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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 7:1 – 8:15 15: 8 – 1 :7االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us048# 544م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

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

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍة في ،َ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  ااَهَذِمْن  االسَّاِبِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،ِمْنَك  

 
في ُكلِّ َمرَّةٍة َنَتجاوَوبُب فيیها َمَع دَدَعْوةِة االرَّببِّ، يَیِجُب عليینا أأنْن َنأُخَذ في االُحْسبانِن َحقيیَقَة أأننَّ 

ُنْورٍر ُمَتظاِهًراا باْمِتالكِك وَوَما أأْكَثَر َما يَیْظَهُر االشَّيْیطانُن في َهيْیَئِة َمالكِك َتْنَتِظُرنا.  ًةُهناكَك َحْرًبا رُروْوِحيیَّ
َما يَیدَّعيیِه االشَّيْیطانُن َغيْیُر َصحيیٍح. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك وَوَلِكنَّنا َنْعَلُم أأننَّ  !االُقوَّةِة ذَذااِتها االتي يَیْمَتِلُكها ااهللا

ونُن َشِرَسًة أأْحيیاًنا. َفإننَّ ِقصََّة ُمْوسى وَوَهارروونَن وَوِفْرَعْونَن ُتَذكُِّرنا دَدااِئًما أأننَّ االَمْعَرَكَة َقْد َتك  
 

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

 
-1: 7َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   3:  

 
�ب� �ُِ��َ��:  �اْ��ُْ�! �أَ�َ� َ�َ�ْ��َُ� �إِ��ً�� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن. �َو���َھ��ُر�و�ُن �أَُ���َك «�َ�َ��َل �ا���

��َُ���ُن �َ��ِ��َ�. �أَْ�َ� �َ�ََ���ُ� �ُِ��� َ�� �آُ�ُ��َك٬، �َو���َھ��ُر�و�ُن �أَُ���َك ��َُ���ُ� �ِْ�َ�ْ��َن ��ِ�ُْ��َِ� 
َ� ِ�ْ� �أ�َْرِ��ِ�. �َو�ِ���� �أُ�َ��� �َْ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن �َو�أَُ���ُ� �آ��َ��ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�

�َوَ�َ���ِ�ِ� �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�.   
 

، ُثمَّ َنْقَرأأ أأننَّ ااَهللا َقسَّى َقْلَب ِفْرَعْونَنَنْحُن ُهناكَك ُنْقَطٌة ُمِهمٌَّة يَیْقَتضي االتَّنويیُه إإليیها ُهنا. َف 
ذيي َقسَّى َقْلَب إإنْن َكانَن ااُهللا ُهَو االَّقاِئًلا: "َعاَقَبُه على َقَساوَوةِة َقْلِبِه. وَوَقْد َتَتساَءلُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، 

 االلَُّغِةَنْفَهَم َشيْیًئا َعِن وَوِلَكْي َنْفَهَم َما يَیْجريي ُهنا، يَیِجُب عليینا أأنْن  "ِفْرَعْونَن، ِلَماذذاا يُیعاِقُبُه إإذًذاا؟
َهِذهِه االِقصَِّة َكِلَمَتيْیِن ِعْبرااِنيیََّتيْیِن ُتشيیراانِن َفَنْحُن َنِجُد في ااْسُتْخِدَمْت ِلِكتاَبِة َهذاا االسِّْفر. تي االَّ االِعْبِريیَِّة

ا : ااألوولى ُتْسَتْخَدمُم لإلشارَرةِة إإلى َما َفَعَلُه ِفْرَعْونُن َنْفُسُه، وَواالثَّاِنيَیُة ُتشيیُر إإلى َمَقْلِب ِفْرَعْوننإإلى 
 ذَذِلَك، َشدَّدَد االرَّببُّ َقْلَب ِفْرَعْونَنَبْعَد وَوِمراارًراا وَوَتْكراارًراا.  َلَط َقْلَبُهْغأَأذيي َفِفْرَعْونُن ُهَو االَّ. َفَعَلُه ااُهللا

(ِبَمْعنى أأنَُّه َتَرَكُه َعلى َغالَظِتِه وَوَقَساوَوِته).   
 

وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن ُنْدرِركَك، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا يَیْسَمُح َلنا أأنْن َنْسَتْخِدمَم إإرراادَدَتنا االُحرَّةَة االَّتي  
–وَوأأْحيیاًنا، َقْد يَیْتُرُكنا االرَّببُّ َعلى االَحالِل االَّتي ااْخَتْرناها دُدوْونَن أأنْن يَیَتَدخََّل في َقراارِرنا وَوَهَبها َلنا.  وَوال  
ا َنكونُن ُمعاِنديیَن وَوُمكاِبريین. وَوَهذاا ُهَو َما َفَعَلُه االرَّببُّ َمَع ِفْرَعْونن. َفَقْد أأْعطاهُه ُفَرًصا ِسيیَّما ِعْنَدم

َغالَظِة َقْلِبِه يُیْمِعُن أأْكَثَر َفأْكَثَر في َعديیَدةًة للرُّجوعِع َعْن َقراارِرهِه. وَوَلِكْن في ُكلِّ َمرَّةة، َكانَن ِفْرَعْونُن 
َجاَء االَوْقُت االذيي َقسَّى ااُهللا فيیِه َقْلَب ِفْرَعْونَن االَغليیظ. وَوَكأنَُّه ِبَذِلَك يَیقولُل َلُه:  . ُثمََّعَدمِم َتْوَبِتِهوَو

ِلَكْي أأْظِهَر ُقوَّتي وَوُقْدرَرتي في ذذِلَك ِليَیُكْن "َحَسًنا يیا ِفْرَعْونن! َهْل ُتريیُد أأنْن ُتَقسِّي َقْلَبَك ِمْن َنْحويي؟ 
إإذْذ  ىى، َفَقْد أَأَساَء ِفْرَعْونُن ااْسِتْخداامَم ااإلرراادَدةَة االُحرَّةَة االَّتي وَوَهَبها ااُهللا َلُهااألرْرضِض ُكلِّها". ِبِعبارَرةٍة أأخر

َك ااْسَتْخَدَمها ِلَتْقِسيَیِة َقْلِبِه ِمْن َنْحِو ااِهللا االُمِحبِّ االَغفورر. وَوِحيْیَنئٍذ، َخَتَم ااُهللا َقْلَب ِفْرَعْونَن َعلى ِتْل إإنَُّه
االَحالل.   

 
َقرااررااُتنا َسليیَمًة وَوَصاِئَبًة، ِمَن االرَّااِئِع أأنْن يَیْخُتَم ااُهللا َعَليْیها. أأمَّا ِعْنَدما َتكونُن  وَوِعْنَدما َتكونُن 

ِلَذِلَك، ِعْنَدما َتأُخُذ َقراارًراا َحاِسًما َعَليْیها. أأنْن يَیْخُتَم ااُهللا َحقيیقيیٌَّة َقرااررااُتنا َخاِطَئًة، َفإنَّها َلَمأساةٌة 
ها بالسُّلوكِك َمَع يَیسوعَع االَمسيیِح، َفإنَُّه ِمَن االرَّااِئِع ِجداا أأنْن يُیَثبَِّت ااُهللا َقْلَبَك َعلى ذَذِلَك االَقراارر. أأَجْل، إإنَّ

َماذذاا َلْو َخَتَم ااُهللا وَوَمشيیَئَة ااِهللا؟ يُیعارِرضُض َبَرَكٌة َعظيیَمٌة ِجداا. وَوَلِكْن َماذذاا َلِو ااتََّخْذتَت َقراارًراا َخاِطًئا 
وَوَهذاا ُهَو  !أَأْمًراا ُمْحِزًنا وَوُمْؤِسًفا ؟ َسْوفَف يَیكونُن ذَذِلَكَعلى َقراارِركَك َهذاا ِبَسَبِب ِعنادِدكَك االُمْسَتِمّر

ِو ااِهللا وَوَشْعِب ااِهللا. َتماًما َما َحَدثَث َمَع ِفْرَعْونن. َفَقِد ااْختارَر ِفْرَعْونُن َطْوًعا أأنْن يُیَقسِّي َقْلَبُه ِمْن َنْح
وَوِبَسَبِب َهذاا االِعنادِد وَوَهِذهِه االَقَساوَوةِة، َتَرَكُه ااُهللا َعلى َحاِلِه.   

 
:5وو  4 َقاِئًلا ِلُمْوَسى في االَعَددَديْینوَويُیتاِبُع االرَّببُّ َحديیَثُه    
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�أَْ��َ��ِد�ي٬،  �َو�َ ��َْ�َ�ُ� �َُ�َ�� �ِْ�َ�ْ��ُن َ���� �أَْ�َ�َ� ��َِ��ي َ��َ� ٬�َ�ْ�ِ، �َ�ُْ�ِ��جَ 

َ�ْ��ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �ِ�َْ�َ���ٍم َ�ِ���َ�ٍ�. ��َ�َْ�ِ��ُف �اْ�ِ�ْ�ِ������َن 
�ب� ِ����ََ�� �أَُ��� ��َِ��ي َ��َ� ِ�ْ�َ� �َو�أُْ�ِ��ُج �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ�  �أَ��� �أَ�َ� �ا���

 ْ��ِِ���َْ�� .«  
 

َفَقْد وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ االرَّببَّ يَیَتَحدَّثُث ُهنا في َضْوِء ِعْلِمِه االُمَسبَِّق.  
ِفْرَعْونَن َعلى ِتْلَك االَحالِل َكانَن ااُهللا يَیْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء َعْن َقرااررااتِت ِفْرَعْونَن االُمْسَتْقَبِليیَّة. وَوَقْد َتَركَك ااُهللا 

. وَوَمَع أأننَّ ااَهللا أَأْعطاهُه ُفَرًصا َعديیَدةًة للتَّْوَبِة، َفإنَُّه َلْم يُیْحِسِن ااْسِتْغالَلها، َبْل إإننَّ َقْلَبُه َقْلِبِه ِبَسَبِب ِعنادِد
 وَوالوَوُكلِّ َشْيٍء آآَخر. ِبَبَلِدهِه وَوَقْد دَدَفَعُه ِعنادُدهُه االشَّديیُد إإلى االتَّْضِحيَیِة َكانَن يَیْزدَداادُد َغالَظًة في ُكلِّ َمرَّةة. 

أأننَّ ِفْرَعْونَن َلْن يَیْسَمَح ِبَتْحريیِر َبني إإْسراائيیَل ِمَن االُعبودِديیَِّة. ِلذِلَك، ال  ُمَسبًَّقاَشكَّ أأننَّ ااَهللا َكانَن يَیْعَلُم 
ْلِمِه يَیجوزُز َلنا أأنْن َنلومَم ااَهللا ألنَُّه َتَركَك َقْلَب ِفْرَعْونَن َعلى َحاِلِه. َفَقْد َفَعَل ااُهللا َهذاا ااألْمَر ِبُمْقَتَضى ِع

وَوَمَع أأنَّنا َنرىى ُهنا أأننَّ ِعْلَم ااِهللا االسَّاِبِق َلْم يَیُكْن في َصاِلِح ِفْرَعْونَن، َفإنَُّه َسيَیكونُن في  .االسَّاِبِق
َفِعْنَدما َتْسُلُك في َمشيیَئِة ااِهللا، وَويُیَثبُِّت ااُهللا َقراارَركَك، في َمشيیَئِتِه. َسَلْكنا َصاِلِحَك وَوَصاِلحي إإنْن 

رْروَوعَع أأنْن َنْعَلَم أأنَّنا ى ِبَتأيیيیِد ااِهللا وَوَبَرَكِتِه! وَوَما أَأأأنْن َنْعَلَم أأنَّنا َنْحَظ . َفَما أَأْجَمَلاالرَّااِبُح َسَتكونُن أأْنَت
إإننَّ ذَذِلَك يَیكونُن َمَع االَفريیِق االرَّااِبِح! ِلَذِلَك َفإننَّ االُمؤِمَن االَمسيیِحيَّ ال يَیْخشى ِمْن ِعْلِم ااِهللا االسَّاِبِق، َبْل 

وَوَال يَیْسَمُع َلُكَما ِفْرَعْونُن َحتَّى أَأْجَعَل َمْصَدرَر َفَرحٍح وَوُسروورٍر َلُه. ِلَذِلَك يَیقولُل االرَّببُّ ِلُموَسى ُهنا: "
يَیِديي َعَلى ِمْصَر، َفُأْخِرجَج أَأْجَنادِديي، َشْعِبي َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِبَأْحَكامٍم َعِظيیَمٍة. 

وَوأأنْن  ااِلَذِلَك، َفَقْد َكانَن ااُهللا يُیريیُد ِللِمْصِريیِّيیَن االُقَدماِء أأنْن يَیْعِرفو ".ونَن أَأنِّي أَأَنا االرَّببَُّفيَیْعِرفُف ااْلِمْصِريیُّ
يُیْدرِرُكواا ُقْدرَرَتُه وَوُسْلطاَنُه.   

 
:7وو  6ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
. ���ھَ�َ��ا  �ب� �ََ��َ. �َوَ���َن ُ��َ�� �اْ�َ� �َ�ََ�َ� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن َ�َ�� �أََ�َ����ُھَ�� �ا���

  �ََ����ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �َو���َھ��ُر�و�ُن �اْ�َ� �َ��ٍَث �َو�ََ����ِ�َ� َ��َ�ً ِ���َ� َ���َ�� �ِْ�َ�ْ��َن.
 

ا أَأَمَرُهما االرَّببُّ. وَوفي ذَذِلَك االَوْقِت، َكانَن ُمْوسى ااْبَن إإذًذاا، َفَقْد َفَعَل ُمْوسى وَوَهارروونُن َكَم 
َثمانيیَن َسَنة. أأمَّا َهارروونُن َفكانَن ااْبَن َثالثٍث وَوَثمانيیَن َسَنًة.   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  13:  

 
�ب� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن �َ��ِ�ً:  ���َھ���ِ�َ�  �إ�َِذ�ا َ���َ�ُ�َ�� �ِْ�َ�ْ��ُن �َ��ِ�ً:«�َوَ���َ� �ا���

٬�َ����ِ�ًَ، �َ�ُ��ُل ��َِ���ُر�و�َن: ُ�ْ� َ�َ���َك �َو�ا�ْطَ�ْ��َ�� �أََ���َم �ِْ�َ�ْ��َن �َ�َِ���َ� 
�ً��َ��ُْ� .« . �ب� �ََ�َ�َ� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن �إِ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن �َو�ََ��َ ���ھَ�َ��ا َ�َ�� �أََ�َ� �ا���

�ََ���َر�ْت �ُْ��َ��ً�. �ََ�َ�� �طََ��َح ���َھ��ُر�و�ُن َ�َ���هُ �أََ���َم �ِْ�َ�ْ��َن �َو�أََ���َم َ���ِ�ِ��ِه 
�ا�ُ� ِ�ْ�َ� �أ�َْ�ً�� �ِِ�ْ�ِ����ِھْ�  َ�َ��ة٬َ، �َ�ََ�َ� َ��� �ِْ�َ�ْ��ُن �أ�َْ�ً�� �اْ�ُ�َ�َ��َء �َو�ا���
َ���َِ�. �طََ�ُ���ا ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ�َ���هُ �ََ���َر�ِت �اْ�ِ�ِ��� �ََ����ِ�َ�. �َو�ِ�ْ� َ�َ�� 
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�َْ�ُ� �ِْ�َ�ْ��َن �َ�َْ� ��َْ�َ�ْ� ��٬��َ�َُ، َ�َ�� �ََ���َ� ���َھ��ُر�و�َن �اْ��َ�ََ�ْ� ِ�ِ�����ُ�ْ�. �َ�ْ��َ�� 
. �ب� �ا���  

 
 وَوال َشكَّ أأنَّنا َقْد ُنْدَهُش ِلما َحَدثَث ُهنا. َفَقْد َتَمكََّن َعرَّااُفو ِمْصَر ِمْن َتْقليیِد َما َفَعَلُه َهارروونن! 

االِمْصِريیُّونَن َفَفَعُلواا االَعِليِّ االَحيِّ. أأمَّا االَعرَّاافونَن  وَوَلِكنَّ ُمْوَسى وَوَهارروونَن َكانا يَیْفَعالنِن ذَذِلَك ِبُقوَّةِة ااِهللا
وَوَقْد َبداا َتَفوُّقُق ااِهللا االَحيِّ وَوااِضًحا إإذْذ إإننَّ َعَصا َهارروونَن ااْبَتَلَعْت ِعِصيَّ ذَذِلَك ِبُقوَّةِة االشَّيْیطانن. 

ُب ِفْرَعْونُن وَوَلْم يَیْسَمْع ِلُموَسى وَوَهارروونن. االَعرَّاافيیَن االِمْصِريیِّيین. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفَقِد ااْشَتدَّ َقْل  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَوااِحًداا ِمَن ااألْشيیاِء االَّتي يُیْعَرفُف ِبها ِضدُّ االَمسيیِح ِهَي أأنَُّه َسيَیْمَتِلُك ُقْدرَرةًة  
أأننَّ االِقيیامِم بالُمْعِجزااتِت وَواالَعجاِئِب أأَمامَم االنَّاسِس. وَوَنْحُن َنْقَرأأ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس َهاِئَلًة َعلى 

وَوُهَو يُیَقلُِّد أأْعمالَل ِلماذذاا؟ ِلَكْي يَیْخَدعَع االنَّاسَس.  َشْكَلُه إِإَلى ِشْبِه َمَالكِك ُنورٍر! يُیَغيیَِّرَقادِدرٌر أأنْن االشَّيْیَطانَن 
(أأيْي: ِلِخدااعِع االنَّاسِس). وَوَلِكنَّ َهذاا ال يَیْعني االَبتََّة أأنْن َنْرُفَض ُكلَّ ُمْعِجَزةٍة أأوْو َشْيٍء ااِهللا للسََّبِب َنْفِسِه 

ال يیا َصديیقي! َفما زَزاالَل ااُهللا َخارِرقٍق للطَّبيیَعِة َخْوًفا ِمْن أأنْن يَیكونَن ذَذِلَك َعَمًلا ِمْن أأْعمالِل االشَّيْیطانن. 
ااألشيیاِء االزَّااِئَفِة ال يُیْبِطُل االشَّيَء االَحقيیقيَّ. َبْل إإننَّ االَعْكَس ِكنَّ وُوجودَد يَیْصَنُع االُمْعِجزااتِت ُكلَّ يَیْومٍم. وَوَل

ِلَذِلَك، َفإننَّ ااألشيیاَء ُهَو االصَّحيیح. َفال يُیْمِكُن أأنْن ُتْوَجَد أُأمورٌر زَزااِئَفٌة َما َلْم يَیُكْن ُهناكَك َشْيٌء َحقيیقيٌّ. 
يِء االَحقيیقيِّ.االزَّااِئَفَة ُتؤكُِّد دَدااِئًما وُوجودَد االشَّ  

 
إإذذاا ُكْنَت، وَويَیْبقى االسُّؤاالُل االُمِهمُّ ُهَو: َكيْیَف ُنَميیُِّز ااألشيیاَء االَحقيیقيیََّة ِمَن ااألشيیاِء االزَّااِئَفِة؟  

َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ُتريیُد َحقا أأنْن َتْعِرفَف االَحقيیَقَة، يَیِجُب َعَليْیَك أأنْن َتْبَدأَأ ِمَن االنُّْقَطِة االصَّحيیَحِة. 
َفِبدوونِن َهِذهِه االِبداايَیِة االصَّحيیَحِة، ال يُیْمِكُنَك أأنْن ُتَميیَِّز ااألْشيیاَء االَحقيیقيیََّة ِمَن ااألْشيیاِء االزَّااِئَفِة. 

َعالَقَتَك َمَع ااِهللا االَحيِّ. َفِمَن االُمِهمِّ ِجداا أأنْن َتكونَن  وَواالُخْطَوةُة ااألوولى في َهذاا االدَّرْربِب ِهَي أأنْن ُتْصِلَح
َفإننَّ رُروْوَحُه َسيُیْرِشُدكَك إإلى  ،االَحيَّ َفِعْنَدما َتْعِرفُف ااَهللا االَحقيیقيَّااِهللا َسليیَمًة وَوَصحيیَحة.  َنْظَرُتَك إإلى
االَحقِّ ُكلِِّه.   

 
اِاْسَأُلواا ُتْعَطْواا. ااْطُلُبواا َتِجُدوواا. اِاْقَرُعواا يُیْفَتْح َلُكْم. َألننَّ ُكلَّ َمْن يَیْسَألُل ِلَذِلَك َقالَل يَیسوعُع: " 

، يُیْعِطيیِه يَیْأُخُذ، وَوَمْن يَیْطُلُب يَیِجُد، وَوَمْن يَیْقَرعُع يُیْفَتُح َلُه. أَأمْم أَأييُّ إِإْنَسانٍن ِمْنُكْم إِإذَذاا َسَأَلُه ااْبُنُه ُخْبًزاا
وْوَالدَدُكْم َعَطايَیا َحَجًراا؟ وَوإِإنْن َسَأَلُه َسَمَكًة، يُیْعِطيیِه َحيیًَّة؟ َفِإنْن ُكْنُتْم وَوأَأْنُتْم أَأْشَراارٌر َتْعِرُفونَن أَأنْن ُتْعُطواا أَأ

"َرااتٍت ِللَِّذيیَن يَیْسَأُلوَنُه!َجيیَِّدةًة، َفَكْم ِباْلَحِرييِّ أَأُبوُكُم االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِت، يَیَهُب َخيْی  
 

يَّ يَیِجُب عليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ إإْبليیَس يَیُشنُّ َحْرًبا دَدااِئَمًة َعَليْینا، وَوأأنَُّه يُیحاوِولُل أأنْن يُیَقلَِّد ااَهللا االَعِلوَو 
وَوَهذاا ُهَو َما رَرأأيْیناهُه يَیْحُدثُث ِعْنَدما أأْلقى َهارروونُن َعَصاهُه َفَصارَرتْت ُثْعباًنا. َفَقْد في أأْعمالٍل َكثيیَرةة. 

ااْبَتَلَعْت  َهارروونَنوَوَلِكْن َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ َعَصا وَوَقلَُّدوواا ذَذِلَك.  االِمْصِريیُّونَنَجاَء االَعرَّاافونَن 
أأمَّا ِفْرَعْونُن َفَقِد اازْزدداادَد ِعنادًداا وَوإإْصراارًراا َعلى َعَدمِم إإْطالقِق َبني إإْسراائيیل.ِعِصيیَُّهْم.   

  
-14وَوااآلنْن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  18:  
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�ب� �ُِ��َ��:  ْ�َ�. «�ُ�� �َ��َل �ا��� �َْ�ُ� �ِْ�َ�ْ��َن َ���ِ��ٌ. �َْ� �أَ�َ� �أ�َْن ��ُْ��َِ� �ا���
�َ��ِح. �إِ����ُ ��َْ�ُ��ُج �إِ�َ� �اْ�َ��ِء٬، �َو�ِْ� �ِ�ِ�َ���ِِ� َ��َ� �ا�ِْذ���َھْ� �إِ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن �ِ�  �ا���

�ب�  �َْ� َ�����ً �َ�ُْ�ُ����َھ� �ِ� ��َِ��َك. �َو�َ�ُ��ُل ��َ�ُ: �ا��� َ���َِ� �ا����ْ�ِ�. �َو�اْ�َ�َ�� �ا���ِ� �ََ���
���ِ�. �إِ���ُ �اْ�ِ�ْ�َ��ا��ِ����َ� �أ�َْرَ��َ�ِ� �إِ��َْ�َ� �َ��ِ�ً: �أ�َْط�ِْ� َ�ْ��ِ� ��ِ�َ�ْ  �ُُ��و�ِ� �ِ� �اْ��َ��

 : �ب� : ��ِ�َ��ا �َْ�ِ��ُف �أَ��� �أَ�َ� �ا��� �ب� �َو���ُھَ��َذ�ا َ���� �ا��َن �َْ� �َْ�َ�ْ�. ���ھَ�َ��ا ��َ�ُ��ُل �ا���
�ُل  ���َھ� �أَ�َ� �أَْ�ِ��ُب �ِ�ْ�َ�َ�� �ا���ِ� �ِ� ��َِ��ي َ��َ� �اْ�َ��ِء �ا��ِ��ي �ِ� �ا����ْ�ِ� ��َ�َ�ََ���

 �ُ�َ �ا��ِ��ي �ِ� �ا����ْ�ِ� �َو��َْ��ُِ� �ا����ْ�ُ�. ��َ�ََ���ُف �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �أ�َْن �َدً��. �َو��َُ���ُت �ا���
».��َْ�َ��ُ��ا َ��ًء ِ�َ� �ا����ْ��ِ   

 
امَم ِفْرَعْونَن أأووَّلَل َمرَّةة. أَأَموَوَهارروونُن وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، يیا َصديیقي، َما َحَدثَث ِعْنَدما وَوَقَف ُمْوَسى  

َفَقالَل ». أَأْطِلْق َشْعِبي ِليُیَعيیُِّدوواا ِلي ِفي ااْلَبرِّيیَِّة«االرَّببُّ إِإلُه إِإْسَرااِئيیَل:  هَكَذاا يَیُقولُل"َلُه:  االَفَقْد َق
َمْن ُهَو االرَّببُّ َحتَّى أَأْسَمَع ِلَقْوِلِه َفُأْطِلَق إِإْسَرااِئيیَل؟ َال أَأْعِرفُف االرَّببَّ، وَوإِإْسَرااِئيیَل َال «ِفْرَعْونُن: 
: َعلى ِلسانِن االرَّببِّ ِلُمْوَسى أأنْن يُیَعرِّفَف ِفْرَعْونَن باِهللا االَحقيیقيِّ ِبأنْن يَیقولَل َلُه". وَوَكانَن يَیْنَبغي »أأْطِلُقُه
َفإنْن َكانَن ِفْرَعْونُن يُیريیُد أأنْن يَیْعِرفَف االرَّببَّ االَحقيیقيَّ، َفإننَّ االرَّببَّ  ".ِبهَذاا َتْعِرفُف أَأنِّي أَأَنا االرَّببُّ"

-19ْعداادد َنْقَرأُأ في ااألَسيُیْعِلُن ذَذااَتُه َلُه. وَو 24 :  
 

�ب� �ُِ��َ��:  �ُْ� ��َِ���ُر�و�َن: ُ�ْ� َ�َ���َك �َوُ��� ��ََ��َك َ��َ� ِ���َ��ِه «�ُ�� �َ��َل �ا���
�ا٬�َ������ِ�ْ�ِ�ْ، َ��َ� �أَْ��َ���ِر���ِھْ� �َوَ��َ� َ�َ��ا��٬�ْ�ِ��ِ، �َوَ��َ� �آ٬�ْ�ِ��ِ��َ، �َوَ��َ� ُ��� 

�ِ� ُ��� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �ِ�  ُ�ْ��ََ�َ���ِت ِ���َ����ِھ�ِ�ْ� �ِ�َِ���َ� �َدً��. ��َ�َُ���َن �َد�مٌ 
. �َر�ََ� ». �ا�َْ�َ���ِب �َو�ِ� �ا�َْ�َ���رِ  �ب� �َ�ََ�َ� ���ھَ�َ��ا ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن َ�َ�� �أََ�َ� �ا���

�اْ�َ�َ�� �َوَ�َ��َب �اْ�َ��َء �ا��ِ��ي �ِ� �ا����ْ�ِ� �أََ���َم َ��ْ��َْ� �ِْ�َ�ْ��َن �َو�أََ���َم ُ���ُ��ِن 
�َل ُ��� �اْ�َ��ءِ  َ�ُ� �ا��ِ��ي �ِ�  َ���ِ�ِ��ِه٬، �َ�ََ��� �ا��ِ��ي �ِ� �ا����ْ�ِ� �َدً��. �َوَ���َت �ا���

�ا����ْ�ِ� �َو�أَْ��ََ� �ا����٬�ُ�ْ، �َ�َْ� ��َْ�ِ��ِر �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �أ�َْن ��َْ�َ��ُ��ا َ��ًء ِ�َ� �ا����ْ�ِ�. �َوَ���َن 
�ا�ُ� ِ�ْ�َ� َ���َِ� �ِِ�ْ�ِ����ِھْ�. �َ��ْ  �ُم �ِ� ُ��� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. �َو�ََ�َ� َ��� �َ�� �َْ�ُ� �ا���

. �ب� �ُ�� �اْ�َ�َ��َف �ِْ�َ�ْ��ُن �َو�َدَ�َ� ��َْ���َ�ُ  �ِْ�َ�ْ��َن �َ�َْ� ��َْ�َ�ْ� ��٬��َ�َُ، َ�َ�� �ََ���َ� �ا���
�ْ� �َْ���َ�ُ �إِ�َ� ���ھَ��ا �أ�َْ�ً��. �َوَ��ََ� َ�ِ���ُ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� َ�َ��ا�َِ� �ا����ْ�ِ� �َْ�ِ�  �َو�َْ� ��َُ���

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

ووَنْقَرأأ ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، َعِن االضَّْرَبِة ااألوولى االتي وَوجََّهها االرَّببُّ إإلى ِفْرَعْونَن 
وَوَمرَّةًة أأخرىى، َقامَم االَعرَّاافونَن ِبَتْقليیِد َما َفَعَلُه َفَقْد َصارَر َنْهُر االنِّيیِل دَدًما. وَوِمْصَر، وَوِهَي َضْرَبُة االدَّمِم. 

وَوَمَع ذَذِلَك، َفإننَّ َقْلَب ِفْرَعْونَن َقْد أَأْغَلَظ وَوااْشَتدَّ أأْكَثَر ِمْن ذِذيْي َقْبل.ُمْوَسى.   
 

نقرأأ ااآلنن عزيیزيي االمستمع االعددد االخامس وواالعشريین من ااألصحاحح االسابع ووااألعداادد  
:ااألصحاحح االثامنااألرربعة ااألوولى من   

 
�ب� �ُِ��َ��:  �ب� �ا����ْ�َ� �َ��َل �ا��� � َ�ُ��َْ� َ�ْ�َ��ُ �أ�َ����ٍم �َْ�َ� َ�� َ�َ��َب �ا��� �َو�َ��

: �أ�َْط�ِْ� َ�ْ��ِ� ��ِ�َْ��ُُ��و�ِ�. « �ب� �ا�ْدُ�ْ� �إِ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن �َو�ُْ� ��َ�ُ: ���ھَ�َ��ا ��َ�ُ��ُل �ا���
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�َ��ِد�ِع.  �َو�إ�ِْن ُ�ْ�َ� �َ��َ� �أ�َْن �ُْ��ِ��َُ�ْ� ��ََ�� �أَ�َ� �أَْ�ِ��ُب َ�ِ���َ� �ُُ��ِ�َ� �ِ����
��َ�َ��ِ�ُ� �ا����ْ�ُ� َ��َ��ِد�َع. �َ�َْ�َ�ُ� �َو�َْ�ُ�ُ� �إِ�َ� ��َْ��َِ� �َو�إِ�َ� ِ�ْ�َ��ِع �َِ��اِ�َ� 
�َوَ��َ� َ�ِ���ِ��َك �َو�إِ�َ� ��ُ�ُ��ِت َ���ِ�ِ��َك �َوَ��َ� َ�ْ��َِ� �َو�إِ�َ� �َ�َ���ِ�ِ��َك �َو�إِ�َ� 

�َ��ِد�عُ  َ�َ��ِ��َِ�. َ���َْ��َ  ».�َوَ��َ� َ�ْ��َِ� �َوَ���ِ�ِ��َك �َْ�َ�ُ� �ا���  
 

وَوَنْحُن ُهنا أَأمامَم االضَّْرَبِة االثَّاِنيَیِة وَوِهَي االضَّفادِدعع. وَوَتْجُدرُر ااإلشارَرةُة إإلى أأننَّ االِمْصِريیِّيیَن  
ة، َلْم يُیحاوِولِل ااألفاعي. ِلَذِلَك، ِعْنَدما َتَحوََّلْت َعصا َهارروونُن إإلى َحيیَّاالُقَدماَء َكاُنواا يَیْعُبدوونَن 

. االِمْصِريیُّونَن أأنْن يَیْقُتلوها. َكَذِلَك، َكانَن االِمْصِريیُّونَن االُقَدماَء يَیْعُبدوونَن َنْهَر االنِّيْیل ِبَسَبِب أأَهِميیَِّتِه
ِلَهِتِهِم وَوِعْنَدما َتَحوَّلَل َنْهُر االنِّيیِل إإلى دَدمٍم، َكانَن ااُهللا االَحيُّ يُیَوجُِّه َضْرَبًة أُأخرىى إإلى إإَلٍه آآَخَر ِمْن آآ

–وَوَقْد َكاُنواا يَیْعُبدوونَن أأيْیًضا االضَّفادِدعَع. ِلَذِلَك، َلْم يَیَتَمكَُّنواا ِمْن َقْتِلها للسََّبِب َنْفِسِه االزَّااِئَفة.  أأيْي ألنَّها  
َلَديْیِهم.  ُمَقدََّسٌة  

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  

 
�ب� �ُِ��َ��:  ��ََ��َك �َِ�َ���َك َ��َ� �ا�َْ��َ���ِر �ُْ� ��َِ���ُر�و�َن: ُ��� «�َ�َ��َل �ا���

�َ��ِد�َع َ��َ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ��َ  َ��ا�ِ� �َو�ا�َ���ِم٬، �َو�أَْ�ِ�ِ� �ا��� �ََ��� ���َھ��ُر�و�ُن ». �َو�ا���
�َ��ِد�ُع �َوَ���ْ� �أ�َْر�َض ِ�ْ�َ�. �َو�ََ�َ� َ���َِ�  ��ََ��هُ َ��َ� ِ���َ��ِه ٬�َ�ْ�ِ، �ََ�ِ�َ��ِت �ا���

�ا�ُ��َن �ِِ�ْ�ِ����ِھْ� �َو�أَْ�َ��ُ  �َ��ِد�َع َ��َ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�.�اْ�َ��� �و�ا �ا���  
 

 وَوَلِكنَُّهْم َلْم يُیزيیُلواا االضَّْرَبَة، َبْل .إإذًذاا، َفَقْد َقلََّد االَعرَّاافونَن االِمْصِريیُّونَن َهِذهِه االُمْعِجَزةَة أأيْیًضا 
ْشِكَلَة َبَدًلا ِمْن زَزاادُدوواا ِمْن َتكاُثِر االضَّفادِدعِع االُمْزِعج! ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َكاُنواا يُیضاِعفونَن االُم

َحلِّها!  
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

�َ��ِد�َع «�ََ�َ�� �ِْ�َ�ْ��ُن ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن �َو�َ��َل:  �ب� ��ِ�َْ��ََ� �ا��� َ�����َ� �إِ�َ� �ا���
�ب�  ْ�َ� ��ِ�َْ��َُ���ا �ِ��� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن: �َ�َ��َل ُ��َ�� ». َ���� �َوَ�ْ� َ�ْ��ِ� �َ��ُْط�َِ� �ا���

�َ��ِد�ِع َ�ْ�َ� « َ����ْ� �ِ� َ��َ� �أَُ���� �َْ��َِ� �َو�َْ�ِ� َ���ِ�ِ��َك �َوَ�ْ��َِ� �ِ�َْ�ِ� �ا���
َ��َْ��َِ�. �َِ�ْ� «�َ�َ��َل: ». َ�ً��ا«�َ�َ��َل: ». �َوَ�ْ� ��ُ�ُ��َِ�. �َو�ِ����َ�� �َْ��َ� �ِ� �ا����ْ��ِ 

�ب� �إِ��ِ��َ  �َ��ِد�ُع َ�ْ�َ� �َوَ�ْ� ��ُ�ُ��َِ� �َْ�ِ��َف �أ�َْن ��َْ�َ� ِ�ْ�ُ� �ا��� �. �َ�َْ��َ�ُِ� �ا���
».�َوَ���ِ�ِ��َك �َو٬�َِ��ْ�َ، �َو�ِ����َ�� �َْ��َ� �ِ� �ا����ْ��ِ   

 
أأنْن َليْیَس ِمْثُل أَأْعَطى ُمْوَسى ِفْرَعْونَن ااْمتيیازَز َتْحديیِد وَوْقِت ااْسِتجاَبِة ااِهللا االصَّالةَة ِلَكْي يَیْعَلَم   

وَوَقْد َطَلَب ِفْرَعْونُن أأنْن ُتْرَفَع االضَّفادِدعُع َعْنُه في االيَیْومِم االتَّالي. وَوَقْد َكانَن يَیأَمُل أأنْن  االرَّببِّ ااإلَلِه االَحيِّ.
َتْخَتفي االضَّفادِدعَع َقْبَل ذَذِلَك ِلَكْي ال يَیعودَد االَفْضُل في ذَذِلَك إإلى إإَلِه االِعْبرااِنيیِّيین.  

 
-12: 8وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  15:  
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�ب� ِ�ْ�  �ُ��  َ�َ��َج ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن ِ�ْ� �َُ��ْن �ِْ�َ�ْ��َن٬، �َوَ�َ��َخ ُ��َ�� �إِ�َ� �ا���

�ب� َ��َْ��ِل ُ��َ��. �ََ���َِ�  �َ��ِد�ِع �ا���ِ� َ�َ���ََ�� َ��َ� �ِْ�َ�ْ��َن٬، �َ�ََ�َ� �ا��� �أَْ�ِ� �ا���
�و�ِر �َو�اْ�ُ��ُ��ِل. �َوَ�َ�ُ�����َھ� �ُ  �َ��ِد�ُع ِ�َ� �اْ���ُ�ُ��ِت �َو�ا��� َ�ً�� َ���ِ�َ��ةً َ���� �أَْ��َ�َِ� �ا���

� �َر�أ�َى �ِْ�َ�ْ��ُن �أَ����ُ �َْ� َ�َ�َ� �اْ��ََ��ُج �أَْ��َ�َ �َْ���َ�ُ �َو�َْ� ��َْ�َ�ْ�  �ا��َْر�ُض. �َ�َ��
. �ب� ��٬��َ�َُ، َ�َ�� �ََ���َ� �ا���  

 
سى وَوهارروونن، َبْل أَأْغَلَظ إإذًذاا، َمَع أأننَّ االرَّببَّ أَأْهَلَك االضَّفادِدعَع، َفإننَّ ِفْرَعْونَن َلْم يَیْسَمْع ِلُمو 

ِمْن َجديید! وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا أَأْعَطى ِفْرَعْونَن االُفْرَصَة ِتْلَو ااُألخرىى للتَّْوَبِة، وَوَلِكنَُّه ُهَو االَّذيي  َقْلَبُه
َكانَن يُیْغِلُظ َقْلَبُه.   

 
االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.  َسُنتاِبُع دِدررااَسَة ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج في االَحْلَقِة

آآميین!  
 
  

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

َتكونَن َشْوقَق ُقلوِبنا ُهَو أأنْن  وَوَلِكنَّ. اهَه َمَحبَِّة ااِهللاَقادِدرٌر أأنْن يُیْغِلَظ َقْلَبُه ُتَجإإننَّ ُكلَّ وَوااِحٍد ِمنَّا 
آآميین!. َمَحبَِّتِهااِهللا وَوُقلوُبنا َليیَِّنًة دَدااِئًما ُتجاهَه   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
 

َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن َتْعِقَد االَعْزمَم على ااْسِتْخداامِم االُحرِّيیَِّة االتي َمَنَحَك 
َتْسُلَك في َطاَعِة ااِهللا ااُهللا إإيیَّاها ااْسِتْخَدااًما َصحيیًحا. وَوأأْفَضُل ااْسِتْخداامٍم ِلُحرِّيیَِّة ااإلرراادَدةِة ِهَي أأنْن 

َتْنَتِظُركَك َدةَة ُتْرَجى ِمْن ُمقاوَوَمِة َمشيیَئِة ااِهللا. َبْل إإننَّ ُهناكَك َبَرَكًة َعظيیَمًة االَحقيیقيِّ االَحيِّ. َفال َفاِئ
باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!ِعْنَدما ُتَسلُِّم َقْلَبَك وَوَحيیاَتَك للرَّببِّ ااإلَله.   


