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��م��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا  The Word for Today 
9 :32االُخرووجج  رِسْف –35 Exodus 32: 9–35 

 wt_c20_us067# 563م: 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   
 

 ااَهَذِمْن  االثَّالثيینوَو االثَّاني ااألْصحاحِحَكانَن َ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 ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
أأْمٍر ُمؤِسٍف َحَدثَث ِعْنَدما َكانَن ُمْوَسى َعلى َجَبِل ِسيْیناء. َلَقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعْن 

االشَّْعُب ِبَطريیَقٍة َتُدللُّ على االتََّمرُّدِد وَواالِعْصيیانن. َفَقْد َطَلُبواا ِمْن َهارروونَن أأنْن يَیْصَنَع َلُهْم َتَصرَّفَف َفَقْد 
وَوبالرَّْغِم ِمْن ِعْصيیانِن االشَّْعِب إإَلًها (أأيْي َصَنًما) ألننَّ ُمْوَسى َتأخََّر في االنُّزوولِل ِمَن االَجَبل. 

. للتَّاِئبيین ِهوَوُغْفرااِن ْف َعْن إإْظهارِر رَرْحَمِتِهَلْم يَیَتَوقَّ وَوَتَمرُّدِدهِه، َفإننَّ ااَهللا  
 

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

 
-12: 24ُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َصديیقي االُمستِمع، في ِسْفِر االُخرووجج  ِلُموَسى:  َقالَل االرَّببَّأأننَّ  18

َتْبُتَها ااْصَعْد إِإَليَّ إِإَلى االَجَبِل، وَوُكْن ُهَناكَك، َفُأْعِطيَیَك َلْوَحِي االِحَجارَرةِة وَواالشَِّريیَعِة وَواالَوِصيیَِّة االَِّتي َك"
. َفَقامَم ُموَسى وَويَیُشوعُع َخادِدُمُه. وَوَصِعَد ُموَسى إِإَلى َجَبِل ااِهللا. وَوأَأمَّا االشُّيُیوخُخ َفَقالَل َلُهُم: "ِلَتْعِليیِمِهْم

ااْجِلُسواا َلَنا هُهَنا َحتَّى َنْرجَع إِإَليْیُكْم. وَوُهَوذَذاا َهارُروونُن وَوُحورُر َمَعُكْم. َفَمْن َكانَن َصاِحَب دَدْعَوىى "
. َفَصِعَد ُموَسى إِإَلى االَجَبِل، َفَغطَّى االسََّحابُب االَجَبَل، وَوَحلَّ َمْجُد االرَّببِّ َعَلى َجَبِل "ْليَیَتَقدَّمْم إِإَليْیِهَماَف

ِسيیَناَء، وَوَغطَّاهُه االسََّحابُب ِستََّة أَأيیَّامٍم. وَوِفي االيَیْومِم االسَّابِع دُدِعَي ُموَسى ِمْن وَوَسِط االسََّحابِب. وَوَكانَن 
َمْجِد االرَّببِّ َكَنارٍر آآِكَلٍة َعَلى رَرأأسِس االَجَبِل أَأَمامَم ُعيُیونِن َبِني إِإْسَرااِئيیَل. وَودَدَخَل ُموَسى ِفي  َمْنَظُر

وَوَسِط االسََّحابِب وَوَصِعَد إِإَلى االَجَبِل. وَوَكانَن ُموَسى ِفي االَجَبِل أَأرْرَبِعيیَن َنَهارًراا وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة.  
 

وَوَلمَّا رَرأَأىى االشَّْعُب أَأننَّ ُموَسى أَأْبَطَأ ِفي االنُُّزوولِل ِمَن االَجَبِل، ااْجَتَمَع االشَّْعُب َعَلى َهارُروونَن  
ُقِم ااْصَنْع َلَنا آآِلَهًة َتِسيیُر أَأَماَمَنا، َألننَّ هَذاا ُموَسى االرَُّجَل االَِّذيي أَأْصَعَدَنا ِمْن أَأرْرضِض "وَوَقاُلواا َلُه: 

 .وَوما َكانَن ِمْن َهارروونَن إإلَّا أأنْن رَرَضَخ للشَّْعِب وَوَصَنَع َلُهْم ِعْجًلا ذَذَهِبيیا". َماذَذاا أَأَصاَبُه ِمْصَر، َال َنْعَلُم
. َفَبكََّر االشَّْعُب "اا ُهَو ِعيیٌد ِللرَّببَِّغًد"ا أَأَمامَم االِعْجِل وَوأَأْعَلَن: رُروونُن ذَذِلَك َشيیََّد َمْذَبًحاوَوِعْنَدَما َشاَهَد َه
وَوَقدَُّمواا ذَذَباِئَح َسَالَمٍة. اِني وَوأَأْصَعُدوواا ُمْحَرَقاتٍت في االيَیْومِم االثَّ  

 
ِبِعبارَرةٍة  ."وَوَجَلَس االشَّْعُب ِلَألْكِل وَواالشُّْربِب ُثمَّ َقاُمواا ِللَِّعِبُثمَّ َنْقَرأُأ َهِذهِه االَكِلماتِت االُمؤِلَمِة: "
–االلَِّعْب وَوااْنَغَمُسواا في  أأخرىى، َفَقْد َنَسْواا ُكلَّ َما َصَنَعُه ااُهللا َمَعُهْم َهذاا االلَّْهِو وَواالُمجونن. وَوأأيْي في  

 أأْهِل َغالِطيیَّةفي ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن رِرساَلِتِه إإلى االرَّسولُل ُبوُلُس  ُهَقاَليُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما 
َحتَّى َال ُتْذِعُنواا ) "َمْن َسَحَر ُعقوَلُكْم"(أأيْي: أَأيیَُّها ااْلَغَالِطيیُّونَن ااَألْغِبيَیاُء، َمْن رَرَقاُكْم : "إإذْذ َنْقَرأأ

أَأهَكَذاا أَأْنُتْم أَأْغِبيَیاُء! ... ِلْلَحقِّ؟ أَأْنُتُم االَِّذيیَن أَأَمامَم ُعيُیوِنُكْم َقْد رُرِسَم يَیُسوعُع ااْلَمِسيیُح َبيْیَنُكْم َمْصُلوًبا! 
وَوَهذاا ُهَو َما َفَعَلُه َبنو إإسراائيیل! َفَبْعَد أأنْن َعَرُفواا  "ِد؟أَأَبْعَدَما ااْبَتَدأأُتْم ِبالرُّووحِح ُتَكمَُّلونَن ااآلنَن ِباْلَجَس

َهِبيیا.ااَهللا االَحيَّ االَحقيیقيَّ وَوااْخَتَبروواا ُقْدرَرَتُه وَوَمَحبََّتُه وَوأَأماَنَتُه، رَرااُحواا يَیْعُبدوونَن ِعْجًلا ذَذ  
 

-7: 32ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  10:  
 

. �َ����ُ �َ�ْ �َ�َ�َ �َ�ْ�ُ�َ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�ْ�َ��ُ �ِ�ْ «�َ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�:  �ا�ذْ���ھَ�ِ �ا�ْ�ِ�لْ
. �َ�َ�ُ��ا �َ��ُ�ْ  . �زَ�ا�ُ��ا �َ�ِ���ً� �َ�ِ �ا����ِ���ِ �ا���ِ�ي �أَ�وْ�َ��ْ�ُ��ُ�ْ �ِ��ِ �أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ

���ھ�ِ�هِ �آ�ِ��َ�ُ�َ ��َ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���ُ  �ِ�ْ�ً �٬�ً��ُ�ْ�َ، �وَ�َ�َ�ُ�و�ا �َ��ُ �وَ�ذَ�َ�ُ��ا �َ��ُ �وَ�َ��ُ��ا:
�رَ�أَ��ْ�ُ ���ھ�َ�ا �ا����ْ�َ «�وَ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: ». �ا���ِ� �أَ�ْ�َ�َ�ْ�َ �ِ�ْ �أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ

. �َ���نَ �ا�ْ�ُ�ْ�ِ� �ِ��َ�ْ�َ� �َ�َ�ِ� �َ�َ��ْ��ِ�ْ  �وَ�إِ�ذَ�ا ���ھُ�َ �َ�ْ�ٌ �ُ�ْ�ُ �ا����َ�َ�ِ
». �ِ���ً��وَ�أ٬ْ�ُ��َ��ِ�ْ�ُ، �َ�ُ�َ����َ�كَ �َ�ْ�ً� �َ  
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وَوُنالِحُظ ُهنا ْفِنيَیُهْم. إإذًذاا، َفَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى إإنَُّه َغاِضٌب على َبني إإْسراائيیَل وَويُیريیُد أأنْن يُی 
أأننَّ االرَّببَّ ال يَیْنِسُب َهذاا االشَّْعِب إإليیِه في َهذاا االَمْوِضِع، َبْل إإنَُّه يَیقولُل َعْنُه إإنَُّه َشْعُب ُموَسى. 

-11ْقَرأأ في ااألْعداادد َننا وَوَلِكنَّ 14:  
 

 : �ِ�َ��ذَ�ا ��َ� �رَ�ب� ��َ�ْ�َ� �َ�َ�ُ�َ �َ�َ� «�َ�َ�َ���عَ �ُ��َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب� �إ٬ِ��ِ���ِ، �وَ�َ��لَ
�َ�ْ�ِ�َ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�ْ�َ��ُ �ِ�ْ �أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ �ِ�ُ���ةٍ �َ�ِ���َ�ٍ �وَ��َ�ٍ �َ�ِ���َ�ةٍ؟ �ِ�َ��ذَ�ا 

: �أَ�ْ�َ�َ��ُ�ْ �ِ�ُ�ْ�ٍ �ِ��َ�ْ�ُ�َ��ُ�ْ �ِ� �ا�ْ�ِ�َ��ل٬ِ، �وَ��ُ�ْ�ِ��َ��ُ�ْ �َ�ْ ��َ�َ�َ���ُ �ا�ْ�ِ�ْ�ِ�����نَ �َ��ِ�ِ�� َ�
. �اُ�ذْ�ُ�ْ  �وَ�ْ��ِ �ا�َ�رْ�ضِ؟ �اِ�رْ�ِ�ْ �َ�ْ �ُ�ُ�� �٬َ�ِ�َ�َ، �وَ�ا�ْ�َ�مْ �َ�َ� �ا����� �ِ�َ�ْ�ِ�َ

: �إِ�ْ�َ�ا���ھِ���َ �وَ�إِ�ْ�َ��قَ �وَ�إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ�ِ���َ�كَ �ا���ِ���َ �َ�َ�ْ�َ �َ��ُ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ �َ �وَ�ُ�ْ�َ �َ��ُ�ْ
�أُ�َ���ُ �َ�ْ�َ�ُ�ْ �َ�ُ�ُ��مِ �ا����َ�ء٬ِ، �وَ�أُ�ْ�ِ� �َ�ْ�َ�ُ�ْ �ُ�� ���ھ�ِ�هِ �ا�َ�رْ�ضِ �ا���ِ� �َ�َ���ْ�ُ 

�َ�َ�ِ�مَ �ا����ب� �َ�َ� �ا����� �ا���ِ�ي �َ��لَ �إِ����ُ ��َ�ْ�َ�ُ��ُ ». �َ�ْ��َ� �َ��َ�ْ�ِ�ُ��َ��َ� �إِ�َ� �ا�َ�َ�ِ
. ِ��ِ�ْ�َ�ِ�  

 
 َخَطٍأ على أأييِّ َشيٍء ألنَُّه َكاِمٌل وَوُقدُّووسٌس وَوُمَنزَّهٌه َعْن ُكلِّااُهللا َحاشا أأنْن يَیْنَدمَم وَوَقْد ذَذَكْرنا أأنَُّه  

وَوَقْد يُیَخيیَُّل َلنا أأننَّ االرَّببَّ َغاِضٌب ِجداا وَويُیريیُد أأنْن يُیْهِلَك االشَّْعَب، وَوأأننَّ ُمْوَسى . أأوْو َحتَّى َسْهو
وَوَلِكنَّ ااألْمَر َليْیَس َكَذِلَك. . إلْقناعِع االرَّببِّ بالُعدوولِل َعْن َقراارِرهِه بإْهالِكِهْم َة وَواالَمْنِطَقيَیْسَتْخِدمُم االُحجَّ
 ِعباررااتٍت َبَشِريیٍَّةَتْدَفُعنا أأْحيیاًنا إإلى ااْسِتْخداامِم . وَوَلِكنَّ َمْحدوودِديیََّة ُعقوِلنا وَوُلَغِتنا َفالرَّببُّ ال يَیْنَدمُم
َضَع في َقْلِب ُمْوَسى َهذاا االُحبَّ ِلَبني إإْسراائيیل؟ وَوَمْن وَوَضَع في َقْلِبِه أأنْن َفَمْن وَوِلَوْصِف ااهللا. 

ُمْنِشُئ ُكلَّ َصالةٍة فيینا.  يُیَصلِّي ألْجِلِهْم؟ إإنَُّه ااهللا! َفاُهللا ُهَو  
 

وَوأأنَُّهْم َسيَیْعُبدوونَن ِعْجًلا ذَذَهِبيیا.  َل َسيُیْخِفقونَن،وَوَقْد كانَن ااُهللا يَیْعَلُم ُمْنُذ االَبْدِء أأننَّ َبني إإْسراائيی
وَوَلِكنَُّه يَیَضُع، في االَوْقِت وَوَها ُهَو يُیَكلُِّم ُمْوَسى ِبأننَّ َخطيیَئَة االشَّْعِب َتْسَتْوِجُب االِعقابَب وَواالدَّيْینوَنة. 
وَوَلِكنَّ ااإلْنسانَن ِل االشَّْعب. َنْفِسِه، ُحبا َعجيیًبا في َقْلِب ُمْوَسى يَیْدَفُعُه إإلى االصَّالةِة وَواالتََّضرُّعِع ألْج

يَیْعَجُز َعْن وَوْصِف َعَمِل ااِهللا َهذاا ِبَكِلماتٍت َبَشِريیَّة. ِلَذِلَك َفإنَّنا َنقولُل إإننَّ االرَّببَّ َنِدمَم أأوْو رَرِجَع َعْن 
َفَلْو أَأرراادَد ُع َعْن َقرااررااِتِه. . َفاُهللا ال يَیْنَدمُم وَوال يَیْرِجال يَیجوزُز أأنْن َنْفَهَم َهذاا االَكالمَم َحْرِفيیا َقراارِرهِه. وَوَلِكْن

ًداا االرَّببُّ أأنْن يُیْهِلَكُهْم ألْهَلَكُهْم في ِتْلَك االلَّْحَظِة. وَوَلِكنَّ َحقيیَقَة َعَدمَم َهالِكِهْم َجميیًعا َتْعني َشيیًئا وَوااِح
(َعلى ِلسانِن  9وو  8: 55 وَوَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاءَشأ أأنْن يُیْهِلَكُهْم أأْصًلا. وَوُهَو أأننَّ االرَّببَّ َلْم يَی

َألننَّ أَأْفَكارِريي َليْیَسْت أَأْفَكارَرُكْم، وَوَال ُطُرُقُكْم ُطُرِقي، يَیُقولُل االرَّببُّ. َألنَُّه َكَما َعَلِت االرَّببِّ): "
".االسََّماوَوااتُت َعِن ااَألرْرضِض، هَكَذاا َعَلْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم وَوأَأْفَكارِريي َعْن أَأْفَكارِرُكْم  

 
-15: 32َرأأ في ِسْفِر االُخرووجج ُثمَّ َنْق 18:  

 
: �َ�ْ�َ��نِ  �َ��ْ�َ�َ�فَ �ُ��َ� �وَ�َ�َ�لَ �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �وَ�َ�ْ�َ� �ا�����َ��دَ�ةِ �ِ� ��َ�ِ�هِ

. �وَ�ا����ْ�َ��نِ ���ھُ�َ�  �َ�ْ�ُ��َ��نِ �َ�َ� �َ��ِ�َ��ْ��ِ�َ�. �ِ�ْ ���ھُ�َ� �وَ�ِ�ْ ���ھُ�َ� �َ��َ� �َ�ْ�ُ��َ��ْ�ِ
. �وَ�َ�ِ�َ ��َ�ُ��عُ �َ�ْ�َ�ُ �ا٬ِ0، �وَ�ا�ْ�ِ�َ��َ�ُ �ِ�َ��َ�ُ �ا0ِ �َ�ْ�ُ��َ�ٌ �َ�َ� �ا ِ�ْ��َ�ْ����

: ». �َ�ْ�تُ �ِ�َ��ل �ِ� �ا�ْ�َ�َ���ِ«�َ�ْ�تَ �ا����ْ�ِ �ِ� ���ھُ�َ��ِ��ِ �َ�َ��لَ �ِ�ُ��َ�:  �َ�َ��لَ
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�َ��ْ�َ �َ�ْ�تَ �ِ��َ��حِ �ا����ْ�َ�ةِ �وَ�َ �َ�ْ�تَ �ِ��َ��حِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ة٬ِ، �َ�ْ �َ�ْ�تَ �ِ�َ�ءٍ «
». �أَ�َ� �َ��ِ�ٌ  

 
ديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ يَیشوعَع رَرااَفَق ُمْوَسى إإلى االَجَبل. وَوِعْنَدما َنَزال ِمَن وَوُكنَّا َقْد ذَذَكْرنا، َص 

االُمَخيیَّم. وَوَلِكنَّ ُمْوَسى أأْخَبَرهُه أأننَّ َما االَجَبِل، َسِمَع يَیشوعُع ُهتافَف االشَّْعِب َفَظنَّ أأننَّ ِقتاًلا َقْد َنَشَب في 
ِغناء! ُه ُهَو َصْوتُتيَیْسَمَع  

 
:20وو  19 االَعَددَديْیني ُثمَّ َنْقَرأُأ ف  

 
�وَ�َ��نَ �ِ�ْ�َ�َ� �ا�ْ�َ�َ�بَ �إِ�َ� �ا�ْ�َ�َ���ِ �أَ����ُ �أَ�ْ�َ�َ �ا�ْ�ِ�ْ�َ �وَ�ا����٬َ�ْ، �َ�َ�ِ�َ �َ�َ�ُ 

. �ُ�� �أَ�َ�َ  �٬�َ��ُ، �وَ�َ�َ�حَ �ا����ْ�َ��ْ�ِ �ِ�ْ ��َ�َ��ْ��ِ �وَ�َ���َ���ھُ�َ� �ِ� �أَ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�ِ
�َ�َ��ُ �ِ������ر٬ِ، �وَ�َ�َ�َ��ُ �َ��� �َ��رَ �٬�ً�ِ��َ، �وَ�ذَ�ر��ا�هُ �َ�َ� �ا�ْ�ِ�ْ�َ �ا���ِ�ي �َ�َ�ُ��ا �وَ�أَ�ْ

.   �وَ�ْ��ِ �ا�ْ�َ�ء٬ِ، �وَ�َ�َ� �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ
 

أَأْلَقى ِباللَّْوَحيْیِن ِمْن يَیِدهِه وَوَكسََّرُهَما ِعْنَد َفَقْد َعنيیًفا َعلى َما رَرآآهُه. ُمْوَسى رَرددُّ ِفْعِل إإذًذاا، َكانَن  
ا، وَوذَذررَّااهُه َعَلى وَوْجِه االذََّهِبيَّ وَوأَأْحَرَقُه ِبالنَّارِر وَوَطَحَنُه َحتَّى َصارَر َناِعًم االَجَبِل. ُثمَّ أَأَخَذ االِعْجَلَسْفِح 

.االَماِء وَوأَأرْرَغَمُهْم َعَلى االشُّْربِب ِمْنُه  
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  24:  
 

 : ���ھ�َ�ا �ا����ْ�ُ �َ��� �َ�َ�ْ�َ �َ�َ��ْ��ِ �َ�ِ����ً  �َ��ذَ�ا �َ�َ�َ �ِ�َ«�وَ�َ��لَ �ُ��َ� �ِ��َ��رُ�و�نَ
: » �َ�ِ���َ�ً؟ �َ ��َ�ْ�َ �َ�َ�ُ �َ����ِ�ي. �أَ�ْ�َ �َ�ْ�ِ�فُ �ا����ْ�َ �أَ����ُ «�َ�َ��لَ ���ھَ��رُ�و�نُ

: �ا�ْ�َ�ْ �َ�َ� �آ�ِ��َ�ً �َ�ِ���ُ �أ٬�َ�َ��َ�َ، �َ�ن� ���ھ�َ�ا �ُ��َ� �ا����ُ�َ  . �َ�َ��ُ��ا �ِ�َ ّ�َ� �ِ�
: �َ�ْ �َ��ُ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�َ ْ�ُ��َ� ُ�ْ�ُ�َ� . �َ� �ِ�ْ �أَ�رْ�ضِ �٬َ�ْ�ِ، �َ �َ�ْ�َ�ُ �َ��ذَ�ا �أَ�َ��َ��ُ

». �ذَ���ھَ�ٌ �َ�ْ��َ�ْ�ِ�ْ��ُ �وَ��ُ�ْ�ِ�ِ�. �َ�َ�َ�ْ�ُ��ُ �ِ� �ا�����رِ �َ�َ�َ�جَ ���ھ�َ�ا �ا�ْ�ِ�ْ�ُ  
 

وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا ُضْعَف َشْخِصيیَِّة َهارروونَن، وَوُجْبَنُه، وَوَخْوَفُه ِمَن االشَّْعِب.    
 

-25ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  28:  
 

�وَ�َ��� �رَ�أَ�ى �ُ��َ� �ا����ْ�َ �أَ����ُ �ُ�َ�>�ى �َ�ن� ���ھَ��رُ�و�نَ �َ��نَ �َ�ْ �َ���ا�هُ �ِ�ْ��ُ�ْءِ �َ��ْ�َ 
: �ُ�َ��و٬ِ����ِ�ِ، �وَ�َ�َ �ُ ». �َ�ْ �ِ����ب� �َ�ِ�َ��«��َ� �ِ� �َ��بِ �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، �وَ�َ��لَ

 : : «�َ��ْ�َ�َ�َ �إِ�َ��ْ��ِ �َ�ِ���ُ �َ�ِ� �َ�وِ�ي. �َ�َ��لَ �َ��ُ�ْ ���ھ�َ�َ�ا �َ��لَ �ا����ب� �إِ���ُ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ
�بٍ �ِ� �َ�ُ��ا �ُ�� �وَ�ا�ِ�ٍ �َ��ْ�َ��ُ �َ�َ� �َ�ْ�ِ�هِ �وَ�ُ���و�ا �وَ�ا�رْ�ِ�ُ��ا �ِ�ْ �َ��بٍ �إِ�َ� �َ�

». �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، �وَ�ا�ْ�ُ�ُ��ا �ُ�� �وَ�ا�ِ�ٍ �أَ�َ��هُ �وَ�ُ�� �وَ�ا�ِ�ٍ �َ��ِ�َ��ُ �وَ�ُ�� �وَ�ا�ِ�ٍ �َ�ِ���َ��ُ
�َ�َ�َ�َ �َ�ُ� �َ�وِ�ي �ِ�َ�َ�ِ �َ�ْ�لِ �ُ��َ�. �وَ�وَ�َ�َ �ِ�َ �ا����ْ�ِ �ِ� �ذ�ِ�َ �ا�ْ��َ�ْ�مِ �َ�ْ�ُ 

�َ�َ�َ�ِ �آ�َ�فِ �رَ�ُ�.   
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َبني الوِويي َلْم يَیْقُتلواا إإلَّا أأننَّ االَّذيیَن ُقِتُلواا) ااألْشخاصِص ِخاللِل َعَددِد (ِمْن وَوِمَن االَوااِضِح  

ااألشخاصَص االَّذيیَن أأَصرُّوواا على وَوَثِنيیَِّتِهْم وَوُفجورِرِهْم.   
 

:30وو  29ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

�وَ�ا�ِ�ٍ �ِ��ْ�ِ��ِ �و٬ِ����ِ�َ�ِ�َ، �ا�ْ�ُ�و�ا �أَ��ْ�ِ��َ�ُ�ُ �ا�ْ��َ�ْ�مَ �ِ����ب�٬، �َ��� �ُ�� «�وَ�َ��لَ �ُ��َ�: 
:  �ِ��وَ�َ��نَ  ».�َ��ُ�ْ�ِ��َ�ُ�ُ �ا�ْ��َ�ْ�مَ �َ�َ�َ�ً �أَ�ْ�ُ�ْ �َ�ْ «�ا�ْ�َ�ِ �أَ�ن� �ُ��َ� �َ��لَ �ِ����ْ�ِ

». �أَ�ْ�َ�ْ�ُ�ْ �َ�ِ����ً �٬ً�َ���ِ�َ، �َ�َ�ْ�َ�ُ �ا��نَ �إِ�َ� �ا����ب� �َ�َ��� �أُ�َ���ُ �َ�ِ����َ�ُ�ْ  
 

ااْمألوُواا أأيْیِديَیُكم" ُتشيیُر إإلى االتَّْقديیِس وَواالتَّكريیس. لَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ االِعبارَرةَة "وَوَقْد رَرأأيْینا في اا 
أَأْنُتْم َقْد أَأْخَطْأُتْم َخِطيیًَّة َعِظيیَمًة، َفَأْصَعُد ااآلنَن إِإَلى االرَّببِّ َلَعلِّي وَوَقْد وَوبََّخ ُمْوَسى االشَّْعَب قاِئًلا َلُهْم: "

".ْمأأَكفُِّر َخِطيیََّتُك  
 

:32وو  31ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

 : �آ�ه٬ِ، �َ�ْ �أَ�ْ�َ�َ ���ھ�َ�ا �ا����ْ�ُ �َ�ِ����ً �َ�ِ���َ�ً «�َ�َ�َ�َ �ُ��َ� �إِ�َ� �ا����ب�٬، �وَ�َ��لَ
. �وَ�ا��نَ �إِ�نْ �َ�َ�ْ�تَ �٬ْ�ُ��َ����ِ�َ، �وَ�إِ�� �َ��ْ�ُ�ِ�  �وَ�َ�َ�ُ��ا �َ�ْ�ُ�ِ��ِ�ْ �آ�ِ��َ�ً �ِ�ْ �ذَ���ھَ�ٍ

». �ِ�ْ �ِ�َ��ِ�َ �ا���ِ�ي �َ�َ�ْ�َ  
 

ِدقائي، أأننَّ ُمْوَسى يَیَتَضرَّعُع ألْجِل االشَّْعِب. وَوَنِجُد ُهنا َنموذَذًجا ِلَما يُیْعَرفُف وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأْص 
وَواالصَّالةُة االشَّفاِعيیَُّة ِهَي َصالةٌة يَیْرَفُعها االَمْرُء ال ألْجِل َنْفِسِه ووااْحِتيیاَجاِتِه، َبْل بالصَّالةِة االشَّفاِعيیَّة. 

ْمِد وَواالتَّْسبيیِح االَّتي ُنَسبُِّح ااَهللا فيیها َعلى َشْخِصِه وَوِصفاِتِه . َفُهناكَك َصَلوااتُت االَحااآلَخريینألْجِل 
َنَتَضرَّعُع فيیها وَوأأْعماِلِه. وَوُهناكَك َصَلوااتٌت َنَتَضرَّعُع فيیها ألْجِل أأْنُفِسنا وَوااْحتيیاجاِتنا. وَوُهناكَك َصَلوااتٌت 

– وَوااْحتيیاجاِتِهم ألْجِل ااآلَخريیَن إإلى وَوما أأْحَوَجنا، يیا أأِحبَّائي، . فاِعيیَّةوَوَهِذهِه ُتْعَرفُف بالصَّلوااتِت االشَّ 
َهِذهِه االصَّلوااتِت االشَّفاِعيیَِّة ألْجِل أأْفراادِد َعاِئالِتنا، وَوأأْصدقاِئنا، وَوُمْجَتمعاِتنا، وَوِبالدِدنا!  

 
باالْعِتراافِف ِبَخطيیَئِة االشَّْعِب. َفالِكتابُب  االتََّشفُِّعيیََّةُمْوَسى يَیْبَتِدئُئ َصالَتُه وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ  

ُهَما َشْرطانِن أَأَساِسيیَّانِن للُحصولِل على االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّم أأننَّ ااالْعِتراافَف بالَخطيیَئِة وَواالتَّْوَبَة َعْنها 
وَوَمْن يُیِقرُّ ِبَها َمْن يَیْكُتُم َخَطايَیاهُه َال يَیْنَجُح، : "13: 28االُغْفراانن. َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر ااألْمثالل 

". وَويَیْتُرُكَها يُیْرَحُم  
 

َعَدمِم وَوِمَن االُمؤِسِف َحقا أأنَّنا ال َنْعَتِرفُف ِبَخطايیانا َعادَدةًة، َبْل َنميیُل إإلى إإْنكارِرها وَو 
ِبَخطايیانا  ااالْعِتراافِف ِبها. وَوَلِكنَّ ذَذِلَك َليْیَس في َمْصَلَحِتنا. َفاُهللا االُمِحبُّ وَواالَغفورُر يُیريیُدنا أأنْن ُنِقرَّ

إِإنْن ُقْلَنا: إِإنَُّه َليْیَس َلَنا : "9وو  8: 1َفَنْحُن َنقرأأ في رِرساَلِة يُیوَحنَّا ااألوولى وَوَنْتُرَكها ِلَكْي يَیْغِفَرها َلنا. 
تَّى يَیْغِفَر َلَنا َخِطيیٌَّة ُنِضلُّ أَأْنُفَسَنا وَوَليْیَس ااْلَحقُّ ِفيیَنا. إِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َفُهَو أَأِميیٌن وَوَعادِدلٌل، َح

".َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِإْثٍم  
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، وَوَصَنُعواا َألْنُفِسِهْم آآِلَهًة ِمْن ذَذَهب ُمْوَسى ِبأننَّ االشَّْعَب أأْخَطَأ َخطيیَئًة َعظيیَمًةأَأَقرَّ وَوَبْعَد أأنْن  

ِبِعبارَرةٍة  ".وَوإِإالَّ َفاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك االَِّذيي َكَتْبَتوَوااآلنَن إِإنْن َغَفْرتَت َخِطيیََّتُهْم، َفإنَُّه يَیقولُل للرَّببِّ: "
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأْصدقائي، !" َفاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك االَِّذيي َكَتْبَتوَوإإلَّا أأخرىى: "إإنْن ِشْئَت، ااْغِفْر َلُهم. 

َمْن يَیْغِلُب َفذِلَك َسيَیْلَبُس ِثيَیاًبا دِدسس: "َسارْرفي االَّتي َمالكِك االَكنيیَسِة إإلى بالَكِلماتِت االَّتي َقاَلها يَیسوعُع 
". وَوَلِكنَّ ُمْوَسى ُهنا يَیْطُلُب ِمَن ااِهللا أأنْن يَیْمُحو ااْسَمُه ِمْن ًضا، وَوَلْن أَأْمُحَو ااْسَمُه ِمْن ِسْفِر ااْلَحيَیاةِةِبيْی

ِة ُمْوَسى ِلَشْعِبِه. َفُهَو يَیَضُع َنْفَسُه وَوَهذاا يُیريینا ُعْمَق َمَحبَِّسْفِر االَحيیاةِة إإنْن َلْم يَیُكْن َسيَیْغِفُر للشَّْعِب. 
ِه َمَع االشَّْعِب االَخاِطِئ بالرَّْغِم ِمْن أأنَُّه َلْم يُیْخِطئ َمَعُهْم. وَوَلِكنَُّه يَیْرَتِضي أأنْن يُیداانَن َمَعُهْم ِبَسَبِب ُحبِّ

َلُهم.   
 

وَواالسُّؤاالُل االَّذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: ِمْن أأيْیَن َجاَء ُمْوَسى ِبَهِذهِه االَمَحبَِّة االَعميیَقِة للشَّْعِب؟  
–َفِمَن االَوااِضِح أأننَّ َهِذهِه االَمَحبََّة َلْم َتُكْن في َقْلِب ُمْوَسى َقْبَل ذَذِلك  وَوال ِسيیَّما ِعْنَدما َكلََّمُه االرَّببُّ  

َفُهَو َلْم يَیَشأ أأنْن يَیُعودَد إإلى ِمْصَر إلْنقاذِذ االشَّْعِب ِمَن االُعبودديیَِّة. وَوَقْد َقدَّمَم ُمْوَسى للرَّببِّ  َقة.ِمَن االُعلَّيْی
رْرَغَمُه َعلى االذَّهابب. وَوَهذاا رَرددَّ َعلى َجميیِع ُحَجِجِه وَوأَأُحَجًجا َفقالَل إإنَُّه ال يُیْحِسُن االتََّكلَُّم. وَوَلِكنَّ ااَهللا 

َشيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي وَوَضَع َهذاا االُحبَّ ُتجاهَه االشَّْعِب في َقْلِب  إإنْن دَدللَّ على
ُمْوَسى.   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُكلَّ َعاِطَفٍة َحقيیقيیٍَّة َلَديْینا ِهَي ِمَن ااِهللا االَحيِّ. َفإنْن ُكْنَت ُتحاوِولُل أأنْن ُتِحبَّ 

أأمَّا ِعْنَدما يَیْسُكُب ااُهللا ِلك. االِقيیامَم ِبَذوَِّتِك وَوَمشاِعِركَك، َسَتِجُد أأنََّك ال َتْسَتطيیُع َشْخًصا َما ِبُقْدرَرِتَك وَوُق
. ُتجاهَه ااآلَخريین االَحقيیقيِّ وَواالتَّعاُطِف االَحقيیقيیَِّة االَمَحبَِّةَمَحبََّتُه في ُقلوِبنا، َفإنَّنا َسَنَتَمكَُّن ِمْن إإْظهارِر   

 
َقْلًبا ُمشاِبًها ِلَقْلِب ُمْوَسى. ِلَذِلَك َفإنَُّه ديیِد أأننَّ االرَّسولَل ُبْوُلَس َكانَن يَیْمِلُك وَوَنْقَرأأ في االَعْهِد االَج
-1: 9رُروْوميیة يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل  أَأُقولُل االصِّْدقَق ِفي ااْلَمِسيیِح، َال أَأْكِذبُب، وَوَضِميیِريي : "3

ُحْزًنا َعِظيیًما وَووَوَجًعا ِفي َقْلِبي َال يَیْنَقِطُع. َفِإنِّي ُكْنُت أَأوَوددُّ َلْو َشاِهٌد ِلي ِبالرُّووحِح ااْلُقُدسِس: إِإننَّ ِلي 
وَوما أَأْحَوَجنا، يیا  ".أَأُكونُن أَأَنا َنْفِسي َمْحُرووًما ِمَن ااْلَمِسيیِح َألْجِل إِإْخَوِتي أَأْنِسَباِئي َحَسَب ااْلَجَسِد

َفَهذاا االتَّعاُطُف ُهَو ِمْفتاحُح االصَّالةِة لنَّاسِس ِمْن َحْوِلنا! أأِحبَّائي، إإلى َهذاا االنَّْوعِع ِمَن االتَّعاُطِف َمَع اا
آآهِه، َقْد أَأْخَطَأ هَذاا االشَّْعُب َخِطيیًَّة َعِظيیَمًة وَوَصَنُعواا االشَّفاِعيیَّة. ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل ُمْوَسى للرَّببِّ: "

، وَوإِإالَّ َفاْمُحِني ِمْن )َلُهْمر ِف(أأيْي: إإنْن ِشْئَت، ااْغ َألْنُفِسِهْم آآِلَهًة ِمْن ذَذَهٍب. وَوااآلنَن إِإنْن َغَفْرتَت َخِطيیََّتُهْم
". ِكَتاِبَك االَِّذيي َكَتْبَت  

 
-33: 32ِسْفِر االُخرووجج َنْقَرأأ في وَوَلِكْن َماذذاا َكانَن رَرددُّ ااِهللا َعلى ُمْوَسى؟   35 :  

 
�وَ�ا��نَ �ا�ذْ���ھَ�ِ �ا���ھْ�ِ  �َ�ْ �أَ�ْ�َ�َ �إِ�َ�� �أَ�ْ�ُ��هُ �ِ�ْ �ِ�َ��ِ�.«�َ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 

. �وَ��ِ�ْ �ِ� ��َ�ْ�مِ �ا�ْ�ِ�َ��دِ�ي  . ���ھُ�َ�ذَ�ا �َ�َ�ِ� ��َ�ِ���ُ �أَ�َ��َ�َ �ا����ْ�َ �إِ�َ� �َ��ْ�ُ �َ���ْ�ُ�َ
�َ�َ�َ�بَ �ا����ب� �ا����٬َ�ْ، �َ����ُ�ْ �َ�َ�ُ��ا �ا�ْ�ِ�ْ�َ �ا���ِ�ي ». �أَ�ْ�َ�ِ�ُ �ِ����ِ�ْ �َ�ِ����َ��ُ�ْ

.�َ�َ�َ��ُ ���ھَ��رُ�و�نُ  
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َنرىى ُهنا أأنَُّه بالرَّْغِم ِمْن َطَلِب ُمْوَسى، َفإننَّ االرَّببَّ ال يُیْمِكُن أأنْن يُیعاِقَب ُموَسى َعْن إإذًذاا  
ُهَو االَّذيي َطَلَب ِمَن َخطيیَئٍة َلْم يَیْقَتِرْفها. َفاُهللا َعادِدلٌل وَوباررٌّ وَوال يُیْمِكُن أأنْن يَیْظُلَم أَأَحًداا. وَوَمَع أأننَّ ُمْوَسى 

ُه ِمْن ِكتاِبِه إإنْن َلْم يَیَشأ أأنْن يَیْغِفَر للشَّْعِب، َفإننَّ ااَهللا االَعِليَّ ال يُیْمِكُن أأنْن يَیْفَعَل ذَذِلَك. ااِهللا أأنْن يَیْمُحو ااْسَم
َحبَِّة َفألنَُّه َعادِدلٌل وَوباررٌّ، َفإنَُّه يُیعاِقُب َفَقْط َمْن يَیْسَتِحقُّ االِعقابَب. وَوَلِكنَّنا َنرىى ُهنا َمَثًلا رَرااِئًعا َعلى َم

َقْلًبا ُمِحبا ووااْسِتْعداادِدهِه ِلَخسارَرةِة َحيیاِتِه ألْجِلِهم. وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َجميیًعا  ،ُمْوَسى ِلَشْعِبِهاالَقاِئِد 
وَوُمَتعاِطًفا ُتجاهَه ااآلَخريیَن َحتَّى ُنَصلِّي ألْجِلِهْم دُدوْونَن ااْنِقطاعع. آآميین!  

 
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

 
. وَوَلِكْن ِعْنَدما َنكونُن في َعالَقٍة َسليیَمٍة ُمدااُنونَن أَأمامَم ااِهللا ِبَسَبِب االَخِطيیَّةإإننَّ االَبَشَر َجميیًعا 

يَیتوبُب  َمَع ااِهللا االَحيِّ، َفإننَّ َشيْیًئا رَرااِئًعا يَیْحُدثُث بالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك. َفُهناكَك ُغْفراانٌن يُیَقدُِّمُه ااُهللا ِلُكلِّ َمْن
َحَدثَث للشَّْعِب في زَزَمِن ُمْوَسى. ِممَّا اا دَدرْرسٌس يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنَتَعلََّمُه وَوَهذوَويَیْنَدمُم َعْن َخطيیَئِتِه.   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
االذََّهَب يَیْرِمُز إإلى االسَّماِء، وَوأأننَّ االَمعادِدنِن في االِكتابِب االُمَقدَّسِس، ُنالِحُظ أأننَّ يَیِردُد ذِذْكُر ِعْنَدما 

َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي لدَّيْینوَنِة. ِلَذِلَك، اا إإلى ُزِميَیْراالنُّحاسَس ، وَوأأننَّ االِفضََّة َتْرِمُز إإلى االِفدااِء
وَويُیْعِطيَیَك ِحْكَمًة  َحيیاَتَك يُیبارِركُكَهِذهِه االرُّموزِز االرَّااِئَعِة. وَوَليْیَت االرَّببَّ ُتْدرِركَك َمعاِني االُمستِمع، ِهَي أأنْن 

َفال يُیْمِكُنَك أأنْن َتأتي ااآلبب. ااِهللا وَوَبيْیَن  َكوَوَفْهًما ِلَكْي ُتْدرِركَك أأننَّ االَمسيیَح ُهَو االشَّفيیُع االَوحيیُد َبيْیَن
وَوألننَّ ألنَُّه ِبُدوونِن َسْفِك دَدمٍم ال َتْحُدثُث َمْغِفَرةة.  االَمسيیحِبدوونِن يَیسوعَع االُقدُّووسِس إإلى ااِهللا ِبَخطايیاكَك 

 ،اَنيْیاسِس ِبرٍّ ِفال على أَأَسااآلبِب يَیسوعَع َماتَت ألْجِلنا َعلى االصَّليیب، َصارَر ِبَمْقدوورِرنا أأنْن َنأتي إإلى ااِهللا 
–يَیسوعَع االَمسيیح  َبْل َعلى أَأَساسِس ِبرِّ آآميین!. َلُه ُكلُّ االَمْجد   


