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��م��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا  The Word for Today 
1 :33االُخرووجج  رِسْف –23 Exodus 33: 1–23 

 wt_c20_us068# 564م: 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 ِلِثاالثَّا 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 ،ِمْنَكَنْرجوهُه   
 

َلَقْد كاَنْت َجميیُع االطُّقوسِس االَّتي َنْقَرأأ َعْنها في االَعْهِد االَقديیِم ُمِهمًَّة ألنَّها كاَنْت ُتشيیُر رَرْمِزيیا 
وَوَسْوفَف َنرىى في وَوِقيیاَمِته.  سيیِحِمْن ِخاللِل َمْوتِت االَمفي االُمْسَتْقَبِل إإلى االَخالصِص االَّذيي َسيَیَتَحقَُّق 

َهِذهِه االَحْلَقِة االَمْعنى االرَّْمِزييَّ ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعع.   
 

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

 
:1: 33َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج    

 
�ا�ذْ���ھَ�ِ �ا�ْ�َ�ْ �ِ�ْ ���ھُ�َ� �أَ�ْ�َ �وَ�ا����ْ�ُ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�ْ�َ��ُ «�وَ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 

�ِ�ْ �أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ �إِ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ �ا���ِ� �َ�َ�ْ�ُ �ِ�ْ�َ�ا���ھِ���َ �وَ�إِ�ْ�َ��قَ �وَ��َ�ْ�ُ��بَ 
: �ِ�َ�ْ�ِ�َ �أُ�ْ�ِ����َ�.  ً�ِ��َ�  

 
ال يَیقولُل َعْن ااَهللا ُنالِحُظ، يیا أأِحبَّائي، في االِحواارِر ااألخيیِر االَّذيي دَداارَر َبيْیَن ااِهللا وَوُمْوَسى أأننَّ  

ُمْوَسى. َفَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالثَّالثيین  َشْعُبَبني إإْسراائيیَل إإنَُّهْم َشْعُبُه، َبْل يَیقولُل إإنَُّهْم 
ااذْذَهِب ااْنِزلْل. َألنَُّه َقْد َفَسَد َشْعُبَك االَِّذيي أَأْصَعْدَتُه أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوسى: " )7: 32وَواالَعَددِد االسَّاِبِع (
يَیْنِسُب االشَّْعَب إإلى االرَّببِّ إإذْذ يَیقولُل في االَعَددِد االَحادديي َعَشر: وَوَلِكنَّ ُمْوَسى  ".ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر

يیَمٍة وَويَیٍد ِبَك االَِّذيي أَأْخَرْجَتُه ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِبُقوَّةٍة َعِظِلَماذَذاا يَیا رَرببُّ يَیْحَمى َغَضُبَك َعَلى َشْع"
" َشِديیَدةٍة؟  

 
. َفاُهللا َما زَزاالَل رااُمْسَتِمَما زَزاالَل وَوَنرىى في ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالثَّالثيین أأننَّ االِحواارَر َنْفَسُه  

َعْد ِمْن ُهَنا أَأْنَت وَواالشَّْعُب االَِّذيي أَأْصَعْدَتُه ِمْن ااذْذَهِب ااْصيَیْنِسُب االشَّْعَب إإلى ُمْوَسى إإذْذ يَیقولُل َلُه: "
وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ ااَهللا َلْم يَیْنَس َعْهَدهُه االَّذيي َقَطَعُه َمَع إإبرااهيیَم وَوإإْسحاقَق ". أَأرْرضِض ِمْصَر

وَويَیْعقوبب.   
 

:االثَّاني وَواالثَّاِلِث وَويُیتاِبُع االرَّببُّ َكالَمُه َقاِئًلا ِلُمْوسى في االَعَددَديْیِن  
 

�وَ�أَ�َ� �أُ�رْ�ِ�ُ �أَ�َ��َ�َ �٬�ً�َ�َ، �وَ�أَ�ْ�ُ�دُ �ا�ْ�َ�ْ�َ��ِ������َ �وَ�ا�َ�ُ��رِ������َ �وَ�ا�ْ�ِ��������َ 
 َ� ���ِ�َ� . . �إِ�َ� �أَ�رْ�ضٍ �َ�ِ���ُ �َ�َ�ً� �وَ�َ�َ�ً �وَ�ا�ْ�ِ�ِ�ز�������َ �وَ�ا�ْ�ِ��������َ �وَ�ا�ْ��َ�ُ��ِ������َ

». ٬، �ِ�َ�� �أُ�ْ�ِ��َ�َ �ِ� �ا����ِ���ِ�َ���َ �َ�ْ�ٌ �ُ�ْ�ُ �ا����َ�َ�ِ �أَ�ْ�َ�ُ �ِ� �وَ�َ�ِ�َ  
 

يُیريیُد أأنْن  أأرْرضَض َكْنعانَن، َفإنَُّه الإإلى َمَع أأننَّ االرَّببَّ َلْم يَیْرِجْع َعْن وَوْعِدهِه ِبإدْدخالِل االشَّْعِب إإذًذاا،  
ْوِقِف َقاِئليیَن إإننَّ َهِذهِه َقْسَوةٌة ِمَن ااِهللا. وَوَلِكنَّ يَیكونَن في وَوَسِطِهم. وَورُربَّما يُیسيُء االَبْعُض َفْهَم َهذاا االَم

رَرْغَبِتِه في أأنْن يَیكونَن ااألْمَر َليْیَس َكَذِلك. َبْل إإننَّ االَعْكَس ُهَو االصَّحيیح. َفَنْحُن َنقَرأُأ ُهنا َسَبَب َعَدمِم 
، ِلَئالَّ أأْفِنيَیَك ِفي ُصْلُب االرََّقَبِةَفِإنِّي َال أَأْصَعُد ِفي وَوَسِطَك َألنََّك َشْعٌب في وَوَسِطِهْم إإذْذ يَیقولل: "

َفَعَل ذَذِلَك رَرْحَمًة بالشَّْعِب. َفألننَّ ااَهللا ُقدُّووسٌس، َفإننَّ وُوجودَدهُه في ". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االرَّببَّ االطَِّريیِق
وَوَسْوفَف وَوُهَو يَیِصُف االشَّْعَب بأنَُّه "ُصْلُب االرََّقَبة". وَوَسِطِهْم في ِتْلَك االَحاَلِة َكانَن يَیْعني َفناَءُهْم. 

َميیَّاليیَن إإلى االَخِطيیَِّة. ِلَذِلَك، كانَن وُوجودُد َنرىى ِمراارًراا وَوَتْكراارًراا أأننَّ َبِني إإسراائيیَل َكاُنواا ُمَتَمرِّدديیَن وَو
ببُّ ُمْوَسى أأنَُّه َسيُیْرِسُل َمالَكُه أأَماَمُهْم وَوَقْد وَوَعَد االرَّااِهللا االُقدُّووسِس في وَوَسِطِهْم يَیْعني َهالَكُهْم َجميیًعا. 

االشُّعوبَب االَوَثِنيیََّة ِمْن أَأماِمِهْم. وَوأأنَُّه َسيَیْطُردُد   
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-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  6:  
 

 . �َ�َ��� �َ�ِ�َ �ا����ْ�ُ ���ھ�َ�ا �ا�ْ�َ�َ�مَ �ا����ءَ �َ��ُ��ا �وَ�َ�ْ ��َ�َ�ْ �أَ�َ�ٌ �زِ���َ�َ��ُ �َ�َ��ْ��ِ
. «�ا����ب� �َ�ْ �َ��لَ �ِ�ُ��َ�: �وَ�َ��نَ  : �أَ�ْ�ُ�ْ �َ�ْ�ٌ �ُ�ْ�ُ �ا����َ�َ�ِ �ُ�ْ �ِ�َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ

. �وَ��ِ�ِ �ا��نَ �ا�ْ�َ�ْ �زِ���َ�َ�َ �َ�ْ�َ  �إِ�نْ �َ�ِ�ْ�تُ �َ�ْ�َ�ً �وَ�ا�ِ�َ�ةً �ِ� �وَ�َ�ِ�ُ�ْ �أَ�ْ�َ��ْ�ُ�ُ�ْ
.�َ�َ�َ�عَ �َ�ُ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ��». �َ�َ�ْ�َ�َ �َ��ذَ�ا �أَ�ْ�َ�ُ �ِ�َ �َ �زِ���َ�َ��ُ�ْ �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ُ��رِ���َ  

 
في َضْوِء ذَذِلَك، َنرىى أأننَّ االَخِطيیََّة َتْحِرُمنا دَدااِئًما ِمَن االتََّمتُِّع ِبُحضورِر ااِهللا في وَوْسِطنا. َفاُهللا  

. أأمَّا االَخطايیا االَّتي َنْقَتِرُفَها َفِهَي أَأْشَبُه ِبَوقودٍد يَیْجَعُل َغَضَب ااِهللا يَیْشَتِعُل ألنَُّه ُقدُّووسٌس"َنارٌر آآِكَلٌة" 
يَیْصَعْد في وَوَسِطِهْم وَوُهْم َبْعُد أأنَُّه َلْم ِلَشْعِبِه وَورَرْحَمِتِه َفيُیْحِرقنا وَويُیْفِنيْیَنا. ِلَذِلَك َفإنَُّه ِمْن َمَحبَِّة االرَّببِّ 

دَدالَلًة على َنَدِمِهْم َعلى َما  وَوَقْد أَأَمَر ااُهللا االشَّْعَب ِبَخْلِع زِزيْیَنِتِهْم َعْنُهْم. يُیْهِلَكُهْم لَّاِلَئفي َخطايیاُهْم 
ااِمِر ااهللا. وَوَفَعلوهه. وَوَقْد َنَزعَع َبنو إإْسراائيیَل زِزيْیَنَتُهْم ِعْنَد َجَبِل ُحْورريیب ااْسِتجاَبًة َأل  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبع:    

 
�وَ�أَ�َ�َ �ُ��َ� �ا�ْ�َ��ْ�َ�َ �وَ�َ�َ�َ��َ� �َ��ُ �َ��رِ�جَ �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، �َ�ِ���ً�ا �َ�ِ �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، 

�َ�َ��نَ �ُ�� �َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ُ �ا����ب� ��َ�ْ�ُ�جُ �إِ�َ� �َ��ْ�َ�ِ ». �َ��ْ�َ�َ �ا��ْ�ِ�َ��عِ«�وَ�دَ�َ����ھَ� 
 . �ا��ْ�ِ�َ��عِ �ا���ِ� �َ��رِ�جَ �ا�ْ�َ�َ���ِ  

 
االَّتي أَأَمَر  االَخيْیَمِةَتْخَتِلُف َعِن االتَّنويیُه، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى أأننَّ َهِذهِه االَخيْیَمَة  يوَويَیْقَتِض 

َبْل إإنَّنا َفَحتَّى َهِذهِه االلَّْحَظِة، َلْم َتُكْن َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع َقْد ُصِنَعْت َبْعد. ااُهللا ُمْوَسى أأنْن يَیْصَنَعها. 
أأمَّا َهِذهِه االَخيْیَمُة االَّتي أَأَخَذها ُمْوَسى َفكاَنْت َحْلقاتِت االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. في اال ُصْنِعها َسَنْقَرأأ َعْن
ْخِدُمها ُمْوَسى للصَّالةِة َعادَدةًة. وَوَقْد َنَصَب ُمْوَسى االَخيْیَمَة َبعيیًداا َعِن االَمَحلَِّة (أأوِو االُمَخيیَِّم) َخيْیَمًة يَیْسَت

– وَوكانَن ُكلُّ َمْن يَیْلَتِمُس االرَّببَّ يَیْسَعى إإلى َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع االقاِئَمِة لَخِطيیَّة. أأيْي َبعيیًداا َعِن االشَّرِّ وَواا 
َخارِرجَج االُمَخيیَّم.   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  

 
�وَ�َ��نَ �َ�ِ���ُ �ا����ْ�ِ �إِ�ذَ�ا �َ�َ�جَ �ُ��َ� �إِ�َ� �ا�ْ�َ��ْ�َ�ِ ��َ�ُ��ُ��نَ �وَ��َ�ِ�ُ��نَ �ُ�� 

 (أأيْي: يُیتاِبعوَنُه بأْنظارِرِهْم)�وَ�ا�ِ�ٍ �ِ� �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ��ِ �وَ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �وَ�رَ�اءَ �ُ��َ� 
. �وَ�َ��نَ �َ�ُ��دُ �ا����َ��بِ �إِ�ذَ�ا �دَ�َ�َ �ُ� �َ� �ا�٬َ�َ�ْ��َ�ْ، ��َ�ْ�ِ�لُ �َ��� ��َ�ْ�ُ�َ �ا�ْ�َ��ْ�َ�َ

. �وَ��َ�َ�َ���ُ �ا����ب� �َ�َ �ُ��َ�. �َ��َ�َ�ى �َ�ِ���ُ �ا����ْ�ِ  �وَ��َ�ِ�ُ �ِ�ْ�َ �َ��بِ �ا�ْ�َ��ْ�َ�ِ
�َ�ُ��دَ �ا����َ��ب٬ِ، �وَ�ا�ِ�ً� �ِ�ْ�َ �َ��بِ �ا�٬ِ�َ�ْ��َ�ْ، �وَ��َ�ُ��مُ �ُ�� �ا����ْ�ِ �وَ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �ُ�� 

. �وَ ��ُ�َ���ُ �ا����ب� �ُ��َ� �وَ�ْ��ً� �٬ٍ��ْ�َ�ِ، �َ�َ� ��ُ�َ���ُ �ا����ُ�ُ �وَ�ا�ِ�ٍ �ِ� �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ��ِ
. �وَ�إِ�ذَ�ا �رَ�َ�َ �ُ��َ� �إِ�َ� �ا�ْ�َ�َ���ِ �َ��نَ �َ��دِ�ُ��ُ ��َ�ُ��عُ �ْ�ُ �ُ��نَ �ا�ْ�ُ�َ�م٬ُ،  ُ��َ�ِ��َ�

. �َ ��َ�ْ�َ�حُ �ِ�ْ �دَ�ا�ِ�ِ �ا�ْ�َ��ْ�َ�ِ  
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االُمَخيیَِّم. وَوكانَن االشَّْعُب يُیْدرِركونَن ُحضورَر ااِهللا في  َقْبَل ذَذِلَك، َكاَنِت االَخيْیَمُة َمْوجودَدةًة في
. أأمَّا ااآلنْن َفإننَّ ااألْمَر ُمْخَتِلٌف. وَويَیْجَتِمعونَن َحْولَل ِتْلَك االَخيْیَمِة ِبَترتيیٍب ُمَعيیٍَّن وَوْفًقا لألْسباطط وَوَسِطِهْم

االرَّببَّ َقالَل َلُه إإنَُّه َلْن يَیْصَعَد في وَوَسِطِهْم ِلَئلَّا ألننَّ  َخارِرجَج االُمَخيیَِّمَفَقْد أَأَخَذ ُمْوَسى االَخيْیَمَة وَوَنَصَبها 
  .يُیْفِنيَیُهْم

 
. َفيَیسوعُع ُصِلَب رَرْمًزاا َلُه دَدالَلٌة رُروْوِحيیَّةإإْخرااجِج االَخيْیَمِة َخارِرجَج االَمَحلَِّة وَويُیْمِكُننا أأنْن َنِجَد في 

وَوِقيیاَمِتِه، َصارَر يَیْنَبغي ِلُكلِّ إإْنسانٍن يَیْرَغُب في  َخارِرجَج أأْسواارِر َمديیَنِة أأوورُرَشليیم. وَوَبْعَد َمْوتِت االَمسيیِح
ااالْقِتراابِب إإلى ااِهللا االَحيِّ أأنْن يَیْلَتقي ِبِه َخارِرجَج ِتْلَك االطُّقوسِس االَّتي َعِجَز َبنو إإسراائيیَل أأْنُفُسُهْم َعْن 

ِنيیٍَّة َجْوفاء. وَوِبُمْقَتضى َهذاا االَعْهِد َتْطبيیِقها. َفَقْد أَأقامَم ااُهللا َعْهًداا َجديیًداا ِبَمْعِزلٍل َعْن أأييِّ ُطقوسٍس دِديْی
االَجديیِد، َصارَر ِبَمْقدوورِر أأييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیأتي إإلى ااِهللا االَحيِّ ِمْن ِخاللِل يَیسوعَع االَمسيیح.  

 
إِإَلى االَخيْیَمِة، َكانَن ُكلُّ وَوااِحٍد ِمَن االشَّْعِب يَیِقُف ِفي َبابِب يَیْمضي ُموَسى ِعْنَدما كانَن وَو
وَويُیَتاِبُعوَنُه ِبَأْنَظارِرِهْم إِإَلى أَأنْن يَیْدُخَلَها. وَوَما إِإنْن يَیَتَواارَرىى ُموَسى ِفيیَها، يَیْنِزلل َعُمودُد االسََّحابِب َخيْیَمِتِه، 

ا ِعْنَد وَويَیِقف ِعْنَد َمْدَخِلَها، َفيَیَتَكلَُّم االرَّببُّ َمَع ُموَسى، َفيُیَشاِهُد َجِميیُع االشَّْعِب َعُمودَد االسََّحابِب وَوااِقًف
وَوال َشكَّ أأننَّ ُمْوَسى َكانَن َما يَیزاالُل  .ااِحٍد أَأَمامَم َبابِب َخيْیَمِتِهاالَخيْیَمِة، َفيَیْسُجُدوونَن ِللرَّببِّ، ُكلُّ وَوَبابِب 

يَیَتَضرَّعُع إإلى ااِهللا ألْجِل االشَّْعِب.   
 

االَّتي أَأَمَر ُمْوَسى  وَوِمْن ِخاللِل َهِذهِه االَخيْیَمِة، َهيیََّأ االرَّببُّ االشَّْعَب للتَّعاُمِل َمَع َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع
بِب أأنْن يَیْصَنَعها. َفِعْنَدما َكاُنواا يَیَروْونَن َمْجَد ااِهللا ِعْنَد َبابِب االَخيْیَمِة، َكاُنواا يَیْسُجدوونَن ُكلُّ وَوااِحٍد أَأمامَم َبا

ُقْدِسيیََّة االلِّقاِء  ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َصارُروواا يَیهابونَن ُمْوَسى ِبَوْصِفِه َخادِدًما للرَّببِّ، وَويُیْدرِركونَنَخيْیَمِتِه. 
َمَع ااهللا.  

 
وَوَهذاا ال ا ِلَوْجٍه َكَما يُیَكلُِّم ااِإلْنَسانُن َصاِحَبُه. يُیَكلُِّم ُموَسى وَوْجًه َكانَن االرَّببَّننَّ وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأ

َبل إإننَّ االَمْعَنى االَمقصودَد ُهنا ُهَو أأنَُّه كانَن يُیَكلُِّمُه . بالَمْعنى االَحْرِفيِّ يَیْعني أأننَّ ُمْوَسى َكانَن يَیرىى ااَهللا
– وَوااِضٍحوَوُمباَشَرةًة وَوِبَصْوتٍت َمْسموعٍع  االشَّْعِب. َفَقْد َكانَن االشَّْعُب يَیِقُف ِمْن َبعيید. ِمْثَل َبِقيیَِّة وَوَليْیَس  

يُیْوَحنَّا يَیرىى وَوْجَه ااِهللا. َفَقْد َقالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل  وَوَلِكنَُّه َلْم يَیُكْنأأمَّا ُمْوَسى َفكانَن يُیَكلُِّم ااَهللا ُمباَشَرةًة. 
ِلَذِلَك، ِعْنَدما ". اَاُهللا َلْم يَیَرهُه أَأَحٌد َقطُّ. اَاالْبُن ااْلَوِحيیُد االَِّذيي ُهَو ِفي ِحْضِن ااآلبِب ُهَو َخبََّر: "18: 1

 ْعنى االَحْرِفيِّ، َبْل إإنَُّه َكانَن يُیَكلُِّمُه وَويَیْسَمُعُهُنقارِرنُن ااآليیاتِت باآليیاتِت، ُنْدرِركُك أأننَّ ُمْوَسى َلْم يَیَر ااَهللا بالَم
َال َتْقِدرُر أَأنْن َتَرىى وَوْجِهي، َألننَّ ااِإلْنَسانَن ". وَوَسْوفَف َنْقَرأأ َبْعَد َقليیٍل أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى: بوضوحح

". َال يَیَرااِني وَويَیِعيیُش  
 

َلْم وَوِمَن االُمْدِهِش، يیا َصديیقي، أأننَّ َجميیَع ااألْشخاصِص االَّذيیَن رَرأأوواا االرَّببَّ في ُحْلٍم أأوْو رُرؤؤيیا 
يَیَروْواا وَوْجَهُه، َبْل رَرأَأوْواا ُنْورًراا َفَقط. َفاُهللا ُنْورٌر وَوَمْجٌد وَوَبهاٌء. وَوَمْن يَیرااهُه في ُحْلٍم أأوْو رُرؤؤيیا ال يَیرىى 

وَوَلِكْن َكَما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ ُمْوَسى َكانَن يَیَتَمتَُّع ِبَعالَقٍة َفريیَدةٍة هاَءهُه. وَوْجَهُه، َبْل يَیَرىى َمْجَدهُه وَوَب
َكما يُیَكلُِّم االرَُّجُل َصاِحَبُه.ألننَّ االرَّببَّ َكانَن يُیَكلُِّمُه االرَّببِّ َمَع   

 



5 
 

: 1االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین َنقرأأ في َفَنْحُن وَوَنْحُن َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا يُیَكلُِّم ااإلْنسانن. 
ِباَألْنِبيَیاِء َقِديیًما، ِبَأْنَوااعٍع وَوُطُرقق َكِثيیَرةٍة، َكلََّمَنا ِفي هِذهِه ااَأليیَّامِم  َبْعَد َما َكلََّم ااآلَباَء ،أأننَّ ااَهللا 2وو  1

يَیسوعَع االَمسيیح. َفيَیسوعُع االَمسيیُح ُهَو أَأوْوَضُح إإْعالنٍن يُیْمِكُن ألييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیْحُصَل  ااَألِخيیَرةِة ِفي ااْبِنِه
ِلَذِلَك، إإذذاا أَأرَردْدنا أأنْن َنْعِرفَف ِصَفاتِت ااِهللا، يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْقَرأَأ َعْن يَیُسوعَع االَمسيیِح . َعَليْیِه َعِن ااِهللا ااآلبِب

. االِكتابِب االُمَقدَّسسفي   
 

إِإَلى االُمَخيیَِّم، َكانَن َخادِدُمُه االشَّابُب أأنا َقْبَل َقليیٍل أأيْیًضا أأنَُّه ِعْنَدما َكانَن ُمْوَسى يَیْرِجُع وَوَقْد َقَر
(في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر َقْد رَرأأيْینا وَو .يَیُشوعُع ْبُن ُنونَن يَیْمُكُث دَدااِخَل االَخيْیَمِة

وَوال َشكَّ أأنَُّه َتَعلََّم ُهناكَك االَكثيیَر َعْن  .ااِهللا ُمْوَسى ِحيْیَن َصِعَد إإلى َجَبِل َقااَفرَراالُخرووجِج) أأننَّ يَیشوعَع 
االَمْعِرَفَة  االتِّْلميیُذأأنْن يَیْكَتِسَب . َفال يَیْكفي ُهَو ُمْوَسى يُیَتْلِمُذ يَیشوعَع َعلى رُروْوحِح االِعبادَدةِةوَوها  َقدااَسِة ااِهللا.

وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ يَیشوعَع َكانَن يَیْمُكُث دَدااِخَل االَخيْیَمِة االِعبادَدةِة َعَمِليیا.  َفَقط، َبْل يَیْنَبغي أأنْن يَیْحيیا َحيیاةَة
ىى ِمْن ِخاللِل َبقاِء يَیشوعَع في االَخيْیَمِة َنموذَذًجا َحيیا َعلى َحيیاةِة للصَّالةِة ِمْن أأْجِل ُمْوَسى. وَوَنَر

.لِخْدَمةللِعبادَدةِة وَواااالتَّْكريیِس   
 

:13وو  12: 33االُخرووجج  َنْقَرأأ في ِسْفِرُثمَّ    
 

 : . �أَ�ْ�َ �َ��ِ�ٌ �ِ�: �أَ�ْ�ِ�ْ ���ھ�َ�ا �ا����٬َ�ْ، �وَ�أَ�ْ�َ �َ�ْ «�وَ�َ��لَ �ُ��َ� �ِ����ب� �ا�ْ�ُ�ْ
: �َ�َ�ْ�ُ�َ �٬َ�ِ�ْ��ِ، �وَ�وَ�َ�ْ�تَ �أَ��ْ�ً�  �ُ�َ���ْ�ِ� �َ�ْ �ُ�ْ�ِ�ُ �َ�ِ�. �وَ�أَ�ْ�َ �َ�ْ �ُ�ْ�َ

. �َ���نَ �إِ�نْ �ُ�ْ�ُ �َ�ْ �وَ�َ�ْ�تُ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� �َ��ْ�َ��ْ�َ �َ�َ���ْ�ِ� �َ�ِ���َ�َ  ��َ�ْ��َ� �ِ� ً�َ�ْ�ِ�
. �وَ�ا�ْ�ُ�ْ �أَ�ن� ���ھ�ِ�هِ �ا�ُ���َ  ». �َ�ْ�ُ�َ�َ��� �أَ�ْ�ِ�َ�َ �ِ�َ�ْ �أَ�ِ�َ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� �َ��ْ�َ��ْ�َ  

 
ُل َمالًكا أَأَماَمُه. وَوَلِكنَّ ُمْوَسى ال يُیريیُد َمالًكا، َبْل يُیريیُد َكانَن ااُهللا َقْد َقالَل ِلُمْوَسى إإنَُّه َسيُیْرِس 

ااَهللا َنْفَسُه. َفإنْن َكانَن ِبَمْقدوورِرهِه أأنْن يَیْحَظى ِبُحضورِر ااِهللا، َما االَّذيي يَیْدَفُعُه إإلى َقبولِل َشيٍء أأَقّل ِمْن 
وَوَصارَر االَكثيیَر َعِن ااِهللا االَحيِّ في َهِذهِه االسََّنوااتِت وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ُمْوَسى َقْد َتَعلََّم ذَذِلك! 

يَیْعَلُم َكيْیفيیََّة االدُّخولِل إإلى ااألْحضانِن ااإلَلِهيیَِّة ِمْن أأْجِل االُحصولِل َعلى االَمَحبَِّة وَواالُحبِّ ااإلَلِهيیَّيْیِن َلُه 
أَأْنَت َقاِئٌل َلُه في ُجْرأأةٍة ال َتْخلو ِمَن ااتِّضاعٍع: "َفإننَّ ُمْوَسى يَیْفَتُح َقْلَبُه ِهللا قاِئًلا وَوِلَبني إإْسراائيیل. ِلَذِلَك 

ِلي: أَأْصِعْد هَذاا االشَّْعَب، وَوأَأْنَت َلْم ُتَعرِّْفِني َمْن ُتْرِسُل َمِعي. وَوأَأْنَت َقْد ُقْلَت: َعَرْفُتَك ِباْسِمَك، 
ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك َفَعلِّْمِني َطِريیَقَك َحتَّى وَووَوَجْدتَت أَأيْیًضا ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيَّ. َفاآلنَن إِإنْن ُكْنُت َقْد وَوَجْدتُت 

. وَوَقْد َكانَن َكالمُم ُمْوَسى َهذاا "أَأْعِرَفَك ِلَكْي أَأِجَد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك. وَوااْنُظْر أَأننَّ هِذهِه ااُألمََّة َشْعُبَك
ُه َبْل يُیريیُد ااَهللا َنْفَسُه. يَیْعني َشيیًئا وَوااِحًداا وَوااِضًحا وَوُهَو أأنَُّه ال يُیريیُد َمالًكا يَیسيیُر أَأماَم  

 
وَوِبَذِلَك، َكانَن ُمْوَسى يَیْسَتْعِطُف ااَهللا االَحيَّ. َفُهَو االَّذيي دَدعاهُه وَوأَأرْرَسَلُه. وَوُهَو االَّذيي أَأَمَرهُه أأنْن  

َفَقْد َكانَن ِلسانُن َحالِل ُموَسى ُهَو: "َهْل َسَتْتُرْكني ووحيیًداا يیا رَرببُّ؟ يُیْصِعَد االشَّْعَب ِمْن ِمْصَر. ِلَذِلَك، 
وَوعلى أَأساسِس َكالِمَك َهذاا، َلَقْد ُقْلَت لي إإنََّك َقْد َعَرْفَتني باْسمي، وَوإإنَّني وَوَجْدتُت ِنْعَمًة في َعيْیَنيْیَك. 

َحتَّى أَأْعِرَفَك ِلَكْي أَأِجَد ِنْعَمًة لِّْمني َطريیَقَك " وَوُهَو يَیقولُل َلُه: "َعال َتْتُرْكني أَأُقودُد االشَّْعَب وَوْحديي!
". وَوُهَو ال يَیَتَحدَّثُث ُهنا َعِن االَمْعِرَفِة االَعْقِليیَِّة أأوِو االنََّظِريیَِّة َفَقط، َبْل أأيْیًضا َعْن االَمْعِرَفِة ِفي َعيْیَنيْیَك

". وَوااْنُظْر أَأننَّ هِذهِه ااُألمََّة َشْعُبَكوَوُهَو يَیقولُل ِهللا: "ااالْخِتبارِريیَِّة االقاِئَمِة على االُحبِّ وَواالشَِّرَكِة االَعميیَقة. 
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ووباْخِتصارٍر َشديیٍد، َلْم يَیُكْن ُمْوَسى  وَوِبَذِلَك َفَكأنَُّه يَیقولُل للرَّببِّ: "َنْحُن َمْحُسوبونَن َعَليْیَك، يیا رَرببُّ!"
َنْمَتِلُك َهِذهِه االرَّْغَبَة ْم. وَويیا َليْیَتنا َجميیًعا ُمْسَتِعداا ِلَقبولِل أأييِّ َبديیٍل َعْن ُحضورِر ااِهللا َنْفِسِه في وَوَسِطِه

االُمَقدََّسَة وَوَهذاا ااإلْصراارَر االُمَقدَّسَس على أأنَّنا ال َنْرَضى َبديیًلا َعْن ُحضورِر ااِهللا في وَوَسِطنا!  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبع َعَشر أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى:    
 

». �ُ�رِ���ُ�َ�وَ�ْ��ِ� ��َ�ِ���ُ �َ«  
 

. َفَقْد َكانَن ُمِصراا ُكلَّ ااإلْصراارِر َعلى َطَلِب إإذًذاا، َفَقْد َنَجَحْت َصَلوااتت ُمْوَسى وَوَتَضرُّعاته 
وَوْجِه ااِهللا. وَوَقِد ااْسَتجابَب االرَّببُّ َصالَتُه وَوَتَضرَُّعُه وَوقالَل َلُه: "وَوْجهي يَیسيیُر َفُأرِريْیُحَك". وَوَلِكنَّ 

: 16وو  15االَعَددَديْین ببِّ في ُمْوَسى َكانَن رَرااِغًبا في االَتَحقُِّق ِمْن ذَذِلَك يَیقيیًنا. ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیقولُل للرَّ  
 

�إِ�نْ �َ�ْ ��َ�ِ�ْ �وَ�ْ��ُ�َ �َ�َ �ُ�ْ�ِ�ْ�َ� �ِ�ْ ���ھ��٬�َ�ُ، �َ�ِ����ُ �ِ�َ��ذَ�ا ��ُ�ْ�َ�ُ �أَ��� �وَ�َ�ْ�تُ «
�ِ�ْ�َ�ً �ِ� �َ��ْ�َ��ْ�َ �أَ�َ� �وَ�َ�ْ�ُ�َ؟ �أَ�َ��ْ�َ �ِ�َ�ِ���ِ�كَ �َ�َ�َ�؟ �َ�َ�ْ�َ��زَ �أَ�َ� �وَ�َ�ْ�ُ�َ �َ�ْ 

». �ا���ِ���َ �َ�َ� �وَ�ْ��ِ �ا�َ�رْ�ضِ �َ�ِ���ِ �ا����ُ��بِ  
 

َثالثَث َمرَّااتٍت االَكِلَمَة "َشْعَبَك" َقِد ااْسَتْخَدمَم وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ُمْوَسى  
هِذهِه ااُألمََّة وَوااْنُظْر أَأننَّ : "في االَمرَّةِة ااألوولى (ُمَخاِطًبا ااَهللا االَعِليَّ)ُهَو يَیقولُل . َفاالَقصيیر في َهذاا االنَّصِّ

َفِإنَُّه ِبَماذَذاا يُیْعَلُم أَأنِّي وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك أَأَنا  . وَوُهَو يَیقولُل َلُه في االَمرَّةِة االثَّاِنيَیِة: ""َشْعُبَك
وَوَشْعُبَك َعْن َجِميیِع َفَنْمَتازَز أَأَنا " وَوُهَو يَیقولُل في االَمرَّةِة االثَّاِلَثِة: "أَأَليْیَس ِبَمِسيیِركَك َمَعَنا؟ وَوَشْعُبَك؟

رَرْغَبَتُه وَورَرْغَبَة االشَّْعِب في أأنْن  وَوِبَذِلَك َفإنَُّه يُیؤكُِّد للرَّببِّ ".االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض
(يیا يَیِسْر وَوْجُهَك  إِإنْن َلْموَويیا َليْیَتنا َنقولُل َجميیًعا َمَع ُمْوَسى: "يَیكونَن االرَّببُّ إإَلًها َلُهْم، وَوأأنْن يُیْنَسُبواا إإَليْیِه. 

أأنَّنا َقْد َعلى دَدليیٍل  أَأْعَظَمال َشكَّ أأننَّ وَو "!َفَال ُتْصِعْدَنا ِمْن هُهَنا كَك،ُحُضورِرِبا َنااِفْقَرُت، وَوإإنْن َلْم رَرببُّ)
.ناِنْعَمًة في َعيْیَنِي ااِهللا ُهَو أأنْن يَیكونَن َحاِضًراا في وَوَسِطوَوَجْدنا   

 
: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد    

 
���ھ�َ�ا �ا�َ�ْ�ُ �أَ��ْ�ً� �ا���ِ�ي �َ�َ���ْ�َ �َ�ْ��ُ �أ٬ُ��ُ�َ�ْ�َ، �َ���َ «�َ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 

».�وَ�َ�ْ�تَ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� �٬��َ�ْ��َ، �وَ�َ�َ�ْ�ُ�َ �ِ��ْ�ِ�َ  
 

إإْنسانٍن أأنْن يَیِجَد ِنْعَمَة في َعيْیَنيِّ ااِهللا االَحيِّ! ألييِّ وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم    
 

-18: 33وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  23:  
 

 : : ». �أَ�رِ�ِ� �َ�ْ�َ�كَ«�َ�َ��لَ . �وَ�أُ�َ��دِ�ي �ِ��ْ�ِ «�َ�َ��لَ �أُ�ِ���ُ �ُ�� �ُ��دَ�ِ� �ُ���ا�َ�َ
. �وَ�أَ�َ�َ�اءَ�فُ �َ�َ� �َ�ْ �أَ�َ�َ�اءَ�ف٬ُ، �وَ�أَ�رْ�َ�ُ �َ�ْ �أَ�رْ�َ�ُ : ». �ا����ب� �ُ���ا�َ�َ �َ «�وَ�َ��لَ

: ». �َ�َ�ى �و٬�ِ��ْ�َ، �َ�ن� �ا�ِ�ْ�َ��نَ �َ ��َ�َ�ا�ِ� �وَ��َ�ِ���ُ�َ�ْ�ِ�رُ �أَ�نْ  �وَ�َ��لَ �ا����ب�



7 
 

. �وَ��َ�ُ��نُ �َ�َ� �ا�ْ�َ��زَ �َ�ْ�ِ�ي٬، �أَ��� « ���ھُ�َ�ذَ�ا �ِ�ْ�ِ�ي �َ�َ��ن٬ٌ، �َ�َ�ِ�ُ �َ�َ� �ا����ْ�َ�ةِ
��ُ� . �أَ�رْ�َ�ُ ��َ�ِ�ي  �أَ�َ�ُ�َ �ِ� �ُ�ْ�َ�ةٍ �ِ�َ �ا����ْ�َ�ة٬ِ، �وَ�أَ�ْ�ُ�ُ�كَ �ِ��َ�ِ�ي �َ��� �أَ�ْ�َ��زَ

».�َ�َ�ْ�ُ�ُ �وَ�رَ�ا�٬�ِ، �وَ�أَ��� �وَ�ْ��ِ� �َ�َ ��ُ�َ�ى  
 

َسُنْرِجُئ، َصديیقي االُمستِمع، االَحديیَث َعْن َهذاا االُجْزِء إإلى االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.  
آآميین!  

 
[�ا������]  

(�ُ�َ���م �ا�������)  
 

َعِن االشَِّرَكِة االَّتي َسيَیَتَمتَُّع ِبها ُكلُّ ُمؤِمٍن  ُصْورَرةٌةُمْوَسى ِهَي َبيْیَن ااِهللا وَوإإننَّ االَعالَقَة االَفريیَدةَة 
أأنْن َنَتَمتََّع ِبَهِذهِه االشَِّرَكِة َجميیًعا يُیْمِكُننا يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْعَلَم أأنَُّه َمَع ااِهللا االَخاِلِق في االسَّماء. وَوَلِكْن 

االصَّالةِة وَواالِعبادَدةة. ااألرْرضِض ِمْن ِخاللِل االرَّااِئَعِة َمَع ااِهللا أأثناَء َحيیاِتنا على   
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا االُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهللا االَحيِّ. َلَقْد َكانَن َشْوقُق َقْلِب ُمْوَسى ُهَو أأنْن يَیرىى َمْجَد اا

َفَلَقْد ِنِسَي االَكثيیروونَن ِمنَّا االسَّماوويیَّاتِت ِبَسَبِب َتَمسُِّكنا ِهَي أأنْن يَیكونَن َهذاا ُهَو َشْوقُق َقْلِبَك أأْنَت أأيْیًضا. 
ِمْن ِخاللِل  َحيیاِتنا االيَیوِميیَِّةىى َمْجَد ااِهللا في وَوَلِكنَّنا في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى أأنْن َنَرباألرْرِضيیَّاتت. 

. باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!ااْلِتصاِقنا ِبِه وَوَثباِتنا فيیه  
 


