادَد االرَّببُّ أأيْیًضا أأنْن ووَقْد أأرراادَد االرَّببُّ أأنْن يُیَعزِّزَز َمكاَنَة ُمْوَسى ِبَوْصِفِه َقاِئًداا ِلَبني إإْسراائيیل.  
وُوجودَدهُه في وَوْسِطِهْم ِبَوْصِفِه االرَّببَّ االَقادِدرَر على ُكلِّ َشْيٍء. يُیَعزِّزَز   

 
 ِبأنْن يَیْضِربَب االصَّْخَرةَة االَّتي في ُحْورريیَب َفيَیْخُرجُج ِمْنها َماٌءُهنا ي االرَّببُّ ُمْوَسى يُیْوِصوَو

ِليَیْشَربَب االشَّْعُب.   
 

دِدررااَسَتنا ِلألْصحاحِح االسَّاِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج في أأِحبَّاَءنا االُمْسَتِمعيیَن،  ،َسُنتاِبُع
االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة ااِهللا.   

 
[�ا������]  
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�م �ا�������) ��َ��ُ)  
َسِمْعنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ َلْحَظَة َغَضٍب ِمْن َكما َلِكْن إإننَّ ااَهللا يَیْهَتمُّ ِبَخيْیِرنا وَوَمْصَلَحِتنا دَدااِئًما. وَو

 وَوَهذاا دَدرْرسٌس َلنا َجميیًعا في أأهميیَِّة إإطاَعِة َمشيیَئِة ااِهللا في ُكلِّأأرْرضِض االَمْوِعِد.  ُموَسى َحَرَمْتُه دُدخولَل
ُخْطَوةٍة في دَدرْربِب إإيیماِننا.  

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
يینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإل  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
َلْم يَیَتضايَیْق ِمْن ِطْلباِتِهْم ، َفإننَّ ااَهللا َكانَن أأْمًراا َخاِطًئا وَوُمْزِعًجا ِلُمْوَسى االشَّْعِبَتَذمَُّر َمَع أأننَّ 

َفَمَع أأنَّنا َقْد  !وَوَهذاا يُیريینا االَفْرقَق االشَّاِسَع َبيْیَن ااِهللا وَواالَبَشرَحقيیقيیَّة.  ألنَُّه َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ َلَديْیِهْم َحاجاتٍت
َصالُتنا ألْجِلَك، وَواًنا، َفإننَّ ااَهللا االُمِحبَّ يَیْحَتِمُلنا َجميیًعا وَويَیَتأنَّى َعَليْینا. ااآلَخريیَن أأْحيیَنْحَتِمُل ال 

َفادديینا باْسِم َتْخَتِبَر َمَحبََّة ااِهللا وَوُطْولل أأناِتِه َعَليْیَك االيَیْومَم وَوُكلَّ يَیْومٍم. َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


