
  حل هللا لإلنھاك
  
  ٦الفصل 

  ٢٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .نتعلم من حیاة موسى، ونفھم كیف ولماذا استخدم هللا رجل مثل موسى :الھدف

بُّ لُِموَسى َوھَاُرونَ ١٢ َسانِي أََماَم أَْعیُِن بَِني ِمْن أَْجِل أَنَُّكَما لَْم تُ «: فَقَاَل الرَّ ْؤِمنَا بِي َحتَّى تُقَدِّ
  )١٢:٢٠عدد. (»إِْسَرائِیَل، لِذلَِك الَ تُْدِخالَِن ھِذِه اْلَجَماَعةَ إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْعطَْیتُھُْم إِیَّاھَا

بُّ أَْن تَأُْخَذ اأَْنَت ُمْستَِحقٌّ أَیُّھَا «١١ ألَْشیَاِء، َوِھَي الْقُْدَرةَ، ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ اْلَكَراَمةَ وَ اْلَمْجدَ وَ الرَّ
  )١١:٤رؤیة . (»بِإَِراَدتَِك َكائِنَةٌ َوُخلِقَتْ 

 
أسرار  أحد موسى ھيخطیئة . دخول أرض المیعادبأبدا  لھ سمحیُ  لمإنھ ألمر محزن أن ندرك أن موسى 

الخطیئة التي  .من اآلخرینمستوى أعلى للقادة  لدیھ ھو،  ھو الذي یحدد ما ھو حق وعادلهللا. سفر العدد
علم موسى انھ سیكون دائما معھ و أن موسى  هللا. المجد هللا أمام الناس إعطاءعدم  ھيموسى  ھاارتكبت

أَِمْن ھِذِه "موسى الشعب،  سأل  ،الغضب وقت ولكن في. التي یستخدمھا هللا للخالص العظیم داةاألسیكون 
ْخَرِة نُْخِرُج    .معجزة ھذه الأعطى نفسھ بعض الفضل في ف) ١٠:٢٠عدد ( "لَُكْم َماًء؟الصَّ

، و جسدیا وعاطفیاقد یشعر باإلنھاك عظیم هللا الأنھ حتى شعب  نتعلمقصة أخرى ھامة حول موسى، من 
  .خدمةالمن  كلعب من الخدمة، ولكن ال ینبغي أن یأن یتشعب هللا فمن الطبیعي ل. عقلیا

في نظر . متاحین لھأشیاء غیر عادیة من خالل ناس عادیین جدا  یُسر أن یفعل أن هللاوضح حیاة موسى ت
، و خطیئة إنھاك موسىنحن نرى عظمة موسى، وسفر العدد، في . أن تكون متاحأعظم قدرة ھو هللا، 

  .بنفس الطریقةنا هللا یرید استخدام. متاحا لدیھموسى ألنھ كان  استخدمولكن هللا . موسى
  

 
  

  



  .ضل إجابةأف اختر
 . ھذا ال یعني أنھ كان ضعیفا، "ودیع"د بأن موسى كان یخبرنا سفر العدعندما ؟ و خاطئةصحیحة أ -١
 . فعل مشیئتھالتعلیمات من هللا وأراد أن یطیع هللا ویموسى أخذ ؟ أو خاطئة صحیحة -٢
  . هللا لدیھ نفس المعاییر للقادة وغیرھم من الناس ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر ذلك،ذكر خالف ما لم ی
 
 ؟كیف تكلم هللا لموسى -٤
 في شفرة سریة -أ

 فقط على قمم الجبال -ب
 جدا بطریقة نادرة -ج
  وجھا لوجھ -د

 
 ؟على موسىهللا  عرض -٥
 أمة جدیدة من موسى ویصنع إسرائیللقضاء على ا -أ

 جعل موسى یعیش إلى األبد كملكأن ی -ب
 سرائیل إلى مصرإ أن یُرجع -ج
  یشكو أبدا مرة أخرىمطیعا وال جعل إسرائیل أن ی -د

 
 ؟لماذا لم یدخل موسى أرض المیعاد  -٦
 . جدا كان مسن -أ

 . عاد إلى مصر -ب
 . ، لذلك هللا لم یسمح لھأخطأ ألنھ -ج
  . یصل ھناك أنقبل وجد بیت أفضل  . د

 
 ؟خطیة موسى أحزنت هللالماذا   -٧
 . امن خالل ضرب الصخرة مرتین بدال من مجرد التحدث إلیھ هللا موسى عصى -أ

 . غاضبة إلى إسرائیلال ھكلماتبموسى لم یكرم هللا  -ب
 . أي شخص آخر أكثر منموسى  أوثق في عالقتھ معكان هللا على مستوى  -ج
  كل ما سبق -د

 
 ؟قال لھ هللاموسى من رعایة جمیع الناس، ماذا  تعبعندما   -٨
 رضي أو لم یرضى، سواء طاعةال یھعل -أ

 ار بعض الناس لمساعدتھأن یخت -ب
 عود إلى العملیلحصول على بعض الراحة ثم ا -ج
  یتعبواأن الناس العظماء لیس من المفترض أن  -د

 
 ؟كیف تكلم هللا إلى بلعام -٩
 بصوت عال كالرعد -أ

 من خالل حمار - ب
 نسخة من الكتاب المقدس من -ج
 من خالل أصدقائھ - د

 



 ؟ھمتخدسیهللا ل هالشخص الذي یختار من ھو - ١٠
 كبیرةال القدرات أصحابفقط  -أ

 فقط أولئك الذین ال یرتكبون األخطاء أبدا -ب
 المھمینفقط أولئك  - ج
  ویكون متاحا، أي شخص یثق في هللا - د

 

، كذلك ھل تذكر أي شيء طلبھ منك هللا؟ إذا كان األمر؟ یمكنك أن تكون متاحا لیستخدمك هللاكیف 
 ما ھو؟

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

  

وملتزم  قدم نفسك لھ كخادم متاحا..لھ ما أن تكون وفیاقل لھ أنك ترید دائ، وأشكر هللا ألمانتھ معك
  . دائما كل الكرامة والمجد و السلطة على حیاتك و أخبره بأنھ ھو ربك وإلھك، وأعطھ .مشیئتھ أن تصنع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

ما ) ١١ سفر العدد أنظر(؟ حدث مع موسىكما  نھكی أن هللا كیف یمكن لرجل ربما كان أعظم رجال -١
؟ المحیطةظروف المن جراء العمل أو  أن تكون منھكا ومحبطاھو الفرق بین أن تكون متعبا جسدیا و

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 موسى (؟ بقیادة الشعب إلى أرض المیعادسمح لھ جعل هللا ال یكان كبیرا جدا عن خطیئة موسى  ذاما -٢

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟": ، وقالبدال من أن یتحدث إلیھا ضرب الصخرة    ")أَِمْن ھِذِه الصَّ
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
، كیف؟ موقف هللا تجاه خطیتھ؟ إذا كان األمر كذلكأي وقت مضى عن  ھل اشتكى موسى في -٣

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
؟ لھذا الطلب هللا كیف استجاب طلب موسى من هللا أن یأخذ حیاتھ، ، عندما١١سفر العدد في صالتھ في  -٤

انظر إلى  (؟ مستقیمقلبنا  كان الشيء الصحیح إذا نا هللاسوف یعطیھل ، ئشيء خاطنطلب من هللا عندما 
 )٢٨-٢٦:٨رومیة 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
؟ أن موسى تكلم مع هللا وجھا لوجھ ماذا یعني عندما نقرأ -٥

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
موسى؟  عندأعظم قدرة  تكان ذاما -٦

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

؟ قصة بلعام أن هللا یتكلم من خالل حمارفي  التطبیق التعبدي والعمليھو ما  -٧
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق


