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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 17:8 – 18:27 27: 18 – 8 :17االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us055# 551م: 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 االسَّاِبعااألْصحاحح َ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   
 

ُمفيیًداا ِجداا يَیَتَعلَُّق ِباألوولويیَّاتت. َفِعْنَدما َتْكُثُر االَمسؤووليیَّاتُت وَوَسْوفَف َنَتَعلَُّم االيَیْومَم دَدرْرًسا ُمِهما 
وَوَقْد َكانَن َهذاا ُهَو االدَّرْرسُس االَّذيي اسيیَِّة أأووًَّلا. ااألَس يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنقومَم بالَمهاممِّوَواالَمهاممُّ االُمْلقاةُة َعَليْینا، 

أأيْیًضا. أأنْن يُیَعلَِّمُه َلنا االَّذيي يُیريیُد ااُهللا  وَوُهَو االدَّرْرسُس ).وَوااِلِد زَزوْوَجِتِه"يَیْثُروونن" (َتَعلََّمُه ُمْوَسى ِمْن   
 

ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- االثَّاِمنوَواالَعَددِد  َعَشر االسَّاِبعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
االرَّببُّ َقالَل ُكنَّا َقْد َتَحدَّْثنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعْن َحادِدَثِة إإْخرااجِج االَماِء ِمَن االصَّْخَرةِة. َفَقْد 

ِليَیْشَربَب االشَّْعُب.  أأنْن يَیْضِربَب االصَّْخَرةَة االَّتي في ُحْورريیَب َفيَیْخُرجُج ِمْنها َماٌءِلُمْوَسى   
 

َفالرَّسولُل ُبوُلُس يَیقولُل في ااألْصحاحِح االَعاِشِر ُهناكَك َتْفسيیٌر رُروْوِحيٌّ َجميیٌل ِلَهِذهِه االصَّْخَرةِة. وَو
َنْقَرأأ في َكَذِلَك، إإننَّ َهِذهِه االصَّْخَرةَة َتْرِمُز إإلى االَمسيیح. ِمْن رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 

إِإنْن َعِطَش  ااَألِخيیِر االَعِظيیِم ِمَن االِعيیِد وَوَقَف يَیُسوعُع وَوَنادَدىى ِقاِئًال: وَوِفي االيَیْومِم: "37: 7إإْنجيیِل يُیوَحنَّا 
االَّذيي يَیْحَتِفُل فيیِه االيَیهودُد ِبأماَنِة ااِهللا وَوَقْد َكانَن ذَذِلَك االِعيْیُد ُهَو ِعيْیُد االَمَظاللِّ  ".أَأَحٌد َفْليُیْقِبْل إِإَليَّ وَويَیْشَربْب

أتي بالَماِء ِمْن ِبْرَكِة ِسْلواامِم كانَن االَكاِهُن يَیفي َهذاا االِعيْید، في االَبرِّيیَِّة. وَو آآباِئِهْم وَوِحْفِظِه َلُهْمُتَجاهَه 
-إإلى االَهيْیَكِل  ووكانَن االشَّْعُب يَیْسَتْقِبُل إإشارَرةًة إإلى االَماِء االَّذيي وَوفََّرهُه االرَّببُّ آلباِئِهْم ِمَن االصَّْخَرةِة.  

. االَكاِهَن بالُهتافِف وَواالتَّْهليیل  
 

َفَكما أأننَّ ي ُكلَّ إإْنسانٍن َماًء َحيیا. وعَع ُهَو االصَّْخَرةُة االَّتي ُتْعِطاالُمِهمِّ ِجداا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ يَیُسوَوِمَن 
وَوَهذاا يُیَفسُِّر َماَء االَحيیاةِة َمجَّاًنا. ِلَكْي يُیْعطيینا َمرَّةًة َماتَت االصَّْخَرةَة ُضِرَبْت َفأْعَطْت َماًء، َفإننَّ يَیُسوعَع 

ُمْوَسى وَوَهارروونَن ِمْن دُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن. َفَقْد وَوَقَعْت َحادِدَثٌة ُمشاِبَهٌة ِلَهِذهِه في  َسَبَب ِحْرمانِن
ُخِذ ااْلَعَصا وَوااْجَمِع . وَوفي َهِذهِه االَمرَّةِة، َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: "ِسْفِر االَعَدددِمْن  20ااألْصحاحح 

االصَّْخَرةَة أَأَمامَم أَأْعيُیِنِهْم أَأنْن ُتْعِطَي َماَءَها، َفُتْخِرجُج َلُهْم َماًء ااْلَجَماَعَة أَأْنَت وَوَهارُروونُن أَأُخوكَك، وَوَكلَِّما 
". وَوألننَّ ُمْوَسى َكانَن َغاِضًبا ِمَن االشَّْعِب، َفإنَُّه َضَربَب ِمَن االصَّْخَرةِة وَوَتْسِقي ااْلَجَماَعَة وَوَمَوااِشيَیُهْم
ِمْن َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى وَوَهارروونن: " االرَّببُّ). ِلَذِلَك َفَقْد االصَّْخَرةَة َبَدًلا ِمْن أأنْن يُیَكلَِّمها (َكما أأوْوَصاهُه

ااْلَجَماَعَة أَأْجِل أَأنَُّكَما َلْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني أَأَمامَم أَأْعيُیِن َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِلذِلَك َال ُتْدِخَالنِن هِذهِه 
  ".إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطيْیُتُهْم إِإيیَّاَها

 
ِلَذِلَك، َفإنَّنا َلْسَنا في َحاَجٍة إإلى َمْوتِت االَمسيیِح َعنَّا ُكلَّ يَیْومٍم ِلَكْي َنْحُصَل َعلى َماِء االَحيیاةِة. 

َفَقْط ِلَكْي يُیْعطيینا َماَء االَحيیاةِة. وَوُكلُّ َما يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْفَعَلُه َمرَّةًة  االَمسيیُحيَیْكفي أأنْن يَیموتَت َفَقْد َكانَن 
َنْقَبَل يَیسوعَع االَمسيیَح رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتنا. لى َهذاا االَماِء االَحيِّ ُهَو أأنْن للُحصولِل َع  

 
 َماًءَلُهْم َبْعَد أأنْن وَوفََّر ااُهللا  َحيیاةِة َبني إإْسراائيیَل ا أأْصِدقائي، َما َحَدثَث فيوَوااآلنْن ِلُنتاِبْع َمًعا، يَی 

:8: 17. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج ِمَن االصَّْخَرةِة  
 

�َو�أَ�َ� َ�َ����ِ�ُ� �َوَ���َر�َب �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ� �َر��ِ�ِ���َ�.   
 

، أأيْیًضا إإلى االَجَسِد يُیشيیُر َعماليیق َحفيیًداا ِلِعيْیُسو االَّذيي يُیَمثُِّل االَجَسد. ِلَذِلَك َفإننَّ َعماليیَقَكانَن  
وَوُهناكَك أأوِو االنَّْسِل االَجَسِدييِّ. َفُهناكَك َنْسٌل رُروْوِحيٌّ وَوَنْسٌل َجَسِدييٌّ. أأوِو االَحيیاةِة االَّتي ِبَحَسِب االَجَسد، 

دَّ يَیْشَتهي ِض االَجَسَدَجاِنٌب رُروْوِحيٌّ وَوِجاِنٌب َجَسِدييٌّ ِمْن ِكيیاِننا. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّمنا أأننَّ 
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وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُكلَّ ُمؤِمٍن يَیْفَهُم َتماًما أأننَّ ُهناكَك َحْرًبا َتُدوورُر االرُّووحِح، وَوأأننَّ أأَحَدُهما يُیقاوِومُم ااآلَخَر. 
.ههوَوَجَسِد ِحِهدَدااِئًما َبيْیَن رُروْورَرَحاها   

 
وَوَقْد َكانَن َشْعُب ااِهللا يَیْرِمُز إإلى االرُّووحِح. أأمَّا َعماليیُق َفكانَن يَیْرِمُز إإلى االَجَسِد. َفَقْد َكانَن ااُهللا  

اِئٍق أَأماَمُهْم ُهَو االَجَسُد االُمَمثَُّل ُهنا َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیْعِطيَیُهْم أأرْرضَض َكْنعانن. وَوَكانَن أأووَّلُل َعَقْد وَوَعَد 
ِبَعماليیق. وَواالَمْبَدأأ َنْفُسُه يَیُصحُّ على َحيیاِتنا َنْحُن أأيْیًضا. َفالَعاِئُق ااألووَّلُل االَّذيي يَیْمَنُعنا ِمَن االُحصولِل 

االرُّووِحيیَِّة في َحيیاِتنا ُهَو َشَهوااتُت االَجَسد.  َعلى َبَركاتِت االرَّببِّ  
 

رَرِفيیديیم. ُثمَّ َنْقَرأأ في ى إإذًذاا، َفَقْد َخَرجَج االَعماِلَقُة ِلُمحارَرَبِة َبني إإْسراائيیَل في َمكانٍن يُیْدَع 
-9ااألْعداادد  13:  

 
�اْ��َِ�ْ� �َ�َ� �ِرَ���ً �َو�اْ�ُ��ْج َ���ِر�ْب َ�َ����ِ�َ�. �َوَ�ً��ا «�َ�َ��َل ُ��َ�� ��ِ�َُ���َع: 

�َ�ََ�َ� ��َُ���ُع َ�َ�� �َ��َل ��َ�ُ ». �أَ�ُِ� �أَ�َ� َ��َ� �َر�أ�ِس �ا�����ِ� �َوَ�َ�� �ِ �ِ� ��َِ��ي
� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن �َوُ���ُر �َ�َ  ِ�ُ��و�ا َ��َ� �َر�أ�ِس ُ��َ�� ��ِ�َُ���ِر�َب َ�َ����ِ�َ�. �َو�أَ��

�ا�����ِ�. �َوَ���َن �إ�َِذ�ا �َر�ََ� ُ��َ�� ��ََ��هُ �أ�َن� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ��٬�ُِ��َْ، �َو�إ�َِذ�ا َ��ََ� ��ََ��هُ �أ�َن� 
� َ���َر�ْت ��ََ��ا ُ��َ�� �٬�ِ�َْ��َ��ِ��َ، �أََ�َ��ا َ�َ�ً��ا �َو�َوَ�َ���هُ  ��َ�َ� .�ُِ��َْ�� �َ�ِ����َ�َ

��ُر�و�ُن �َوُ���ُر ��٬�ِ��ْ��ََ، �اْ�َ��اِ�ُ� ِ�ْ� ���ُھ�َ� �َو�ا�َ�ُ� ِ�ْ� �َْ���َ�ُ �ََ��ََ� َ���َْ��ِ�. �َو�َدَ�َ� ���ھَ 
���ُھ�َ��َك. �ََ���َْ� ��ََ��ا�هُ �َ��ِ�َ��َْ�ِ� �إِ�َ� ُ�ُ��و�ِب �ا���ْ�ِ�. ��ََ�َ��َم ��َُ���ُع َ�َ����ِ�َ� 

.�ِ�ْ� �َو�َْ�َ���ُ �َِ��� �ا���  
 

االَمرَّةُة ااألوولى االَّتي َنْقَرأأ فيیها  َكانَن "يَیشوعُع" ُهَو االُمعاوِونُن االَعْسَكِرييُّ ِلُمْوَسى. وَوَهِذهِه ِهَي 
ِلُمحارَرَبِة ى يَیشوعَع ااالْسُم "يَیشوعع" َفَمْعناهُه "يَیْهَوهه يُیَخلِّص". وَوَقْد أَأرْرَسَل ُمْوَسَعْن يَیشوعع. أأمَّا 

ننَّ االرَّببَّ ألوَوَنرىى ُهنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َلْم يَیْنَتِصُروواا ِبَسَبِب ُقوَِّتِهِم االَعْسَكِريیَِّة، َبْل االَعماِلَقة. 
عدااِئِهم. َنَصَرُهْم َعلى أَأ  

 
:َقالَل ِلُمْوَسىأأننَّ االرَّببَّ  14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
�اْ��ُْ� ���ھَ��ا �َْ�َ���ًر�ا �ِ� �اْ�ِ��َ��ِب٬، �َوَ�ْ���ُ �ِ� َ�َ��ِ�ِ� ��َُ���َع. �َ�ِ��� َ�ْ��َف «

». �أَْ�ُ�� �ِذْ�َ� َ�َ����ِ�َ� ِ�ْ� �َْ�ِ� �ا���َ��ءِ   
 

َعماليیَق َكما وَوَعد.  َشكَّ أأننَّ َما َحَدثَث يَیْسَتِحقُّ االذِّْكَر ِليَیكونَن َتْذَكارًراا. وَوَقْد َمحَّى ااُهللاوَوال    
 

:16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

�إ�ِن� �اْ���ََ� َ��َ� «�َو�َ��َل: ». ���َْ�َ��ْه �ِ���«�َ�َ�َ� ُ��َ�� َ�ْ��ًَ�� �َو�َدَ�� �اْ�َ���ُ 
�ب� َ�ْ��ٌب َ�َ� َ�َ����ِ�َ� ِ�ْ� �َد�ْو�ٍر �إِ�َ� �َد�ْو�رٍ ُ�ْ�ِ���  ���ِ� . �ب� ».�ا���  
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االصِّرااعَع َبيْیَن االرُّووحِح وَواالَجَسِد  ِلَذِلَك، َفإننَّ وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل َفإننَّ َعماليیَق رَرْمٌز للَجَسد. 
َسيَیْسَتِمرُّ َطواالَل َحيیاِتنا َعلى ااألرْرضض. وَوأأمَّا ِمْن ِجَهِة َعماليیق، َفَنْقَرأأ َعْنُهْم الِحًقا في ِسْفِر 

-1: 15 َصموئيیَل ااألووَّلل ى إِإيیَّايَي أَأرْرَسَل االرَّببُّ ِلَمْسِحَك َمِلًكا َعَل«وَوَقالَل َصُموِئيیُل ِلَشاوُولَل: : "3
ا َشْعِبِه إِإْسَرااِئيیَل. وَوااآلنَن َفاْسَمْع َصْوتَت َكَالمِم االرَّببِّ. هَكَذاا يَیُقولُل رَرببُّ ااْلُجُنودِد: إِإنِّي َقِد ااْفَتَقْدتُت َم

َعِمَل َعَماِليیُق ِبِإْسَرااِئيیَل ِحيیَن وَوَقَف َلُه ِفي االطَِّريیِق ِعْنَد ُصُعودِدهِه ِمْن ِمْصَر. َفاآلنَن ااذْذَهْب 
ِليیَق، وَوَحرُِّمواا ُكلَّ َما َلُه وَوَال َتْعُف َعْنُهْم َبِل ااْقُتْل رَرُجًال وَوااْمَرأَأةًة، ِطْفًال وَورَرِضيیًعا، وَوااْضِربْب َعَما

، ُحِرمَم ِمَن االُمْلِك إإذْذ َلْم يُیِطِع ااَهللا في َهذاا ااألْمِر االَمِلَك َشاوُولَلألننَّ ". وَو»َبَقًراا وَوَغَنًما، َجَمًال وَوِحَمارًراا
  ".َألنََّك رَرَفْضَت َكَالمَم االرَّببِّ رَرَفَضَك ِمَن ااْلُمْلِكاالنَِّبيُّ: "َقالَل َلُه َصموئيیُل 

 
ُمحارَرَبِة َعماليیَق َفيُیشيیُر إإلى ُمحارَرَبِة َشَهوااتِت االَجَسد. َفاُهللا يُیْوِصيینا أأمَّا االَمْعنى االرُّووِحيُّ ِل

وَوِبَسَبِب َعَدمِم إإطاَعِة االَمِلِك ، َبْل أأنْن ُنقاوِوَمُه ِمْن ِخاللِل االرُّووحح. َمَع االَجسد ٍةِبأنْن ال ُنْبِرمَم أأييَّ َصْفَق
َتَمكََّن إإلى أأنْن وَويُیِذلُّوَنُهْم َشاوُولل ألْمِر االرَّببِّ، َبِقَي االَعماِلَقُة يُیحارِربونَن َبني إإْسراائيیَل وَوْقًتا َطويیًلا 

َعَليْیِهم.ِمَن االَقضاِء دَدااوُودُد   
 

أأننَّ َحْربَب َعماليیَق " َفيَیْعني َعلى ااألرْرَجِح ننَّ االيَیَد َعَلى ُكْرِسيِّ االرَّببِّإِإأأمَّا َقْولُل ُمْوَسى "
ِضدَّ االشَّْعِب ِهَي َحْربٌب ِضدَّ االرَّببِّ. ِلَذِلَك، َكانَن االرَّببُّ ُمْزِمًعا أأنْن يُیحارِرَبُهْم ِمْن دَدوْورٍر إإلى دَدوْورٍر 

ِجيْیًلا َبْعَد ِجيیْل). (أأيْي   
 

، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمن َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في َنأتي وَوااآلنْن 
-1ااألْعداادد  4:  

 
�ََ�ِ�َ� ��َْ�ُ��و�ُن َ�����ِھُ� ِ�ْ���َ��َن٬، َ�ُ�� ٬��َ��ُ، ُ��� َ�� َ��ََ� �ُ �إِ�َ� ُ��َ�� 
�ب� �أَْ�َ��َج �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�. �َ�ََ�َ� ��َْ�ُ��و�ُن  �َو�إِ�َ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� َ�ْ���ِِ�: �أ�َن� �ا���

�٬، �ا���َ��ْ�ِ� �اْ�ُ� َ�ُ�� ُ��َ�� َ�����َر�ةَ �اْ�َ��أ�َةَ ُ��َ�� �َْ�َ� َ�ْ���َِ�� �َو�اْ���َْ���َ 
�َو�اْ�ُ� �ا�َ�ِ� ». ُ�ْ�ُ� �َِ����ً �ِ� �أ�َْر�ٍض َ�ِ����َ�ٍ «�أََ�ِ����ِھَ�� ِ�ْ�ُ���ُم٬، �َ����ُ �َ��َل: 

». �إِ���ُ �أَ�ِ� َ���َن َ�ْ��ِ� �َو�أَْ��ََ��ِ� ِ�ْ� َ��ْ�ِ� �ِْ�َ�ْ��نَ «�أَ��ِ�َ���َز�ُر٬، �َ����ُ �َ��َل:   
 

ذَذِلَك َسِمَع يَیْثروونُن أَأْخبارَر ُمْوَسى. وَوَلِكْن رُربَّما َسِمَع وَوال َنْدرريي، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َكيْیَف  
زَزوْوَجِة ُمْوَسى أأوْو ِمَن َقوااِفِل االتُّجَّارر. ِمْن  

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   7:  

 
���ِ� َ��ْ�ُ� َ���َن  �َو�أَ�َ� ��َْ�ُ��و�ُن َ�ُ�� ُ��َ�� �َو�اْ��َ��هُ �َو�اْ�َ��أَ��ُ�ُ �إِ�َ� ُ��َ�� �إِ�َ� �اْ��َ��

�أَ�َ� َ�ُ���َك ��َْ�ُ��و�ُن٬، �آ�ٍت �إِ��َْ�َ� �َو�اْ�َ��أَ�َُ� «�َ��ِز�ً ِ�ْ�َ� َ��َِ� �ِ. �َ�َ��َل �ُِ��َ��: 
�ََ�َ��َج ُ��َ�� �ْ��ِْ��َ��ِل َ�ِ����ِ� �َوَ�َ�َ� �َو�َ����َ�ُ. �َوَ���ََل ُ��� ». �َو�اْ��َ����َھ� َ�َ��َ��

  َ��ْ�َ�ِ�.�َو�اِ�ٍ� َ��ِ���َ�ُ َ�ْ� ٬�ِِ���ََ��َ، �ُ�� �َدَ��َ �إِ�َ� �ا�ْ 
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َتوااُضًعا  وَوَهذاا يُیريینا ااتِّضاعَع ُمْوَسى. َفَمَع أأننَّ االرَّببَّ أَأْعطاهُه َمكاَنًة رَرفيیَعًة، َفإنَُّه يُیْظِهُر ُهنا 
َكبيیًراا ِعْنَد ااْسِتْقبالِل وَوااِلِد زَزوْوَجِتِه.   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  

 
�ب� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن �َو�اْ�ِ�ْ�ِ������َ� ِ�ْ� �أَْ�ِ�  �َ�َ�� ُ��َ�� َ��َ� َ�ِ����ِ� ُ��� َ�� َ��َ�َ  �ا���

. �َ�َِ��َح  �ب� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َوُ��� �اْ�َ�َ���ِ� �ا���ِ� �أََ���َْ��ُ�ْ� �ِ� �ا���ِ���ِ� �ََ���َ��ُ�ُ� �ا���
٬، �ا��ِ��ي �أَْ��ََ��هُ �ِ  �ب� ْ� �أ�َْ�ِ��ي ��َْ�ُ��و�ُن �َِ�ِ���ِ� �اْ�َ��ْ�ِ� �ا��ِ��ي َ��ََ���ُ �إِ�َ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ا���

�ب� �ا��ِ��ي �أَْ��ََ�ُ�ْ� ِ�ْ� �أ�َْ�ِ��ي �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� «�َو�َ��َل ��َْ�ُ��و�ُن:  �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. ُ��َ��َر�ٌك �ا���
ْ�َ� ِ�ْ� �َْ�ِ� �أ�َْ�ِ��ي �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �ا��َن  �َوِ�ْ� ��َِ� �ِْ�َ�ْ��َن. �اَ��ِ��ي �أَْ��ََ� �ا���

�ب� �أَْ��َُ� ِ�ْ� َ�ِ����ِ  ْ�ِء �ا��ِ��ي �ََ�ْ��ا ��ِِ�  َ��ِْ�ُ� �أ�َن� �ا��� �ا���٬�ِ�َِ، �َ����ُ �ِ� �ا���
�َ�ََ�َ� ��َْ�ُ��و�ُن َ�ُ�� ُ��َ�� ُ�ْ�َ��َ�ً �َو�َذ�َ��َِ� +ِ. �َوَ��َء ���َھ��ُر�و�ُن ». َ���َن َ���َْ��ِ��ْ 

�َوَ�ِ���ُ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ��ِ�َ�ُْ��ُ��ا �طََ��ً�� َ�َ� َ�ِ�� ُ��َ�� �أََ���َم �ِ.  
 

َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ يَیْثروونَن َفِرحَح ِبَجميیِع االَخيْیِر االَّذيي َصَنَعُه االرَّببُّ إإلى  َنْقَرأُأ ُهنا، 
. وَوُهَو يُیِقرُّ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ أَأْعَظُم ِمْن َجميیِع ااآلِلَهِة. وَوَقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ يَیْثروونَن إإْسراائيیل

.ُه َلْم يَیُكْن ِمْن َبني إإْسراائيیلَمَع أأنَّ َكانَن يُیْؤِمُن باِهللا االَحيِّ  
 

-13ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في  16:  
 

 �َ�ْ�ِ �ُ�ْ ْ�ِ�. �ََ��ََ� �ا��� �َوَ�َ��َث �ِ� �اْ�َ�ِ� �أ�َن� ُ��َ�� َ��ََ� ��ِ�َْ�ِ�َ� �ِ���
� �َر�أ�َى َ�ُ�� ُ��َ�� ُ��� َ�� ���ُھَ� َ���ٌِ�  �َ��ِح �إِ�َ� �اْ�َ�َ��ِء. �َ�َ�� ُ��َ�� ِ�َ� �ا���

٬�ِ�ْ، �َ��َل:  ْ�ِ�؟ َ�� �َ��َُ� َ���ًِ�� «�ِ��� َ�� ���ھَ��ا �ا�َْ�ُ� �ا��ِ��ي �أَْ�َ� َ���ٌِ� �ِ���
�َ��ِح �إِ�َ� �اْ�َ�َ��ِء؟ ْ�ِ� �َو�ا�ٌِ� ِ�ْ�َ��َك ِ�َ� �ا��� �َ�َ��َل » �َوْ�َ��َك �َوَ�ِ���ُ� �ا���

ْ�َ� ��َ��ِ� �إِ�َ�� ��ِ�َْ���ََل �َ. �إ�َِذ�ا«ُ��َ�� �َِ�ِ����ِ�:  َ���َن ��َُ�ْ� �َدْ�َ��ى  �إ�ِن� �ا���
��ُُ�ْ� �ََ��ا�َِ� �ِ  ُ�ِ� �َو٬�ِِ���ِ��َ، �َو�أَُ��� ��َ��ُ��َن �إِ�َ�� �َ�َْ�ِ�� ��َْ�َ� �ا���

  ».�َوَ�َ��ا�َِ���ُ 
 

يَیْجِلُس وَوْحَدهُه وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، َبصيیَرةَة يَیْثروونن. َفِعْنَدما رَرأأىى أأننَّ ُمْوَسى  
االرَّااِشديیَن يَیزيیُد َعْن ِستِِّمَئِة أأْلٍف. َقاِضيًیا للشَّْعِب، أأدْدرَركَك أأننَّ َهذاا ال يَیجوزز. َفَقْد َكانَن َعَددُد االرِّجالِل 

ْقضي َبيْیَنُهْم وَوْحَدهُه. وَوكانَن ُمْوَسى يَی  
 

-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  23:  
 

���ً��ا �ا�َْ�ُ� �ا��ِ��ي �أَْ�َ� َ���ٌِ�. �إِ��َ� �َِ��� �أَْ�َ� ��َْ�َ� �َ «�َ�َ��َل َ�ُ�� ُ��َ�� ��َ�ُ: 
ْ�ُ� �ا��ِ��ي َ�َ�َ� ٬��ً���ِ�َ، ��َن� �ا�َْ�َ� �أَْ��َُ� ِ�ْ�َ�. �َ �َْ��َِ���ُ� �أ�َْن  �َو���ھَ��ا �ا���
 �َْ��ََ���ُ �َوْ�َ��َك. �اَ��َن �اْ�َ�ْ� �َِ�ْ��ِ� �َ�َْ�َ�َ�َ�. �َْ���َُ�ِ� �ُ َ�َ�َ�. ُ�ْ� �أَْ��َ 
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َ���ِو�َي �إِ�َ� �٬ِ، �َوَ���ْ��ُ�ُ� �اْ��ََ��ا�َِ�  �ْم �أَْ�َ� �ا��� ْ�ِ� �أََ���َم �٬ِ، �َو�َ�� ���ِ�
ْ��ُ�ُ� �ا���ِ���َ� �ا��ِ��ي ��٬�َ����ُُ��َُْ، �َو�اْ�َ�َ�َ� �ا��ِ��ي ��َْ�َ��ُ���َ�ُ. �َو�أَْ�َ�  َ��ا�٬�َِ، �َوَ��� �َو�ا���

ْ�ِ� �َذ�ِو�ي �ُْ��َر�ٍة َ���ِ  ْ�َ��ة٬َ، �َْ��ُُ� ِ�ْ� َ�ِ���ِ� �ا��� ��ِ�َ� �٬َ، �أَُ��َ�َء ُ�ْ�ِ�ِ���َ� �ا���
�َو�ُ��ِ�ُ��ُ�ْ� َ���َْ��ِ�ْ� �ُر�َؤَ��َء �أُ�ُ��ٍف٬، �َو�ُر�َؤَ��َء ِ��َ��ٍت٬، �َو�ُر�َؤَ��َء ٬�َ���ِ��َ�َ، 

ْ�ِ� ُ��� ِ���ٍ�. �َو��َُ���ُن �أ�َن� ُ��� �ا���َ���ِو�ي  �َو�ُر�َؤَ��َء َ�َ�َ��ا�ٍت٬، ��َ�َْ�ُ���َن �ِ���
ِ���َ��ِة ��َْ�ُ���َن ���ُھْ� ��ِ��َ��. �اْ�َ���ِ�َ��ِة ��َِ����ُ��َن �ِ  �َ�� �إ٬�َ�َْ��ِ، �َوُ��� �ا���َ���ِو�ي �ا���

�َوَ���ْ� َ�ْ� �٬�َ�ِ�َْ، ��َُ�ْ� ��َْ�ِ��ُ��َن َ�َ�َ�. �إ�ِْن �ََ�ْ�َ� ���ھَ��ا �ا�َْ�َ� �َو�أ�َْوَ���َك �ُ 
 َ� ْ�ِ� �أ�َْ�ً�� ��َ��ِ� �إِ�َ� َ�َ����ِِ� �ِ���� ».�مِ �َْ��َِ���ُ� �اْ���ِ�َ��َم. �َوُ��� ���ھَ��ا �ا���  

 
يَیْنُظَر في االَقضايیا أأنْن أَأشارَر َعَليْیِه إإذًذاا َكاَنْت َهِذهِه ِهَي َنصيیَحُة يَیْثروونَن ِلُمْوَسى. َفَقْد  

يَیْنُظروونَن في االَقضايیا االصَّغيیَرةة. أأمَّا ُمساِعديیَن َلُه ، وَوأأنْن يَیْختارَر ِمَن االشَّْعِب االُمْسَتْعِصيَیِة َفَقْط
ُمْقَتِدرريیَن (أأيْي يَیْمَتِلكونَن ِحْكَمًة)، وَويَیتَّقونَن ااَهللا، َفِهَي أأنْن يَیكوُنواا االُمساِعديیَن ِصفاتُت َهؤالِء االُقضاةِة 

ْشَوةة. يُیْبِغضونَن االرَّوَوأأَمناَء، وَو  
 

َفَلْم يَیُكْن ِباْسِتطاَعِة ُمْوَسى وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َنصيیَحَة يَیْثروونَن َكاَنْت في َمكاِنها االصَّحيیح.  
ِلَذِلَك، في االنََّظِر في َجميیِع االَقضايیا االَكبيیَرةِة وَواالصَّغيیَرةِة االَّتي َتُخصُّ َبني إإْسراائيیل.  أأنْن يَیْسَتِمرَّ

أأنْن إإْنسانٍن َكانَن يَیْنَبغي َلُه أأنْن يُیَعيیَِّن ُقضاةًة ِلَكْي يُیساِعدووهُه في ِتْلَك االَمهاممِّ االَكثيیَرةة. وَويَیْنَبغي ِلُكلِّ 
َفالشَّيْیطانُن َماِهٌر في إإْلهاِء االنَّاسِس في ااُألمورِر االصَّغيیَرةِة َقُه في َحيیاِتِه. يُیدرِركَك َهذاا االَمْبَدأَأ وَوأأنْن يُیَطبِّ

يُیَنظُِّمواا وَوْقَتُهْم وَويُیَرتِّبُواا وَواالتَّاِفَهِة أأْحيیاًنا. ِلَذِلَك، يَیِجُب على ُكلِّ إإْنسانٍن (وَوال ِسيیَّما االَقادَدةة) أأنْن 
أأوْوَلِويیَّاِتِهْم َجيیًِّداا.   

 
َفَقْد َكاَنِت االَكنيیَسُة وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، يیا َصديیقي أأننَّ َهذاا ُهَو َما َفَعَلُه االرُُّسُل في االَعْهِد االَجديید.  

ُتساِعُد ااألررااِمَل في االَكنيیَسِة. وَوَقْد َشَعَرتِت ااألررااِمُل ِمْن أَأْصٍل أأَمِميٍّ أأننَّ ااألررااِمَل االيَیهودِديیَّاتِت 
وَوَقْد َجاَء االَحديیُث َعْن َهذاا ااألْمِر أأْفَضَل ِمْن ِتْلَك االَّتي يَیْحُصْلَن ُهنَّ َعليیها. يَیْحُصْلَن َعلى َمُعوَناتٍت 

وَوِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم إِإذْذ َتَكاَثَر االتََّالِميیُذ، في ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل إإذْذ َنْقَرأُأ: "
َعَلى ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن أَأننَّ أَأرَرااِمَلُهْم ُكنَّ يُیْغَفُل َعْنُهنَّ ِفي ااْلِخْدَمِة ااْليَیْوِميیَِّة. َحَدثَث َتَذمٌُّر ِمَن ااْليُیوَناِنيیِّيیَن 

َال يُیْرِضي أَأنْن َنْتُركَك َنْحُن َكِلَمَة ااِهللا وَوَنْخِدمَم َمَوااِئَد. « َفَدَعا ااالْثَنا َعَشَر ُجْمُهورَر االتََّالِميیِذ وَوَقاُلواا:
ِإلْخَوةُة َسْبَعَة رِرَجالل ِمْنُكْم، َمْشُهودًداا َلُهْم وَوَمْمُلوِّيیَن ِمَن االرُّووحِح ااْلُقُدسِس وَوِحْكَمٍة، َفاْنَتِخُبواا أَأيیَُّها اا

وَوَقْد َحِظَي َهذاا  ."»َفُنِقيیَمُهْم َعَلى هِذهِه ااْلَحاَجِة. وَوأَأمَّا َنْحُن َفُنوااِظُب َعَلى االصََّالةِة وَوِخْدَمِة ااْلَكِلَمِة
رِرجالٍل أأْتقيیاَء ِلُمساَعَدةِة االرُُّسل. لَجميیع َفاْختارُروواا َسْبَعَة االَقراارُر ِباْسِتْحسانِن اا  

 
 االِقيیامِم ِبِخْدَمِتِه ااألَساِسيیَّة!االرَّببِّ َعِن  َخادِدمَمُتَعطُِّل ا أأْكَثَر ااألْعمالَل االثَّاَنِويیََّة االَّتي َقْد وَوَم 

ِلَكْي  يُیْحِسَن ااْسِتْغاللَل وَوْقِتِه وَوَطاَقِتِهلِّ إإْنسانٍن أأنْن ِلَذِلَك، يَیِجُب على ُكلِّ َخادِدمٍم للرَّببِّ، وَوُكلِّ َقاِئٍد، وَوُك
. يَیَتَمكََّن ِمَن االِقيیامِم باألشيیاِء االُمِهمَِّة  

 
ِعْنَدما يَیحيیُن وَوْقُت ااْختيیارِر االُمعاوِونيیَن وَواالُمساِعديیَن، يَیِجُب على االقاِئِد أأنْن يَیْختارَر أأناًسا وَو 

وَوَهذاا يَیْعني أأنْن يَیكوُنواا ذَذوويي ُقْدرَرةة، وَوخاِئفيیَن ااَهللا، ُهنا.  االَمْذكورَرةَة ااألرْرَبَعيَیْمَتِلكونَن االصِّفاتِت 
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إِإنْن َفَعْلَت هَذاا ااَألْمَر وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ يَیْثروونَن َقالَل ِلُمْوَسى: "وَوأأَمناَء، وَوُمْبِغضيیَن االرَّْشَوةة. 
". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، اا االشَّْعِب أَأيْیًضا يَیأِتي إِإَلى َمَكاِنِه ِبالسََّالمِموَوأَأوْوَصاكَك ااُهللا َتْسَتِطيیُع االِقيَیامَم. وَوُكلُّ هَذ

. َفِبُوجودِد ُمعاوِونيیَن َفإننَّ االنَّصيیَحَة االَّتي َقدََّمها يَیْثروونُن ِلُمْوَسى َكاَنْت َسَتعودُد على االشَّْعِب بالَفاِئَدةِة
َكثيیر. وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا َسيُیْفِضي إإلى َمزيیٍد ِمَن ِلُمْوَسى، َسيَیِتمُّ َحلُّ االنِّزااعاتِت في وَوْقٍت أأْقَصَر ِب

االِوئامِم وَواالسَّالمِم َبيْیَن أأْفراادِد االشَّْعب.  
 

-24: 18وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  27:  
 

�ََ�ِ�َ� ُ��َ�� �َِ�ْ��ِت َ�ِ����ِ� �َو�ََ�َ� ُ��� َ�� �َ��َل. �َو�اْ��َ��َر ُ��َ�� �َذ�ِو�ي �ُْ��َر�ٍة 
٬�ِ�ْ، �ُر�َؤَ��َء �أُ�ُ��ٍف٬، ِ�ْ� َ�ِ���ِ�  �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َوَ�َ���َُ�ْ� �ُر�ُؤ�وً�� َ��َ� �ا���

�َو�ُر�َؤَ��َء ِ��َ��ٍت٬، �َو�ُر�َؤَ��َء ٬�َ���ِ��َ�َ، �َو�ُر�َؤَ��َء َ�َ�َ��ا�ٍت. �ََ���ُ��ا ��َْ�ُ���َن 
ْ�ِ� ُ��� ِ���ٍ�. �ا���َ���ِو�ي �اْ�َ�ِ�َ��ةُ ��َِ����ُ��َن ��َِ�� �إِ�َ� ٬��َ��ُ، �َوُ���  ���ِ�

ِ���َ��ِة ��َْ�ُ���َن ���ُھْ� ��ِ��َ��. �ُ�� َ�َ��َف ُ��َ�� َ�َ���هُ �ََ�َ�� �إِ�َ� �ا���َ���وِ  �ي �ا���
�أ�َْرِ��ِ�.  

 
إإذًذاا، َفَقْد َسِمَع ُمْوَسى ِلَصْوتِت يَیْثروونَن وَوَفَعَل َما َنَصَحُه ِبِه. َفَقِد ااْختارَر أَأْعوااًنا ُمناِسبيیَن َلُه  

أأمَّا االَقضايیا االَعِسَرةِة َفكانَن يَیْقضي ِبها ِبَنْفِسِه. . في االَقضايیا االصَّغيیَرةِة وَوَعيیََّنُهْم ُقضاةًة على االشَّْعِب
عَع ُمْوَسى يَیْثروونَن َفَرَجَع إإلى أأرْرِضِه. وَويَیْبدوو أأننَّ زَزوْوَجَة ُمْوَسى وَوااْبَنيْیِه َقْد َمَكُثواا َمَعُه وَوأأخيیًراا، وَوددَّ

وَوَلْم يَیْرِجُعواا َمَع يَیْثروونن.   
 

ْصحاحِح االثَّاِمن َعَشر ِمْن ِسْفِر ، يیا أأْصِدقائي، إإلى ِنهايَیِة ااألَقْد وَوَصْلنا وَوِبَهذاا َنكونُن
ما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلك. آآميین!دِدررااَسَتنا ِلِبَمشيیَئِة االرَّببِّ االُخرووجج. وَوفي االَحْلَقِة االَقادِدَمِة َسُنتاِبُع   

 
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

َنْفِقُد ُقْدرَرَتنا على َتْقيیيیِم ااُألمورِر وَوْجٍه، َقْد َخيْیِر ِعْنَدما يَیسيیُر ُكلُّ َشْيٍء في َحيیاِتنا َعلى 
وَوَكما أأننَّ َتْقيیيیًما َصحيیًحا. وَوُهنا يَیأتي دَدوْورُر االَمشورَرةِة االَحكيیَمِة ِمْن أأْشخاصٍص َنِثُق ِبِهْم وَوِبَنصيیَحِتِهْم. 

ُمْوَسى ِلَكْي يُیَقدِّمَم َلُه ِتْلَك االَمشورَرةَة االرَّااِئَعَة، َفإنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يُیْرِسَل َمْن  االرَّببَّ أَأرْرَسَل يَیْثروونَن إإلى
يُیَقدِّمُم إإليیَك االنَّصيیَحَة وَواالَمشورَرةَة وَوْقَت االَحاَجة.   

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

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

 
ِختاميیَّة. وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة  
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[��������ِ ��َِ��َ]  
�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
–ِمَن االُمِهمِّ ِجداا أأنْن َنَتَعلََّم َجميیًعا َفنَّ َتْرتيیِب ااألوْوَلِويیَّاتِت  َفإنْن أأيْي أأنْن َنقومَم ِباألَهمِّ ُثمَّ االُمِهّم.  

. َلْم ُنْحِسْن َتْرتيیَب أأوْولويیَّاِتنا، َسَنِجُد أأنَّنا ُنَضيیُِّع وَوْقَتنا وَوَطاَقَتنا َعلى أأمورٍر َصغيیَرةْة أأوْو َحتَّى َتاِفَهة
ُتْحِسَن ااْسِتْخداامَم وَوْقِتَك وَوَطاَقِتَك ِلَكْي َتكونَن دَدااِئًما ِلَذِلَك َفإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن 

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم ااةًة َناِفَعًة ِبيَیِد ااِهللا االَحيِّ. أَأدد  
 


