
 ١٨٧سـالة لرا
 

يثريثرونونح ح ممو مو موسى النَّى النَّوسبىبى  
 

(Arabic – Jethro Moses' father-in-law) 
 

 بىبىى النَّى النَّوسوسو مو ممم ح حونونيثريثر :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 الخُفر ِسوِمنأوج رنقر ابعن السيددالع شَرع والثاِمن شَراح الثاِم عحاألص ن ِمنشَرع  : 
 

ى ى  الِذ الِذببعع وهذا الشّ وهذا الشّتَتَ أنْ أنْلُّلُّ تِك تِككك إنّ إنّ..ععاِناِن ص صتَتَى أنْى أنْ الِذ الِذرر األم األمداًداًيي ج جسس لي لي::ىىوسوسو مو ممم ح حفقاَلفقاَل"" 
ممعكعكج ميعاًميعاً ج....ألن ألن األم األم ررأع أع ظمنْنْ ِم ِمظمكتَتَ   ال ال..كستطيعستطيعأن أن تص نَنَ تصععههو و ححددك١.""..ك 
 

 فَ كيم نتعلِة الحكيمِةصيخْشّال لوِك سنفِم .ئاًيشَ سقد الماِبتَلِكابا هركْ ِذدر وٍةصيخْ شَكلِّ نتعلم ِمن إنّنا 
ى  ِفوُلس الرولس بب كتَلقدو .اهب نتجنّفَ كي نتعلمةكم الِحهوز تعنا م فيهى يقع الِتطاِء األخْن وِم.اهذوذو ححنَ

ِهالِترسِنؤِم إلى مى رآّ� آّ��ّن�ّن " :يقوُل ةومي   مما سفكِت فكِتبقَبقَا س بكِت كِتب بلو ".اانَنَ ألجل تعليِم ألجل تعليِمبقدج فر الخُِس باءأنّوج رهب عدأن  
ن جلي رني بى يقِض أناد أرالم حفتِض اهر أم أنكر أد.ىاِنرعب ٍلجر ن عفاعاً ِدرىص الِمجَلى الروس مقتَل
  ا قتلتَا قتلتَممى كَى كَ بقتِل بقتِلتَتَ أنْ أنْررفتِكفتِك أم أم..؟؟اانَنَ علي علي وقاضياً وقاضياًئيساًئيساً ر رعلكعلك ج جننمم" :ىوسما ِلمهد أحقاَلو .نيماِصتخَن ميانيربِع
ى  ِفنسكَ و.نوعر ِفِهج ون ِمبر فهله يقِت أنطلبر وب بالخَعِم سنوعر ِف أنم عِلهى ألنّوس مافَفخَ  ..""؟؟رىرىصصالِمالِم
ض ِمأرداني.و نَهتَاك عفَرِةنَ على ابي ثرون وتزوجنْوأ اهجنْ ِمبها ولدوكَني انأب وها رِم ِلناًاِه كَ حكيماًالًجدي٢.ان  
 

 وحثَدأنّه  نَبيما كانم وسى يرنَى غَعمي ثرونميِه ح.أن ظه رله م الكالر ار ِم نَ بلهيِببنو ِطسع قٍةلي 
  ججرِِر وتخْ وتخْننووععرر إلى ِف إلى ِفلكلكسِِس فأر فأرلملم ه ه فاآلن فاآلن..ممههاخَاخَرر ص صتُتُععمِِم وس وسررصصى ِمى ِمى ِفى ِفبى الِذبى الِذععذلة شَذلة شَ م متُتُأيأي ر رقدقد  "" :ب الر لهوقاَل

 ب الرمطاهع وأ.مهام أمقّى انشَ الِذرم األحرحوا البرب وع. اِهللاِبع شَنقاِذإلى وس م اُهللامد واستخْ."ررصص ِم ِمننبى ِمبى ِمععشَشَ
نصة ِفرى حربهمم عع أثنَاليقَم ِتاء راِلحى  ِفهماءض سينَأر.ولم ِما سعي ثربكلِّون م نَا صاُهللاع م شَع ِهبعج إلى اء 

موسى وباركالر وقاَلب  "اآلنعِل عِلاآلن متُتُمأن أن الر الر ببأع أع ظمِم ِمظم ننج ميع اآلِلميع اآلِل جهوأخَ وأخَةِِةه ذ مذ مححرقةقةروذب ٣."ح ِهللاح ِهللااِئاِئ وذب  
 

 دنْ ِعبع الشَ فوقفَ.ِبعلشّ ِلىقِض ليساًى جاِلوسأى م ره أنّ موسىحِمى ونثري جىِءمى ِلم التاِلويى الِفو 
مى ِموسنالص باح إلى المفقاَل!.اِءس ي ثرِلون مىوس: ""  اِنعالِذى أنْتَ ص رداً األميج سلياِنعالِذى أنْتَ ص رداً األميج سلي....إنّك تِكلُّ أنْتَ وهذا  تِكلُّ أنْتَ وهذا  إنّك 

   فليكن فليكنككححصصى فأنْى فأنْتِِتوو ص صععمم اس اس اآلن اآلن..تَستطيع أن تصنَعه وحدكتَستطيع أن تصنَعه وحدكال ال . . يعاً ألن األمر أعظم ِمنْكيعاً ألن األمر أعظم ِمنْكالشّعب الِذى معك جمالشّعب الِذى معك جم
ى ى  الِذ الِذالطريقَالطريقَ  ممفهفهررعع و و..ععاِئاِئرر والشّ والشّضضاِئاِئ الفر الفرممههمم وعِل وعِل..اوى إلى اِهللااوى إلى اِهللاعع الد الدتَتَ أنْ أنْمم وقد وقد اِهللا اِهللاامام أم أمبِِبععلشّلشّ ِل ِلتَتَ أنَ أنَ كن كن..عكعك م ماُهللاُهللا
يسلكونَسلكونَيههوالع والع مالِذ الِذلََلم ى يى يعملونَملونَعهتَتَنْنْ وأ وأ..هتنظر ِم ِم تنظر ننج ميع الشّميع الشّ جعبِِبعذوى قد ذوى قد رة خَة خَرائفيناَهللا اَهللاائفين أم نَنَ أماءاءم م بغِِغبضينضينالر شْشْ الروةَةَو..وتقيم وتقيم ههمم  

عليعليهمهمر ر ؤسؤساءألوٍف ألوٍفاء ور ور ؤسؤساءئاٍتئاٍت ِم ِماءور ور ؤسؤساءخَ خَاء مماسينو واسين ررؤسؤساءاءع شَشَ عراٍتاٍتر..فيقض فيقض ونلشّلشّ ِل ِلونعكّل كّلبِِبع حين ويكون حين ويكون أن كّل كّل أن   
الدالدعاوى الكَاوى الكَعبيرةِِةبيري ي جيئونجيئونبه به ا إليا إليكوكّل وكّل..ك الد الد ععاوى الصاوى الصغيرةِِةغيريقض يقض ونونه ه ممفيه فْفْفِِف وخَ وخَ..اا فيهع ع ننفِس نفِسن ككفه فه ممي ي حمِِمحلونلونم م ععكك". 
ِمفسعم ِل ىوسوِتصي ثرونكّل وفعَلميِه ح و..ا قاَل م الدرالِتوس ى نتعلما ِمهن مو ىوسيثرون نوجز٤.تٍةِسى  ِفاه  

 

ا ا  م م كّل كّلميِهميِهى على حى على حوسوس م م قص قصلقدلقد " ....هِِهاِتاِتنَنَسس ح حكلِّكلِّ ِل ِلددههشْشْ ي يى أنى أنسسنْنْ وال ي وال يبب الر الراِهللاِهللا  جُلجُلرر  ىىوسوسمم  اركاركببيي: : أوالًأوالً 
صنَنَصععالر الر بب..ففرح ففرح ي ي ثرثرونون  ححممو مو موسىىوسبج ميع الخَميع الخَ بجير الِذر الِذيى صنَنَى صععههالر الر ببم م ععم م وسى النّى النّوسبىبى..و و بباركاركي ي ثرثرونونالر الر بب" 

. ِهاِتسنَى حسنْوال نَ ب الراركا نبتنَي ل."ِمن جميع اآلِلهِة وأخَذ محرقة وذباِئح ِهللاِمن جميع اآلِلهِة وأخَذ محرقة وذباِئح ِهللا  ظمظم أع أعبب الر الر أن أنتُتُمم عِل عِلاآلناآلن" :وقاَل
إن السواِتمتح ثُدبم والفِهِدج لكخْ يبرمِل بعي دفِمِهي نأولى نَاٍب ب حنا الذين انَفتدا الرِمب نذاِب العِد األبىوفتح  
 .شكرال وِدمبالحا نَ قلوبِءة بمْلل كفيِههِذ كَاراًب أخْ إن.ةدي األباةَي الحا لنَنم وضم الصليِبرير بدالص والتب الخَابا بلنَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                               ١٨ – ١٧: ١٨ سفر الخُروج ١
   ١: ٣ &  ٢٥ – ١١: ٢          ،          سفر الخُروج ٤: ١٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
         ١٢ – ١: ١٨ & ١٨: ٤ & ٢٢ – ٢: ٣سفر الخُروج  ٣
         ٢٧ – ١٣: ١٨ سفر الخُروج ٤
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اارِكفلنب لربِظ ولنعم اسمهولنقد ماِئ ذبح الحِدمليتنَ.ِهالِل لج ا نرددم عد اوالنّد بىتسبيح ته: "بارِكارِكبى يا نفِسا نفِسى يى الرى الربب  
 ١."هِِهناِتناِتسس ح ح كّل كّلىىتنستنس  والوالبارِكى يا نفِسى الرب بارِكى يا نفِسى الرب   ..وسوس القد القدههمم اس اسارِكارِكى ليبى ليباطِناطِنى بى با ِفا ِف م موكّلوكّل

 

ا  مأى كّلا ر لمونثريإن  ....""اانَنَددححا وا وههععنَنَ نص نصأنأن""  وزوزججوال يوال ي  ..ااههازازإنجإنج  يرِهقنَايرِهقنَا  ةةظيمظيم ع عورورا أما أمفنَفنَاِداِدتصتص: : ياًياًثانثان 
صنَيعلشّى ِل موسقاَلِبع له : "مما هذا األما هذا األمرتَتَى أنْى أنْ الِذ الِذرص اِناِن صعلشّلشّ ِل ِلعع؟؟بِِبع..م م ا با بالكالكج ساًساًاِلاِل جو و ححددككوج وج ميعالشّ الشّميع عبِِبع  وفٌفٌاِقاِقو  
. . ذا الشّعب الِذى معك جميعاًذا الشّعب الِذى معك جميعاًإنّك تِكلُّ أنْتَ وهإنّك تِكلُّ أنْتَ وه. . داً األمر الِذى أنْتَ صاِنعداً األمر الِذى أنْتَ صاِنعليس جيليس جي  ..؟؟اِءاِءسساح إلى الماح إلى المبب الص الصنن ِم ِمندكندكعِِع

ِمنْك ظمأع راألم ألنِمنْك ظمأع راألم ال ال . . ألنكدحو هنَعتص أن تَستطيعكدحو هنَعتص أن ليتنَ ."تَستطيعا نتعلمنصِلفَ كي األخْح طاءانَاِئ ألحببر وح الووال ِةداع 
يتخَنتركهم بطونويِكلون وأن نقد إم ليالنّهم صيحخِلة المِفةص اِنى أوونأخُاه ذ بأي٢.ِهى حيِن ِفديهم 

 

ا نَ أنّظن نَطأ أن الخَنِم ....ونونصصخِلخِل الم المونونختبرختبر الم المهِِهليليا إا إههوجهوجهى يى ية الِتة الِتة الحكيمة الحكيمصيحصيح النَ النَلُُل اهللا يتقب اهللا يتقبجُلجُلرر: : اًاًثثثاِلثاِل 
ال  .ِلننجزه منفردين انّ ِمظمأع ر األم ألن.قِة بالِثديرين الجِة ذوى الكفاءرين اآلخَاِكرشْإ ون دِهل كِلملع ِلاءُأكفَ
اء د إلسرين آخَاناًي أحمِدستخْ يبالرو. ب الرِدجممل ِلالعى حقل ا ِفنَعا موتنَ إخْتعاون  دونانَدح وهعنَ نص أنستطيعنَ
 ختبرين محباءا أنَليا إهوجها يمة حينَة الحكيمصيحلنَ ِلتقبلين م نكون على أنرصح فلنَ.اة لنَخلصة مصيحنَ
خِلميقوُل.صين س ليمان طريقُطريقُ" :ِهى أمثاِل ِفالحكيمالج اِهاِه الجل مل مستقيمِف ِفستقيم ى عى عيينيهِِهنيأم أم ا ساِماِما سععالم شُشُ المورةِِةورفه فه ووحكيم ٣." حكيم 
 

 رخُخُ: : اًاًابعابعردداماِهللا اِهللام الح الح قيقيقيقيون١١((  ون((  يخاخايفوناَهللا اَهللافون   ))٢٢((ذو ذو و قدو قدرأمنَ أمنَةٍٍةر اءاء  ))٣٣((ي بِغبِغ يضضونونالر ِل ....وةَوةَشْشْ الرِمنطلب اِهللان  أن 
يقيمخُِهمِل على ع تحلوي اماًدبِتن لكالِتفاِت الص ى ذكرها يىثروسو ممح خُ.ون اماًدذوى قد ة خَرائفيناهللا أم ناء 
بِغمضينوةَشْ الر.إن اختي الخُار دام حسباالستح ان البشَسم على الِح القاِئرىِةكمالب ِةشريله ع واقبهالو ةخيم. إن 

  ينينريريصص الِم الِمةِِةكمكم ِح ِح بكلِّ بكلِّذبذبتهته"ى ى الِذوس م إن.ستطيعا ير م بقدوالمشُورةَة كم الِحطلب ين مو هان الحكيمنساإل
 ٤.ا بهعا وانتفَ إذ قبله جداًى حكيماًوس م كان.ونثر يِةصيح إلى نَحتاجاً م كان"الالممال واألعال واألعقوقوى األى األ ِف ِفراًراًقتِدقتِد م مكانكانوو
 

 على بم الررى كَا فَِنَمِل عى وقتُ يطغَ أنوزجي  ال.... أمام اهللا أمام اهللا لهم لهمالًالًمِثمِثمموو  هِِهببععشْشْ ِل ِلوو ه ه اِهللا اِهللالُُلججرر  ::اًاًسساِماِمخَخَ 
  تَتَ أنْ أنْكنكن": ىوسم ِلونثر ي قاَل.ِهِتمعش ِنر عأمامك ارب المرِهضحى م ِف ونمكثَداج نتو أنا فيِهنَمى يلزالِذ الوقِت

 ه ألنّ. أكثر اِهللااما أمنَد تواج لو أفضَل بطريقٍةاس النّمدخْ نَ أنستطيع نَ."اوى إلى اِهللااوى إلى اِهللاعع الد الدتَتَ أنْ أنْمم وقد وقد اِهللا اِهللاامام أم أمبِِبععلشّلشّلِِل
 م أواِئاح الداتنا مكللة بالنجي حتْسلي .نَاجحينا علنَج ويفٍةاعض ماٍتركَ على بصُلح القدير نَِةرضى حا ِفنَثوِلبم
موسومئمِاة بالفشل الد.إن بشَا كَنَِتا قدرر محدة ودويلزنَمنا أن أ إلى اهللاِِِِلجص ِباحالقد غَِةر ير المحدِةود.ا  خلقنَ لقد

بقدٍةرم دحٍةودأ إ لنلجفنَِهلي جدقاَل.ِهى حيِن ِفوناً ع ث يرِلون مىوس: "اآلناآلناس اس ممععص ص وتِِتوى فأنصى فأنصححكفليكن اُهللا فليكن اُهللا..ك م م ععك٥."ك 
 

 ساًاًسساِداِدس : :إفسإفساحاحالم الم جلألمنَلألمنَال ال جاء الذيناايخَيخَ  اء الذينفونوو   اَهللا اَهللافونيبِغبِغيضضونونالر شْشْ الروةَةَو.... ليِمس كمِة الِحن أني صبحع اِهللاُلم  
   أن أناِداِدصص الح الحبب ر رننوا ِموا ِمطلبطلب فا فاعلة قليلونعلة قليلون الفَ الفَنن ولِك ولِك كثير كثيرادادصصلحلحاا" :ِهتالميِذ ِلوعس يب الر قاَل.قليل دٍد على عوقفاً

ييرلََلسِِسرفعلة إلى ح فعلة إلى ح صهِِهاِداِدص".لقد طلب ي ثرِمون نم وسى أني قيم  اسينخَم اءؤسِمئاٍت ور اءؤسألوٍف ور اءؤسر
 عمسا نَليتنَ .يهاوكّل الدعاوى الصغيرِة يقضون هم فى وسا إلى م بهجيئونة يرِساوى الععفالد .ورؤساء عشَراٍت

الِحكالم ونِةكم ونَ طيعبُلمع اه. مكتوب :"فسمِِمفسععم م وسوسى لصى لصوتِِتوح ميِهميِه حي ي ثرثرونكلّّ كلّّ وفعَل وفعَلون   ما قاَلا قاَلم" .إناجتنا إلى  ح
  ٦.طى لهعي فسريعي  والاٍءخَى بسِطعى ي الِذ اِهللان ِمة فليطلبكم ِحهوز تعد أح كانإنف :ق فون ِم النازلِةِةكمِحال
 

  أدعِل  أخىوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. أسألككى ى ِحِن تهبكما وفقَِية ألحإر ِتادك. 
مماًتمم شيئتك.قاًحِق مالقص ى ِم الِذدشَ.ى خلقتِنِه أجِلن قُوقلبى أن يتم جداس ك ِفمى حالِتى ..ىاِتيص م أرفعِفى اس 

وعسخِلِصىيوم تِكالً.  فاِدىمعِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٥ – ١: ١٠٣  &  ١: ١٩ سفر المزامير ١
            ٢ – ١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٢
  ١٥: ١٢ سفر األمثال ٣
        ٢٢: ٧  سفر أعمال الرسل   ،         ٢١: ١٨ سفر الخُروج ٤
   ٢٠ – ١٩: ١٨ سفر الخُروج ٥
  ١٨ – ١٥: ٣ & ٥: ١  رسالة يعقوب    ،   ٢٧ – ٢٤: ١٨    ،     سفر الخُروج ٣٨ – ٣٧: ٩ إنجيل متى  ٦
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