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لبرَة . و لكي هللا لن َسهح له لقذ وات ووسى الزي قاد طػب هللا للخروج وي وصر و ٌف ا

أى َذخل بهن إلى أرض الهوؼذ . و لقذ تسلن َضوع هزه الهههة بػذ ووت ووسى , و رلك بػذ 

( . كاى هو و كالب  66،  65 ، 57خذوة و تذرَب غوَل , فقذ ظهر كثًٍرا ٌف البرَة     ) اٌظر خر 

لذخول أرض الهوؼذ بًٍها تهرد و  الوحٍذَي اللزَي ؼاطا ٌف هزه الفترة ألٌهها أوصٍا بالتقذم

( بالرغن وي أى هللا قذ وؼذهن بأرض الهوؼذ , ولكي كاى  63 47خاف الكثٍروى )اٌظر ؼذ 

َجب أى َجاهذوا لكً َذخلوا ٌف هزا الوؼذ . وهزا السفر َحتوي ؼلى دروس حٍة ؼي الحروب 

                                          التً ًَبغً أى ٌجتاز فٍها للحصول ؼلى الوؼود التً أؼذها لًا هللا

 (  44 – 45 ، 7) قارى ؼبراٌٍٍي 
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ال َهكي أى ٌحذ وػاوالت هللا ٌف طخص واحذ أو استرتٍجٍة واحذة , فٍجب أى َػرف بًو 

اسرائٍل أٌه بالرغن وي ووت ووسى سٍستهر هللا ٌف قٍادته لهن وي خالل َضوع . لقذ كاٌت 

 ( .  45:  8 – 4وههة َضوع األولى أى َػذ الضػب لذخول أرض الهوؼذ      ) َص 

واهً الوصاَا التً َجب أى َعٍػها َضوع ؟ و وا هً التأكٍذات التً أخزها للهههة ؟ 

 توقف لتصٌل ألي طخص تػرفه َواجه ؼهالً كًٍٍرا . 

كتب كل الضغوط الهختلفة التً اختبرتها و ورت بها .   تخٍل ٌفسك ٌف وكاى راحاب و ا

 ( .  64:  44وا هً السهات الرئٍسٍة لضخصٍتها ) اٌظر ؼب 

 ا هو تأثٍر إَهاى راحاب ؼلى الجاسوسٍي و ؼلى َضوع ؟ و 

" ال َبرح سفر هزه الضرَػة وي فهك . بل تلهج فٍه ٌهاًرا و لٍالً لكً تتحفظ للػهل حسب 

 (  ;:  4كل وا هو وكتوب فٍه . ألٌك حًٍئز تصلح غرَقك و حًٍئز تفلح " ) َضوع 

وا وذى حرصك ألى تسهح لكلهة هللا أى َكوى لها وكاى رئٍسً و وركسي ٌف العرَقة التً 

 تًظن بها حٍاتك ؟ 

( لقذ اختارت هزه األسباط اى أى تستقر ٌف الضفة الضرقٍة , و لكًها  ;4 – 45:  4الحظ ) َص 

 ؼبرت ٌهر األردى لتساؼذ ٌف االستٍالء ؼلى الجاٌب الغرٌب . 
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لقذ كاى الًهر ٌف وقت فٍضاٌه , وكاٌت أرض الهوؼذ تقغ ؼلى الجاٌب اآلخر وًه . لن َرتػب 

 ًضا لن َحاولوا أى َػبروه ببراؼتهن , ولكي بذال ً وي رلك أؼعى هللا لٍضوع اإلجابة . الًاس وأَ

    اكتب قائهة بالثالثة أفػال التً َجب أى َفػلها بًو إسرائٍل قبل أى َػبروا ٌهر األردى

 ( .     واهً الذاللة ٌف كل حالة ؟   46  ،  9  ،  8:  6) َص 

ة . الهجهوؼة األولى ٌف الهكاى الزي وقف فٍه الكهًة لفذ تن بًاء وجهوؼتٍي وي الحجار   

ٌف الضفة الضرقٍة , و األخرى كاٌت ٌف الهػسكر األساسً ٌف الغرب . اكتب األسباب التً 

 دؼت إلى تضٍذ هزه الًُصب التزكارَة . 

كٍف كاى لػبور الًهر دالته ٌف إرساء وكاٌة َضوع كخلٍفة لهوسى ؟ هًاك أحذاث ٌف   

حٍاتًا تكوى أؼهذة الحجارة وهً طهادة ؼلى أواٌة هللا وتأكٍذ لرؼاَته لًا ٌف الهستقبل . وا 

الهوجودة ٌف حٍاتك ؟ اطكر هللا ؼلى هزه األحذاث التً برهًت ؼلى هً أؼهذة الحجارة 

 اهتهاوه بك . 

 ( كاى تابوت الػهذ َحتوي ؼلى لوحً الضرَػة .  7:  6والحظة : ) َص 
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بػذ تضٍذ الحجارة التزكارَة أؼعى هللا ٌوًؼا آخر وي التزكارات  و هو الختاى و الفصح . فلقذ 

و لكي لن  ،(  47 – 4:  :4ى الختاى هو الػالوة للػهذ الزي قعػه هللا وغ إبراهٍن ) تك كا

                                 َحفظ الضػب هزا ٌف أثًاء البرَة . و الفصح كاى َزكرهن بالخروج وي وصر

           ( . و كاى وي الحهاقة ؼسكرًَا أى تجرح كل جٍضك ) بواسعة الختاى (  :5 – 4:  45) خر 

 و لكي حكهة هللا وختلفة ؼي حكهة الػالن . ، ثن تحتفل بالفصح 

 واهً الذاللة التً تضٍر الٍها تلك األوور ٌف الفترة التً تسبق الحروب وباطرة ؟ 

               ( . لقذ توقف الهي 48 – 46:  8ؼبر بكلهاتك ؼي أههٍة وا ؼهله َضوع ٌف ) َص   

و الهذًَة  ( ولن تكي هًاك وسٍلة للرجوع إلى البرَة . و كاى وقت اإلؼذاد قذ اٌتهى 49) خر 

الهائلة أرَحا تقغ ٌف وذخل أرض الهوؼذ و بالحصول ؼلٍها كاٌت الخعة هً أى َتركوا 

 وواقػهن ٌف األرض ثن ًَضروا ٌف األرجاء الهختلفة .

واهً الصفات التً أظهرها بًو إسرائٍل أثًاء سقوط أرَحا ؟ بأي العرق َهكي التهثل    

بهن ؟ إلى أي وذى َصل إدراكك بأى الهؤوًٍي وضتركوى فػالً ٌف حرب روحٍة ؟ و كٍف 

                (  ;4 – 43:  9) أف    ،  (  7 – 6:  43كو 5)    تحارب ٌف هزه الحرب ؟ استخذم 

 لترى كٍف َهكي أى تعبق هزا ؼلٍك . 
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سلن للتجربة و الضػب قذ خضغ حتى ٌف قهة االٌتصار ٌف أرَحا تجذ أى ؼخاى قذ است

  للكبرَاء . فالله َعلب وًا غاؼة كاولة  و ؼصٍاى طخص واحذ وي الجهاؼة .

كتب قائهة توضح فٍها لهارا فضل إسرائٍل ٌف هشَهة ؼاي ؟ واهو التصرف الزي كاى    ا

وي الضروري أى َتخز لٍػالج خعأ الضػب وي قبل أى ًَتصر طػب إسرائٍل ٌف ؼاي ؟ هل 

كبر وي الًاس ؟ قذ َكوى هزا  َهكًك أى تتزكر حادثة فٍها أثرت خعٍة فرد ؼلى وجهوؼة أ

 كًٍسة . صَل لكًٍستك ٌف ضوء هزا األور .  سبباً ٌقص الًهو ٌف ال

 ( ؟  8:  86 ،  5:  >8اتك ) إش لهارا َجب أى تتخز ووفًقا وي الخعٍة التً تحذث ٌف حٍ  

رد فػل طػب اكتب وبادىء الًصرة التً تستخرجها ٌتٍجة لهزا الحذث ؟ كٍف كاى   

 ( ؟  68 – 63:  ;إسرائٍل لالٌتصار ؼلى ؼاي بالهقارٌة وغ رد فػلهن ٌف أرَحا ) َص 

( إى القرؼة الهقذسة كضف ؼي الضخص الهزٌب وإى كاٌت كٍفٍة  47:  :ولحوظة : ) َص 

 ( . 66:  ;حذوث هزا غٍر وػروفة بالضبظ . ) َص 
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( بأٌه سٍعرد أواوهن األون , و بالرغن وي  9 – 4:  :لقذ وؼذ هللا طػب إسرائٍل ٌف ) تث 

زا األور إال أى طػب إسرائٍل كاى وستػًذا ألى َبرم وػاهذة وغ جبػوى . اٌظر إلى وػرفة ه

 الخرَعة و أٌت تقرأ هزَي األصحاحٍي .

 كٍف ُخذع اإلسرائٍلٍوى وي الجبػوٌٍٍي ؟ واهً األخعاء التً ارتكبها بًو إسرائٍل ؟   

كُتضف الخذاع , واهها القراراى اللزاى اتخزهها القادة ) َص     ( ؟ 54 – 53:  >ؼًذوا ا

بالرغن وي أى القسن قذ ُقعغ بذوى ووافقة هللا , اإل أى هللا توقغ وي اإلسرائٍلٍٍي أى   

 ( لترى وارا حذث ؼًذوا ُكسر الػهذ فٍها بػذ ؟  9 – 4:  54صن 5قرأ َحفظوه . ) ا

لتً َػهل بها هللا . اكتب كٍف أى هشَهة الهلوك الخهسة ال َوجذ قالب ثابت للكٍفٍة ا  

 كاٌت تختلف ؼي سقوط أرَحا و استٍالء بًً إسرائٍل ؼلى ؼاي . 

بأي العرق ُتَجّرب بأى تساوم ؟ وثال : غرَقة قضائك لوقتك , األفكار التً تضغل  

 بالك ٌف لحظات فراغك . 

كوى وستػذاً ألى َجػلك صّل ألى َحهٍك هللا وي أى تقوم بالهساووات ؼًذوا ت 

 وًصًرا .

 

 

 

 



7 
 

( استخذام خرَعة لتتبغ الحروب ضذ ولوك الضهال ؟ واهو أساس  44اقرأ ) أصحاح       

 ٌجاح َضوع ؟

ستخذام لقذ ؼاول اإلسرائٍلٍوى الضػوب الهعرودة وي كًػاى وػاولة قاسٍة : ا  

 :                                           الضواهذ اآلتٍة لترى إى كاى هًاك تبرَر لهزه العرَقة ٌف الهػاولة 

 (  8 – 7:  >,   تث    45:  >خر  ، 49:  48) تك 

 ( . > – ;:  ;4واهً األوور التً تضبه هزا ٌف الحٍاة الهسٍحٍة ؟ ) وت 

    

        

  

 


