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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
1 :20االُخرووجج  رِسْف –26 Exodus 20:1–26 

 wt_c20_us057# 553م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

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

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

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

 االسِّْفِر االنَّفيیِس ااَهَذِمْن  20ااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
يیا  ،). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ِمْنَكاالُخرووججِسْفِر  (أأيْي

ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو أأنْن، َصديیقي  
 

ايیا االَعْشَر َتْطبيیًقا َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأنَُّه َلْو َكانَن ِبَمقدوورِر ااإلْنسانِن أأنْن يُیَطبَِّق االَوَص
َفُهناكَك يَیسوعُع َعنَّا. كاَنْت ُهناكَك َحاَجٌة أأنْن يَیموتَت َتاما وَوأأنْن يَیكونَن َبارراا أَأمامَم ااِهللا االَعِليِّ، َلما 

ونَن ِبها. وَوَلِكنَُّهْم يَیْنَسْونَن وُمأَأْبراارٌر أأمامَم ااِهللا ِبَسَبِب ااألْعمالِل االصَّاِلَحِة االَّتي يَیُق أأْشخاصٌص يَیُظنُّونَن أأنَُّهْم
َتِحقِّيیَن أأنْن يَیِقُفواا َتْجَعُلُهْم َغيْیَر ُمْسأأييَّ َخطيیَئٍة يَیقومونَن ِبها االَكاِمَلِة َفإننَّ ااِهللا  َقدااَسِةأأنَُّه في َضْوِء 

أَأماَمُه أأوْو أأنْن يَیَتَبرَّرُروواا ُقدَّااَمُه.   
 

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

 
يَیْحويي ااألْصحاحُح االِعْشروونَن ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج االَوَصايیا االَعْشَر االَّتي أَأْعطاها االرَّببُّ 

-1ااألْعداادد َنْقَرأأ في َفَنْحُن . زَزَمِن ُمْوَسىِلَشْعِبِه في  3:  
 

�ب� �إِ��ُ�َ� �ا��ِ��ي �أَْ�َ�َ�َ� ِ�ْ� « �ُ�� �ََ���َ� �ُ �َِ�ِ���ِ� ���ھِ��ِه �اْ�َ��َِ���ِت �َ��ِ�ً: �أَ�َ� �ا���
�َ ��َُ�ْ� �ََ� �آ��َِ��ٌ �أُْ�َ��ى �أََ��ِ��.  �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� ِ�ْ� ��َْ�ِ� �اْ�ُ��ُ��ِد���ِ�.  

 
أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َقاُلواا في ااألْصحاحِح االتَّاِسع َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجج وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا  

ااآلنْن، َها ِهَي وَوَصايیا االرَّببِّ االَّتي يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیطيیعونَن وَوَصايیا االرَّببِّ. وَوِلُمْوَسى إإنَُّهْم َس
أأننَّ االَّذيي يُیَكلُِّمُهْم ُهَو االرَّببُّ ااإلَلُه االَّذيي أأْخَرَجُهْم  وَوَكانَن أأووَّلُل َشيٍء يَیْنَبغي أأنْن يُیْدرِركوهُه ُهَو يُیطيیعوها.

َخَرُجواا ِمْن َبَلٍد وَوَلمَّا َكانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َر. ِمْن َبيْیِت االُعبودِديیَِّة في أأرْرضِض ِمْص
االَوحيید. االَحقيیقيُّ َتَعدَّدَدتْت فيیِه ااألْصنامُم وَوااآلِلَهُة، َفَقْد أأرَراادَد أأنْن يُیؤكَِّد َلُهْم أأنَُّه ااإلَلُه االَحيُّ   

 
ال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة : "االرَّببُّ ِلَشْعِبِه قولُلفيیها يَیوَوَنِجُد ُهنا أأووَّلَل وَوِصيیٍَّة ِمَن االَوَصايیا االَعْشِر. وَو 

َفاُهللا االَحقيیقيُّ االَحيُّ ُهَو االَوحيیُد ِسَواايي".  َلَك آآِلَهٌة أأْخرىىِبِعبارَرةٍة أأخرىى: "ال يَیُكْن  ".أُأْخرىى أَأمامي
تَِّخَذ َلُه آآِلَهًة أأخرىى َغيْیَر ااِهللا االَّذيي يَیْسَتِحقُّ االِعبادَدةَة وَواالسُّجودَد وَواالتَّْمجيید. وَوال يَیجوزُز لإلْنسانِن أأنْن يَی

االَّذيي أَأْعَلَن َعْن ذَذااِتِه َلنا في االِكتابِب االُمَقدَّسِس.   
 

-4: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   6:  
 

َ��ِء ِ�ْ� �َْ��ُق٬، �َوَ��  � �ِ� �ا��� �َ �َْ��َْ� �ََ� �ِْ��َ��ً ٬�ً���ُ�ْ�َ، �َو�َ ُ���َر�ةً َ�� ِ���
ِ�ْ� �٬�ُ�َْ، �َوَ�� �ِ� �اْ�َ��ِء ِ�ْ� �َْ�ِ� �ا��َْر�ِض. �َ �َْ�ُ�ْ� ��َُ��� �َو�َ  �ِ� �ا��َْر�ضِ 

�ب� �إِ��َ�َ� �إِ���ٌ َ���ُ��ٌر٬، �أَْ��َ�ُِ� �ُذ�ُ��َب �ا��َ�ِء �ِ� �ا�َْ��َ�ِء �ِ�  ٬، �َ��� �أَ�َ� �ا��� �َْ��ُْ����ُھ��
٬، �َو�أَْ��َُ� �إِ�ْ  �ا�ِ� ِ�ْ� ُ�ْ�ِ�ِ��� َ���ً� �إِ�َ� �أُ�ُ��ٍف ِ�ْ� ُ�ِ����� �اْ�ِ���ِ� �ا�����ِِ� �َو�ا���
�َوَ���ِِ�� �َوَ����َ��َي.   

 
وَوُهنا َنجُد، يیا أأِحبَّائي، االَوِصيیََّة االثَّاِنيَیَة ِمَن االَوَصايیا االَعْشِر. وَويَیقولُل االرَّببُّ في َهِذهِه  

االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما ِممَّا ِفي االَوِصيیَِّة: "
  ".ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد َلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ

 
نَن َفَقْد َكانَن االنَّاسُس يَیْصَنعونَن االتَّماثيیَل وَويَیْعُبدووَنها َكما َلْو َكاَنْت آآِلَهًة. َفالنَّاسُس َجميیًعا يُیْدرِركو

َبْل إإننَّ االَكْونَن إإليیِه في ُقلوِبنا َجميیًعا. االُمَقدَّسَس أأننَّ ُهناكَك إإَلًها في االَكْونِن ألننَّ ااَهللا وَوَضَع َهذاا االشَّْوقَق 
اَالسََّماوَوااتُت : "1: 19االَمْزمورر وُوجودِد االَخاِلِق. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في َعْن َنْفَسُه وَواالطَّبيیَعَة َنْفَسها َتْشَهُد 

ى أأننَّ االَبَشَر َل". وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشْيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ َعَمْجِد ااِهللا، وَوااْلَفَلُك يُیْخِبُر ِبَعَمِل يَیَديْیِهُتَحدِّثُث ِب
. ِلَذِلَك َفَقْد َعلى َطريیَقِتِهميُیريیدوونَن أأنْن يَیْعِرفوهُه ودَد ااِهللا. وَوَلِكنَّ االُمْشِكَلَة َتْكُمُن في أأنَُّهْم يُیْدرِركونَن وُوُج
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 وَوحيینئٍذ ااْبَتَدأَأ االنَّاسُس. اُتالِئُمهااَهللا َعلى االصُّورَرةِة االَّتي ُتَصوِّرُر ُكلُّ َمْجموَعٍة ِمَن االَبَشِر  ْترَرااَح
يَیْصَنعونَن َتماثيیَل ِلَهِذهِه ااآلِلَهِة وَويَیْعُبدووَنها.   

 
َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما  َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًالِلَذِلَك َفَقْد َقالَل االرَّببُّ في االَوِصيیَِّة االثَّاِنيَیِة: "

ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد 
ٌه َغيیورٌر َعلى َمْجِدهِه ". أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا إإَلَلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ، َألنِّي أَأَنا االرَّببَّ إِإلَهَك إِإلٌه َغيُیورٌر

وَوال يُیْعطي َمْجَدهُه آلَخر.   
 

:7: 20َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج ُثمَّ   
 

�ب� �َ ��ُْ�ِ��ُئ  �ب� �إِ��ِ�َ� �َ��ِط�٬ً، ��َن� �ا��� �َ �َْ�ِ�ْ� �ِ�ْ�ِ� �ا���  
َ�ْ� �َ�ََ� �ِ�ْ�ِ��ِ� �َ��ِط�ً.  

 
َفالرَّببُّ يُیْوِصيْینا ِبأنْن وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، االَوِصيیَُّة االثَّاِلَثُة االَّتي أأْعطاها االرَّببُّ ِلَشْعِبِه.  

 ِلَماذَذاا َتْدُعوَنِني: يَیا: "46: 6ال َنْنِطَق باْسِمِه َباِطًلا. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َقاَلُه يَیسوعُع في إإْنجيیل ُلْوقا 
ي أأنَّنا ُمؤِمنونَن وَوَلِكنَّنا ال ُنْطيیُع ِلَذِلَك، إإذذاا ُكنَّا َندَِّع" أَأْنُتْم َال َتْفَعُلونَن َما أَأُقوُلُه؟رَرببُّ، وَو رَرببُّ، يَیا

وَوَصايیا االرَّببَّ َفإنَّنا َنْنِطُق باْسِمِه َباِطًلا.   
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   11:  
 

 � َ���ُ. ِ����َ �أ�َ����ٍم �َْ�َ�ُ� �َو�َْ��َُ� َ�ِ���َ� ٬�َِ��َ�َ، �َو�أَ�� ��َ�ُ�ِ� �ِ�ْ �ا�ُْذُ�ْ� ��َْ��َم �ا���
�ب� �إِ��ِ�َ�. �َ �َْ��َْ� َ�َ��ً َ�� �أَْ�َ� �َو�اْ��َُ� �َو�اْ��َ�َُ�  ���ِ� �ٌ�ْ�َ �ِ��ِ��َ� �ُ�� �اْ���َْ��ُم �ا���

�َُ� �ا��ِ��ي �َد�اِ�َ� �أَْ�َ��ا�َِ�. ��َْن �ِ� ِ���ِ� �أ�َ����ٍم �َوَ�ْ�ُ��َك �َو�أََ��َُ� �َو��َِ���َ��َُ� �َو�َِ���
َ��َء �َو�ا��َْر�َض �َو�اْ��َْ�َ� �َوُ��� َ�� ��٬��َ��ِ، �َو�اْ��ََ��ا�َح �ِ� �اْ���َْ��ِم  �ب� �ا��� َ��ََ� �ا���

ْ�ِ� �َو�َ��َ���ُ.  �ب� ��َْ��َم �ا��� ��ِ�. �ِ��َِ� �َ��َر�َك �ا��� �ا���  
 

االَّتي أَأْعطاها االرَّببُّ ِلَشْعِبِه في زَزَمِن  ااِبَعُة ِمَن االَوَصايیا االَعْشِروَوَهِذهِه ِهَي االَوِصيیَُّة االرَّ 
ذَذِلك. وَوَهذاا ال ُمْوَسى. وَوَقْد أَأوْوَصاَنا االرَّببُّ أأنْن َنأُخَذ يَیْومَم رَرااَحٍة في ااألْسبوعِع ألنَُّه يَیْعَلُم َحاَجَتنا إإلى 

، َبْل أأنْن َنأُخَذ يَیْومَم ُعْطَلٍة ُكلَّ َتْحديیًداا وِعيیَُّة يَیْومَم االسَّْبِتيَیْعني أأنَُّه يَیْنَبغي أأنْن َتكونَن ُعْطَلُتنا ااُألْسب
االسَّْبُت إِإنََّما ُجِعَل : "27: 2يَیسوعُع في إإْنجيیِل َمْرُقس َفَقْد َقالَل أُأْسبوعٍع ِلَكْي َنْرتاحَح وَوُنَجدِّدَد َطاَقَتنا. 

ا االسَّْبُت االيَیهودِدييُّ َفإنَُّه َخاصصٌّ باليَیهودِد دُدوْونَن أأمَّ". َألْجِل ااِإلْنَسانِن، َال ااِإلْنَسانُن َألْجِل االسَّْبت
َفيَیْحَفُظ َبُنو إِإْسَرااِئيیَل االسَّْبَت ِليَیْصَنُعواا : "17وو  16: 31َغيْیِرِهْم. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج 

ِئيیَل َعَالَمٌة إِإَلى ااَألَبِد. َألنَُّه ِفي ِستَِّة أَأيیَّامٍم االسَّْبَت ِفي أَأْجيَیاِلِهْم َعْهًداا أَأَبِديیا. ُهَو َبيْیِني وَوَبيْیَن َبِني إِإْسَراا
". َصَنَع االرَّببُّ االسََّماَء وَوااَألرْرضَض، وَوِفي ااْليَیْومِم االسَّابِع ااْسَتَرااحَح وَوَتَنفََّس  

 
وَوكانَن َهذاا ااألْمُر يَیْكِسُر وَوِصيیََّة االسَّْبِت. ألنََّه يَیْنَتِقدوونَن يَیسوعَع دَدااِئًما االَفرِّيیسيیُّونَن وَوَقْد َكانَن  

-23: 2َفَنْحُن َنْقَرأأ في إإْنجيیل َمْرُقس . آآَخرَشيٍء أأْكَثَر ِمْن أأييِّ  ُهْميُیغيیُظ ااْجَتازَز ِفي أأننَّ يَیسوعَع:  28
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ااْنُظْر! " ونَن:االسَّْبِت َبيْیَن االزُّرُرووعِع، َفاْبَتَدأَأ َتَالِميیُذهُه يَیْقِطُفونَن االسََّناِبَل وَوُهْم َساِئُروونَن. َفَقالَل َلُه ااْلَفرِّيیِسيیُّ
أَأَما َقَرأْأُتْم َقطُّ َما َفَعَلُه دَدااوُودُد ِحيیَن ااْحَتاجَج " :يَیسوعع َفَقالَل َلُهْم "ِلَماذَذاا يَیْفَعُلونَن ِفي االسَّْبِت َما َال يَیِحلُّ؟

، وَوأَأَكَل ُخْبَز االتَّْقِدَمِة وَوَجاعَع ُهَو وَواالَِّذيیَن َمَعُه؟ َكيْیَف دَدَخَل َبيْیَت ااِهللا ِفي أَأيیَّامِم أَأِبيَیَأَثارَر رَرِئيیِس ااْلَكَهَنِة
االسَّْبُت إِإنََّما ُجِعَل " . ُثمَّ َقالَل َلُهُم:"االَِّذيي َال يَیِحلُّ أَأْكُلُه إِإالَّ ِلْلَكَهَنِة، وَوأَأْعَطى االَِّذيیَن َكاُنواا َمَعُه أَأيْیًضا
".َو رَرببُّ االسَّْبِت أَأيْیًضاَألْجِل ااِإلْنَسانِن، َال ااِإلْنَسانُن َألْجِل االسَّْبِت. إِإذًذاا ااْبُن ااِإلْنَسانِن ُه  

 
وَوَضُعواا وَوَصايیا َبَشِريیًَّة َثقيیَلًة وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل دِدررااَسِتنا للِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ ُمَعلِّمي االيَیهودِد  

َلْم يُیْعَط وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ االنَّاموسَس . ااْعِتمادًداا َعلى أَأْهوااِئِهم على االنَّاسِس ِمْن ِجَهِة االسَّْبِت
َقْد في ااألْصِل ِلَكْي يَیْجَعَل االنَّاسَس ِقدِّيیسيین. وَوُهنا يَیْكُمُن االَخَطأ في َنْظَرةِة َكثيیريیَن إإلى االنَّاموسس. َف

َكانَن ُهناكَك أأناسٌس (وَوال زَزااُلواا) يَیُظنُّونَن أأنَُّهْم يَیْخُلصونَن بأْعمالِل االنَّاموسس. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ال 
ذَذَلك. َفَلْو َكانَن ِحْفُظ االنَّاموسِس بالتَّمامِم وَواالَكمالِل أَأْمًراا ُمْمِكًنا، َلما َكاَنْت ُهناكَك َحاَجٌة إإلى َمْوتِت يُیَعلُِّم 

َفَقْط ِمْن ِخاللِل ااإليیمانِن بيیسوعَع االَمسيیح. يَیَتَحقَُّق وَوَلِكنَّ االَخالصَص االَمسيیِح على االصَّليیب.   
 

. وَوَقْد َكانَن َهذاا ااألْمُر َفِشُلواا في إإطاَعِة االنَّاموسِس ِبَحذاافيیِرهِه وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ َبْني إإْسراائيیَل 
 ااوَوما زَزاالَل دَدليیًلا َساِطًعا َعلى َعْجِز االنَّاموسِس َعْن َتْخليیِص ااإلْنسانن. ِلَذِلَك َفَقْد أَأسََّس االرَّببُّ َعْهًد

. َفَقْد أَأْعطى ااُهللا االنَّاموسَس ِلَبني إإْسراائيیَل ِتِه ُهَوْنسانِن، َبْل َعلى أَأماَنال يَیقومُم على أَأماَنِة ااإل ااَجديیًد
وَوَقْد أَأسََّس ااُهللا َعْهًداا َجديیًداا ِمْن ِخاللِل ِلَكْي يُیَبيیَِّن َلُهْم أأننَّ ااإلْنسانَن َعاِجٌز َعْن َتْخليیِص َنْفِسِه ِبَنْفِسِه. 

ِلَذِلَك َفإنَُّه َسيَیْبقى َقاِئًما إإلى ااألَبد.  يَیسوعَع االَمسيیح. وَوألننَّ َهذاا االَعْهَد االَجديیَد ُمؤسٌَّس على أَأماَنِة ااِهللا،
إِإنْن َكانَن إِإْبَرااِهيیُم َفإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیقولُل في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة: "

َفآَمَن إِإْبَرااِهيیُم ِباِهللا «ولُل ااْلِكَتابُب؟ َقْد َتَبرَّرَر ِباَألْعَمالِل َفَلُه َفْخٌر، وَولِكْن َليْیَس َلَدىى ااِهللا. َألنَُّه َماذَذاا يَیُق
أَأمَّا االَِّذيي يَیْعَمُل َفَال ُتْحَسُب َلُه ااُألْجَرةُة َعَلى َسِبيیِل ِنْعَمٍة، َبْل َعَلى َسِبيیِل دَديْیٍن. ». َفُحِسَب َلُه ِبراا

".ِإيیَماُنُه يُیْحَسُب َلُه ِبرااوَوأَأمَّا االَِّذيي َال يَیْعَمُل، وَولِكْن يُیْؤِمُن ِبالَِّذيي يُیَبرِّرُر ااْلَفاِجَر، َف  
 

وَوَلِكْن َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ االُمِؤمَن االَمسيیِحيَّ ال َعالَقَة َلُه بالنَّاموسِس أأوْو بالَعْهِد االَقديیم؟ وَوَهْل  
لنَّاموسِس، َهذاا يَیْعني أأنَُّه يُیْمِكُن للُمؤِمِن االَمسيیحيِّ أأنْن يَیعيیَش َكما يَیْحُلو َلُه ألنَُّه ال يَیعيیُش في َعْهِد اا

َفَماذَذاا َفالرَّسولُل ُبوُلُس يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة: "َبْل في َعْهِد االنِّْعَمِة؟ ال يیا َصديیقي! 
ِعيیُش َنُقولُل؟ أَأَنْبَقى ِفي ااْلَخِطيیَِّة ِلَكْي َتْكُثَر االنِّْعَمُة؟ َحاَشا! َنْحُن االَِّذيیَن ُمْتَنا َعِن ااْلَخِطيیَِّة، َكيْیَف َن

ُنطيیَع يَیِجُب َعَليْینا أأنْن وَورُروْوحُح ااِهللا يَیْسُكُن فيینا، " إإذًذاا، َما دُدْمَنا َنعيیُش في َعْهِد االنِّْعَمِة ْعُد ِفيیَها؟َب
َمكانن. وْوأأوَوَصايیا االرَّببِّ أَأْكَثَر ِمْن أأييِّ أأناسٍس آآَخريیَن َعاُشواا أأوْو يَیعيیشونَن في أأييِّ زَزمانٍن   

 
:12: 20وَوااآلنْن َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، في ِسْفِر االُخرووجج    

 
�ب� �إِ��ُ�َ�.  َ� �َِ�ْ� �َ�ُ��َل �أ�َ���ُ�َ� َ��َ� �ا��َْر�ِض �ا���ِ� ��ُْ�ِ���َ� �ا��� �أَْ�ِ��ْم �أَ�َ��َك �َو�أُ��  

 
االِكتابِب االُمَقدَّسِس وَوَنْقَرأأ في وَوَهِذهِه ِهَي، يَیا َصديیقي، االَوِصيیَُّة االَخاِمَسُة ِمَن االَوَصايیا االَعْشر.  

ااألرْرَبَع ااألوولى  ايیااالَوَص ولونَن إإننَّيَیُقُهناكَك َمْن . وَوَحَجِريیَّيْین أأننَّ االَوصايیا االَعْشَر ُكِتَبْت على َلْوَحيْین
خرىى االسِّّت ااُأل(االَّتي َتْخَتصُّ ِبَعالَقِة ااإلْنسانِن باِهللا) ُكِتَبْت على االلَّْوحِح ااألووَّلل، وَوأأننَّ االَوصايیا 
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ُكِتَبْت على االلَّْوحِح االثَّاني. وَوُهناكَك أأناسٌس يَیقولونَن  ِه)(االَّتي َتْخَتصُّ ِبَعالَقِة ااإلْنسانِن بالنَّاسِس ِمْن َحْوِل
َمكاَنِة االَوااِلَديْیِن االَعاِليَیة. وَوَلِكنَّ َطريیَقَة  إإننَّ االَوِصيیََّة االَخاِمَسَة ُكِتَبْت على االلَّْوحِح ااألووَّلِل ِبَسَبِب

ايیا َتْوززيیِع االَوصايیا االَعْشِر َعلى االلَّْوَحيْیِن َليْیَسْت أَأْمًراا ُمِهما ألننَّ االَوَصايیا االَعْشَر ُكلَّها ِهَي وَوَص
ااهللا.   

 
أَأَباكَك وَوأأمََّك ِلَكْي َتُطولَل أَأيیَّاُمَك َعَلى  أَأْكِرمْم"وَوَنِجُد أأننَّ وَوِصيیََّة إإْكراامم االَوااِلَديْیَن َتْرَتِبُط ِبَوْعٍد:  

".ااَألرْرضِض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك  
 

: 13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

 .�ُْ��َْ� َ�  
 

وَوَقْد االسَّادِدَسة االَّتي أأْعطاها ااُهللا ِلَشْعِبِه في زَزَمِن ُمْوَسى.  االَوِصيیَُّة ،وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي 
َقْد َسِمْعُتْم أَأنَُّه ِقيیَل ِلْلُقَدَماِء: َال َتْقُتْل، وَوَمْن َقَتَل أَأْعطى يَیسوعُع َمْفهوًما أأوْوَسَع وَوأأْشَمَل للَقْتِل َفقالَل: "

ُكونُن يَیُكونُن ُمْسَتْوِجَب ااْلُحْكِم. وَوأَأمَّا أَأَنا َفَأُقولُل َلُكْم: إِإننَّ ُكلَّ َمْن يَیْغَضُب َعَلى أَأِخيیِه َباِطًال يَی
، يَیُكونُن ُمْسَتْوِجَب ااْلَمْجَمِع، وَوَمْن َقالَل: يَیا [أأيْي: يَیا َتاِفه] ُمْسَتْوِجَب ااْلُحْكِم، وَوَمْن َقالَل َألِخيیِه: رَرَقا

".أَأْحَمُق، يَیُكونُن ُمْسَتْوِجَب َنارِر َجَهنََّم  
 

:14: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج    
 

�َ �َْ��ِن.   
 

ِبَسَبِب َبشاَعِة َخِطيّیئِة االزِّنى دُدِعيَیْت ِعبادَدةُة وَو، االَوِصيیَُّة االسَّاِبَعُة. يَصديیق وَوَهِذهِه ِهَي، يَیا 
ااألوْوثانِن زِزَنى.   

 
:15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
�َ �َْ�ِ��ْق.   

 
َخريیَن ِمْن ُكلِّ َما يَیْخَتصُّ باآل وَوَهِذهِه ِهَي االَوِصيیَُّة االثَّاِمَنُة، وَوِهَي َتْخَتصُّ باالْعِتدااِء َعلى 

. وققأأْمواالٍل وَوأأْمالكٍك وَوُحُق  
 

:16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�َ �َْ��َ�ْ� َ��َ� �َِ����َِ� َ��َ���َد�ةَ �ُز�و�ٍر.   
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َتْخَتصُّ ِبَشهادَدةِة االزُّوورِر. َفَشهادَدةُة االزُّوورِر َكِذبٌب يَیْهِدفُف وَوَهِذهِه ِهَي االَوِصيیَُّة االتَّاِسَعُة، وَوِهَي  
االَقضاِء. وَواالَكِذبُب ُهَو ِمْن ِصفاتِت االشَّيْیطانن. ِلَذِلَك َفإننَّ َمْن يَیْشَهُد َعلى ااآلَخريیَن َشهادَدةَة إإلى َتْعويیِج 

زُزوْورٍر ُهَو َشْخٌص َكاذِذبٌب يَیْعَمَل أأْعمالَل االشَّيْیطانن.  
 

:17ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد   
 

�٬�َِ����َِ، �َو�َ َ�ْ�َ��ه٬ُ، �َو�َ �أ٬�َ���ََُ، �َو�َ �َ �َْ���َِ� ��َْ�َ� �َِ����َِ�. �َ �َْ���َِ� �اْ�َ��أ�َةَ 
 َ�ِ����َِ�ِ� � ».�َْ��َر�ه٬ُ، �َو�َ ِ�َ���َر�ه٬ُ، �َو�َ َ��ْ��ً� ِ���  

 
وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، االَوِصيیَُّة االَعاِشَرةُة وَوااألخيیَرةُة ِمَن االَوَصايیا االَعْشر. وَوَهي َتْخَتصُّ  
َحتَّى َعِن ااْشِتهاِء ااألْشخاصِص االَّذيیَن يَیْرَتِبطونَن وَوَهَي َتْنَهى  .َليْیَسْت َلناااألْشيیاِء االَّتي ااْشِتهاِء َتْحريیِم ِب

".َال َتْشَتِه ااْمَرأَأةَة َقِريیِبَك، وَوَال َعْبَدهُه، وَوَال أَأَمَتُهباآلَخريیَن ِبَطريیَقٍة أأوْو بُأخرىى: "  
 

  ِلَشْعِبِه في زَزَمِن ُمْوَسى. إإذًذاا َهِذهِه ِهَي، يیا أأِحبَّائي، االَوصايیا االَعْشُر االَّتي أَأْعطاها ااُهللا 
 

وَوااآلنْن، ُنتاِبُع ِقرااَءةَة وَودِدررااَسَة االُجْزِء االُمَتَبقِّي ِمَن ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االُخرووجج  
:19وو  18َفَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
ُ���َد �َو�اْ��ُُ��و�َق �َوَ�ْ��َت �اْ��ُ��ِق٬،  ْ�ِ� ��ََ��ْو�َن �ا��� �َو�اْ�َ��ََ� �َوَ���َن َ�ِ���ُ� �ا���

ْ�ُ� �ا�ْر�ََ�ُ��و�ا �َو�َو�َ�ُ��ا ِ�ْ� �٬�ٍ���َِ، �َو�َ��ُ��ا �ُِ��َ��:  � �َر�أ�َى �ا��� ُ�. �َو�َ�� ���َُ��
». �ََ���ْ� �أَْ�َ� َ�َ��َ� �َ�َْ�َ�َ�. �َو�َ ��َ�ََ���ْ� َ�َ��َ� �ُ �ِ�َ�� �َُ���تَ «  

 
َتَكلَّْم أَأْنَت َمَعَنا َفَنْسَمَع. وَوَال : "وَوقاُلواا ِلُموَسىَنرىى ُهنا أأننَّ َجميیَع االشَّْعِب َخاُفواا وَواارْرَتَعُدوواا  

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َطَلُبواا ِمْن ُمْوَسى أأنْن يَیكونَن وَوسيیًطا َبيْیَنُهْم وَوَبيْیَن  ".يَیَتَكلَّْم َمَعَنا ااُهللا ِلَئالَّ َنُموتَت
:20وَوَلِكنَّ ُمْوَسى َطْمأَنُهْم َقاِئًلا في االَعَددد ااِهللا.   

 
�َ �ََ���ُ��ا. ��َن� �َ �إِ��َ�� َ��َء �َِ�ْ� ��٬�ْ�َُ��َِ��َْ، �َو�َِ�ْ� �َُ���َن َ�َ���َ��ُ�ُ �أََ���َم «

». �ُوُ�����ِھُ�ْ� َ���� �َ �ُْ�ِ��ُ��ا  
 

قيیقيِّ االَمْعنى االَحوَويُیَعلَِّمُهْم إإذًذاا، َلْم يَیُكْن َقْصُد ااِهللا ُهَو أأنْن يُیْرِعَب االشَّْعَب، َبْل أأنْن يَیْمَتِحَنُهْم  
يُیْعطيینا ااإلرْرشاددااتِت االلَّازِزَمَة االُمْخَتصََّة َفاُهللا يُیَعرُِّفنا َما االَخِطيیَّة وَووَوَتْوقيیِرهِه َحتَّى ال يُیْخِطُئواا. ِلِخْشيَیِتِه 

وَويَیِجُب َعَليْینا، يیا أأِحبَّائي، أأنْن َنْعَلَم أأنَُّه ال يُیْمِكُننا أأنْن َنَتَمتََّع ِبَعالَقٍة َمَعُه وَوَمَع ااآلَخريین.  ِتناَعالَقِب
ُن َسليیَمٍة َمَع ااآلَخريیَن إإلَّا إإذذاا ُكنَّا َنَتَمتَُّع ِبَعالَقٍة َسليیَمٍة َمَع ااِهللا. َفَعالَقُتنا ِباِهللا ِهَي ااألساسُس االَمتيی

ِلَعالَقِتنا باآلَخريین.   
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   26:  
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�َ��ِب َ��ْ�ُ� َ���َن �ُ. � ُ��َ�� �َ�ْ��ََ��َب �إِ�َ� �ا��� ْ�ُ� ِ�ْ� �٬�ٍ���َِ، �َو�أَ��  �ََ��ََ� �ا���
�ب� �ُِ��َ��:  ���ھَ�َ��ا �َ�ُ��ُل �ِ�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: �أَْ��ُْ� �َر�أ�َْ��ُْ� �أَ���ِ� ِ�َ� «�َ�َ��َل �ا���

َ��ِء �ََ���ْ�ُ� �َ  ٬�ٍ، �َو�َ �َْ��َُ���ا �َُ�ْ� �آ��َِ��َ �ا��� َ�ُ�ْ�. �َ �َْ��َُ���ا َ�ِ�� �آ��َِ��َ �ِ��
�َذ���َھٍ�. َ�ْ��ًَ�� ِ�ْ� �َُ��ا�ٍب �َْ��َُ� �ِ� �َو�َْ��َُ� َ���َْ��ِ� ُ�ْ�َ��َ��َِ� �َو�َذ�َ��َِ� ٬�َِ��ََ��َ، 

�ِذْ�ً��ا �آ�ِ� �إِ��َْ�َ�  َ��ََ�َ� �َو�َ�ََ��َك. �ِ� ُ��� �ا�ََ��ِ�ِ� �ا���ِ� ��ِ��َ�� �أَْ��َُ� �ْ�ِ��
�َو�أُ�َ��ِرُ�َ�. �َو�إ�ِْن َ��َْ�َ� �ِ� َ�ْ��ًَ�� ِ�ْ� ِ�َ���َر�ٍة �َ�َ �َْ���ِِ� ِ�ْ��َ�� َ�ْ�ُ���َ�ً. �إ�َِذ�ا 
�َر�َْ�َ� َ���َْ��َ�� �إ�ِْزِ����ََ� �َُ���ُ��َ��. �َو�َ �َْ�َ�ْ� �َِ��َر�ٍج �إِ�َ� َ�ْ��َِ�� َ��ْ��َ �َْ�َ�ِ�َ� 

َ�ْ��َر�َُ� َ���َْ��ِ�.  
 

ُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ َلْم يُیِردْد َمْذَبًحا ِمْن ذَذَهٍب أأوْو ِفضٍَّة أأوْو َحتَّى ِمْن ِحجارَرةٍة  
َكانَن يُیريیُدُهْم أأنْن يَیْعَلُمواا أأننَّ َتْمجيیَدهُه ال يَیِتمُّ ِمْن ِخاللِل ااألْشيیاِء االَماددِّيیَِّة، َبْل ِمْن َمْنُحوَتٍة! ِلماذذاا؟ ألنَُّه 

وَوُهَو ال يُیريیُد للَعاِبديیَن أأنْن يَیْلَتُهواا بأييِّ َشْيٍء َغيْیر االِعبادَدةِة. ِلَذِلَك َفإنَُّه االِعبادَدةِة االَقْلِبيیَِّة َفَقط. ِخاللِل 
  ".وَوَال َتْصَعْد ِبَدرَرجٍج إِإَلى َمْذَبِحي َكيْیَال َتْنَكِشَف َعْورَرُتَك َعَليْیِهيَیقولُل ِلُمْوَسى: "

 
االِعبادَدةَة االَحقيیقيیََّة ِهَي ِتْلَك االَّتي ُنَركُِّز فيیها ااْنِتباَهنا ْصِدقائي، أأننَّ ا أَأوَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا، يَی

لى االرَّببِّ وَوَجالِلِه وَوَمْجِدهِه. وَوأأْنظارَرنا َع  
 

َعلى َكِلَمِتَك ألنَّها ِسرااجٌج ألرْرُجِلنا وَوُنْورٌر ِلَسبيیِلنا. أأَبانا االسَّماووييَّ، يیا  ،وَوفي االِختامم، َنْشُكُركَك
َنْسأُلَك في َهذاا االيَیْومِم أأنْن ُتْعطيینا ِنْعَمًة ِلَكْي ُنطيیَع َكِلَمَتَك وَووَوَصايیاكَك، وَوِلَكْي َنْعُبَدكَك ِمْن ُكلِّ  وَوَنْحُن

إإْكرااًما ِلَدمِم ااْبِنَك يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َنْسأُلَك َهذاا أأْفكارِرنا. ُقلوِبنا وَوُنفوِسنا وَو  
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

في ُمْجَتمعاِتنا االَّتي ُتَركُِّز على االذَّااتِت، َقْد يَیكونُن ِمَن االصَّْعِب َعَليْینا أأنْن ال َنَتأثََّر باألْفكارِر 
وَوَلِكْن إإنْن أأرَردْدنا أأنْن ُنَمجَِّد ااَهللا َحقا، وَواالَمفاهيیِم االَمْغلوَطِة ِعْنَدما يَیْخَتصُّ ااألْمُر ِبِعبادَدةِة ااِهللا وَوَتْمجيیِدهِه. 

لى أأْنُفِسنا، َبْل َعلى ااِهللا االَحيِّ االَّذيي يَیْسَتِحقُّ ُكلَّ ِعبادَدةٍة وَوَتْسبيیٍح ُنَثبَِّت أأْعيُیَننا ال َعنا أأنْن يَیْنَبغي َل
وَوَتْمجيید.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َ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.  

 
عيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِم  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
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ِعْنَدما َتْعُبُد ااَهللا، ال يَیْنَبغي ألييِّ َشْيٍء أأنْن يُیْبِعَد أأْعيُیَننا َعِن ااِهللا االَحيِّ االُقدُّووسس. ِلَذِلَك، 
وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِصفاِتِه االَعظيیَمة. ااْحِرصْص على االتَّْركيیِز على َشْخِصِه االُمبارَركِك وَو

َفادديینا باْسِم أأثناَء ِعبادَدِتَك َلُه بالرُّووحِح وَواالّحّق. وَوَتْمجيیٍد وَوَتْسبيیٍح َحْمٍد ُكلَّ دَدااِئًما  ااَهللاُتْعطي ِهَي أأنْن 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


