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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers 11:23–14:9 9: 14 – 23 :11 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us088# 584م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر  االرَّااِبِع ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االَعَدددِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

 ااَهَذِمْن  االَحادديي َعَشرااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
َنْرجوهُه  ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَمااالَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،ِمْنَك  
 

َحَسَب االرُّووحِح ِهَي ِصفاتٌت َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ االطَّاَعَة وَواالَقناَعَة وواالسُّلوكَك 
أأنْن يَیَتَعلَُّمواا َهِذهِه االصِّفاتِت  إإْسراائيیَلني َقْد َكانَن يَیْنَبغي ِلَبوَوااتِّكاًلا َعلى االرَّببِّ. وَورَرااِسًخا َتَتَطلَُّب إإيیماًنا 
– ىِمْن َقاِئِدِهْم ُمْوس وَوَما أَأْحَوَجنا ال ِسيیَّما أأنَُّه َكانَن يَیْصِرفُف وَوْقًتا َطويیًلا في َحْضَرةِة ااِهللا االَحيِّ.  

ة. َنْحُن أأيْیًضا إإلى االثَّباتِت في إإيیماِننا وَوااالتِّكالِل َعلى االرَّببِّ في االظُّرووفِف االصَّْعَب  
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االَعَدددِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
-وَواالِعْشريین  االثَّاِلِثوَواالَعَددِد  االَحادديي َعَشر دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
َقاِئليین:  َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعْن َتَذمُِّر َبني إإْسراائيیَل َعلى أأْحوااِلِهْم وَوَطعاِمِهْم ُكنَّا 
يیَخ َمْن يُیْطِعُمَنا َلْحًما؟ َقْد َتَذكَّْرَنا االسََّمَك االَِّذيي ُكنَّا َنْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َمجَّاًنا، وَوااْلِقثَّاَء وَوااْلَبطِّ"

" وَوااْلَبَصَل وَواالثُّومَم. وَوااآلنَن َقْد يَیِبَسْت أَأْنُفُسَنا. َليْیَس َشْيٌء َغيْیَر أَأننَّ أَأْعيُیَنَنا إِإَلى هَذاا ااْلَمنِّ!وَوااْلُكرَّااثَث 
ِلَذِلَك َقْد َشَعَر ُمْوَسى أأننَّ االَمْوِقَف يَیفوقُق ااْحِتماَلُه. َفُهَو َعاِجٌز َتماًما َعْن َسدِّ ااْحتيیاجاتِت االشَّْعِب. وَو

ىى االشَّْعَب في ِتْلَك االَحاَلِة االيَیاِئَسة. َمْوَتُه أَأرْرَحُم ِمْن أأنْن يَیَرَفَقْد َصَرخَخ إإلى االرَّببِّ وَوقالَل َلُه إإننَّ   
 

َسيُیَعيیُِّن َسْبعيیَن ُمساِعًداا َلُه ِمْن رُرؤَؤساِء االشَّْعِب. وَوَقْد أَأْخَبَرهُه نَُّه َحيینئٍذ، َقالَل ااُهللا ِلُموَسى إإ 
وَوَلِكنَّ ُمْوَسى ، إإلى أأنْن يَیعاُفوهُه وَويَیْخُرجج ِمْن أُأنوِفِهْم. ِلَشْهٍر َكاِمٍلَسيُیْطِعُم االشَّْعَب َلْحًما ُه أأيْیًضا أأنَّ

ِستُّ ِمَئِة أَأْلِف َماشٍش ُهَو االشَّْعُب االَِّذيي أَأَنا ِفي وَوَسِطِه، وَوأَأْنَت َقْد ُقْلَت: أأْعِطيیِهْم َلْحًما َقالَل للرَّببِّ: "
" ِفيَیُهْم؟َشْهًراا ِمَن االزََّمانِن. أَأيُیْذَبُح َلُهْم َغَنٌم وَوَبَقٌر ِليَیْكِفيَیُهْم؟ أَأمْم يُیْجَمُع َلُهْم ُكلُّ َسَمِك ااْلَبْحِر ِليَیْكِليَیْأُكُلواا 

ال يَیْعُسُر َعَليْیِه أَأْمر. االَّذيي االُقْدرَرةِة وَوااِهللا االُكلِّيِّ َنِسَي أأنَُّه أَأمامَم أأننَّ ُمْوَسى وَوَنرىى ُهنا   
 

:23َنْقَرأأ في االَعَددد ُثمَّ   
 

َهْل َتْقُصُر يَیُد االرَّببِّ؟ «َفَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى:   
».ااآلنَن َتَرىى أَأيُیوااِفيیَك َكَالِمي أَأمْم َال  

 
َفَهْل َتْعَجُز يَیُد االرَّببِّ؟ َحاشا يیا أأْصِدقائي!  ُسؤااًلا وَوجيیًها!وَوال َشكَّ أأننَّ ُسؤاالَل االرَّببِّ َكانَن 

َفإنْن َعِجَزتْت ُعقوُلنا َعِن  لَمرَّااتِت االَّتي َنَضُع فيیها ُقيیودًداا وَوُحدوودًداا على ُقْدرَرةِة االرَّببِّ!ا أأْكَثَر ااَمَلِكْن وَو
عليیماتِت أأيْیًضا. وَوَقْد َتصيیُر َصَلوااُتنا أَأْشَبُه بالتَّااْستيیعابِب أأْمٍر َما، َفإنَّنا َنَتَخيیَُّل أأننَّ ااَهللا َسيَیِقُف َعاِجًزاا 

َلْم يَیْفَعِل ااُهللا َما َطَلْبناهُه ِمْنُه أأوْو َما ااْقَتْرَحناهُه َعَليْیِه، َقْد َنْغَضُب ألنَُّه َلْم االُمَوجََّهِة إإلى ااهللا. وَوإإنْن 
! يَیْعَمْل ِبَنِصيْیَحِتنايَیْسَتِمْع إإليینا وَوَلْم   

 
ُكلِّيُّ االُقْدرَرةِة، وَوأأننَّ ُطُرَقُه وَوأأْفكارَرهُه َتْخَتِلُف َعْن وَوَلِكْن يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ ااَهللا 

َهْل َتْقُصُر يَیُد االرَّببِّ؟ ااآلنَن َتَرىى أَأيُیوااِفيیَك َكَالِمي أَأمْم ِلَذِلَك، َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى: "ُطُرِقنا وَوأأْفكارِرنا. 
–". َفَقْد َكانَن االرَّببُّ ُمْزِمًعا أأنْن يَیْفَعَل ذَذِلَك َال .نْن يُیْطِعَم االشَّْعَب َلْحًما ُمدَّةَة َشْهٍرأأيْي أأ   

 
:25وو  24ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
َفَخَرجَج ُموَسى وَوَكلََّم االشَّْعَب ِبَكَالمِم االرَّببِّ، وَوَجَمَع َسْبِعيیَن رَرُجًال ِمْن ُشيُیوخِخ 

االشَّْعِب وَوأَأوْوَقَفُهْم َحَوااَلِي ااْلَخيْیَمِة. َفَنَزلَل االرَّببُّ ِفي َسَحاَبٍة وَوَتَكلََّم َمَعُه، وَوأَأَخَذ 
ْبِعيیَن رَرُجًال االشُّيُیوخَخ. َفَلمَّا َحلَّْت ِمَن االرُّووحِح االَِّذيي َعَليْیِه وَوَجَعَل َعَلى االسَّ

َعَليْیِهِم االرُّووحُح َتَنبَُّأوواا، وَولِكنَُّهْم َلْم يَیِزيیُدوواا.   
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رُروْوحُح االنُّبوَءةِة على َهؤالِء االشُّيیوخِخ َفَتَنبَُّأوواا.  توَوَقْد َحلَّإإذًذاا، َفَقْد َفَعَل ُمْوَسى َما أَأَمَرهُه ااُهللا ِبِه.  
ِمْن أأْجِل َتْشجيیِع  االنُّبوَءةِة َعْن أأْحدااثٍث ُمْسَتْقَبِليیٍَّة أأوْو ُمَجرَّدَد إإْعالنٍن ألقواالِل ااِهللاَكالمُم َقْد يَیكونُن وَو

. االشَّْعِب، وَوَتْعليیِمِهْم، وَوَتْعِزيَیِتِهْم  
 

-26ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  29:  
 

َخِر ِميیَداادُد، َفَحلَّ وَوَبِقَي رَرُجَالنِن ِفي ااْلَمَحلَِّة، ااْسُم ااْلَوااِحِد أَأْلَداادُد، وَوااْسُم ااآل
َعَليْیِهَما االرُّووحُح. وَوَكاَنا ِمَن ااْلَمْكُتوِبيیَن، لِكنَُّهَما َلْم يَیْخُرَجا إِإَلى ااْلَخيْیَمِة، َفَتَنبَّآ 

أَأْلَداادُد وَوِميیَداادُد يَیَتَنبَّآنِن ِفي «ِفي ااْلَمَحلَِّة. َفَرَكَض ُغَالمٌم وَوأَأْخَبَر ُموَسى وَوَقالَل: 
يَیا «ابَب يَیُشوعُع ْبُن ُنونَن َخادِدمُم ُموَسى ِمْن َحَدااَثِتِه وَوَقالَل: َفَأَج». ااْلَمَحلَِّة

َهْل َتَغارُر أَأْنَت ِلي؟ يَیا َليْیَت «َفَقالَل َلُه ُموَسى: » َسيیِِّديي ُموَسى، اارْردَدْعُهَما!
».ُكلَّ َشْعِب االرَّببِّ َكاُنواا أَأْنِبيَیاَء إِإذَذاا َجَعَل االرَّببُّ رُرووَحُه َعَليْیِهْم  

 
. وَوَقْد ا َتوااُضَع ُمْوَسى. َفَقْد َكانَن يَیَتَمنَّى أأنْن يَیرىى رُروْوحَح ااِهللا يَیِحلُّ َعلى االشَّْعِب ُكلِّهوَوَنرىى ُهن 

ِة َكانَن ُمْوَسى يَیْعَلُم أأننَّ ُحدووثَث ذَذِلَك َسيَیْجَعُل ُمِهمََّتُه أَأْسَهل ِبَكثيیر ألننَّ االشَّْعَب ُكلَُّه َسيَیْسُلُك في َمشيیَئ
. َعِن ااْنِسكابِب رُروْوحِح االرَّببِّ َعلى َجميیِع االَبَشرُنبوَءةٌة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس  االرَّببِّ ااإلَله. وَوُهناكَك

وَويَیُكونُن َبْعَد ذذِلَك أَأنِّي أَأْسُكُب رُرووِحي َعَلى يُیوئيیل: "ِسْفِر ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن في َفالرَّببُّ يَیقولُل 
وَويَیْحَلُم ُشيُیوُخُكْم أَأْحَالًما، وَويَیَرىى َشَباُبُكْم رُرؤًؤىى. وَوَعَلى ااْلَعِبيیِد ُكلِّ َبَشٍر، َفيَیَتَنبَُّأ َبُنوُكْم وَوَبَناُتُكْم، 

".أَأيْیًضا وَوَعَلى ااِإلَماِء أَأْسُكُب رُرووِحي ِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم  
 

وَوأَأَنا أَأْطُلُب ِمَن ااآلبِب : "ِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا 14في ااألْصحاحح  وَوَقْد َقالَل يَیسوعُع ِلَتالميیِذهِه 
، َألنَُّه ِطيیُكْم ُمَعزِّيًیا آآَخَر ِليَیْمُكَث َمَعُكْم إِإَلى ااَألَبِد، رُرووحُح ااْلَحقِّ االَِّذيي َال يَیْسَتِطيیُع ااْلَعاَلُم أَأنْن يَیْقَبَلُهَفيُیْع

َو َما َحَدثَث في وَوَهذاا ُه ".َال يَیَرااهُه وَوَال يَیْعِرُفُه، وَوأَأمَّا أَأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم وَويَیُكونُن ِفيیُكْم
يَیْومِم االَخْمسيین ِعْنَدما َحلَّ االرُّووحُح االُقُدسُس َعلى االَكنيیَسة. وَوَمَع أأننَّ ُمْوَسى َعاشَش َقْبَل زَزَمٍن َطويیٍل 

. ِلَذِلَك َما َسيَیْحُدثُث في االَعْهِد االَجديیدَفإنَُّه رَرأأىى (ِبُرووحِح االنُّبوَءةِة) رَروْوَعَة يَیْومِم االَخْمسيین، ِجداا ِمْن 
االتََّنبُّؤ.ِن ِمَن يْیِن االرَُّجَليْیَهَذ َفإنَُّه َلْم يَیْمَنْع  

 
-30ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  35:  

 
ُثمَّ ااْنَحازَز ُموَسى إِإَلى ااْلَمَحلَِّة ُهَو وَوُشيُیوخُخ إِإْسَرااِئيیَل. َفَخَرَجْت رِريیٌح ِمْن ِقَبِل 
االرَّببِّ وَوَساَقْت َسْلَوىى ِمَن ااْلَبْحِر وَوأَأْلَقْتَها َعَلى ااْلَمَحلَِّة، َنْحَو َمِسيیَرةِة يَیْومٍم 

َمَحلَِّة، وَوَنْحَو ذِذرَرااَعيْیِن َفْوقَق وَوْجِه ِمْن ُهَنا وَوَمِسيیَرةِة يَیْومٍم ِمْن ُهَناكَك، َحَوااَلِي ااْل
ااَألرْرضِض. َفَقامَم االشَّْعُب ُكلَّ ذذِلَك االنََّهارِر، وَوُكلَّ االلَّيْیِل وَوُكلَّ يَیْومِم ااْلَغِد وَوَجَمُعواا 
االسَّْلَوىى. االَِّذيي َقلََّل َجَمَع َعَشَرةَة َحَوااِمَر. وَوَسطَُّحوَها َلُهْم َمَساِطَح َحَوااَلِي 

ِة. وَوإِإذْذ َكانَن االلَّْحُم َبْعُد َبيْیَن أَأْسَناِنِهْم َقْبَل أَأنْن يَیْنَقِطَع، َحِمَي َغَضُب ااْلَمَحلَّ
االرَّببِّ َعَلى االشَّْعِب، وَوَضَربَب االرَّببُّ االشَّْعَب َضْرَبًة َعِظيیَمًة ِجداا. َفُدِعَي ااْسُم 

َألنَُّهْم ُهَناكَك دَدَفُنواا  ْهَوةة)(وَوَمْعناهُه: ُقبورُر االشَّ» َقَبُرووتَت َهتََّأوَوةَة«ذذِلَك ااْلَمْوِضِع 
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وَوِمْن َقَبُرووتَت َهتََّأوَوةَة اارْرَتَحَل االشَّْعُب إِإَلى َحَضيْیُرووتَت، ااْلَقْومَم االَِّذيیَن ااْشَتَهْواا. 
َفَكاُنواا ِفي َحَضيْیُرووتَت.  

 
 

 ٌحرِريْیَقواانيیَن االطَّبيیَعِة ِلَتْنفيیِذ وَوْعِدهِه ِبَتْوفيیِر االلَّْحِم للشَّْعب. َفَقْد َهبَّْت َفَقِد ااْسَتْخَدمَم االرَّببُّ إإذًذاا،  
. وَوَمَع أأننَّ ُمَخيیًِّما فيیه االشَّْعُباالَمكانِن االَّذيي َكانَن إإلى االسَّْلوىى  ُطيیورِرَكِميیًَّة َهاِئَلًة ِمْن  وَوَحَمَلْت َمَعها

َطواالَل َشْهٍر َكاِمٍل َفإننَّ َكثيیريیَن َلْم يُیَصدُِّقواا وَوْعَد االرَّببِّ، َبْل للشَّْعِب لَّْحَم االاالرَّببَّ وَوَعَد بأنَُّه َسيُیَوفُِّر 
َضَربَب االرَّببُّ االشَّْعَب َضْرَبًة رَرااُحواا يَیْجَمعونُن ُطيیورَر االسَّْلوىى َخْوًفا ِمَن ااْنِقطاِعها. حيینئٍذ، 

ا أأْكَثَر َمِبَقْبِر االشَّْهَوةة. وَوِلَك االَمكانُن يُیْعَرفُف َعظيیَمًة ِجداا َفماتَت ِمْنُهْم َكثيیروونن. وَوَقْد َصارَر ذَذ
ِلَذِلَك، َنْقَرأأ في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل ِتِهْم. ااوااألْشخاصَص االَّذيیَن دُدِفُنواا في االُقبورِر ِبَسَبِب َشَه

وَوُكِتَبْت ِإلْنَذاارِرَنا َنْحُن االَِّذيیَن َفهِذهِه ااُألُمورُر َجِميیُعَها أَأَصاَبْتُهْم ِمَثاًال، ااألوولى إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس: "
َشْعِبِه في  ". وَوَليْیَتنا َنَتَعلَُّم دُدررووًسا َناِفَعًة ِلَحيیاِتنا ِمْن َتعاُمالتِت االرَّببِّ َمَعااْنَتَهْت إِإَليْیَنا أَأوَوااِخُر االدُُّهورِر

االَعْهِد االَقديیم!  
 

-1ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  وَوااآلنْن َنأتي، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر 
3:  

 
وَوَتَكلََّمْت َمْريَیُم وَوَهارُروونُن َعَلى ُموَسى ِبَسَبِب ااْلَمْرأَأةِة ااْلُكوِشيیَِّة االَِّتي ااتََّخَذَها، 

َلْم َهْل َكلََّم االرَّببُّ ُموَسى وَوْحَدهُه؟ أَأ«َألنَُّه َكانَن َقِد ااتََّخَذ ااْمَرأَأةًة ُكوِشيیًَّة. َفَقاَال: 
َفَسِمَع االرَّببُّ. وَوأَأمَّا االرَُّجُل ُموَسى َفَكانَن َحِليیًما ِجداا » يُیَكلِّْمَنا َنْحُن أَأيْیًضا؟

أَأْكَثَر ِمْن َجِميیِع االنَّاسِس االَِّذيیَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض.  
 

ِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َفَنْقَرأأ في َهذاا ااألْصحاحِح أأننَّ دَدااَء االتََّذمُِّر أَأصابَب َمْريَیَم وَوَهارروونَن أأيْیًضا.  
. وَوِلَسَبٍب أأوْو آلَخر، رَرااَحْت )أَأْثيیوبيیَّةُكْوِشيیًَّة (أأيْي: ااْمَرأأةًة زَزوْوَجَة ُمْوَسى ااألوولى َماَتْت َفَتَزووَّجَج 

ِتْلَك . وَوَقْد َشارَرَكها َهارروونُن في ها ُمساوِويَیة َلُه في االَمكاَنةوَوَتقولُل إإنَّ اها ُمْوَسىَتْنَتِقُد أَأَخَمْريَیُم 
أأْخِتِه َمْريَیَم أأوْو أَأخيیِه َهارروونن.  وَوَلْم يُیَفكِّْر في ااالْنِتقامِم ِمْن . أأمَّا ُمْوَسى َفكانَن َحليیًما ِجداااالنَّميیَمة

-4وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8:  
 

َخيْیَمِة ااْخُرُجواا أَأْنُتُم االثََّالَثُة إِإَلى «َفَقالَل االرَّببُّ َحاًال ِلُموَسى وَوَهارُروونَن وَوَمْريَیَم: 
َفَخَرُجواا ُهُم االثََّالَثُة. َفَنَزلَل االرَّببُّ ِفي َعُمودِد َسَحابٍب وَووَوَقَف ِفي ». ااالْجِتَماعِع

ااْسَمَعا َكَالِمي. «َبابِب ااْلَخيْیَمِة، وَودَدَعا َهارُروونَن وَوَمْريَیَم َفَخَرَجا ِكَالُهَما. َفَقالَل: 
أَأْسَتْعِلُن َلُه. ِفي ااْلُحْلِم أُأَكلُِّمُه. وَوأَأمَّا  إِإنْن َكانَن ِمْنُكْم َنِبيٌّ ِللرَّببِّ، َفِبالرُّؤْؤيَیا

َعْبِديي ُموَسى َفَليْیَس هَكَذاا، َبْل ُهَو أَأِميیٌن ِفي ُكلِّ َبيْیِتي. َفًما إِإَلى َفٍم وَوَعيَیاًنا 
َكلََّما أَأَتَكلَُّم َمَعُه، َال ِباَألْلَغازِز. وَوِشْبَه االرَّببِّ يُیَعايِیُن. َفِلَماذَذاا َال َتْخَشيَیانِن أَأنْن َتَت

»َعَلى َعْبِديي ُموَسى؟  
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ااآلَخريیَن ِمْن ِخاللِل  وَوَنرىى ُهنا، يیا َصديیقي، َمكاَنَة ُمْوَسى االرَّفيیَعة. َفَقْد َكانَن االرَّببُّ يُیَكلُِّم 
َفًما إإلى َفٍم َفيَیْسَمُع َصْوَتُه َكَصْوتِت إإْنسانٍن يُیَكلُِّم ااألْحالمِم وَواالرُّؤؤىى. أأمَّا ُمْوَسى َفكانَن االرَّببُّ يُیَكلُِّمُه 

ِلَتَجلِّي االرَّببِّ. ِلَذِلَك، َفَقْد وَوبََّخ االرَّببُّ االَمظاِهَر االُمَصاِحَبَة َكَذِلَك، َكانَن ُمْوَسى يُیعايِیُن . َصاِحَبُه
ْختارَرهُه ِليَیكونَن َقاِئًداا للشَّْعب. َمْريَیَم وَوَهارروونَن ِبَسَبِب َتطاوُوِلِهما َعلى َعْبِدهِه ُموَسى االَّذيي اا  

 
-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  

 
َفَحِمَي َغَضُب االرَّببِّ َعَليْیِهَما وَوَمَضى. َفَلمَّا اارْرَتَفَعِت االسََّحاَبُة َعِن ااْلَخيْیَمِة إِإذَذاا 

َمْريَیُم َبْرَصاُء َكالثَّْلِج. َفاْلَتَفَت َهارُروونُن إِإَلى َمْريَیَم وَوإِإذَذاا ِهَي َبْرَصاُء. َفَقالَل 
َعْل َعَليْیَنا ااْلَخِطيیََّة االَِّتي َحِمْقَنا أَأْسَأُلَك يَیا َسيیِِّديي، َال َتْج«َهارُروونُن ِلُموَسى: 

وَوأَأْخَطْأَنا ِبَها. َفَال َتُكْن َكاْلَميْیِت االَِّذيي يَیُكونُن ِعْنَد ُخُرووِجِه ِمْن رَرِحِم أُأمِِّه َقْد 
». أُأِكَل ِنْصُف َلْحِمِه  

 
ى. وَوال يَیْذُكُر االنَّصُّ َسَبَب إإذًذاا َفَقْد َعاَقَب االرَّببُّ َمْريَیَم بالَبَرصِص ِبَسَبِب َنميیَمِتها َعلى ُمْوَس 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااْبَتَدأأتْت ِبِتْلَك االنَّميیَمة. َعَدمِم ُمعاَقَبِة االرَّببِّ ِلَهارروونن. وَوَلِكْن يَیْبُدوو أأننَّ َمْريَیَم ِهَي االَّتي 
إإلى ُمْوَسى ِلَكْي يَیْغِفَر ِل يُیَسارِرعُع إإلى االتََّوسَُّهارروونَن َكانَن يَیْخَشى أأيْیًضا ِعقابَب االرَّببِّ َلُه. ِلَذِلَك َفإنَُّه 

- َخطيیَئَتُهما َلُهما َلَعلَّ ااَهللا يَیْرَفُع َغَضَبُه َعْنُه وَوَعْن َمْريَیم.    
 

-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  16:  
 

َفَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: ». االّلُهمَّ ااْشِفَها«َفَصَرخَخ ُموَسى إِإَلى االرَّببِّ َقاِئًال: 
أَأُبوَها َبْصًقا ِفي وَوْجِهَها، أَأَما َكاَنْت َتْخَجُل َسْبَعَة أَأيیَّامٍم؟ ُتْحَجُز وَوَلْو َبَصَق «

َفُحِجَزتْت َمْريَیُم َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّة ». َسْبَعَة أَأيیَّامٍم َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّة، وَوَبْعَد ذذِلَك ُتْرَجُع
ْريَیُم. وَوَبْعَد ذذِلَك اارْرَتَحَل َسْبَعَة أَأيیَّامٍم، وَوَلْم يَیْرَتِحِل االشَّْعُب َحتَّى أُأرْرِجَعْت َم

االشَّْعُب ِمْن َحَضيْیُرووتَت وَوَنَزُلواا ِفي َبرِّيیَِّة َفارَراانَن.  
 

وَوَنرىى ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ ُمْوَسى َلْم يَیْحَتِمْل أأنْن يَیرىى أأْخَتُه في ِتْلَك االَحالل. ِلَذِلَك، َفَقْد  
َسْبَعَة أأيیَّامٍم َخارِرجَج  َمْريَیُمأأنْن ُحِجَزتْت يَیْشفيیها. وَوَبْعَد ِلَكْي  إإلى االرَّببِّاالتََّضرُّعِع دَدَفَعتُه َمَحبَُّتُه إإلى 

االُمَخيیَِّم. ُثمَّ اارْرَتَحَل االشَّْعُب ِمْن َجديید وَوَنَزُلواا في َبرِّيیَِّة  َعادَدتْت إإلى، َناَلِت االشِّفاَء ِمَن ااِهللا وَواالُمَخيیَِّم
َفارَراانن.  

 
(في َفَنْقَرأُأ االثَّاِلث َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَددد  احِحَحْصوَوااآلنْن َنأتي، َعزيیزيي االُمستَمع، إإلى ااأل

-1ااألْعداادد  أأننَّ االشَّْعَب وَوَصَل إإلى ُحدوودِد أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يُیْرِسَل ) 16
ْعني أأنَُّه أَأرْرَسَل وَوَهذاا يَیرْرضض. ااألرَرئيیًسا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن أأْسباطِط َبني إإْسراائيیَل الْسِتطالعِع أأْحواالِل 

"َكاِلب" وَو "ُهْوَشع" (االَّذيي : يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْلَتِفَت إإلى رَرُجَليْیِن ِمْن َهؤالِء ُهماااْثَنْي َعَشَر رَرُجًلا. وَو
أأمَّا ااالْسُم ووااالْسُم ُهْوَشع يَیْعني: "ُمَخلِّص" أأوْو "َخالصص". ااْسَمُه إإلى "يَیشوعع"). َغيیََّر ُمْوَسى 

وواالصَّيیَغُة االيُیوناِنيیَُّة لالْسِم يَیُشوعع ِهَي: "يَیسوعع". يَیشوعع َفيَیْعني: االرَّببُّ يُیَخلِّص.   
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وَوَبْعَد أأرْرَبعيیَن يَیْوًما، َعادَد االرِّجالُل ااالْثنا َعَشَر َبْعَد أأنِن ااْسَتْطَلُعواا أأْحواالَل أأرْرضِض َكْنعانَن 

-26ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَواالسَّاِكنيیَن فيیها.  29:  
 

َفَسارُروواا َحتَّى أَأَتْواا إِإَلى ُموَسى وَوَهارُروونَن وَوُكلِّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل، إِإَلى 
َبرِّيیَِّة َفارَراانَن، إِإَلى َقادَدشَش، وَورَرددُّوواا إِإَليْیِهَما َخَبًراا وَوإِإَلى ُكلِّ ااْلَجَماَعِة وَوأَأرَروْوُهْم 

َقْد ذَذَهْبَنا إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأرْرَسْلَتَنا إِإَليْیَها، «َبُرووهُه وَوَقاُلواا: َثَمَر ااَألرْرضِض. وَوأَأْخ
وَوَحقا إِإنََّها َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال، وَوهَذاا َثَمُرَها. َغيْیَر أَأننَّ االشَّْعَب االسَّاِكَن ِفي 

ْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق ااَألرْرضِض ُمْعَتزٌّ، وَوااْلُمُدنُن َحِصيیَنٌة َعِظيیَمٌة ِجداا. وَوأَأيْیًضا َق
ُهَناكَك. ااْلَعَماِلَقُة َساِكُنونَن ِفي أَأرْرضِض ااْلَجُنوبِب، وَوااْلِحثِّيیُّونَن وَوااْليَیُبوِسيیُّونَن 

وَوااَألُمورِريیُّونَن َساِكُنونَن ِفي ااْلَجَبِل، وَوااْلَكْنَعاِنيیُّونَن َساِكُنونَن ِعْنَد ااْلَبْحِر وَوَعَلى 
». َجاِنِب ااُألرْردُدننِّ  

 
انَن َتْقريیُر االرِّجالِل إإيیجاِبيیا ِمْن ِجَهة، وَوَسْلِبيیا ِمْن ِجَهٍة أأخرىى. َفَقْد َقاُلواا ِلُمْوَسى إإننَّ إإذًذاا، َك 

َجيیَِّدةة، وَوَلِكنَُّهْم َقاُلواا أأيْیًضا إإننَّ االَمديیَنَة َحصيَینٌة ِجداا وَوإإننَّ َشْعَبها أَأْقوىى ِمْن أأنْن يُیْقَهر.  أأرْرضَض َكْنعانن  
 

-30ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  33:  
 

(أأيْي أأنَُّه َهدَّأَأ رَروْوعَع االشَّْعِب االَماِثِل أَأمامَم لِكْن َكاِلُب أَأْنَصَت االشَّْعَب إِإَلى ُموَسى 
وَوأَأمَّا االرَِّجالُل  ».إِإنََّنا َنْصَعُد وَوَنْمَتِلُكَها َألنََّنا َقادِدرُروونَن َعَليْیَها«وَوَقالَل:  ُمْوَسى)

َال َنْقِدرْر أَأنْن َنْصَعَد إِإَلى االشَّْعِب، َألنَُّهْم أَأَشدُّ «ُدوواا َمَعُه َفَقاُلواا: االَِّذيیَن َصِع
َفَأَشاُعواا َمَذمََّة ااَألرْرضِض االَِّتي َتَجسَُّسوَها، ِفي َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقاِئِليیَن: ». ِمنَّا
ُسكَّاَنَها، وَوَجِميیُع  ااَألرْرضُض االَِّتي َمَررْرَنا ِفيیَها ِلَنَتَجسََّسَها ِهَي أَأرْرضٌض َتْأُكُل«

االشَّْعِب االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِفيیَها أُأَناسٌس ِطَواالُل ااْلَقاَمِة. وَوَقْد رَرأَأيْیَنا ُهَناكَك ااْلَجَباِبَرةَة، 
».َبِني َعَناقق ِمَن ااْلَجَباِبَرةِة. َفُكنَّا ِفي أَأْعيُیِنَنا َكاْلَجَراادِد، وَوهَكَذاا ُكنَّا ِفي أَأْعيُیِنِهْم  

 
َقالَل االرِّجالُل: َفَقْد . َتماًما َعْن َمْوِقِف َبِقيیَِّة االرِّجالل ْوِقَف َكاِلب َكانَن ُمْخَتِلًفاَنرىى ُهنا أأننَّ َم 
إِإنََّنا َنْصَعُد وَوَنْمَتِلُكَها َألنََّنا ". أأمَّا َكاِلُب َفقالل: "َال َنْقِدرْر أَأنْن َنْصَعَد إِإَلى االشَّْعِب َألنَُّهْم أَأَشدُّ ِمنَّا"

". َقادِدرُروونَن َعَليْیَها  
 

االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ في  احِحَحْصوَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااأل
-1ااألْعداادد  4:  

 
َفَرَفَعْت ُكلُّ ااْلَجَماَعِة َصْوَتَها وَوَصَرَخْت، وَوَبَكى االشَّْعُب ِتْلَك االلَّيْیَلَة. وَوَتَذمََّر 

َجِميیُع َبِني إِإْسَرااِئيیَل، وَوَقالَل َلُهَما ُكلُّ ااْلَجَماَعِة: َعَلى ُموَسى وَوَعَلى َهارُروونَن 
َليْیَتَنا ُمْتَنا ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، أَأوْو َليْیَتَنا ُمْتَنا ِفي هَذاا ااْلَقْفِر! وَوِلَماذَذاا أَأَتى ِبَنا «

َغِنيیَمًة. االرَّببُّ إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض ِلَنْسُقَط ِبالسَّيْیِف؟ َتِصيیُر ِنَساؤُؤَنا وَوأَأْطَفاُلَنا 
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ُنِقيیُم رَرِئيیًسا «َفَقالَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: » أَأَليْیَس َخيْیًراا َلَنا أَأنْن َنْرجَع إِإَلى ِمْصَر؟
».وَوَنْرجُع إِإَلى ِمْصَر  

 
َلْو أأنَُّهْم َماُتواا في أأرْرضِض ِمْصَر أأوْو في  نَنْوَمرَّةًة أأخرىى! وَوُهْم يَیَتَمنَّ االشَّْعُبَلَقْد َتَذمََّر  

ِهْم االصَّحرااء. وَوَقْد أَأْبُدوواا ااْسِتْعداادًداا ِلَرْفِض ُمْوَسى بالرَّْغِم ِمْن ِعْلِمِهْم أأننَّ االرَّببَّ ُهَو االَّذيي أَأقاَمُه َعَليْی
َقاِئًداا.   

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  9:  

 
ْجَهيْیِهَما أَأَمامَم ُكلِّ َمْعَشِر َجَماَعِة َبِني َفَسَقَط ُموَسى وَوَهارُروونُن َعَلى وَو

إِإْسَرااِئيیَل. وَويَیُشوعُع ْبُن ُنونَن وَوَكاِلُب ْبُن يَیُفنََّة، ِمَن االَِّذيیَن َتَجسَُّسواا ااَألرْرضَض، 
ا ااَألرْرضُض االَِّتي َمَررْرَن«َمزََّقا ِثيَیاَبُهَما وَوَكلََّما ُكلَّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقاِئَليْیِن: 

ِفيیَها ِلَنَتَجسََّسَها َجيیَِّدةٌة ِجداا ِجداا. إِإنْن ُسرَّ ِبَنا االرَّببُّ يُیْدِخْلَنا إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض 
وَويُیْعِطيیَنا إِإيیَّاَها، أَأرْرًضا َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال. إِإنََّما َال َتَتَمرَّدُدوواا َعَلى االرَّببِّ، وَوَال 

ْم ُخْبُزَنا. َقْد زَزاالَل َعْنُهْم ِظلُُّهْم، وَواالرَّببُّ َمَعَنا. َتَخاُفواا ِمْن َشْعِب ااَألرْرضِض َألنَُّه
».َال َتَخاُفوُهْم  

 
أأننَّ االرَّببَّ َسيُیْعطيیِهْم ُنْصَرةًة َعلى ِتْلَك االشُّعوبب. وَوَقْد  َكانَن "يَیشوعُع" وَو "َكاِلُب" وَوااِثَقيْیِن ِمْن 

وَوَلِكْن َهْل َتجاوَوبَب االشَّْعُب . وَوااالتِّكالِل َعَليْیه االرَّببَِّتْصديیِق وَوْعِد َحاوَوال أأنْن يُیَشجَِّعا االشَّْعَب َعلى 
ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!َمَعُهما؟ َهذاا ُهَو َما َسَنرااهُه في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة   

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

إإنْن وَوَلِكْن َضْعِف إإيیماِنِهْم وَوَكْثَرةِة َتَمرُّدِدِهْم. ِبَسَبِب َبني إإْسراائيیَل  َنْنَتِقَدِمَن االسَّْهِل َعَليْینا أأنْن 
ْفَعُل َما َكاُنواا يَیْفَعلوَنُه! ِلَذِلَك، َما أَأْحَوَجنا َجميیًعا إإلى ِقرااَءةِة ، َسَنرىى أأنَّنا َننانا وَوُسلوَكأأْنُفَسَفَحْصنا 

َفَقْد دَدَفَع َبُنو إإْسراائيیَل َثَمًنا َباِهًظا ِبَسَبِب َتَمرُّدِدِهْم وَوَتَذمُِّرِهْم. وَواالشَّيُء َنْفُسُه َكِلَمِة ااِهللا وَواالتََّعلُِّم ِمْنها. 
َقْد يَیْحُدثُث َلنا إإنْن َتَمرَّدْدنا وَوَتَذمَّْرنا َعلى ااهللا.   

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

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

 
ع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َم  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
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إإننَّ إإْحدىى االُمْشِكالتِت االَّتي ُتوااِجُهنا االيیومَم ِهَي أأنَّنا َلْسَنا ُمَكرَّسيیَن َتماًما للرَّببِّ. وَوَلِكنَّ ااَهللا 
في رِرساَلِتِه إإلى  إإذْذ َقالَلاالرَّسولُل ُبوُلُس وَوَهذاا ُهَو َما أأكََّدهُه بالتَّمامم.  أأنْن ُنَكرِّسَس َلُه أأْنُفَسنا ِمنَّا يُیريیُد

ًة أَأْطُلُب إِإَليْیُكْم أَأيیَُّها ااِإلْخَوةُة ِبَرأْأَفِة ااِهللا أَأنْن ُتَقدُِّمواا أَأْجَسادَدُكْم ذَذِبيیَحًة َحيیًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضيیَّ: "أأْهِل رُرووميیة
ادديینا باْسِم َفاالَحيِّ. ِهللا َتماًما ديیقي، ِهَي أأنْن ُتَكرِّسَس َنْفَسَك وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َص ".ِعْنَد ااِهللا

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


