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��م��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا  The Word for Today 
8 :34االُخرووجج  رِسْف –35 Exodus 34: 8–35 

 wt_c20_us070# 566م: 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 االرَّااِبِع 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   
 

وَوَكِثيیُر  ،َبِطيُء االَغَضِبوَورَرِحيیٌم، وَو ،إِإَلٌه رَرؤُؤووفٌف االرَّببَّفي االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ  علمناَلَقْد 
االُمْذِنَب ِمَن االِعَقابِب، يُیْعفي َال  نَُّهوَوَلِكااِإلْثَم وَواالَمْعِصيَیَة وَواالَخِطيیَئَة. وَوُهَو يَیْغِفُر  ااِإلْحَسانِن وَواالَوَفاِء.

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االَكالمَم َليْیَس  إِإْثَم ااآلَباِء ِفي ااَألْبَناِء وَوااَألْحَفادِد َحتَّى االِجيیِل االرَّااِبِع.يَیْفَتِقُد َبْل 
وَوَلِكنَّنا لى ِعنادِدِهْم وَوُبْعِدِهْم َعِن ااهللا. ُمَوجًَّها إإلى االُمؤِمنيیَن، َبْل َفَقْط إإلى أأوولئَك االَّذيیَن يُیِصرُّوونَن َع

االِميیرااثِث االرُّووِحيِّ االثَّميیِن االَّذيي  َنْسَتطيیُع، ِبِنْعَمِة ااِهللا، أأنْن َنكونَن َبَرَكًة ألبناِئنا وَوأأْحفادِدنا ِمْن ِخاللِل
َنْتُرُكُه َلُهْم.   

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االثَّاِمنوَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو االرَّااِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
:9وو  8: 34َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج    

 
 : . �وَ�َ��لَ �إِ�نْ �وَ�َ�ْ�تُ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� «�َ�َ�ْ�َ�عَ �ُ��َ� �وَ�َ�� �إِ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ �وَ�َ�َ�َ

 . �َ��ْ�َ��ْ�َ �أَ�����َ� �ا�������ُ �َ�ْ��َ�ِ�ِ �ا�������ُ �ِ� �و٬�َ�ِ�َ�َ، �َ�ِ����ُ �َ�ْ�ٌ �ُ�ْ�ُ �ا����َ�َ�ِ
». �وَ�ا�ْ�ِ�ْ �إِ�ْ�َ�َ� �وَ�َ�ِ����َ�َ� �وَ�ا���ِ�ْ�َ� �ُ�ْ�ً�  

 
ُمْظِهًراا َلُه  َمُهَبْعَد أأنِن ااْجتازَز االرَّببُّ ُقدَّاا إإذًذاا، َفَقْد أَأْسَرعَع ُمْوَسى وَوَخرَّ إإلى ااألرْرضِض وَوَسَجَد 

إِإنْن : "قاِئًلاوَوَلِكْن َهِل ااْكَتفى ُمْوَسى ِبَذِلَك؟ ال يَیا َصديیقي، َبْل إإنَُّه َطَلَب ِمَن ااِهللا َطَلًبا آآَخَر . َمْجَدهُه
ي َعيْیَنيْیَك أَأيیَُّها االسَّيیُِّد َفْليَیِسِر االسَّيیُِّد ِفي وَوَسِطَنا، َفِإنَُّه َشْعٌب ُصْلُب االرََّقَبِة. وَوااْغِفْر وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِف

". إِإْثَمَنا وَوَخِطيیََّتَنا وَوااتَِّخْذَنا ُمْلًكا  
 

ذاا يُیَذكُِّرنا، يیا وَوَهيَیَتوقُق إإلى َشِرَكٍة أأْعَمَق َمَع االرَّببِّ. ُمْوَسى َكانَن ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقْد 
ِليَیِحلَّ ااْلَمِسيیُح ِباِإليیَمانِن ِفي "...  أأْهِل أأَفُسس إإذْذ يَیقوللألْجِل أأِحبَّائي ِبَصالةِة ُبوُلَس االرَّسولِل 

ُقُلوِبُكْم، وَوأَأْنُتْم ُمَتَأصُِّلونَن وَوُمَتَأسُِّسونَن ِفي ااْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطيیُعواا أَأنْن ُتْدرِرُكواا َمَع َجِميیِع 
ِرَفِة، ااْلِقدِّيیِسيیَن، َما ُهَو ااْلَعْرضُض وَواالطُّولُل وَوااْلُعْمُق وَوااْلُعْلُو، وَوَتْعِرُفواا َمَحبََّة ااْلَمِسيیِح ااْلَفاِئَقَة ااْلَمْع

 وَوَما أَأْحَوَجنا، َصديیقي االُمستِمع، إإلى إإدْدررااكِك ِقيْیَمِتنا في َعيْیَنِي ااِهللا ".ِلَكْي َتْمَتِلُئواا إِإَلى ُكلِّ ِمْلِء ااِهللا
َألنَُّه هَكَذاا أَأَحبَّ ااُهللا ااْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه ااْلَوِحيیَد، : "16: 3َفَنْحُن َنقرأأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا االَحيِّ! 

". ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه ااْلَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة  
 

ِبأننَّ االشَّْعَب "ُصْلُب االرََّقَبِة" (أأيْي: "ُمَتَصلُِّب االَقْلِب"). وَوَلِكنَُّه  يُیِقرُّوَوَنَرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى  
وَوَكأننَّ ِلسانَن وَويُیَصلِّي َطاِلًبا ِمْنُه أأنْن يَیسيیَر في وَوَسِطِهْم.  إإلى ااِهللا َمرَّةًة أأخرىى ألْجِل االشَّْعِبيَیَتَضرَّعُع 

ِلَذِلَك، أَأَتَضرَّعُع إإَليْیَك أأنْن ! وَوَلِكنَُّه َشْعُبَك. دُدوْونَن َشكٍّ االرََّقَبِةُصْلُب ننَّ َهذاا االشَّْعَب إإ"َحاِلِه يَیقولل: 
". ي وَوَتْمُلَك َعَليْیناَتأِتَتْغِفَر إإْثَمنا وَوَخطيیَئَتنا، وَوأأنْن   

 
:أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسىوَواالَحادديي َعَشَر االَعاِشِر  يْیِناالَعَددَدُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
�ٌ �َ��ْ�ً�ا. �ُ���ا�مَ �َ�ِ���ِ �َ�ْ�ِ�َ �أَ�ْ�َ�ُ �َ�َ��ِ�َ �َ�ْ �ُ�ْ�َ�ْ �ِ� �ُ�� ���ھَ� �أَ�َ� �َ��ِ

�ا�َ�رْ�ضِ �وَ�ِ� �َ�ِ���ِ �ا�٬ِ�َ�ُ، �َ��َ�َ�ى �َ�ِ���ُ �ا����ْ�ِ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ �ِ� �وَ�َ�ِ��ِ �ِ�ْ�َ 
. . �إِ�ن� �ا���ِ�ي �أَ�َ� �َ��ِ�ُ��ُ �َ�َ�َ �رَ���ھِ���ٌ . ���ھَ� �أَ�َ�  �ا����ب� �اِ�ْ�َ�ْ �َ� �أَ�َ� �ُ��ِ���َ �ا�ْ��َ�ْ�مَ

�َ��رِ�دٌ �ِ�ْ �ُ���ا�ِ�َ �ا�َ�ُ��رِ������َ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�َ��ِ������َ �وَ�ا�ْ�ِ��������َ �وَ�ا�ْ�ِ�ِ�ز�������َ �وَ�ا�ْ�ِ��������َ 
 . �وَ�ا�ْ��َ�ُ��ِ������َ  
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يیَك االيَیْومَم"، ر َما أَأنا ُمْوِصوَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ االرَّببَّ ال يَیقولُل ِلُموسى: "ااْنُظ 
. ". َفُهناكَك َفْرقٌق َبيْیَن االَمْعِرَفِة االَعْقِليیَِّة وَواالطَّاَعِة االَعَمِليیَِّةَما أَأَنا ُموِصيیَك االيَیْومَمَبْل يَیقولُل َلُه: "ااْحَفْظ 

ها في َحيَیاِتِه.وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُكلَّ ُمِؤِمٍن ُمَطاَلٌب َبأنْن يَیْعِرفَف َمشيیَئَة ااِهللا وَويُیَطبَِّق  
 

أأْمًراا  ُألَمَم االَوَثِنيیََّة االَّتي ذَذَكَرها. وَوَقْد َكانَن ذَذِلَكبأنَُّه َسيَیْطردُد ِمْن ُقدَّااِمِه ااوَويَیِعُد االرَّببُّ ُمْوَسى  
ُهْم رَرهيیًبا وَوَعجيیًبا. َفَقْد َكاَنْت ِتْلَك ااُألَمُم َتفوقُق َبني إإْسراائيیَل َعَددًداا وَوُقوَّةًة. وَوَلِكنَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي َطَردَد

َما يُیَنفُِّذوواا ُكلَّ ِمْن أأَمامِم ُمْوَسى وَوَشْعِبِه. وَوِلَكْي يَیْفَعَل ااُهللا ذَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن 
-12ااُهللا ِبِه. َفُهَو يَیقولُل َلُهْم في ااألْعداادد  ُميَیأُمُرُه 14:  

 
�اِ�ْ�َ�ِ�زْ �ِ�ْ �أَ�نْ �َ�ْ�َ�َ �َ��ْ�ً�ا �َ�َ �ُ����نِ �ا�َ�رْ�ضِ �ا���ِ� �أَ�ْ�َ �آ�تٍ �إِ�َ��ْ��َ� �ِ�َ�� 

��َ�ِ���ُ�و�ا �َ�@� �ِ� �و٬َ�ِ�َ�َ، �َ�ْ �َ��ْ�ِ�ُ��نَ �َ�َ�ا�٬ْ�ُ��َ�ِ، �وَ�ُ�َ���ُ�و�نَ �أ٬ْ�ُ��َ��َ�ْ�َ، 
. �َ�ِ���َ �َ �َ�ْ�ُ�ُ �ِ���ٍ �آ�َ�َ . �إِ���ٌ �وَ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ�ا�رِ��َ��ُ�ْ ٬، �َ�ن� �ا����ب� �ا�ْ�ُ��ُ �َ��ُ��رٌ

 . �َ��ُ��رٌ ���ھُ�َ  
 

ال يَیْقَطُعواا َعْهًداا َمَع ُسكَّانِن ِتْلَك ااألرْرضِض ِلَئلَّا  أأنْناالرَّببُّ ِلُمْوَسى وَوَبني إإْسراائيیَل يَیقولُل 
ِهْم، وَوَتْكسيیِر أأْنصاِبِهْم، وَوُهَو يَیأُمُرُهْم ِبِهْدمِم َمذااِبِح. َلُهْمَشَرًكا  وْوأأيَیصيیَر َهؤالِء االَوَثِنيیُّونَن َفخا 

أأناًسا َكثيیريیَن ال يُیَصدِّقونَن أأننَّ ااَهللا أَأوْوَصى ُمْوَسى وَوَبني إإْسراائيیَل بأنْن وَوَقْطِع َسواارِريیُهْم. وَوَلِكنَّ 
أأنْن َنِقَف في  َقْبَل يَیْفَعُلواا ذَذِلَك. وَوُهْم يَیقولونَن إإننَّ ااَهللا االُمِحبَّ ال يُیْمِكُن أأنْن يُیْوِصي َشْعَبُه ِبَذِلك. وَوَلِكْن

أأننَّ َهؤالِء االَوَثِنيیِّيیَن َكاُنواا يُیَقدِّمونَن يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم َصفِّ َهؤالِء االَوَثِنيیِّيیَن وَوُندااِفَع َعْنُهم، 
وَوكاَنِت االَكثيیُر ِمْن ُطقوسِس االِعباددااتِت ُمْحَرقاتٍت ِلِتْلَك ااألْصنامِم االَّتي َكاُنواا يَیْعُبدووَنها. أأْطفاَلُهْم 

االَوَثِنيیَِّة َتْحويي أأمورًراا َشنيیَعًة وَورَرهيیَبًة ِجداا يَیْعَجُز االَعْقُل َعِن ااْستيیعاِبها.   
 

 ِلَذِلَك َفَقْد َنهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعْن َعْقِد أأييِّ ُمعاَهدااتٍت َمَع ِتْلَك ااُألَمِم االَوَثِنيیَِّة ألنَّها َقد ُتؤثُِّر
وَوألننَّ االرَّببَّ َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ ِتْلَك االشُّعوبَب االَوَثِنيیََّة َسَتْهِلُك ِبَخطايیاها، َفإنَُّه فيیِهْم َتأثيیًراا َسْلِبيیا وَوُمَدمًِّراا. 

َر، َفإننَّ االرَّببَّ ِبَمْعًنى آآَخيُیَحذِّرُر َشْعَبُه ِمَن ااالْخِتالطِط ِبِتْلَك االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة ِلَكْي ال يَیْهِلُكواا َمَعُهْم. 
ااْختارَرْتُه ِتْلَك االشُّعوبُب االَوَثِنيیَُّة ِلَنْفِسها. َكانَن يَیْحمي َشْعَبُه ِمْن ذَذِلَك االَمصيیِر االَمشؤوومِم االَّذيي   

 
:أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى 16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
�نِ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ��َ�ْ�ُ��نَ �وَ�رَ�اءَ �آ�ِ��َ�ِ��ِ�ْ �اِ�ْ�َ�ِ�زْ �ِ�ْ �أَ�نْ �َ�ْ�َ�َ �َ��ْ�ً�ا �َ�َ �ُ���

�وَ��َ�ْ�َ�ُ��نَ ��٬ْ�ِ��ِ�َ��ِ، �َ�ُ�ْ�َ� �وَ�َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ �ذ٬ْ�ِ��ِ�َ���ِ�َ، �وَ�َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ �َ�َ��ِ��ِ�ْ �٬َ���ِ�َ�ِ، 
.   �َ�َ�ْ�ِ� �َ�َ��ُ��ُ�ْ �وَ�رَ�اءَ �آ�٬��ِ��ِ�َ��ِ، �وَ��َ�ْ�َ�ْ�َ �َ�ِ���َ ��َ�ْ�ُ��نَ �وَ�رَ�اءَ �آ�ِ��َ�ِ��ِ��

 
ِلَذِلَك َفإننَّ االرَّببَّ وَوَقْد َكاَنْت َهِذهِه ُكلُّها أَأْخطارٌر َتَتَربَُّص ِبَشْعِب االرَّببِّ في ِتْلَك ااألرْرضِض.  

ِمْن َهذاا االَخَطِر االَّذيي َقْد يَیْقضي َعَليْیِهْم َجميیًعا.  وَواالشَّْعَبيُیَحذِّرُر ُمْوَسى   
 

:ْوَسىأأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُم 17ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
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» . �َ �َ�ْ�َ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �آ�ِ��َ�ً �َ�ْ�ُ��َ�ً  

 
َقْد وَوَقْد كاَنِت االشُّعوبُب االَوَثِنيیَُّة َمْشُهورَرةًة ِبِصناَعِة ااألْصنامِم االَمْسبوَكِة ِمَن االَمعادِدنِن. وَو 

َجِر وَوُتَسمَّى بأْسماِء ِمَن االَحيَیْصَنُعها االَوَثِنيیُّونَن َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل َعِن "ااألْنصابِب" وَوِهَي أأْعِمَدةٌة 
–وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا َعِن االسَّواارريي ااآلِلَهِة َتْكريیًما َلها.  وَوِهَي أأْعِمَدةٌة َخَشِبيیٌَّة َكانَن االَوَثِنيیُّونَن يُیقيیموَنها  

وَوَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى إإنَُّه إإَلٌه َغيیورٌر وَويَیْجَتِمعونَن َحْوَلها ِلِعبادَدةِة ااآلِلَهة.  على ااألماِكِن االُمْرَتِفَعِة
ِه. ِبَمْعنى أأنَُّه ال يَیْحَتِمُل أأنْن يَیكونَن َقْلُب َشْعِبِه ُمْنَقِسًما َبيْیَن ِعبادَدِتِه وَوِعبادَدةِة االَبْعِل في االَوْقِت َنْفِس

بادَدةِة ِتْلَك ااألْصنامِم ِهَي االَهالكك. وَوُهَو َغيیورٌر أأيْیًضا َعلى َخالصِص َشْعِبِه ألنَُّه يَیْعَلُم أأننَّ َعاِقَبَة ِع  
 

-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  :أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى 20  
  

. �َ�ْ�َ�َ �أَ�����مٍ �َ�ْ�ُ�ُ �َ�ِ���ً�ا �َ�َ� �أَ�َ�ْ�ُ�َ �ِ� �وَ�ْ�ِ �َ��ْ�ِ �أ٬َ���ِ�َ،  �َ�ْ�َ�ُ �ِ���َ �ا�ْ�َ�ِ���ِ
. �ِ� �ُ�� �َ��ِ�ِ �ر٬ٍ�ِ�َ، �وَ�ُ�� �َ� ��ُ��َ�ُ �َ���َ �ِ� �َ��ْ�ِ �أَ�ِ���َ �َ�َ�ْ�َ �ِ�ْ  َ�ْ�ِ�

. �وَ�أَ��� �ِ�ْ�ُ �ا�ْ�ِ�َ��رِ �َ�َ�ْ�ِ����ِ �ِ�َ��ة٬ٍ،  �ذَ�َ�ً�ا �ِ�ْ �َ�َ�ا�ِ���َ �ِ�ْ�ً�ا �ِ�ْ �َ�ْ�رٍ �وَ�َ��ةٍ
. �ُ�� �ِ�ْ�ٍ �ِ�ْ �َ�ِ���َ �٬ِ����ِ�ْ�َ، �وَ�َ ��َ�ْ��َ�ُ�و�ا �أَ�َ��ِ � �وَ�إِ�نْ �َ�ْ �َ�ْ�ِ�هِ �َ�ْ�ِ�ُ �ُ�ُ�َ��ُ

 . �َ��رِ�ِ���َ  
 

إإذًذاا، َلْم يَیُكْن يَیْكفي أأنْن يَیْهُربَب االشَّْعُب ِمَن االشَّرِّ االُمحيیِط ِبِهْم. َبْل كانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن  
َفَقْد َكانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ ااإلْنسانَن يَیْحَفُظواا ااألْعيیادَد وَوأأنْن يُیَقدُِّمواا ااألْبكارَر وَويُیَقدُِّسواا يَیْومَم االرَّببِّ أأيْیًضا. 

َعيیََّن َلُهْم أأيیَّاًما يُیَعيیِّدوونَن فيیها يَیْرَغُب في َصْرفِف وَوْقٍت ُمْمِتٍع َمَع ااألْهِل وَوااألِحبَّاء. ِلَذِلَك َفَقْد 
كاَنْت ُتْبِعُدُهْم َعِن ااِهللا. أأمَّا ااألْعيیادُد  ِبَطريیَقٍة الِئَقٍة وَوُمَقدََّسٍة ُتَقرُِّبُهْم ِمْنُه أأْكَثَر َفأْكَثر. َفأْفرااحُح االَعاَلِم

اُهُم االرَّببُّ أأنْن يَیْحَفُظواا ِعيْیَد االَفطيیر. وَواالَفطيیُر ُهَو ُخْبٌز ِلَذِلَك َفَقْد أَأوْوَصاالُمَقدََّسُة َفكاَنْت ُتَقرُِّبُهْم ِمْنُه. 
يَیَتَذكَّروونَن أأننَّ ااَهللا َكانَن َبنو إإْسراائيیَل االِعيْیِد وَوفي َهذاا الَخميیَرةُة َتْرِمُز إإلى االشَّرِّ. . َفيَیْخُلو ِمَن االَخميیَرةة

أَأْخَرَجُهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر.   
 

وَوَقْد َكاَنِت االَحيَیوااناتُت االطَّاِهَرةُة ِهَي االتي ُتَقدَّمُم ِمْنها االذَّباِئُح للرَّببِّ ألنَّها َتْرِمُز إإلى يَیسوعَع  
االَمسيیح. أأمَّا االَبهاِئُم َغيْیُر االطَّاِهَرةِة َفكاَنْت َتْرِمُز إإلى ااإلْنسانِن االَخاِطِئ االَّذيي يَیْحتاجُج إإلى االِفدااء. 

يَیْطُلُب ِمْن َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدُِّمواا َشاةًة َبَدًلا ِمْن أأْبكارِر االَحيَیوااناتِت َغيْیِر االطَّاِهَرةِة. ِلَذِلَك، َكانَن ااُهللا 
وَوألننَّ االِحمارَر كانَن وَوسيیَلَة رُركوبٍب وَوَنْقٍل، كانَن َبنو إإْسراائيیَل يُیَفضِّلونَن ِفدااَء االِحمارِر ِبَشاةٍة َعَوًضا 

ُهنا َكَنموذَذجٍج َعْن َجميیِع االَحيَیوااناتِت َغيْیِر االطَّاِهَرةِة. َعْن َقْتِلِه. وَوَقْد ذُذِكَر االِحمارُر   
 

ووفيیما يَیْخَتصُّ باألووالدِد، كانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمْن َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَنُه االِبْكَر 
يُیَقدُِّمواا االذَّباِئَح للرَّببِّ للرَّببِّ. وَوِمْن أأْجِل ِفدااِء َهؤالِء ااألْبكارِر، َكانَن يَیْنَبغي ِلبني إإْسراائيیَل أأنْن 

ِعَوًضا َعْن أأووالدِدِهم.  
 

ُثمَّ َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى في االَعَددد االحادديي وَواالِعشريین:   
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. �ِ� �ا�ْ�َ�َ�َ�ِ �وَ�ِ�  �ِ���َ �أَ�����مٍ �٬ُ�َ�ْ�َ، �وَ�أَ��� �ا�ْ��َ�ْ�مُ �ا�����ِ�ُ �َ�َ�ْ�َ�ِ���ُ �ِ����ِ

 . �ا�ْ�َ�َ��دِ �َ�ْ�َ�ِ���ُ  
 

ذَذَكْرنا في َحْلقاتٍت َساِبَقٍة َفإننَّ ِحْفَظ االسَّْبِت َكانَن يُیشيیُر إإلى ااالهْتمامِم بالَحيیاةِة ااألبديیَِّة وَوَكما  
وَواالَعاَلِم وَواالَعَمل.  بالرَّْغِم ِمْن َمشاِغِل االَحيیاةِة  

 
:ُثمَّ َنْقَرأُأ في االَعَددِد االثَّاني وَواالِعشريین  

 
. �وَ�ِ���َ �ا�ْ�َ�ْ�ِ �ِ� �آ�ِ�ِ  �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�ْ�ِ�َ �ِ���َ �ا�َ�َ��ِ���ِ �أَ�ْ�َ��رِ �ِ�َ��دِ �ا�ْ�ِ�ْ�َ�ِ

 . �ا����َ�ِ  
 

–وَوكانَن ِعيْیُد ااألسابيیِع يَیأتي َبْعَد ِعيْیِد االِفْصِح ِبَسْبَعِة أأسابيیع   أأمَّا أأيْي َبْعَد َخْمسيیَن يَیْوًما.  
ًضا ِعيْیُد االَمَظاللِّ. ِعيْیُد االَجْمِع َفُهَو يُیَسمَّى أأيْی  

 
: 24وو  23يْین ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد   
  

 . �َ�َ�ثَ �َ���ا�تٍ �ِ� �ا����َ�ِ ��َ�ْ��َ�ُ �َ�ِ���ُ �ذُ�ُ��رِ�كَ �أَ�َ��مَ �ا�������ِ �ا����ب� �إِ���ِ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ
�َ�ِ��� �أَ�ْ�ُ�دُ �ا�ُ�َ�َ �ِ�ْ �ُ���ا�ِ�َ �وَ�أُ�وَ���ُ �٬َ�َ��ُ�ُ، �وَ�َ ��َ�ْ�َ��ِ� �أَ�َ�ٌ �أَ�رْ�َ�َ �ِ���َ 

 . �َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�ْ��َ�َ �أَ�َ��مَ �ا����ب� �إِ���ِ�َ �َ�َ�ثَ �َ���ا�تٍ �ِ� �ا����َ�ِ  
 

. وَوال يیِِّد االرَّببِّ َثالثَث َمرَّااتٍت في االسََّنةإإذًذاا َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي ِلَجميیِع االذُّكورِر أأنْن يَیْمُثلواا أَأمامَم االسَّ 
يَیْجَعُل ااألْعدااَء يَیْطَمعونَن َشكَّ أأننَّ ِغيیابَب االرِّجالِل َثالثَث َمرَّااتٍت في االسََّنِة لالْحِتفالِل ِبَهِذهِه ااألْعيیادِد َقْد 

ْسَمَح ِبُحدووثِث ذَذِلَك ألنَُّه َسيَیْحمي في أأرْرِضِهْم وَويَیأُخذووَنها. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يُیَطْمِئُن االشَّْعَب ِبأنَُّه َلْن يَی
. في ِتْلَك ااألْعيیادد أأرْرَضُهْم وَوُحقوَلُهْم ِمَن ااألْعدااِء  

 
:ُثمَّ َنْقَرأُأ في االَعَددِد االَخاِمِس وَواالِعشريین  

 
 . �َ �َ�ْ�َ�ْ �َ�َ� �َ�ِ���ٍ �دَ�مَ �ذ٬�ِ�َ���ِ�َ، �وَ�َ �َ�ِ�ْ �إِ�َ� �ا�ْ�َ�ِ �ذَ�ِ���َ�ُ �ِ���ِ �ا�ْ�ِ�ْ�ِ  

 
وَواالَمْقصودُد ِبَذِلَك ُهَو أأنَُّه ال يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يُیَقرُِّبواا للرَّببِّ دَدمَم ذَذبيیَحٍة َمَع ُخْبٍز ُمْخَتِمٍر. ِلماذذاا؟ 

ألننَّ االَخميیَرةَة رَرْمٌز للشَّرِّ. وَوَكما يُیَعلُِّم االِكتابُب االُمَقدَّسُس، َفإنَُّه ال َشِرَكَة للنُّورِر َمَع االظُّْلَمِة.   
 

للرَّببِّ. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیْوِقُدوواا ُشُحومَم االذَّباِئِح ااألْعيیادَد ِهَي إننَّ َكَذِلَك، َف
في َنْفِس االيَیْومِم دُدوْونَن أأنْن يُیْبُقواا ِمْنها َشيْیًئا إإلى َصباحِح االَغِد.   

 
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس وَواالِعشريین:  
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. �أَ�و��لُ �أَ�ْ�َ��رِ �أَ�رْ �ِ�َ �ُ�ْ�ِ�ُ�هُ �إِ�َ� �َ��ْ�ِ �ا����ب� �إِ���ِ�َ  

».�َ �َ�ْ�ُ�ْ �َ�ْ��ً� �ِ�َ�َ�ِ �أُ����ِ  
 

أأمَّا  وَوال َشكَّ، يیا َصديیقي، أأننَّ االرَّببَّ يَیْسَتِحقُّ َباُكورَرةَة ِثمارِرنا وَوأأْعماِلنا وَوَماِلنا وَووَوْقِتنا. 
أأننَّ َهِذهِه َكاَنْت في َحْلَقٍة َساِبَقٍة "، َفَقْد ذَذَكْرنا ِبَلَبِن أأمِِّهَال َتْطُبْخ َجْديًیا ِبُخصوصِص َمْعنى االَوِصيیَِّة "

َكاُنواا يَیْطُبخونَن االَجْديَي ِبَلَبِن أأمِِّه وَويَیرُّشُّونَن ُحقوَلُهْم ِبَهذاا االَمَرقِق  ُهْمنَّإإِعْنَد االَوَثِنيیِّيیَن إإذْذ يُیقالُل ُخرااَفة 
ااألرْرضِض. ِلَذِلَك، رُربَّما َنَهى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل َعْن ذَذِلَك ِلَكْي ال َظنا ِمْنُهْم أأننَّ ذَذِلَك يَیزيیُد َغلََّة 

. بالشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّةيَیَتَشبَُّهواا   
 

:28وو  27يْین ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد  
 

�ا�ْ�ُ�ْ �ِ�َ�ْ�ِ�َ ���ھ�ِ�هِ �ا�ْ�َ�ِ�َ��ت٬ِ، �َ���ِ� �ِ�َ�َ�ِ ���ھ�ِ�هِ «�وَ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 
�وَ�َ��نَ ���ھُ�َ��كَ �ِ�ْ�َ �ا����ب� �أَ�رْ�َ�ِ���َ ». �ا�ْ�َ�ِ�َ��تِ �َ�َ�ْ�ُ �َ��ْ�ً�ا �َ�َ�َ �وَ�َ�َ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ

. �َ�َ�َ�َ �َ�َ� �ا����ْ�َ��ْ�ِ  �َ��َ��رً�ا �وَ�أَ�رْ�َ�ِ���َ �٬ً�َ�ْ��َ، �َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ْ �ُ�ْ�ً�ا �وَ�َ�ْ ��َ�ْ�َ�بْ �َ�ءً
. �َ�ِ�َ��تِ �ا�٬ِ�ْ��َ�ْ، �ا�ْ�َ�ِ�َ��تِ �ا�ْ�َ�َ�َ  

 
وَوَكانَن ُموَسى ِفي االرَّااِبِع وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االُخرووجج: "ااألْصحاحِح ِنهايَیِة وَوَقْد َقَرأأنا في  

ُهَناكَك ِعْنَد االرَّببِّ أَأرْرَبِعيیَن ". وَوَنْقَرأأ ُهنا َمرَّةًة أأخرىى أأنَُّه "َكانَن ااْلَجَبِل أَأرْرَبِعيیَن َنَهارًراا وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة
أَأْبَقى ُمْوَسى  ُهَو االَّذيي ااَهللاوَوال َشكَّ أأننَّ ". يیَن َليْیَلًة، َلْم يَیأُكْل ُخْبًزاا وَوَلْم يَیْشَربْب َماًءَنَهارًراا وَوأَأرْرَبِع

االَوصايیا وَوفي َهِذهِه االَفْتَرةِة، َكَتَب ُمْوَسى على َقيْیِد االَحيیاةِة َطواالَل ِتْلَك االُمدَّةِة دُدوْونَن َطعامٍم أأوْو َماٍء. 
. االَجديیَديْین االلَّْوَحيْیِناالَعْشَر َعلى   

 
-29: 34وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  35:  

 
�وَ�َ��نَ �َ��� �َ�َ�لَ �ُ��َ� �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ِ���َ�ءَ �وَ�َ�ْ�َ� �ا�����َ��دَ�ةِ �ِ� ��َ�ِ �٬�َ��ُ، �ِ�ْ�َ 

�َ�َ�ِ��ِ �ُ�ُ�و�ِ��ِ �ِ�َ �ا�٬ِ�َ�َ�ْ، �أَ�ن� �ُ��َ� �َ�ْ ��َ�ْ�َ�ْ �أَ�ن� �ِ�ْ�َ �وَ�ْ��ِ��ِ �َ��رَ ��َ�ْ�َ�ُ �ِ� 
. �َ�َ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ِ���ُ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ُ��َ� �وَ�إِ�ذَ�ا �ِ�ْ�ُ �وَ�ْ��ِ��ِ ��٬ُ�َ�ْ�َ،  ُ��َ�َ�
. �َ�َ�َ����ھُ�ْ �ُ��َ�. �َ�َ�َ�َ �إِ�َ��ْ��ِ ���ھَ��رُ�و�نُ �وَ�َ�ِ���ُ  �َ�َ��ُ��ا �أَ�نْ ��َ�ْ�َ�ِ�ُ��ا �إِ�َ��ْ��ِ

�َ�ْ�َ �ذ�ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�بَ �َ�ِ���ُ �َ�ِ� �ا����ؤَ�َ�ءِ �ِ� �ا�٬ِ�َ��َ�َ�ْ، �َ�َ���َ��ُ�ْ �ُ��َ�. �وَ
. �وَ�َ��� �َ�َ�غَ  �إِ�ْ�َ�ا�٬َ���ِ، �َ�َ�وْ�َ����ھُ�ْ �ِ�ُ�� �َ� �َ�َ���َ �ِ��ِ �ا����ب� �َ�َ��ُ �ِ� �َ�َ�ِ �ِ���َ�ءَ

�ُ��َ� �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�مِ �٬ْ�ُ��َ�َ، �َ�َ�َ �َ�َ� �وَ�ْ��ِ��ِ �ُ�ْ�ُ�ً�. �وَ�َ��نَ �ُ��َ� �ِ�ْ�َ 
�ب� �ِ��َ�َ�َ���َ �َ�َ��ُ ��َ�ْ�ِ�عُ �ا�ْ�ُ�ْ�ُ�َ �َ��� ��َ�ْ�ُ�ج٬َ، �ُ�� ��َ�ْ�ُ�جُ �وَ��ُ�َ���ُ �دُ�ُ��ِ��ِ �أَ�َ��مَ �ا���

�َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ِ�َ� ��ُ��َ�. �َ�ِ�ذَ�ا �رَ�أَ�ى �َ�ُ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ْ��َ �ُ��َ� �أَ�ن� �ِ�ْ�َ�هُ 
. ��َ�ْ�َ�ُ �َ��نَ �ُ��َ� ��َ�ُ�د� �ا�ْ�ُ�ْ�ُ�َ �َ�َ� �وَ�ْ��ِ��ِ �َ��� ��َ�ْ�ُ�َ ُ��َ�َ� َ���َ�َ�َ��ِ�  

 



7 
 

. وَوِعْنَدما كانَن يُیَحدِّثُث َبني إإسراائيیلَكانَن َعلى وَوْجِهِه ِعْنَدما يَیَضُع ُبْرُقًعا إإذًذاا، كانَن ُمْوَسى  
أَأمامَم االرَّببِّ ِليَیَتَكلََّم َمَعُه، َكانَن يَیْنِزعُع االُبْرُقَع َعْن وَوْجِهِه. يَیْدُخُل   

 
ْم َلْم ُبْرُقًعا َعلى وَوْجِهِه ِعْنَدما َكانَن يُیَكلُِّم َبني إإْسراائيیل ألنَُّهكانَن ُمْوَسى يَیَضُع َهْل وَوَلِكْن  

ااألْصحاحِح االثَّاِلِث في فالرَّسولُل ُبوُلُس يَیقولُل وَوْجِهِه؟ ال يیا َصديیقي!  َلَمعانِنيَیكوُنواا يَیْحَتِملونَن رُرؤؤيَیَة 
ِلَكْي َال يَیْنُظَر "يَیَضُع ُبْرُقًعا على وَوْجِهِه  َكانَن أأننَّ ُموَسى االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل كورِرنثوسسرِرساَلِتِه ِمْن 

ُمْوَسى يَیَضُع ُبْرُقًعا على وَوْجِهِه ِلَكْي ال ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد كانَن  ".َبُنو إِإْسَرااِئيیَل إِإَلى ِنَهايَیِة االزَّااِئِل
ِهِه َكانَن َمْجًداا َعاِبًراا ألنَُّه َكانَن فالَمْجُد االَّذيي َكانَن َعلى وَوْجيَیرىى َبُنو إإسراائيیَل زَزوواالَل ذَذِلَك االلََّمعانن. 

- يُیشيیُر إإلى َمْجٍد أأْعَظم . أأيْي إإلى َمْجِد االسَّيیِِّد االَمسيیح   
 

َبْل أأْغِلَظْت أَأذْذَهاُنُهْم، َألنَُّه َحتَّى ااْليَیْومِم ذذِلَك ُثمَّ يَیقولُل ُبوُلُس االرَّسولُل في ااألْصحاحِح َنْفِسِه: " 
ِقَرااَءةِة ااْلَعْهِد ااْلَعِتيیِق َباقق َغيْیُر ُمْنَكِشٍف، االَِّذيي يُیْبَطُل ِفي ااْلَمِسيیِح. لِكْن َحتَّى ااْلُبْرُقُع َنْفُسُه ِعْنَد 

ُع إِإَلى االرَّببِّ يُیْرَفُع ااْليَیْومِم، ِحيیَن يُیْقَرأأ ُموَسى، ااْلُبْرُقُع َمْوُضوعٌع َعَلى َقْلِبِهْم. وَولِكْن ِعْنَدَما يَیْرِج
يَیسوعَع االُبْرُقَع االَّذيي َكانَن َعلى ُقلوِبِهْم ُهَو االَّذيي َمَنُعْهم ِمْن إإدْدررااكِك أأننَّ َفإننَّ  ِبَمْعًنى آآَخَر،". ااْلُبْرُقُع

ُهَو االَمِسيیَّا االَموعودد.   
 

وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، َحالُل ُكلِّ إإْنسانٍن يَیْرُفُض أأنْن يُیزيیَل االُبْرُقَع َعْن َقْلِبِه. ِلَذِلَك َفإننَّ 
يَیسوعَع َعلى  ىىِلَكْي َتَرَقْلِبَك ِهَي أأنْن يُیزاالَل االُبْرُقُع َعْن  االُمستِمع، ِلَك، َعزيیزيينا ألْجَصالَت

َحقيیَقِتِه. آآميین!  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

يَیسوعَع ُهَو رَرئيیُس َكَهَنِتنا ااألْعَظم! َفَنْحُن َنْقَرأأ في االرِّساَلِة إإلى َكْم َنْشُكُر ااَهللا ألننَّ 
-14: 4االِعبرااِنيیِّيین  َكَهَنٍة َعِظيیٌم َقِد ااْجَتازَز االسََّماوَوااتِت، يَیُسوعُع ااْبُن ااِهللا،  َفِإذْذ َلَنا رَرِئيیُس": 16

 ِفي ُكلِّ َفْلَنَتَمسَّْك ِباِإلْقَراارِر. َألنْن َليْیَس َلَنا رَرِئيیُس َكَهَنٍة َغيْیُر َقادِدرٍر أَأنْن يَیْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل ُمَجرَّبٌب
ٍة. َفْلَنَتَقدَّمْم ِبِثَقٍة إِإَلى َعْرشِش االنِّْعَمِة ِلَكْي َنَنالَل رَرْحَمًة وَوَنِجَد ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي َشْيٍء ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطيیَّ

َقْد ُبْرُقٍع ِحجابٍب أأوْو ". وَوَمَع أأننَّ االَعاَلَم يُیحاوِولُل أأنْن يَیْحُجَب ااَهللا َعنَّا، َفإننَّ ااَهللا االَحيَّ أَأززاالَل ُكلَّ ِحيیِنِه
َمتُِّع ِبُحضورِرهِه َمَعنا. يَیْمَنُعنا ِمَن االتَّ  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
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في َحاَجٍة إإلى رُرؤؤيَیِة َمْجِد ااِهللا  ، أأرِرَنا َمْجَدكَك!" َفَنْحُنَليْیَت َصالَتنا َتكونُن دَدااِئًما: "يیا رَرببُّ
دَدااِئًما، وَوإإلى ااْخِتبارِر ُحُضورِرهِه في َحيیاِتنا ُكلَّ يَیْومم. َفُهناكَك أأمورٌر أأرْرِضيیٌَّة َكثيیَرةٌة ِجداا َقْد َتْمَنُعنا ِمَن 

أأمورٍر أأرْرِضيیٍَّة ُكلِّ  ْثَمُن ِجداا ِمْنِكنَّ َمْجَد ااِهللا وَوُحضورَرهُه أَأاالتََّمتُِّع ِبُحضورِر ااِهللا في وَوَسِطنا. وَوَل
وَوَمْجَدهُه في  هُهُحضورَر. ِلَذِلَك، َليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيیَك، َصديیقي االُمستِمع، ِنْعَمًة ِلَكْي َتْخَتِبَر زَزااِئَلة

وَوَكْم َنْشُكُركَك، يیا رَرببُّ، ألنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنأتي إإليیَك ِمْن ِخاللِل َعَمِل االَمسيیِح َحيیاِتَك دَدااِئًما. 
باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیُسوعَع االَمسيیح. آآميین!َننالَل ِنْعَمًة وَوَعْوًنا ُكلَّ ِحيْین. ارِرييِّ َعنَّا ِلاالَكفَّ  

 


