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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 23:1 – 24:18 18: 24 – 1 :23االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us060# 556م: 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  وَواالِعشريین االثَّاِلِثااألْصحاحح َ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 ،ِمْنَك َنْرجوهُه  
 

 َكثيیًرااَنْحُن َنْسَمُع َسْوفَف َنَرىى االيَیْومَم َبْعًضا ِمَن االَفوااِئِد االَمْلموَسِة إلَطاَعِة وَوَصايیا االرَّببِّ. َف
َعْن إإطاَعِة وَوَصايیا ااِهللا ِبَوْصِفها ُجْزًءاا ِمْن إإطاَعِة َمشيیَئِتِه. وَوَلِكنَّ َهذاا االنَّْوعَع ِمَن االتَّكريیِس ُهَو 

َطاَعٍة َعْميیاء. َفاُهللا االَعِليُّ أأْعطاَنا االُحرِّيیََّة في أأنْن ُنطيیَع وَوَصايیاهه أأوْو أأنْن ال ُنطيیَعها.  ُمَجرَّدَدَليْیَس 
إإنْن أَأَطْعنا وَوَصايیا االرَّببِّ َسُنْدرِركُك أأننَّ َهِذهِه االطَّاَعَة ُترااِفُقها َبَرَكٌة َعظيیَمة.  وَوَلِكْن  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

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

 
-1: 23َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  3:  

 
�َ �َْ��َْ� َ��ًَ��ا َ���ِذ�٬�ً، �َو�َ �ََ�ْ� ��ََ��َك َ�َ� �اْ�ُ��َ��ِِ� �ِ�َُ���َن َ�����ِھَ� �ظُْ�ٍ�. �َ �َْ��َِ� «

٬، �َو�َ �ُِ�ْ� �ِ� �َدْ�َ��ى َ���ِ�ً �َو�َر�اَء �اْ�َ���ِ�ِ���َ�  �اْ�َ���ِ�ِ���َ� �إِ�َ� �ِْ�ِ� �ا�����
َ��ا�هُ. �ِ���ْ�ِ���ِ�. �َو�َ �َُ���ِب َ�َ� �اْ�ِ�ْ�ِ���ِ� �ِ� �َد�ْ   

 
إإذًذاا َفإننَّ االرَّببَّ يَیْنَهى َتماًما َعْن إإَشاَعِة ااألْخبارِر االَكاذِذَبِة ألنَّها ُمؤذِذيَیٌة َعلى َجميیِع ااألْصِعَدةِة  

َقبولَل ااألْخبارِر االِكاذِذَبِة ُهَو ااْشِترااكٌك في االَكِذبب. وَوال َشكَّ أأننَّ َشهادَدةَة االزُّوْورِر  وَواالُمْسَتَويیاتت. َكَذِلَك َفإننَّ
االُمناِفقيیَن . ِلَذِلَك، ال يَیجوزُز لإلْنسانِن أأنْن يَیَضَع يَیَدهُه في يَیِد أأيیًضا جُج االَقضاَء وَوُتؤذذيي ااآلَخريیَنُتَعوِّ

َتْفَعُل ذَذِلَك.  ااألْكَثِريیََّةاالشَّرَّ ِلُمَجرَّدِد أأننَّ ااإلْنسانُن يَیْفَعَل في َشهادَدةِة االزُّوورِر. وَوال يَیجوزُز أأنْن   
 

إإنْن ". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، ال َتِقْف َمَع االِمْسكيیِن َمَع ااْلِمْسِكيیِن ِفي دَدْعَوااهُهَال ُتَحابِب َنْقَرأُأ ُهنا: "وَو 
إإلى ِلُمَجرَّدِد االرَّْغَبِة في االُوقوفِف َكانَن َعلى َخَطأ. َفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، ال يَیجوزُز أأنْن َتْظِلَم َغِنيیا 

َتْشَهَد بالَحقِّ دُدوْونَن ااْعِتبارٍر ِلَفْقِر أأوْو ِغَنى ااإلْنسانِن إنْن ُكْنَت َسَتْشَهُد، يَیْنَبغي َلَك أأنْن َجاِنِب االَفقيیر. َف
االَّذيي َسَتْشَهُد في َصفِِّه أأوْو ِضدَّهُه.   

 
:5وو  4ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
�هُ �إِ��َْ��ِ�. �إ�َِذ�ا �َر�أ�َْ�َ� ِ�َ���َر  �َك �أ�َْو ِ�َ���َر�هُ َ���ِر�ًد�ا٬، �َُ��د� �إ�َِذ�ا َ���َدْ�َ� �َْ��َر َ�ُ��و�
ُ�ْ�ِ�ِ�َ� �َو�ا�ًِ�� �َْ�َ� ِ�ْ���ِِ� �َوَ�َ�ْ�َ� َ�ْ� ٬�ِ����َ، �َ�َ �ُ�� �أ�َْن �َُ��� َ�َ���ُ.   

 
َبْل ِهَي وَوِصيیٌَّة إإَلِهيیٌَّة.  ،ْت أَأْمًراا ااْخِتيیارريیاُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ُمساَعَدةَة ااآلَخريیَن َليْیَسَنرىى وَو 
االرَّببَّ يُیْوِصي َحتَّى ِبُمساَعَدةِة َثْورِر االَعُدووِّ أأوْو ِحمارِرهِه. َفإنْن وَوَجَد ااإلْنسانُن َثْورَر َعُدووِّهِه أأوْو ِحمارَرهُه وَو

َك وَوااِقًعا َتْحَت ِحْمِلِه، ال يَیجوزُز َلَك أأنْن ُرددَّهُه إإليیِه. وَوإإذذاا رَرأأيْیَت ِحمارَر ُمْبِغِضيَیأأنْن َعَليْیِه َشارِردًداا، يَیِجُب 
دُدوْونَن ُمساَعَدِتِه، َبْل يَیِجُب عليیَك أأنْن ُتساِعَد َعُدووَّكَك في َحلِّ ِثْقِل ِحمارِرهِه.  َتَتجاوَوزَزهُه  

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8:  

 
�ْف َ��� �َ��ِ�ِ��َك �ِ� �َدْ�َ��ا�هُ. �اِْ��َِ�ْ� َ�ْ� َ���َِم �ا�ْ  َ�ِ��ِب٬، �َو�َ �َْ��ُِ� �اْ��َِ��يَء �َ �َُ���

ْ�َ��ةَ �ُْ�ِ��  �ُر �اْ�ُ�ْ��َِ�. �َو�َ �َ�ُْ�ْ� �َرْ�َ��ة٬ً، ��َن� �ا��� ٬، �َ��� �َ �أُ�َ�� �َو�اْ��َ��ر�
�ُج َ���ََم �ا�َْ�َ��ا�ِر.  �ا٬�َ���ِ�ِ�ْ�ُ�ْ، �َو�َُ���  

 
يَیْشَهَد بالَحقِّ دَدااِئًما دُدوْونَن ااْعِتبارٍر  وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ االرَّببَّ يُیْوِصي ااإلْنسانَن بأنْن 

ِلِغنى أأوْو َفْقِر االشَّْخِص االَّذيي نْشَهُد َمَعُه أأوْو ِضدَّهُه. وَوَنرىى ُهنا أأيْیًضا أأننَّ َكالمَم االَكِذبِب َقْد يَیكونُن َسَبًبا 
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مَّا ِمْن ِجَهِة االَكالمِم َعِن في َمْوتِت االَبرييِء وَواالَباررِّ. َفَهذاا ُهَو َما َتْفَعُلُه َشهادَدةُة االزُّوورِر باآلَخريین. أأ
ُتْعِمي االُمْبِصِريیَن وَوُتَعوِّجُج االرَّْشَوةِة ُهنا َفإنَُّه ُمَوجٌَّه إإلى االُقَضاةة. وَوَكِلَمُة االرَّببِّ َتقولُل إإننَّ االرَّْشَوةَة "

". َكَالمَم ااَألْبَراارِر  
 

:9ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع   
 

�َ�ِ��ُ�ْ� َ���ِر�ُ��َن �َْ�َ� �ا٬�ِ���ِ�َ�ْ، �َ��ُ�ْ� ُ�ْ��ُْ� ُ�َ��َ�َء �ِ� �َو�َ �َُ����ِِ� �اْ�َ�ِ���َ� 
�أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�.  

 
َال َتْضَطِهِد ااْلَغِريیَب وَوَال ُتَضايِیْقُه، : "21: 22وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا أأيْیًضا في ِسْفِر االُخرووجج  

ا أأننَّ االرَّببَّ يَیْهَتمُّ َحتَّى بالَغريیب. ". وَوَهذاا يُیريینَألنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَرَباَء ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر  
 

، َصديیقي االُمْسَتِمع، َمْجموَعًة أأْخرىى ِمَن االشَّرااِئِع االُمْخَتصَِّة بالسَّْبِت َنِجُدوَوااآلنْن 
-10ووااالْحِتفاالتِت االسََّنِويیَّة. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  13:  

 
 ��َ��ُ���ُِ�َ� �ِ�َِ�� � �ِ� �ا��� �َوِ��� ِ���ِ�َ� �َْ��َر�ُع �أ�َْرَ�َ� �َو�َْ�َ�ُ� ٬��ََ�����َ، �َو�أَ��

 �ُ�َ�َْ� �َِ���َ .�ِ��� �َو�َْ�ُ�ُ��َ�� ��ِ�َ�ُْ�َ� �ُ�ََ��اُء َ�ْ��َِ�. �َو�َْ��َ��ُُ�ْ� �َ�ُْ���َُ�� �ُوُ���ُش �اْ��َ��
��ُ� �َ��ِ��ِ� �٬�ُ���َِ��َْ، �َِ�ْ�ِ�َ� �َو�َز�ْ��ُ��َِ�. ِ����َ �أ�َ����ٍم �َْ��َ  � �اْ���َْ��ُم �ا��� ُ� َ�َ��ََ�. �َو�أَ��

�َوُ��� َ�� �ُْ�ُ� �َِ�ْ� ��َْ��َِ���َ� �َْ��ُر�َك �َوِ�َ���ُر�َك٬، �َو��َ�َ�َ��َ� �اْ�ُ� �أََ��َِ� �َو�اْ�َ�ِ���ُ�. 
َ�.�َُ�ُ� �اْ��َ�ِ�ُ��ا ��٬�ِِ، �َو�َ �َْ�ُ�ُ��و�ا �اْ�َ� �آ��َِ�ٍ� �أُْ�َ��ى٬، �َو�َ ��ُْ�َ�ْ� ِ�ْ� �َ�ِ   

 
إإذًذاا، كانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْزرَرُعواا أأرْرَضُهْم وَويَیْجَمُعواا َغلََّتها ِستَّ ِسنيین. وَوأأمَّا في  

االسََّنِة االسَّاِبَعِة َفكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیريیُحواا ااألرْرضَض وَويَیْتُركواا َما يَیْنُمو فيیها ِلُفَقرااِء االشَّْعِب. َبْل 
ْم أأنْن يَیْتُرُكواا َما يَیْفُضُل َعِن االُفَقرااِء ِلُوحوشِش االَبرِّيیَِّة. وَوكانَن َمْبَدأأ يَیْومِم االرَّااَحِة (أأوِو َكانَن يَیْنَبغي َلُه

االزَّيْیتونن. أأْشجارِر االسَّْبِت) يُیَطبَُّق أأيْیًضا فيیَما يَیْخَتصُّ ِبُكروومِم االِعَنِب وَو  
 

َما َقاَلُه َلُهْم وَوبأنْن ال يَیْذُكُروواا (وَوال َحتَّى َكَذِلَك، يُیْوِصي االرَّببُّ َشْعَبُه ِبأنْن يَیْحَفُظواا ُكلَّ  
ُمَجرَّدَد ذِذْكٍر) أأْسماَء ااآلِلَهِة االَغريیَبِة االَّتي َكاَنِت االشُّعوبُب االُمجاوِورَرةُة َتْعُبُدها.   

 
-14ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  16:  

 
�َِ�. �َْ��َ�ُ ِ���َ� �اْ��َِ���ِ�. �َ�ُْ�ُ� �َِ���ً��ا َ�ْ�َ��َ « �ا�ٍت �َُ����ُ� �ِ� �ِ� �ا��� �َ��ََث َ���

�أ�َ����ٍم َ�َ�� �أََ�ْ��َُ� �ِ� �َوْ�ِ� َ��ْ�ِ� �أ٬�َ�ِ��َ، �َ����ُ ��ِ��ِ� َ�َ�ْ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�. �َو�َ 
َ����َِ� �ا���ِ� �َْ��َر�ُع �ِ�  ��َْ��َ�ُ��و�ا �أََ��ِ�� �َ��ِرِ���َ�. �َوِ���َ� �اْ�َ�َ���ِد �أَْ�َ���رِ 

�َِ� ِ�ْ�َ�َ�� �َْ�َ�ُ� َ����َِ� ِ�َ� �اْ�َ�ْ�ِ�.  �اْ�َ�ْ�ِ�. �َوِ���َ� �اْ�َ�ْ�ِ� �ِ� ��َِ����َِ� �ا���  
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َنْقَرأأ ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، َعْن َثالَثِة أأْعيیادٍد َسَنِويیٍَّة َعيیََّنها االرَّببُّ ِلَشْعِبِه في ذَذِلَك االَوْقِت:  
يْیُد ااألووَّلُل ُهَو ِعيْیُد االَفطيیر، وَوُهَو ُمْرَتِبٌط ِبعيیِد االِفْصِح. وَوكاُنواا يَیْحَتِفلونَن ِبِه َتْذكارًراا ِلُخرووِجِهْم االِع

ِمْن ِمْصر. وَواالِعيْیُد االثَّاني ُهَو ِعيْیُد االَحصادد، وَوُهْم يَیْحَتِفلونَن ِبِه في أأووَّلِل َحصادِد االَقْمِح وَويُیَقدِّمونَن فيیِه 
لَغلَّاتِت االَّتي ُتْزرَرعُع في االَحْقل. وَواالِعيْیُد االثَّاِلُث ُهَو ِعيْیُد االَجْمِع في ِنهايَیِة االسََّنِة االزِّررااِعيیَِّة. َباُكورَرةَة اا

وَوُهَو يُیَسمَّى أأيْیًضا ِعيْیُد االَمظالّل.   
 

-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  19:  
 

�َِ� ��َْ��َ�ُ� َ�ِ���ُ� �ُذُ���ِر�َك �أَ  �ا�ٍت �ِ� �ا��� . �َ �َْ��َْ� َ��َ� �َ��ََث َ��� �ب� ���ِ� �ا��� َ���َم �ا���
�َل �أَْ�َ���ِر �أ�َْرِ�َ�  َ�ِ���ٍ� �َد�َم �َذ��٬�ِ��َ�ِ، �َو�َ ��َ�ِْ� َ�ْ�ُ� ِ���ِ��ي �إِ�َ� �اْ�َ�ِ�. �أ�َو�

.�ِ� �ب� �إِ��ِ�َ�. �َ �َْ��ُْ� َ�ْ���ً� �ِ�َ�َِ� �أُ�� �ُْ�ِ�ُ��هُ �إِ�َ� ��َْ�ِ� �ا���  
 

َكانَن يَیْنَبغي ِلَجميیِع االيَیهودِد االذُّكورِر أأنْن يَیْحُضروواا َهِذهِه ااألْعيیادَد  وَوَنرىى ُهنا، يیا أأْصِدقائي، أأنَُّه 
–االثَّالَثَة االَخاصََّة  رَرْمًزاا ِلَتْوحيیِد ااُألمَِّة ُكلِّها.    

 
أأنْن ". وَواالَمْقصودُد ِبَذِلَك ُهَو أأنَُّه ال يَیجوزُز َلُهْم َال َتْذَبْح َعَلى َخِميیٍر دَدمَم ذَذِبيیَحِتيوَوَنْقَرأُأ ُهنا: " 

رَرْمٌز للشَّرِّ. وَوَكما يُیَعلُِّم االِكتابُب  ةَةيُیَقرُِّبواا للرَّببِّ دَدمَم ذَذبيیَحٍة َمَع ُخْبٍز ُمْخَتِمٍر. ِلماذذاا؟ ألننَّ االَخميیَر
االُمَقدَّسُس، َفإنَُّه ال َشِرَكَة للنُّورِر َمَع االظُّْلَمِة.   

 
وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ َهذاا االِعيْیَد ُهَو  ".وَوَال يَیِبْت َشْحُم ِعيیِديي إِإَلى ااْلَغِدوَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا: "

للرَّببِّ وَوَليْیَس لإلْنسانن. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیْوِقُدوواا ُشُحومَم االذَّباِئِح في َنْفِس االيَیْومِم 
َشيْیًئا إإلى َصباحِح االَغِد.  ادُدوْونَن أأنْن يُیْبُقواا ِمْنه  

 
". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذهِه االَكِلماتِت َليْیَسْت َمْفهوَمًة ُبْخ َجْديًیا ِبَلَبِن أأمِِّهَال َتْطَكَذِلَك َنْقَرأُأ: "

َلَديْینا َتماًما. وَوُهناكَك َتْفسيیرااتُت َعديیَدةٌة َلها. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َسَبَب َهذاا االنَّْهِي يَیْرِجُع إإلى ُخراافاتٍت 
ِنيیَِّة. َفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، يُیقالُل إإننَّ االَوَثِنيیِّيیَن َكاُنواا يَیْطُبخونَن كاَنْت ُتمارَرسُس ِمْن ِقَبِل ااُألَمِم االَوَث

َك، رُربَّما االَجْديَي ِبَلَبِن أأمِِّه وَويَیرُّشُّونَن ُحقوَلُهْم ِبَهذاا االَمَرقِق َظنا ِمْنُهْم أأننَّ ذَذِلَك يَیزيیُد َغلََّة ااألرْرضِض. ِلَذِل
ِلَكْي ال يَیَتَشبَُّهواا بالَوَثِنيیِّيین.  َنَهى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل َعْن ذَذِلَك  

 
:21وو  20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   

 
���َھ� �أَ�َ� ُ�ْ�ِ�ٌ� َ��ًَ�� �أََ���َم �َوْ��ِ�َ� ��ِ�َْ��َ�ََ� �ِ� �ا���٬�ِ���ِ، �َو��ِ�َِ��َء �َِ� �إِ�َ� 

�ْد ٬�ِ��َْ���َ، �َ����ُ �َ  �اْ�َ�َ���ِن �ا��ِ��ي �أَْ�َ��ْد��ُ�ُ. �اِْ��َِ��ْز ِ�ْ���ُ �َو�اْ�َ�ْ� �َِ�ْ���ِِ� �َو�َ �َ�ََ���
. ��َْ��َُ� َ�ْ� �ُذ�٬�ْ�ُِ��ُ، ��َن� �اْ�ِ�� ��ِ���ِ   

 
وَوِمَن االُمَرجَِّح، يیا َصديیقي، أأننَّ االَمالكَك االُمشارَر إإليیِه ُهنا ُهَو يَیسوعُع االَمسيیح. وَوَنْقَرأأ في  

-13: 5ِسْفِر يَیشوعع  وَوَحَدثَث َلمَّا َكانَن يَیُشوعُع ِعْنَد أَأرِريیَحا أَأنَُّه رَرَفَع َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر، وَوإِإذَذاا ِبَرُجل : "15
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َفَقالَل: » َهْل َلَنا أَأْنَت أَأوْو َألعَدااِئَنا؟«ُه َمْسُلولٌل ِبيَیِدهِه. َفَسارَر يَیُشوعُع إِإَليْیِه وَوَقالَل َلُه: وَوااِقٍف ُقَباَلَتُه، وَوَسيْیُف
َفَسَقَط يَیُشوعُع َعَلى وَوْجِهِه إِإَلى ااَألرْرضِض وَوَسَجَد، ». َكالَّ، َبْل أَأَنا رَرِئيیُس ُجْنِد االرَّببِّ. ااآلنَن أَأَتيْیُت«

ااْخَلْع َنْعَلَك ِمْن رِرْجِلَك، «َفَقالَل رَرِئيیُس ُجْنِد االرَّببِّ ِليَیُشوعَع: » لُِّم َسيیِِّديي َعْبَدهُه؟ِبَماذَذاا يُیَك«وَوَقالَل َلُه: 
". َفَفَعَل يَیُشوعُع َكذِلَك». َألننَّ ااْلَمَكانَن االَِّذيي أَأْنَت وَوااِقٌف َعَليْیِه ُهَو ُمَقدَّسٌس  

 
ُه أأماَمُهْم ِليَیْحَفَظُهْم في االطَّريیِق وَوِليَیجيَء ِبِهْم وَوُهنا يَیِعُد االرَّببُّ َشْعَبُه ِبأنَُّه َسيُیْرِسُل َمالَك

إإلى االَمكانِن االَّذيي أَأَعدَّهُه َلُهْم. وَوُهَو يُیْوصيیِهْم ِبأنْن يَیْسَمُعواا ِلَصْوِتِه. وَويَیرىى ُمَفسِّروونَن َكثيیروونَن أأننَّ 
ديیم. َهذاا االَمالكَك َكانَن ُظهورًراا ِمْن ُظهوررااتِت االسَّيیِِّد االَمسيیِح في االَعْهِد االَق  

 
-22: 23ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  30:  

 
�َو�ِ�ْ� �إ�ِْن َ�ِ�ْ�َ� �َِ�ْ���ِِ� �َو�ََ�ْ�َ� ُ��� َ�� �أَ�ََ���ُ� ��٬�ِِ، �أَُ���ِد�ي �أَْ�َ��اَء�َك٬، 

�َو�أَُ����ُِ� ُ�َ����ِ��ِ�َ�. �َ��ِن� َ��َِ�� ��َِ���ُ� �أََ��َ�َ� �َو��َِ��ُء �َِ� �إِ�َ� �ا�َُ���ِر�����َ� 
�����َ� �َو�ا٬�َ������ِ�ُ�َ���ْ، �َ�ُ��ِ�ُ����ُھْ�. �َو�اْ�ِ������  �����َ� �َو�اْ�َ�ْ�َ����ِ����َ� �َو�اْ�ِ��� �َ ��َ� �َو�اْ��ِِ��ز�

�َْ�ُ�ْ� ���٬�ْ�ِِ���َِ، �َو�َ �َْ��ُْ����َھ�٬، �َو�َ �َْ�َ�ْ� ٬�ْ�ِِ����َ�َْ��َ، �َْ� �ُ��ِ�ُ����ُھْ� �َو�َْ�ِ�ُ� 
�ب� �إ٬�ْ�ُ�َ��ِ، ��َ�ُ  �َ��ِر�ُك ُ�ْ�َ��َك �َوَ��َء�َك٬، �َو�أ�ُِز��ُ� �اْ�َ�َ��َض �أَْ�َ����َُ�ْ�. �َو�َْ��ُُ��و�َن �ا���

ُ� َ�َ��َد �أ�َ���ِ�َ�.  ِ�ْ� ��َْ��ُِ�ْ�. �َ �َُ���ُن ُ�ْ��ِ�َ�ٌ �َو�َ َ���ٌِ� �ِ� �أ�َْر٬�َ�ِ، �َو�أَُ���
ُ���ِب �ا��ِ���َ� �َ�ْ�ِ� ٬�ْ�ِ��َْ���َ، �َو�أُْ�ِ���َ�  �أ�ُْرِ�ُ� ���َھ�ْ��َ�ِ� �أ٬�َ�َ��ََ، �َو�أ�ُْزِ�ُ� َ�ِ���َ� �ا���

 َ����ِ�َ  �َ����� �َ���ِ�َ�. �َ�َْ�ُ��ُد �اْ�ِ��� �أَْ�َ��ا�َِ� ُ�ْ��ِِ���َ�. �َو�أ�ُْرِ�ُ� �أََ��َ�َ� �ا���
�َو�اْ�َ�ْ�َ����ِ����َ� �َو�اْ�ِ��������َ� ِ�ْ� �أََ��ِ�َ�. �َ �أ�َْطُ��ُد���ُھْ� ِ�ْ� �أََ��ِ�َ� �ِ� َ��ٍَ� �َو�اِ�َ��ٍة٬، 

���ِ�. �َ��ِ��ً �َ��ِ��ً �أ�َْطُ��ُد���ُھْ� �ِ�َ�� �َِ���َ� �ا��َْر�ُض ٬�َ��ِ�ًَ، �َ�َْ��َُ� َ���َْ�َ� �ُو�ُ  ��ُش �اْ��َ��
ِ�ْ� �أََ��ِ�َ� �إِ�َ� �أ�َْن �ُْ�ِ�َ� �َو�َْ��َِ� �ا��َْر�َض.   

 
وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأْصِدقائي، الِئَحًة ِبَبَركاتٍت َكثيیَرةٍة يَیِعُد االرَّببُّ ِبها َشْعَبُه إإنْن أَأْصُغواا إإليیِه  

وَوأأَطاُعواا وَوَصايیاهه. وَويیا َلها ِمْن َبَركاتٍت رَرااِئَعٍة وَوَعظيیَمٍة ِجداا! وَوَكما أأننَّ االرَّببَّ وَوَعَد َشْعَبُه ِبأنَُّه 
أأيْیًضا ِبأنْن وَوَغيْیِرِهْم، َفإنَُّه يَیِعُدنا  ااَألُمورِريیِّيیَن وَوااْلِحثِّيیِّيیَن وَوااْليَیُبوِسيیِّيیَنَمَع  َسيَیْنُصُرُهْم في ُحُرووِبِهْم

يَیْنُصَرنا في ُحرووِبنا االرُّووِحيیَِّة إإنْن َسَلْكنا في َمشيیَئِتِه وَوأَأَطْعنا وَوَصايیاهه. َفالَحيیاةُة َمَع االَمسيیِح ِهَي 
َنْسُلُك َحَسَب االرُّووحِح ال االَجَسد. َحيیاةُة ُنْصَرةٍة وَوَغَلَبٍة إإنْن ُكنَّا   

 
وَوإإنْن ُكْنَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، ُتوااِجُه أأْعدااًء يُیَنغِّصونَن َعَليْیَك َحيیاَتَك (َكالَقَلِق، أأوِو االَخْوفِف،  

. وَوَلِكنََّك َقْد ال َتْنَتِصُر َعَليْیها في االَوْقِت َنْفِسِه، َبْل يَیِعُدكَك بالنُّْصَرةة أأوِو االَعاددااتِت االسَّيیَِّئِة) َفإننَّ االرَّببَّ
َال أَأْطُردُدُهْم ِمْن أَأَماِمَك ِفي َسَنٍة وَوَهذاا ُهَو َما َقاَلُه االرَّببُّ ِلَشْعِبِه في االَعْهِد االَقديیم: "َتْدرريیجيیا. 

وُوُحوشُش ااْلَبرِّيیَِّة. َقِليیًال َقِليیًال أَأْطُردُدُهْم ِمْن أَأَماِمَك  وَوااِحَدةٍة، ِلَئالَّ َتِصيیَر ااَألرْرضُض َخِرَبًة، َفَتْكُثَر َعَليْیَك
وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه ااالْنتصاررااتِت االُمَتوااِليَیِة ُتَدررُِّبنا رُروْوِحيیا وَوَتْجَعُلنا ". إِإَلى أَأنْن ُتْثِمَر وَوَتْمِلَك ااَألرْرضَض

ُنْدرِركُك أأَهِميیََّة ااالتِّكالِل االدَّااِئَم على االرَّببِّ.   
 

-31ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  33:  
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���ِ� �إِ�َ� �ا����ْ�ِ�.  �َو�أَْ�َ�ُ� �ُُ��َ�َ� ِ�ْ� �َْ�ِ� ُ���ٍف �إِ�َ� �َْ�ِ� �٬�َ���ِ�ِْ�ِ، �َوِ�َ� �اْ��َ��
��َن �ا��َْر�ِض٬، �َ�َْ�ُ��ُد���ُھْ� ِ�ْ� �أََ��ِ�َ�. �َ �َْ��َْ� َ�َ��ُ�ْ�  �َ�ِ��� �أ�َْد�َُ� �إِ�َ� �أ�َْ�ِ���ُ�ْ� ُ���

. �إ�َِذ�ا �َو�َ �َ  َ� �آ��َِ���ِِ�ْ� َ��ْ�ً��ا. �َ ��َْ�ُ��ُ��ا �ِ� �أ�َْرِ�َ� �ِ�َ�� ��َْ�َ��ُ��َك �ُْ�ِ�ُ� �إِ�َ��
� ».َ��َْ��َت �آ��َِ���َُ�ْ� �َ�ِ����ُ ��َُ���ُن �ََ� �َّ�ً  

 
 وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأْصِدقائي، َمزيیًداا ِمَن االَبَركاتِت وَواالُوعودِد االَّتي َقَطَعها االرَّببُّ ِلَبني إإْسراائيیَل 

إإنْن أَأَطاُعوهُه وَوَسَلُكواا َحَسَب وَوَصايیاهه.   
 

وَوااآلنْن َنأتي، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االُخرووجج  
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  3:  

 
�ب� �أَْ�َ� �َو���َھ��ُر�و�ُن �َو�َ��َد�ا�ُب �َو�أ٬��ُ��ِ��َ، �َوَ�ْ�ُ���َن «�َو�َ��َل �ُِ��َ��:  �اْ�َ�ْ� �إِ�َ� �ا���

��َْ��َِ��ُب ُ��َ�� �َوْ�َ��هُ �إِ�َ� �وَ ِ�ْ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َو�اْ�ُ�ُ��و�ا ِ�ْ� �َِ���ٍ�. 
 َ��َ �ْ�َ�َْ�� َ�َ� �ُ�ْ � �ا��� ٬، �َو���ُھْ� �َ ��َْ��َِ��ُ��َن. �َو�أَ�� �ب� �ََ��َء ُ��َ��  ».��ُ �ا���

 �ِ�ْ �ب� �َوَ�ِ���ِ� �ا�َْ�َ���ِم٬، �َ�ََ���َب َ�ِ���ُ� �ا��� ْ�َ� �َِ�ِ���ِ� �أَْ�َ��ا�ِل �ا��� �َوَ����َث �ا���
�ب� �َْ�َ��ُ «�َِ�ْ��ٍت �َو�اِ�ٍ� �َو�َ��ُ��ا:  ». ُ��� �ا�َْ�َ��ا�ِل �ا���ِ� �ََ���َ� ��َِ�� �ا���  

 
ِبَجميیِع أأْقواالِل االرَّببِّ وَوجميیِع أَأْحكاِمِه. َفماذذاا َكانَن َجواابُب إإذًذاا، َفَقْد َحدَّثَث ُمْوَسى االشَّْعَب 
". وَوَلِكْن َهْل َفَعُلواا ُكلُّ ااَألْقَواالِل االَِّتي َتَكلََّم ِبَها االرَّببُّ َنْفَعُلاالشَّْعِب؟ َلَقْد أَأجاُبواا ِبَصْوتٍت وَوااِحٍد: "

. َمِةفي االَحْلقاتِت االَقادِدذَذِلَك َحقا؟ َهذاا ُهَو َما َسَنرااهُه   
  

-4في ااألْعداادد وَوااآلنْن، ُنتاِبُع ِقرااَءةَة َما َجاَء  8:  
 

�َ��ِح �َو�َ�َ� َ�ْ��ًَ�� �ِ� �أَْ��َِ�  َ� �ِ� �ا��� . �َو�َ�� �ب� �ََ��ََ� ُ��َ�� َ�ِ���َ� �أَْ�َ��ا�ِل �ا���
�ا٬�َِ��َ�ْ، �َو�اْ��َْ� َ�َ�َ� َ�ُ���ًد�ا �َْ��َ��ِط �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ا�ْ��َْ� َ�َ�َ�. �َو�أ�َْرَ�َ� �ِْ���َ��َن 

�ب� ِ�َ�  �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َ�َْ�َ�ُ��و�ا ُ�ْ�َ��َ��ٍت٬، �َو�َذ�َُ���ا �َذ�َ��َِ� َ��ََ�ٍ� �ِ���
�ِم  �ِم �َو�َوَ�َ���ُ �ِ� �ا���ُ���ِس. �َو�ِْ�َ� �ا��� �ا�����َ��ا�ِن. �َ�ََ�َ� ُ��َ�� �ِْ�َ� �ا���
٬�ِ�ْ، �َ�َ��ُ��ا:  �َر����ُ َ��َ� �اْ�َ�ْ��َِ�. �َو�أََ�َ� ِ��َ��َب �اْ�َ��ْ�ِ� �َو�ََ��أَ �ِ� َ�َ��ِ�ِ� �ا���

�ب� « �َم �َو�َر�ش� َ��َ� ». �َْ�َ�ُ� �َو�َْ�َ�ُ� ��َ�ُ  ُ��� َ�� �ََ���َ� ��ِِ� �ا��� �َو�أََ�َ� ُ��َ�� �ا���
ْ�ِ� �َو�َ��َل:  �ب� َ�َ�ُ�ْ� َ��َ� َ�ِ���ِ� ���ھِ��ِه «�ا��� ���ُھَ��َذ�ا �َد�ُم �اْ�َ��ْ�ِ� �ا��ِ��ي �َ�ََ���ُ �ا���

».�ا�َْ�َ��ا�لِ   
 

وَوَبنى َمْذَبًحا في أأْسَفِل  إإذًذاا، َفَقْد َكَتَب ُمْوَسى َجميیَع أأْقواالِل االرَّببِّ، وَوَبكََّر في االصَّباحِح 
االَجَبِل. أأمَّا ااالْثنا َعَشَر َعُمودًداا َفكاَنْت َتْرِمُز إإلى ااألْسباطِط ااالْثَنْي َعَشَر االَّذيیَن َسيَیْدُخلونَن ااآلنَن في 

االشَّْعِب. َعْهٍد َمَع االرَّببِّ. وَوَقْد رَرششَّ ُمْوَسى ِنْصَف دَدمِم االذَّباِئِح َعلى االَمْذَبِح، وَوِنْصَفُه ااآلَخَر على 
ُه االرَّببُّ َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّم أأنَُّه ِبُدوونِن َسْفِك دَدمٍم ال َتْحُدثُث َمْغِفَرةة. وَوَقْد َكانَن ذَذِلَك االَعْهُد االَّذيي َقَطَع
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َكما . وَوَلِكْن (ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى) طاَعِة االشَّْعِبعلى وَو(ِمْن ِجَهة) َمَع َشْعِبِه يَیقومُم على دَدمِم االذَّباِئِح 
َسَنرىى الِحًقا، َفإننَّ االشَّْعَب َلْم يَیُكْن ُمطيیًعا وَوال أأميیًنا ِلَهذاا االَعْهِد. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االَعْهَد َكانَن 

ال يَیقومُم َعلى أَأماَنِة االشَّْعِب، َبْل َعلى أَأماَنِة ااِهللا  االَعْهَد االَجديیَد أأْفَضل ِجداا ألننَُّمَجرَّدَد رَرْمٍز ِلَعْهٍد 
ْفِسِه. وَوُهَو ال يَیقومُم على دِدماِء االذَّباِئِح االَحيَیوااِنيیَِّة، َبْل َعلى دَدمِم يَیسوعَع االَمسيیح. َن  

 
-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  

 
�ُ�� َ�ِ�َ� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن �َو�َ��َد�ا�ُب �َو�أَ��ِ��ُ�� �َوَ�ْ�ُ���َن ِ�ْ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، 

�َْ�َ� �ِرْ���َْ��ِ� ِ�ْ���ُ َ�ْ�َ�ٍ� ِ�َ� �اْ�َ���ِ�ِ� �ا��َْز�َر�ِق �َو�َر�أ�َْو�ا �إِ���َ �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �وَ 
َ��ِء �ِ� �ا����َ��َو�ِة. �َو�ِ�����ُ �َْ� ��َُ��� ��ََ��هُ �إِ�َ� �أَْ�َ��ا�ِف �َ�ِ�  ����ِف٬، �َوَ�َ��ا�ِت �ا��� �ا���

�إِْ�َ��ا��ِ�َ�. �ََ��أ�َْو�ا �َ �َو�أََ��ُ��ا �َوَ�ِ��ُ��ا.  
 

اَاُهللا َلْم َكيْیَف رَرأأىى َهؤالِء ااَهللا. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا: " وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال َنْعَلُم 
". ِلَذِلَك، يَیْبدوو أأننَّ ااَهللا َسَمَح ِلهؤالِء أأنْن يَیَروْواا ُظهورًراا ُجْزِئيیا َلُه.يَیَرهُه أَأَحٌد َقطُّ  

 
-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  18:  

 
�ب� �ُِ��َ��:  �إِ�َ�� �إِ�َ� �ا٬�َِ��َ�ْ، �َوُ�ْ� ���ُھ�َ��َك٬، �َ�ُْ�ِ���ََ� �َْ�َ�ِ�  �اْ�َ��ْ «�َو�َ��َل �ا���

ِ���َ�ِ� �َو�اْ�َ�ِ����ِ� �ا���ِ� َ��َْ���َُ�� �ِ�َْ���ِ�ِ��ِ��ْ  �َ�َ��َم ُ��َ�� ». �اْ�ِ�َ���َر�ِة �َو�ا���
��ُ��ُخ �َ�َ��َل ��َُ�ُ�:  � �ا��� �َو��َُ���ُع َ���ِدُ���ُ. �َوَ�ِ�َ� ُ��َ�� �إِ�َ� َ��َِ� �ِ. �َو�أَ��

�ُِ���ا �َ�َ� ���ھ�ُ��َ� َ���� �َْ��َ� �إِ��َْ�ُ�ْ�. �َو���ُھَ��َذ�ا ���َھ��ُر�و�ُن �َوُ���ُر َ�َ�ُ�ْ�. �ََ�ْ� �ا�ْ «
�ْم �إِ��َْ��ِ�َ�� �ََ�ِ�َ� ُ��َ�� �إِ�َ� �ا٬�َِ��َ�ْ، �ََ���� ». َ���َن َ��ِ�َ� �َدْ�َ��ى �َْ���َ�َ�َ��

�ب� َ��َ� َ��َِ� ِ����َ�َء٬، �وَ  َ���ُب �ا٬�ََ��َ�ْ، �َوَ��� َ�ْ�ُ� �ا��� َ���ُب ِ����َ �ا��� َ�����هُ �ا���
َ���ِب. �َوَ���َن َ�ْ��َُ� َ�ْ�ِ�  ��ِ� �ُدِ�َ� ُ��َ�� ِ�ْ� �َوَ�ِ� �ا��� �أ�َ����ٍم. �َو�ِ� �اْ���َْ��ِم �ا���
�ب� َ��َ��ٍر �آِ��ٍَ� َ��َ� �َر�ْأ�ِس �اْ�َ��َِ� �أََ���َم ُ���ُ��ِن �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�. �َو�َدَ�َ� ُ��َ��  �ا���

َ���ِب �َوَ�ِ��َ  �إِ�َ� �اْ�َ��َِ�. �َوَ���َن ُ��َ�� �ِ� �اْ�َ��َِ� �أ�َْر�َِ���َ�  �ِ� �َوَ�ِ� �ا���
��ََ���ًر�ا �َو�أ�َْر�َِ���َ� ��َْ��َ�ً.  

 
وَوَلِكْن َما االَكالمُم االَّذيي َكلََّم االرَّببُّ ِبِه ُمْوَسى آآَنذااكك؟ َهذاا ُهَو َما َسَنْعِرَفُه في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة  

ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  
 

[�ا������]  
�م �ا�������)(�ُ  ��َ�  

إإننَّ االدَّليیَل االسَّاِطَع َعلى أأنَّنا َمْرِضيیُّونَن أَأمامَم ااِهللا االَحيِّ ُهَو أأنْن َتكونَن ُقلوُبنا َتفيیُض َفَرًحا 
ااألحواالل. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس وَوااِضٌح ُكلَّ االُوُضوحِح في أأننَّ االرَّببَّ يُیِحبُّ االَّذيیَن في ُكلِّ االظُّرووفِف وَو

– ِبُسروورريُیْعُطونَن  َسوااٌء َكانَن َما يُیَقدِّموَنُه ُهَو َمالٌل، أأوْو وَوْقٌت، أأوْو ُجْهٌد، أأوْو أأييُّ َشْيٍء آآَخر.    
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االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
اا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاالُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن يَیْحميیَك وَويَیْحَفَظَك في كونَن يَیاالُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن َعزيیزيي َصالُتنا ألْجِلَك، 
َعالَقِتَك ِبِه في  َجديیَدةٍةإإلى أأْعماقٍق  االرَّببُّيَیْجَتِذَبَك وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن  َمَحبَِّتِه وَوِنْعَمِتِه.
[أأِحبَّائي  وَوااُهللا َقادِدرٌر" ْلَمَس ُحُضورَرهُه وَوُقْدرَرَتُه أأْكَثَر ِمْن أأييِّ وَوْقٍت َمَضى.ِلَكْي َتوَوَشِرَكِتَك َمَعُه 
أَأنْن يَیِزيیَدُكْم ُكلَّ ِنْعَمٍة، ِلَكْي َتُكوُنواا وَوَلُكْم ُكلُّ ااْكِتَفاٍء ُكلَّ ِحيیٍن ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َتْزدَداادُدوونَن  االُمْسَتِمعيین]

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم ". ِفي ُكلِّ َعَمل َصاِلٍح  
 


