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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers 14:10–15:40 40: 15 – 10 :14 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us089# 585م: 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  َعَشراالرَّااِبع ااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
َفَما َنْرجوهُه ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، االَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

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

أأنْن ُنْدرِركَك االَفْرقَق َبيْیَن أأنْن َنعيیَش في َخْوفٍف وَوأأنْن َنعيیَش بإيیمانن. وَوَسْوفَف ِجداا ِمَن االُمِهمِّ 
ِكنَُّهْم َسَمُحواا أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَلَنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا َقريیبيیَن ِجداا ِمْن 

وَوِبَسَبِب َخْوِفِهْم َفَقْد ِلَمشاِعِر االَخْوفِف أأنْن ُتَسيْیِطَر َعَليْیِهْم َبَدًلا ِمْن أأنْن يَیَتَمسَُّكواا ِبِوْعِد ااِهللا َلُهْم. 
ِمَن االتََّمتُِّع ِبُوعودِد ااِهللا َلُهْم.  َحَرُمواا أأْنُفَسُهْم َسَنوااتٍت َطويیَلًة  

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االَعَدددِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االَعاِشروَواالَعَددِد  َعَشر االرَّااِبع دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
أأننَّ االشَّْعَب وَوَصَل إإلى ُحدوودِد أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَقْد أَأَمَر ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة  

رَرئيیًسا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن أأْسباطِط َبني إإْسراائيیَل الْسِتطالعِع أأْحواالِل االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يُیْرِسَل 
يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْلَتِفَت إإلى رَرُجَليْیِن ِمْن َهؤالِء ااْثَنْي َعَشَر رَرُجًلا. وَووَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه أَأرْرَسَل رْرضض. ااأل
وَوَبْعَد أأرْرَبعيیَن يَیْوًما، َعادَد االرِّجالُل ااالْثنا َعَشَر َبْعَد أأنِن ااْسَتْطَلُعواا يَیشوعع". "َكاِلب" وَو ": ُهما

أأْحواالَل أأرْرضِض َكْنعانَن وَواالسَّاِكنيیَن فيیها.   
 

-26ي ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأُأ ف 29:  
 

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

إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأرْرَسْلَتَنا إِإَليْیَها،  َقْد ذَذَهْبَنا«َثَمَر ااَألرْرضِض. وَوأَأْخَبُرووهُه وَوَقاُلواا: 
وَوَحقا إِإنََّها َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال، وَوهَذاا َثَمُرَها. َغيْیَر أَأننَّ االشَّْعَب االسَّاِكَن ِفي 
ااَألرْرضِض ُمْعَتزٌّ، وَوااْلُمُدنُن َحِصيیَنٌة َعِظيیَمٌة ِجداا. وَوأَأيْیًضا َقْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق 

. ااْلَعَماِلَقُة َساِكُنونَن ِفي أَأرْرضِض ااْلَجُنوبِب، وَوااْلِحثِّيیُّونَن وَوااْليَیُبوِسيیُّونَن ُهَناكَك
وَوااَألُمورِريیُّونَن َساِكُنونَن ِفي ااْلَجَبِل، وَوااْلَكْنَعاِنيیُّونَن َساِكُنونَن ِعْنَد ااْلَبْحِر وَوَعَلى 

». َجاِنِب ااُألرْردُدننِّ  
 

 .َجيیَِّدةةأَأرْرضٌض  هاَقاُلواا ِلُمْوَسى إإنَّ إإذْذَكْنعانن أأرْرضِض  ْن ِجَهِةإإذًذاا، َكانَن َتْقريیُر االرِّجالِل إإيیجاِبيیا ِم 
َقاُلواا إإننَّ االَمديیَنَة َحصيَینٌة ِجداا  َتْقريیَرُهْم ِمْن ِجَهِة االشَّْعِب وَوَتْحصيیناتِت االَمديیَنِة َكانَن َسْلِبيیا إإذْذ وَوَلِكنَّ

وَوإإننَّ َشْعَبها أَأْقوىى ِمْن أأنْن يُیْقَهر.   
 

-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  
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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 

ُنِقيیُم رَرِئيیًسا «َفَقالَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: » أَأَليْیَس َخيْیًراا َلَنا أَأنْن َنْرجَع إِإَلى ِمْصَر؟
».وَوَنْرجُع إِإَلى ِمْصَر  

 
َلْو أأنَُّهْم َماُتواا في أأرْرضِض ِمْصَر أأوْو في االصَّحرااء.  وَوَتَمنَّواا َمرَّةًة أأخرىى االشَّْعُبَلَقْد َتَذمََّر  

ُدوواا ااْسِتْعداادًداا ِلَرْفِض ُمْوَسى بالرَّْغِم ِمْن ِعْلِمِهْم أأننَّ االرَّببَّ ُهَو االَّذيي أَأقاَمُه َعَليْیِهْم َقاِئًداا. وَوَقْد أَأْب  
 

-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  9:  
 

َفَسَقَط ُموَسى وَوَهارُروونُن َعَلى وَوْجَهيْیِهَما أَأَمامَم ُكلِّ َمْعَشِر َجَماَعِة َبِني 
ُشوعُع ْبُن ُنونَن وَوَكاِلُب ْبُن يَیُفنََّة، ِمَن االَِّذيیَن َتَجسَُّسواا ااَألرْرضَض، إِإْسَرااِئيیَل. وَويَی

ااَألرْرضُض االَِّتي َمَررْرَنا «َمزََّقا ِثيَیاَبُهَما وَوَكلََّما ُكلَّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقاِئَليْیِن: 
االرَّببُّ يُیْدِخْلَنا إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض ِفيیَها ِلَنَتَجسََّسَها َجيیَِّدةٌة ِجداا ِجداا. إِإنْن ُسرَّ ِبَنا 

وَويُیْعِطيیَنا إِإيیَّاَها، أَأرْرًضا َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال. إِإنََّما َال َتَتَمرَّدُدوواا َعَلى االرَّببِّ، وَوَال 
َتَخاُفواا ِمْن َشْعِب ااَألرْرضِض َألنَُّهْم ُخْبُزَنا. َقْد زَزاالَل َعْنُهْم ِظلُُّهْم، وَواالرَّببُّ َمَعَنا. 

».َتَخاُفوُهْم َال  
 

أأننَّ االرَّببَّ َسيُیْعطيیِهْم ُنْصَرةًة َعلى ِتْلَك االشُّعوبب. وَوَقْد  َكانَن "يَیشوعُع" وَو "َكاِلُب" وَوااِثَقيْیِن ِمْن 
 َلْم يَیَتجاوَوبْب االشَّْعَب وَوَلِكنَّ. وَوااالتِّكالِل َعَليْیه االرَّببَِّتْصديیِق وَوْعِد َحاوَوال أأنْن يُیَشجَِّعا االشَّْعَب َعلى 

َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددِد االَعاِشِر:  .َمَعُهما  
 

وَولِكْن َقالَل ُكلُّ ااْلَجَماَعِة أَأنْن يُیْرَجَما ِباْلِحَجارَرةِة.   
 

َفَقْد َقادَدُهُم االرَّببُّ إإلى ُحدوودِد ! ِمَن االسَّْهِل َعَليْینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ َبني إإْسراائيیَل أَأْخَفُقواا ِجدااوَو 
–أأرْرضِض َكْنعانن  إإلى َحيیاةٍة ُمْفَعَمٍة بالَبَرَكِة وَواالَخيْیر. وَوَكانُن ُكلُّ َما يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْفَعلوهُه ُهَو أأنْن أأيْي  

في ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالِعشريین ِمْن ِسْفِر وَوكانَن ااُهللا َقْد وَوَعَدُهْم يَیْدُخلواا ااألرْرضَض وَويَیْمَتِلُكوها. 
َمَالِكي يَیِسيیُر أَأَماَمَك وَويَیِجيُء ِبَك إِإَلى ااَألُمورِريیِّيیَن وَوااْلِحثِّيیِّيیَن وَوااْلِفِرززِّيیِّيیَن االُخرووجِج قاِئًلا: "

أأرْرِسُل َهيْیَبِتي أَأَماَمَك، وَوأأزْزِعُج َجِميیَع االشُُّعوبِب ... وَوااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن وَوااْلِحوِّيیِّيیَن وَوااْليَیُبوِسيیِّيیَن، َفُأِبيیُدُهْم. 
َليْیِهْم، وَوأأْعِطيیَك َجِميیَع أَأْعَدااِئَك ُمْدِبِريیَن. وَوأأرْرِسُل أَأَماَمَك االزََّناِبيیَر. َفَتْطُردُد ااْلِحوِّيیِّيیَن االَِّذيیَن َتأِتي َع
". وَوها ُهْم يَیِقفونَن ااآلنَن َعلى ُحدوودِد ِتْلَك ااألرْرضض دُدوْونَن أأنْن وَوااْلِحثِّيیِّيیَن ِمْن أَأَماِمَكوَوااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن 
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َكانَن ُمَسيْیِطًراا َعَليْیِهْم. َفِعَوًضا َعْن أأنْن يُیَصدُِّقواا ااَهللا لماذذاا؟ ألننَّ االَخْوفَف  ا.يَیْجُرؤؤوواا َعلى دُدخوِله
االَحيَّ، َصدَُّقواا َمشاِعَر االَخْوفف. وَوِعْنَدما َتْسَمُح، يیا َصديیقي، للَخْوفِف، أأنْن يُیَسيْیِطَر َعلى َحيیاِتَك 

َك. وَوِعْنَدما يَیصيیُر إإيیماُنَك َضعيیًفا، َسَتْحِرمُم َنْفَسَك ااإليیمانِن، َفإننَّ َخْوَفَك َسيُیْضِعُف إإيیماَن ِبَدًلا ِمَن
وَوما أأْكَثَر االُمؤِمنيیَن االَّذيیَن ِمْن َبَركاتٍت َكثيیَرةٍة أَأَعدَّها ااُهللا َلَك وَويُیريیُدكَك أأنْن َتُمدَّ يَیَدكَك وَوَتأُخَذها. 

ِلَذِلَك، َبَدًلا ِمَن االتََّمتُِّع ِبُكلِّ َما أَأَعدَّهُه اا. ووزًزاًنا َمْهُزَمإإيْیَعاُشواا َحَرُمواا أأْنُفَسُهْم َبَركاتِت االرَّببِّ ألنَُّهْم 
ونَن في َبرِّيیَِّة َهذاا االَعاَلم. ، َفإنَُّهْم َتاِئُهِمْن َخيْیٍر وَوَبَرَكٍة ااُهللا َلُهْم  

 
االنِّْصِف ُثمَّ ُنتاِبُع االِقرااَءةَة ِمَن ارَرةة. وعع بالِحَجَطاَلَب االشَّْعُب ِبَرْجِم َكاِلب وَويَیُشوَوَهَكذاا َفَقْد  

االثَّاني ِمَن االَعَددِد االَعاِشِر إإلى ِنهايَیِة االَعَددِد االثَّاني َعَشر:  
 

وَوَقالَل االرَّببُّ ُثمَّ َظَهَر َمْجُد االرَّببِّ ِفي َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع ِلُكلِّ َبِني إِإْسَرااِئيیَل. 
دُِّقوَنِني َحتَّى َمَتى يُیِهيیُنِني هَذاا االشَّْعُب؟ وَوَحتَّى َمَتى َال يُیَص«ِلُموَسى: 

ِبَجِميیِع ااآليَیاتِت االَِّتي َعِمْلُت ِفي وَوَسِطِهْم؟ إِإنِّي أَأْضِرُبُهْم ِباْلَوَبِإ وَوأُأِبيیُدُهْم، 
». وَوأُأَصيیُِّركَك َشْعًبا أَأْكَبَر وَوأَأْعَظَم ِمْنُهْم  

 
َقْد كاَنِت َف وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیق، أأننَّ ااَهللا وَوَضَع إإْصَبَعُه َعلى االُمْشِكَلِة االَحقيیقيیَّة.

وَوَقْد َقالَل ااُهللا ِلُمْوَسى إإنَُّه َسيَیْضِربُب االشَّْعَب . ال يُیَصدِّقُق ااَهللا ِهَي أأنَُّه شَّْعِبللاالُمْشِكَلُة ااألَساِسيیَُّة 
-13في ااألْعداادد وَوَلِكنَّ ُمْوَسى َتَشفََّع في االشَّْعِب  بالَوَبِأ وَويُیبيیُدُهم. وَوَتَضرَّعَع إإليیِه أأنْن يَیْصَفَح َعْن  19
.ذَذْنِبِهْم وَويَیْغِفَر َلُهْم  

 
-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   30:  

 
َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلَك. وَولِكْن َحيٌّ أَأَنا َفُتْمُأل ُكلُّ ااَألرْرضِض ِمْن «َفَقالَل االرَّببُّ: 

رَرأَأوْواا َمْجِديي وَوآآيَیاِتي االَِّتي َعِمْلُتَها ِفي َمْجِد االرَّببِّ، إِإننَّ َجِميیَع االرَِّجالِل االَِّذيیَن 
ِمْصَر وَوِفي ااْلَبرِّيیَِّة، وَوَجرَُّبوِني ااآلنَن َعَشَر َمرَّااتٍت، وَوَلْم يَیْسَمُعواا ِلَقْوِلي، َلْن 

... يَیَروْواا ااَألرْرضَض االَِّتي َحَلْفُت آلَباِئِهْم. وَوَجِميیُع االَِّذيیَن أَأَهاُنوِني َال يَیَروْوَنَها. 
ُهْم: َحيٌّ أَأَنا يَیُقولُل االرَّببُّ، َألْفَعَلنَّ ِبُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم ِفي أُأذُذَنيَّ. ِفي هَذاا ُقْل َل

ااْلَقْفِر َتْسُقُط ُجَثُثُكْم، َجِميیُع ااْلَمْعُدوودِديیَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَددِدُكْم ِمِن ااْبِن ِعْشِريیَن 
َتْدُخُلواا ااَألرْرضَض االَِّتي رَرَفْعُت يَیِديي  َسَنًة َفَصاِعًداا االَِّذيیَن َتَذمَُّروواا َعَليَّ. َلْن

ُألْسِكَننَُّكْم ِفيیَها، َما َعَداا َكاِلَب ْبَن يَیُفنََّة وَويَیُشوعَع ْبَن ُنونٍن.   
 

ااُهللا َجميیَع َبني إإْسراائيیَل االَّذيیَن َتَمرَّدُدوواا َعَليْیِه (ِمِن ااْبِن ِعْشريیَن َسَنًة َفَقْد َتَوعََّد إإذًذاا،  
–َلْن يَیْدُخلواا أأرْرضَض َكْنعانن ِبأنَُّهْم َفَصاِعًداا)  َسَبَب َقْبَل َقليیل أأننَّ َما َعَداا َكاِلب وَويَیشوعع. وَوَقْد رَرأأيْینا  

ااْسِتْثناِء َكاِلب وَويَیشوعع ُهَو أأنَُّهما َصدَّقا ااَهللا وَوَتَمسََّكا ِبَوْعِدهِه.   
 

-31وَويُیتاِبُع االرَّببُّ َكالَمُه َمَع ُمْوَسى َقاِئًلا في ااألْعداادد   35:  
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وَوأَأمَّا أَأْطَفاُلُكُم االَِّذيیَن ُقْلُتْم يَیُكوُنونَن َغِنيیَمًة َفِإنِّي َسُأدْدِخُلُهْم، َفيَیْعِرُفونَن ااَألرْرضَض 
االَِّتي ااْحَتَقْرُتُموَها. َفُجَثُثُكْم أَأْنُتْم َتْسُقُط ِفي هَذاا ااْلَقْفِر، وَوَبُنوُكْم يَیُكوُنونَن 

َنًة، وَويَیْحِمُلونَن ُفُجورَرُكْم َحتَّى َتْفَنى ُجَثُثُكْم ِفي رُرَعاةًة ِفي ااْلَقْفِر أَأرْرَبِعيیَن َس
ااْلَقْفِر. َكَعَددِد ااَأليیَّامِم االَِّتي َتَجسَّْسُتْم ِفيیَها ااَألرْرضَض أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما، ِللسََّنِة يَیْومٌم. 

َقْد َتَكلَّْمُت. َتْحِمُلونَن ذُذُنوَبُكْم أَأرْرَبِعيیَن َسَنًة َفَتْعِرُفونَن ااْبِتَعادِديي. أَأَنا االرَّببُّ 
َألْفَعَلنَّ هَذاا ِبُكلِّ هِذهِه ااْلَجَماَعِة االشِّرِّيیَرةِة ااْلُمتَِّفَقِة َعَليَّ. ِفي هَذاا ااْلَقْفِر 

».يَیْفَنْونَن، وَوِفيیِه يَیُموُتونَن  
 

-36ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   أَأَشاُعواا االَمَذمََّة االرَّدِديیَئَة َعَلى االَعَشَرةَة االَّذيیَن  االرَِّجالَلأأننَّ  38
أَأَمامَم االرَّببِّ. وَوأَأمَّا يَیُشوعُع وَوَكاِلُب  ِأِبالَوَبَبْعَد أأنِن ااْسَتْطَلُعواا أَأْحواالَل أأرْرضِض َكْنعانن َقْد َماُتواا ااَألرْرضِض 
َفَعاَشا.  

 
-39ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد  إإلى االرَّببِّ  َكالمَمَقَل َنُموَسى ِمَن ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر أأننَّ  45

ُثمَّ َبكَُّروواا َصَباًحا وَوَصِعُدوواا إِإَلى رَرأأسِس االَجَبِل  َبَكى االشَّْعُب ِجداا . وَوحيینئٍذ،َجِميیِع َبِني إِإْسَرااِئيیل
وَوَلِكنَّ ُمْوَسى  ."ُهَوذَذاا َنْحُن! َنْصَعُد إِإَلى االَمْوِضِع االَِّذيي َقالَل االرَّببُّ َعْنُه، َفِإنََّنا َقْد أَأْخَطأَنا"َقاِئِليیَن: 

َال َتْصَعُدوواا، َألننَّ االرَّببَّ َليْیَس ِفي وَوَسِطُكْم ذَّرَرُهْم ِمْن ُخطورَرةِة االصُّعودِد إإلى االَجَبل قاِئًلا َلُهْم: "َح
ِبالسَّيْیِف. إِإنَُّكْم َقِد  َعَماِلَقَة وَواالَكْنَعاِنيیِّيیَن ُهَناكَك ُقدَّااَمُكْم َتْسُقُطونَناالننَّ َأل ِلَئالَّ َتْنَهِزُمواا أَأَمامَم أَأْعَدااِئُكْم.

َتَجبَُّروواا وَوَصِعُدوواا إِإَلى رَرأأسِس االَجَبِل. َفَنَزلَل َلِكنَُّهْم . "اارْرَتَددْدُتْم َعِن االرَّببِّ، َفالرَّببُّ َال يَیُكونُن َمَعُكْم
وَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا، يیا  .وَوَتَعقَّبوُهْم االَعَماِلَقُة وَواالَكْنَعاِنيیُّونَن االسَّاِكُنونَن ِفي ذذِلَك االَجَبِل وَوَضَرُبوُهْم

أأِحبَّائي، أأننَّ االشَّْعَب َكانَن َما يَیزاالُل َعازِزًما َعلى ِفْعِل َمِشيیَئِتِه ُهَو، ال َمشيیَئِة االرَّببِّ.   
 

وَوَمَع أأننَّ  .ااآلنْن، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَدددَنأتي وَو 
ُحدوودِد أأرْرضِض َكْنَعانن، َفإنَُّهْم َلْم يَیْدُخلوَها ألننَّ االرَّببَّ َعاَقَبُهْم َعلى َعَدمِم َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا َعلى 

. َتْصديیِقِهْم َلُه وَوَتَذمُِّرِهْم َعَليْیه. وَوَسْوفَف َنرىى الِحًقا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َتاُهواا في االَبرِّيیَِّة أأرْرَبعيیَن َسَنًة
َكَعَددِد ااَأليیَّامِم االَِّتي َتَجسَّْسُتْم ِفيیَها ااَألرْرضَض أَأرْرَبِعيیَن يَیْوًما، "ببَّ َقالَل َلُهْم: َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االرَّ

ْفَعَلنَّ هَذاا ِللسََّنِة يَیْومٌم. َتْحِمُلونَن ذُذُنوَبُكْم أَأرْرَبِعيیَن َسَنًة َفَتْعِرُفونَن ااْبِتَعادِديي. أَأَنا االرَّببُّ َقْد َتَكلَّْمُت. َأل
َحْرِفيیا. ". وَوَقْد َفَعَل االرَّببُّ َما َتَكلََّم ِبِه َماَعِة االشِّرِّيیَرةِة ااْلُمتَِّفَقِة َعَليَِّبُكلِّ هِذهِه ااْلَج  

 
وَوَلِكنَّ االُمْدِهَش ُهنا ُهَو أأننَّ االرَّببَّ يَیقولُل ِلُمْوَسى في ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر:    

 
ُكُم َلى أَأرْرضِض َمْسَكِنَكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل َلُهْم: َمَتى ِجْئُتْم إِإ  
االَِّتي أَأَنا أُأْعِطيیُكْم  

 
ُثمَّ يُیْعطي االرَّببُّ ُمْوَسى َتْعليیماتٍت َتْخَتصُّ ِبالَقراابيیِن وَواالذَّباِئِح االَّتي يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیَقدُِّموها  

َفَمَع أأننَّ االِجيْیَل االَّذيي َخَرجَج ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر ِمِن ااْبِن ِعْشريیَن َسَنًة َلُه َبْعَد دُدخولِل أأرْرضِض َكْنَعانن! 
َفصاِعًداا َلْن يَیْدُخَل ااألرْرضَض، َفإننَّ أأبناَءُهْم َسيَیْدُخلوها. ِلَذِلَك كاَنْت تْلَك االتَّعليیماتُت َتُخصُّ االِجيْیَل 

وَوِبَذِلَك، َفَقْد أَأكََّد ااُهللا وَوْعَدهُه َلُهْم ِبأنَُّهْم َسَنة.  االَقادِدمَم االَّذيي َسيَیْدُخُل أأرْرضَض َكْنَعانن َبْعَد أأرْرَبعيیَن
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وَوَهذاا يُیَعلُِّمنا دَدرْرًسا ُمِهما َعِن ااِهللا االَعِليِّ. َفَنْحُن َنْقَرأأ في َسيَیْدُخلونَن ااألرْرضَض االَّتي وَوَعَدُهْم ِبها. 
وَوَلِكنَّنا َنْقرأأ ". وَودَدْعَوَتُه ِهَي ِبَال َنَدااَمٍةِهَباتِت ااِهللا رِرساَلِة ُبوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة أأننَّ "

."االَِّذيي يُیِحبُُّه االرَّببُّ يُیَؤددُِّبُه: "أأننَّ االرَِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيینفي أأيْیًضا   
 

-3في ااألْعداادد يُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َتْقَرأَأ وَو َعْن أأْنوااعِع االذَّباِئِح وَواالتَّْقِدماتِت  21
. للرَّببِّ َبْعَد دُدخولِل ااألرْرضِض يُیَقدِّموهاِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْنَبغي َكانَن االَّتي   

 
-22ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد    َعْن َخطايیا االسَّْهِوأأنْن ُتَقدَّمَم َعِن االتَّْقِدماتِت االَّتي يَیْنَبغي  26

.االَجماِعيیَّة  
 

ذَذاا َسَهْوُتْم وَوَلْم َتْعَمُلواا َجِميیَع هِذهِه ااْلَوَصايَیا االَِّتي َكلََّم ِبَها االرَّببُّ ُموَسى، وَوإِإ
َجِميیَع َما أَأَمَرُكْم ِبِه االرَّببُّ َعْن يَیِد ُموَسى، ِمَن ااْليَیْومِم االَِّذيي أَأَمَر ِفيیِه االرَّببُّ 

أَأْعيُیِن ااْلَجَماَعِة َسْهًواا، يَیْعَمُل ُكلُّ  َفَصاِعًداا ِفي أَأْجيَیاِلُكْم، َفِإنْن ُعِمَل ُخْفيَیًة َعْن
ااْلَجَماَعِة َثْورًراا وَوااِحًداا ااْبَن َبَقٍر ُمْحَرَقًة ِلَرااِئَحِة َسُروورٍر ِللرَّببِّ، َمَع َتْقِدَمِتِه 
ْن وَوَسِكيیِبِه َكاْلَعادَدةِة، وَوَتيْیًسا وَوااِحًداا ِمَن ااْلَمْعِز ذَذِبيیَحَة َخِطيیٍَّة. َفيُیَكفُِّر ااْلَكاِهُن َع
ُكلِّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل، َفيُیْصَفُح َعْنُهْم َألنَُّه َكانَن َسْهًواا. َفِإذَذاا أَأَتْواا 

ِبُقْرَباِنِهْم وَوُقودًداا ِللرَّببِّ، وَوِبَذِبيیَحِة َخِطيیَِّتِهْم أَأَمامَم االرَّببِّ َألْجِل َسْهِوِهْم، يُیْصَفُح 
ِريیِب االنَّازِزلِل َبيْیَنُهْم، َألنَُّه َحَدثَث ِلَجِميیِع َعْن ُكلِّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوااْلَغ

االشَّْعِب ِبَسْهٍو.  
 

-27أأمَّا في ااألْعداادد    يَیْنَبغي أأنْن ُتَقدَّمَم َعْن َخطايیا االسَّْهِوَكانَن االَّتي َفَنْقَرأأ َعْن االتَّْقِدماتِت  29
:االَفْردِديیَّة  

 
وَوإِإنْن أَأْخَطَأتْت َنْفٌس وَوااِحَدةٌة َسْهًواا، ُتَقرِّبْب َعْنًزاا َحْوِليیًَّة ذَذِبيیَحَة َخِطيیٍَّة، َفيُیَكفُِّر 
ااْلَكاِهُن َعِن االنَّْفِس االَِّتي َسَهْت ِعْنَدَما أَأْخَطَأتْت ِبَسْهٍو أَأَمامَم االرَّببِّ ِللتَّْكِفيیِر 

َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوِلْلَغِريیِب االنَّازِزلِل َبيْیَنُهْم َعْنَها، َفيُیْصَفُح َعْنَها. ِلْلَوَطِنيِّ ِفي 
َتُكونُن َشِريیَعٌة وَوااِحَدةٌة ِلْلَعاِمِل ِبَسْهٍو.   

 
وعُع َلها َما يُیَكفُِّر َعْنها أأيْیًضا. ِلَذِلَك َفَقْد َصلَّى يَیُسوَواالَجْهِل وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ َخطايیا االسَّْهِو  

ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا  ".أَأَبَتاهُه، ااْغِفْر َلُهْم، َألنَُّهْم َال يَیْعَلُمونَن َماذَذاا يَیْفَعُلونَن ايَیقاِئًلا: "وَوُهَو َعلى االصَّليیِب 
أأنْن َنْطُلَب ِمَن ااِهللا أأنْن يَیْغِفَر َلنا ِتْلَك االَخطايیا االَّتي ااْقَتَرْفناها َعْن َجْهٍل أأوْو َسْهًواا.   

 
:يُیْخِطُئ َعْمًدااَعْن ِعقابِب َمْن  31وو  30االَعَددَديْین ُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
ِمَن ااْلَوَطِنيیِّيیَن  (أأيْي: إإنْن َتَعمََّد أَأَحٌد االَخَطأ)وَوأَأمَّا االنَّْفُس االَِّتي َتْعَمُل ِبيَیٍد رَرِفيیَعٍة 

أَأوْو ِمَن ااْلُغَرَباِء َفِهَي َتْزدَدرِريي ِبالرَّببِّ. َفُتْقَطُع ِتْلَك االنَّْفُس ِمْن َبيْیِن َشْعِبَها، 
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َها ااْحَتَقَرتْت َكَالمَم االرَّببِّ وَوَنَقَضْت وَوِصيیََّتُه. َقْطًعا ُتْقَطُع ِتْلَك االنَّْفُس. ذَذْنُبَها َألنَّ
َعَليْیَها.  

 
-32ْعداادد وَوَنْقَرأُأ في ااأل  36:  

 
وَوَلمَّا َكانَن َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِفي ااْلَبرِّيیَِّة وَوَجُدوواا رَرُجًال يَیْحَتِطُب َحَطًبا ِفي يَیْومِم 

َفَقدََّمُه االَِّذيیَن وَوَجُدووهُه يَیْحَتِطُب َحَطًبا إِإَلى ُموَسى وَوَهارُروونَن وَوُكلِّ االسَّْبِت. 
ااْلَجَماَعِة. َفَوَضُعوهُه ِفي ااْلَمْحَرسِس َألنَُّه َلْم يُیْعَلْن َماذَذاا يُیْفَعُل ِبِه. َفَقالَل االرَّببُّ 

». ْلَجَماَعِة َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّةَقْتًال يُیْقَتُل االرَُّجُل. يَیْرُجُمُه ِبِحَجارَرةٍة ُكلُّ اا«ِلُموَسى: 
َفَأْخَرَجُه ُكلُّ ااْلَجَماَعِة إِإَلى َخارِرجِج ااْلَمَحلَِّة وَورَرَجُموهُه ِبِحَجارَرةٍة، َفَماتَت َكَما أَأَمَر 

االرَّببُّ ُموَسى.  
 

ِعقاُبُه ُهَو االرَّْجُم وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ َهذاا االرَُّجَل َكَسَر وَوِصيیََّة االسَّْبِت َعْمًداا. ِلَذِلَك، َكانَن  
. ألنَُّه َتَعدَّىى َعلى وَوااِحَدةٍة ِمَن االَوَصايیا االَعْشر َحتَّى االَمْوتت  

 
-37: 15وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد  41:  

 
َكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل َلُهْم: أَأنْن يَیْصَنُعواا َلُهْم «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 

ا ِفي أَأذْذيَیالِل ِثيَیاِبِهْم ِفي أَأْجيَیاِلِهْم، وَويَیْجَعُلواا َعَلى ُهْدبِب االذَّيْیِل ِعَصاَبًة ِمْن أَأْهَدااًب
أَأْسَماْنُجوِنيٍّ. َفَتُكونُن َلُكْم ُهْدًبا، َفَتَروْوَنَها وَوَتْذُكُروونَن ُكلَّ وَوَصايَیا االرَّببِّ 

يُیِنُكُم االَِّتي أَأْنُتْم َفاِسُقونَن وَوَتْعَمُلوَنَها، وَوَال َتُطوُفونَن وَورَرااَء ُقُلوِبُكْم وَوأَأْع
وَورَرااَءَها، ِلَكْي َتْذُكُروواا وَوَتْعَمُلواا ُكلَّ وَوَصايَیايَي، وَوَتُكوُنواا ُمَقدَِّسيیَن ِإللِهُكْم. أَأَنا 

االرَّببُّ إِإلُهُكُم االَِّذيي أَأْخَرَجُكْم ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِليَیُكونَن َلُكْم إِإلًها. أَأَنا االرَّببُّ 
».إِإلُهُكْم  

 
يُیَكلَِّم َبني إإْسراائيیَل َبْعَد أأنْن َكَسَر ذَذِلَك االرَُّجُل وَوِصيیََّة االسَّْبِت، أَأوْوَصى االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن إإذًذاا،  

في ِنهايَیِة َهذاا يُیَذكُِّرُهْم وَوُهَو بالَوَصايیا ااإللهيیَّة. أَأْهدااًبا ِعْنَد أأذْذيیالِل ِثيیاِبِهْم ِلَتْذكيیِرِهْم ِليَیْصَنُعواا 
بأهميیَِّة أأنْن يَیكوُنواا ُمَقدَِّسيیَن َلُه ألنَُّه إإَلُهُهْم االَّذيي َحرَّرَرُهْم ِمَن االُعبودديیَّة. ااألْصحاحِح   

 
ِمْن ُعبودديیَِّة االَخِطيیَِّة  ألْجِلنا َجميیًعا ِهَي أأنْن َنَتَحرَّرَر االُمِحبِّ ااِهللاَمشيیَئَة وَوَليْیَتنا َنَتَذكَُّر أأننَّ  

وَوَنصيیَر أأوْوالدًداا َلُه. آآميین!  
 

ة][االخاتم  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َلَقْد أَأوْوَصى االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يَیقولَل للشَّْعِب أأنْن يَیْصَنُعواا أأْهدااًبا ِعْنَد أأذْذيیالِل ِثيیاِبِهْم ِلَتْذكيیِرِهْم 
ِلَتْذكيیِركَك ِبَصالحِح االطَّريیَقَة االَّتي َتشاء يُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َتْسَتْخِدمَم ِبَوَصايیا االرَّببِّ. وَو

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
ِمَن االُمْحِزنِن َحقا أأننَّ ُمؤِمنيیَن َكثيیريیَن يُیْهِدرروونَن َحيیاَتُهْم ُكلَّها َتاِئهيیَن في َبرِّيیَِّة َهذاا االَعاَلم. 

في ُمْمِتَعًة  ِعَوًضا َعْن أأنْن َتكونَن َحيیاةًة ال َتْنَتهي ِلَذِلَك َفإننَّ َحيیاَتُهْم َمَع ااِهللا ِهَي َحيیاةُة َمَشقَّاتٍت
َتَذكَّْر أأننَّ ِلَذِلَك، وَوَصالَحُه وَوَبَرَكَتُه. َمَحبََّتُه ااَهللا يُیريیُدكَك، يیا َصديیقي، أأنْن َتْخَتِبَر  َحْضَرةِة ااهللا. وَوَلِكنَّ

أأننَّ ااَهللا أَأْعطاكَك ُنْصَرةًة في أأيْیًضا َتَذكَّْر َعَدمَم ااإليیمانِن َقْد يَیْحِرُمَك ِمَن االدُّخولِل إإلى رَرااَحِة ااهللا. وَو
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َف. َبَرَكِتِهِنْعَمِتِه وَوأأنْن َتْحيیا في ِمْلِء  وعع، وَوأأنَُّه يُیريیُدكَكيَیُس االَمسيیِح

االَمسيیح. آآميین!  
 


