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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers 16:1–20:29 29: 20 – 1 :16 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us090# 586م: 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  َعَشر االسَّادِدسسااألْصحاحح َ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  
 

َمَع . وَوَقْبَل أأنْن يَیْدُخلواا أأرْرضَض َكْنَعانن َتاهَه َبنو إإْسراائيیَل في االَبرِّيیَِّة َسَنوااتٍت َطويیَلًة ِجدااَلَقْد 
َفإنَّنا أَأمامَم رِرْحَلٍة َطويیَلٍة أأيْیًضا َقْبَل أأنْن َنِصَل إإلى َمْوِطِننا االسَّماوِويّي. االَبرِّيیَِّة، أأنَّنا َلْسنا َتاِئهيیَن في 

. في َحيیاِتنا ِبَسَبِب االتََّذمُّر َما َقْد يَیْحُدثُثَهِذهِه ِمْن ِخاللِل دِدررااَسِتنا وَوَسْوفَف َنرىى   
 

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

 
-1: 16َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد  3:  

 
وَودَدااَثانُن وَوأَأِبيیَراامُم ااْبَنا أَأِليیآبَب، وَوأَأَخَذ ُقورَرحُح ْبُن يِیْصَهارَر ْبِن َقَهاتَت ْبِن َالوِويي، 

وَوأُأوونُن ْبُن َفاَلَت، َبُنو رَرأُأووَبيْیَن، يُیَقاوِوُمونَن ُموَسى َمَع أُأَناسٍس ِمْن َبِني 
إِإْسَرااِئيیَل، ِمَئَتيْیِن وَوَخْمِسيیَن رُرؤَؤَساِء ااْلَجَماَعِة َمْدُعوِّيیَن ِلالْجِتَماعِع ذَذوِويي 

َكَفاُكَما! إِإننَّ ُكلَّ «ارُروونَن وَوَقاُلواا َلُهَما: ااْسٍم. َفاْجَتَمُعواا َعَلى ُموَسى وَوَه
ااْلَجَماَعِة ِبَأْسِرَها ُمَقدََّسٌة وَوِفي وَوَسِطَها االرَّببُّ. َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعانِن َعَلى 

  »َجَماَعِة االرَّببِّ؟
 

ِمْن ِمَئَتيْیِن وَوَخْمسيیَن إإْقناعِع وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ ُقْورَرحح َكانَن زَزعيیًما ُمؤثًِّراا ألنَُّه َتَمكََّن ِمْن 
، َفإنَُّهْم يُیؤددُّووَنهاوَوَمَع أأنَُّه كاَنْت َلُهْم ِخْدَمٌة رُرؤؤساِء االشَّْعِب باالْنِضمامِم إإليیِه ِضدَّ ُمْوَسى وَوهارروونن. 

نن" وَو "أأوْو" " وَو "أأبيیراامَم"دَدااثانَنوَويَیْبدوو أأننَّ االغيْیَرةَة ِهي االَّتي دَدَفَعْت َكاُنواا يَیْطَمعونَن في االَكَهنوتت. 
وَوَسْوفَف ُتالِحُظ، يیا َصديیقي، أأننَّ إإلى ااالْنِضمامِم إإلى ُقْورَرحح في َتَمرُّدِدهِه على ُمْوَسى وَوَهارروونن. 

رَرأأىى َهؤالِء وَوَقْد " ال يُیْذَكُر في ااألْعداادِد االَقادِدَمِة. ِلَذِلَك، ِمَن االُمَرجَِّح أأنَُّه َتابَب َعْن َتَمرُّدِدهِه. أُأوْونن"
ى االِقيیامِم بالَعَمِل االَّذيي يَیقومُم ِبِه ُمْوَسى وَوهارروونن. ُهْم َقادِدرروونَن علأأنَّ  

 
-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  

  
َفَلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعَلى وَوْجِهِه. ُثمَّ َكلََّم ُقورَرحَح وَوَجِميیَع َقْوِمِه َقاِئًال: 

َحتَّى يُیَقرَِّبُه إِإَليْیِه. َفالَِّذيي َغًداا يُیْعِلُن االرَّببُّ َمْن ُهَو َلُه، وَوَمِن ااْلُمَقدَّسُس «
يَیْخَتارُرهُه يُیَقرُِّبُه إِإَليْیِه. اِاْفَعُلواا هَذاا: ُخُذوواا َلُكْم َمَجاِمَر. ُقورَرحُح وَوُكلُّ َجَماَعِتِه. 
وَوااْجَعُلواا ِفيیَها َنارًراا، وَوَضُعواا َعَليْیَها َبُخورًراا أَأَمامَم االرَّببِّ َغًداا. َفالرَُّجُل االَِّذيي 

»لرَّببُّ ُهَو ااْلُمَقدَّسُس. َكَفاُكْم يَیا َبِني َالوِويي!يَیْخَتارُرهُه اا  
 

فالرَّببُّ ُهَو االَّذيي يُیَقرِّرُر َمْن يَیْختارُر َكانَن َهذاا ُهَو رَرددُّ ُمْوَسى َعلى ُقْورَرحح وَوَجماَعِتِه.  
َهذاا االتََّمرُّدَد ُهَو َتَمرُّدٌد على  أننَّوَوَنْقَرأأ في ااألْعداادِد االلَّاِحَقِة أأننَّ ُمْوَسى َكلََّم ُقْورَرحَح وَوذَذكََّرهُه ِبِلِخْدَمِتِه. 
أَأْفَرزَز َبني الوويي ِمْن َجماَعِة إإْسراائيیَل ِلَكْي يَیُكونواا ُخدَّااًما في َمْسَكِن ُهَو االَّذيي لرَّببَّ االرَّببِّ. َفا
اَال: أَأرْرَسَل ُموَسى ِليَیْدُعَو دَدااَثانَن وَوأَأِبيیَراامَم. َفَق. ُثمَّ يَیْخِدُمواا االشَّْعَبِلَكْي االرَّببِّ وَو  

 
َال َنْصَعُد! أَأَقِليیٌل أَأنََّك أَأْصَعْدَتَنا ِمْن أَأرْرضٍض َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال ِلُتِميیَتَنا ِفي "

ااْلَبرِّيیَِّة َحتَّى َتَتَرأَأسَس َعَليْیَنا َترَّؤُؤًسا؟ َكذِلَك َلْم َتأتِت ِبَنا إِإَلى أَأرْرضٍض َتِفيیُض َلَبًنا 
َالِء ااْلَقْومِم؟ ُحُقولل وَوُكُروومٍم. َهْل َتْقَلُع أَأْعيُیَن هُؤ وَوَعَسًال، وَوَال أَأْعَطيْیَتَنا َنِصيیَب

»َال َنْصَعُد! (ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى: َمْن ُتحاوِولْل أأنْن َتْخَدعع!)  
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ِلَبْحِث االُمْشِكَلِة َمَع ا أأنْن يَیْصَعداا َفَقْد رَرَفَض إإذًذاا، َكانَن َهذاا ُهَو َمْوِقُف "دَدااثانن" وَو "أأبيیراامم". 
َحَشَد وَوفي االيَیْومِم االتَّالي، وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االتََّمرُّدَد َعلى ُمْوَسى َكانَن َقْد َبَلَغ ُمْسَتًوىى َخطيیًراا!  .ُمْوَسى
ِعْنَد َمْدَخِل َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع ُكلَّ االَجماَعِة االُمتآِمَرةِة َعلى ُمْوَسى وَوهارروونن. وَوحيینئٍذ، َترااَءىى ُقْورَرحُح 

. ُكلِّها. وَوَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى وَوهارروونن إإنَُّه يُیريیُد أأنْن يُیْهِلَك ُكلَّ َبني إإْسراائيیلَمْجُد االرَّببِّ للَجماَعِة 
ال يُیْهِلَك االَجماَعَة ُكلَّها. ِلَكْي َتَضرَّعا إإلى االرَّببِّ وَوْجَهيْیِهَما وَووَوَلِكنَّ ُمْوَسى وَوهارروونَن ااْنَطَرحا َعلى   

 
ذَذَهَب ُموَسى إِإَلى دَدااَثانَن وَوأَأِبيیَراامَم، وَوَتِبَعُه ُشيُیوخُخ إِإْسَرااِئيیَل، وَوِبَحَسِب َتْحذيیرااتِت االرَّببِّ،  

ااْبَتِعُدوواا َعْن ِخيَیامِم َهُؤالِء ااْلَقْومِم ااَألْشَراارِر، وَوَال َتْلَمُسواا َشيْیئًا ِممَّا َلُهْم ِلَئالَّ "وَوَقالَل ِلْلَجَماَعِة ُكلَِّها: 
وَوَخَرجَج دَدااَثانُن  .اْبَتَعُدوواا ِمْن َحَوااَلْي ِخيَیامِم ُقورَرحَح وَودَدااَثانَن وَوأَأِبيیَراامَمَف ".َتْهِلُكواا ِمَن َجرَّااِء َخَطايَیاُهْم

ِبَهَذاا "اا. َفَقالَل ُموَسى: اا وَوِكَبارًروَوأَأِبيیَراامُم، وَووَوَقَفا أَأَمامَم َخيْیَمَتيْیِهَما َمَع زَزوْوَجاِتِهَما وَوأَأوْوَالدِدِهَما ِصَغارًر
ِني ُألْجِريَي ُكلَّ َهِذهِه ااَألْعَمالِل، وَوأَأنََّها َليْیَسْت َصادِدرَرةًة َعْن َنْفِسي: إِإنْن َتْعِرُفونَن أَأننَّ االرَّببَّ َقْد أَأرْرَسَل

ا، أَأوِو ااْبُتُلواا ِبَما يُیْبَتَلى ِبِه االنَّاسُس َعادَدةًة، َفَال يَیُكونُن االرَّببُّ َقْد أَأرْرَسَلِني. وَوَلِكْن ا َطِبيیِعيیَماتَت َهُؤالِء َمْوًت
َعًة، وَوااْنَشقَِّت ااَألرْرضُض وَوااْبَتَلَعْتُهْم َمَع ُكلِّ َماَلُهْم، وَودُدِفُنواا ِفي َباِطِن ااَألرْرضِض االرَّببُّ ِبْد إِإنْن أَأْجَرىى

."أَأْحيَیاًء، ِعْنَدِئٍذ ُتْدرِرُكونَن أَأننَّ َهُؤالِء االَقْومَم َقِد اازْزدَدرَروْواا ِبالرَّببِّ  
 

َتُهْم وَوَفَتَحْت َفاَها وَوااْبَتَلَعْتُهْم َمَع ااْنَشقَِّت ااَألرْرضُض َتْح ،ِمْن َكَالِمِهُمْوَسى وَوَحاَلَما ااْنَتَهى 
 ِفي ُبيُیوِتِهْم، َكَما ااْبَتَلَعْت رِرَجالَل ُقورَرحَح َمَع ُكلِّ َما يَیْمِلُكونَن. َفاْخَتَفْواا ُهْم وَوُكلُّ َما يَیْمِلُكونَن أَأْحيَیاًء

اَعة. َباِطِن ااَألرْرضِض االَِّتي ااْنَطَبَقْت َعَليْیِهْم، َفَبادُدوواا ِمْن َبيْیِن االَجَم  
 

ااْنَدَلَعْت ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ َفالَتَهَمِت االِمَئَتيْیِن ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس وَواالثَّالثيین أأننَّ َنارًراا 
ووااْسُتْخِدَمْت ِلَتْغِشيَیِة وَوُصِهَرتْت  ِتْلَك االَمجاِمُرُجِمَعْت َقْد وَو .وَواالَخْمِسيیَن رَرُجًال االَِّذيیَن َقرَُّبواا االَبُخورَر

ِعْبَرةًة ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل ِلَكْي َال َمْذَبِح االُمْحَرَقة. وَوِبَذِلَك، َصارَر َهذاا االِغطاُء االنُّحاِسيُّ على االَمْذَبِح 
– رُروونَن ِليُیَبخَِّر ِفي َحْضَرةِة االرَّببِّايَیْدُنَو أَأَحٌد ِمْن َغيْیِر َنْسِل َه َصابَب ُقورَرحَح َما أَأوَوإإلَّا، َسيُیصيیُبُه  

.وَوَجَماَعَتُه  
 

أأماَمنا َجميیًعا للدُّخولِل  رَرئيیَس َكَهَنِتنا وَوَفَتَح االبابَبيَیسوعُع االَمسيیُح االَعْهِد االَجديید َصارَر في وَو 
وَوفي ِسْفِر االرُّؤؤيیا، يَیْمَتِدحُح االرَّببُّ رَرااعي َكنيیَسِة . دُدوْونَن َحاَجٍة إإلى وَوسيیٍط أأوْو َكاِهٍن إإلى َحْضَرةِة ااِهللا

وَوَقْد ". وَولِكْن ِعْنَدكَك هَذاا: أَأنََّك ُتْبِغُض أَأْعَمالَل االنُُّقوَالوِويیِّيیَن االَِّتي أأْبِغُضَها أَأَنا أَأيْیًضاأَأَفُسس قاِئًلا َلُه: "
ُض َهِذهِه كانَن االنُّقوالوويیُّونَن َمْعرووفونَن ِبَتَسلُِّطِهْم َعلى االرَِّعيیَِّة ِبُحجَِّة أأنَُّهْم َكَهَنة. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يُیْبِغ

هَكَذاا ِعْنَدكَك أَأْنَت أَأيْیًضا َقْومٌم ُمَتَمسُِّكونَن َبْرَغاُمس: "ااألْعمالل. َكَذِلَك َفَقْد وَوبََّخ االرَّببُّ رَرااعي َكنيیَسَة 
أَأَجْل يیا ". يِبَتْعِليیِم االنُُّقوَالوِويیِّيیَن االَِّذيي أأْبِغُضُه. َفُتْب وَوإإِّالَّ َفِإنِّي آآِتيیَك َسِريیًعا وَوأأَحارِرُبُهْم ِبَسيْیِف َفِم

االَعْهِد االَجديید، َلْم يَیُعْد ُهناكَك َحاَجٌة إإلى أأييِّ وَوسيیٍط َبَشِرييٍّ َبيْیَن ااِهللا وَواالنَّاسِس ألننَّ َصديیقي! َففي 
ِلَذِلَك، ال يَیُجوزُز ألييِّ َخادِدمٍم أأنْن يَیَتَسلََّط على يَیسوعَع أَأززاالَل ُكلَّ االَحوااِجِز َبيْیَننا وَوَبيْیَن ااِهللا ااآلبِب. 

االرَِّعيیَِّة، َبْل أأنْن يَیْرَعاها ِبُكلِّ َمَحبٍَّة وَورِرْفق.   
 

َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر في ِسْفِر االَعَددد َبْعَد ذَذِلك. وَوااآلنْن ِلُنتاِبْع َما َحَدثَث  
ن: وَواالَعَددِد االحادديي وَوااألرْرَبعيی  
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َفَتَذمََّر ُكلُّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِفي ااْلَغِد َعَلى ُموَسى وَوَهارُروونَن َقاِئِليیَن: 

». أَأْنُتَما َقْد َقَتْلُتَما َشْعَب االرَّببِّ«  
 

ِهْم! َفها ِممَّا َحَدثَث أَأمامَم أأْعيُیِن َنرىى أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َلْم يَیَتَعلَُّمواا َشيْیًئاِمَن االَعجيیِب َحقا أأنْن وَو 
وَوحيینئٍذ، َحلَّ َغَضُب وَويَیْنِسبونَن إإلى ُمْوَسى وَوَهارروونَن ُتْهَمَة َقْتِل َهؤالء.  ُهْم يَیَتَذمَّروونَن َمرَّةًة أأخرىى

حيینئٍذ، قالَل ُمْوَسى ِلهارروونن: . إإذْذ إإننَّ االرَّببَّ أَأَصاَبُهْم بالَوَبأ ااِهللا َعلى االشَّْعِب  
 

َنارًراا ِمْن َعَلى ااْلَمْذَبِح، وَوَضْع َبُخورًراا، وَوااذْذَهْب ُخِذ ااْلِمْجَمَرةَة وَوااْجَعْل ِفيیَها «
ِبَها ُمْسِرًعا إِإَلى ااْلَجَماَعِة وَوَكفِّْر َعْنُهْم، َألننَّ االسََّخَط َقْد َخَرجَج ِمْن ِقَبِل 

َفَأَخَذ َهارُروونُن َكَما َقالَل ُموَسى، وَورَرَكَض إِإَلى وَوَسِط ». االرَّببِّ. َقِد ااْبَتَدأَأ ااْلَوَبُأ
َماَعِة، وَوإِإذَذاا ااْلَوَبُأ َقِد ااْبَتَدأَأ ِفي االشَّْعِب. َفَوَضَع ااْلَبُخورَر وَوَكفََّر َعِن ااْلَج

االشَّْعِب. وَووَوَقَف َبيْیَن ااْلَمْوَتى وَوااَألْحيَیاِء َفاْمَتَنَع ااْلَوَبُأ. َفَكانَن االَِّذيیَن َماُتواا 
ِذيیَن َماُتواا ِبَسَبِب ُقورَرحَح. ُثمَّ ِباْلَوَبِإ أَأرْرَبَعَة َعَشَر أَأْلًفا وَوَسْبَع ِمَئٍة، َعَداا االَّ

رَرَجَع َهارُروونُن إِإَلى ُموَسى إِإَلى َبابِب َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع وَوااْلَوَبُأ َقِد ااْمَتَنَع.  
 

َفَقْد َكانَن َهارروونُن رَرْمًزاا َجميیًلا للَمسيیِح إإذْذ إإنَُّه وَوَقَف َبيْیَن  وَوَنرىى ُهنا ُصْورَرةًة رَرااِئَعًة للشَّفاَعِة. 
وَوااْحَتَقروواا َكَهنوَتُه، َفإنَُّه ُهَو االَّذيي أَأْنَقَذُهْم. وَوااألْموااتت. َفَمَع أأننَّ االشَّْعَب َتَذمَّروواا َعَليْیِه ااألْحيیاِء  

 
أأننَّ ااَهللا وَوَنْنَتِقُل ااآلنن، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االسَّاِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ  

صا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن أأْسباطِط إإْسراائيیَل ااالْثَنْي َعَشر. ووَقْد أَأَمَرهُه أأيْیًضا أأنْن يَیأُخَذ َعأَأَمَر ُمْوَسى أأنْن 
ُثمَّ أَأَمَر ِسْبِط الوويي. َعَصا اهه، وَوأأنْن يَیْحُفُر ااْسَم َهارروونن َعلى ااْسَم رَرئيیِس ُكلِّ ِسْبٍط َعلى َعَصيَیْحُفَر 

لِعِصّي أأمامَم َتابوتِت االَعْهِد. وَوَقْد قالَل االرَّببُّ: االرَّببُّ أأنْن ُتْوَضَع اا  
 

َعَصاهُه، َفُأَسكُِّن َعنِّي َتَذمَُّرااتِت  (أأيْي: ُتْزِهُر)َفالرَُّجُل االَِّذيي أَأْخَتارُرهُه ُتْفِرخُخ 
َبِني إِإْسَرااِئيیَل االَِّتي يَیَتَذمَُّرووَنَها َعَليْیُكَما.  

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9 :  

 
ُموَسى َبِني إِإْسَرااِئيیَل، َفَأْعَطاهُه َجِميیُع رُرؤَؤَساِئِهْم َعًصا َعًصا ِلُكلِّ  َفَكلََّم

رَرِئيیٍس َحَسَب ُبيُیوتِت آآَباِئِهِم. ااْثَنَتْي َعَشَرةَة َعًصا. وَوَعَصا َهارُروونَن َبيْیَن 
ي ااْلَغِد ِعِصيیِِّهْم. َفَوَضَع ُموَسى ااْلِعِصيَّ أَأَمامَم االرَّببِّ ِفي َخيْیَمِة االشََّهادَدةِة. وَوِف

دَدَخَل ُموَسى إِإَلى َخيْیَمِة االشََّهادَدةِة، وَوإِإذَذاا َعَصا َهارُروونَن ِلَبيْیِت َالوِويي َقْد 
َأْخَرجَج ُموَسى َفأَأْفَرَخْت. أَأْخَرَجْت ُفُرووًخا وَوأَأزْزَهَرتْت زَزْهًراا وَوأَأْنَضَجْت َلْوزًزاا. 

ااِئيیَل، َفَنَظُروواا وَوأَأَخَذ ُكلُّ َجِميیَع ااْلِعِصيِّ ِمْن أَأَمامِم االرَّببِّ إِإَلى َجِميیِع َبِني إِإْسَر
وَوااِحٍد َعَصاهُه.   
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 كانَن َما َحَدثَث ُمْعِجَزةًة َحقيیقيیًَّة. َففي االيَیْومِم االتَّالي، دَدَخَل ُمْوَسى أَأمامَم االرَّببِّ َفَوَجَد َعصا 
وَوِمْن ِخاللِل َهِذهِه االُمْعِجَزةِة، أَأكََّد االرَّببُّ ِلَبني ِمَن االلَّْوزز. ْخَرَجْت زَزْهًراا وَوُبْرُعًما وَوَثَمًراا َهارروونَن َقْد أَأ

ااْختارَر َنْسَلُه ِليَیكوُنواا َكَهَنًة دُدوْونَن َغيْیِرِهم. أأنَُّه رَرئيیًسا للَكَهَنِة، وَوإإْسراائيیَل أأنَُّه ااْختارَر َهارروونَن   
 

:11وو  10َنْقَرأأ في االَعَددَديْین ُثمَّ   
 

َعَصا َهارُروونَن إِإَلى أَأَمامِم االشََّهادَدةِة َألْجِل ااْلِحْفِظ، رُرددَّ «وَوَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: 
َفَفَعَل ُموَسى ». َعَالَمًة ِلَبِني االتََّمرُّدِد، َفَتُكفَّ َتَذمَُّرااُتُهْم َعنِّي ِلَكْي َال يَیُموُتواا

  َكَما أَأَمَرهُه االرَّببُّ. َكذِلَك َفَعَل.
 

ِبَعَدمِم وَوَجَب ااالْحِتفاظُظ ِبَعصا َهارروونَن االَّتي أَأزْزَهَرتْت وَوأَأْثَمَرتْت ِلَتْذكيیِر االَكَهَنِة َفَقْد إإذًذاا،  
. ألننَّ ااْختيیارَر االَكَهَنِة َكانَن بأْمٍر إإَلِهيٍّ االتََّكبُِّر، وَوِلَتْذكيیِر االشَّْعِب ِبَعَدمِم االتََّذمُِّر  

 
ثَّاِمن َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ َعْن وَوااِجباتِت وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح اال

يَیأُخذوونَن َنصيیًبا ِمَن االَقراابيیِن ألننَّ االرَّببَّ وَوَعَدُهْم َكاُنواا  االَكَهَنَةأأننَّ وَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا االَكَهَنِة وَوااللَّاوِويیِّيین. 
:20 َرأأ في االَعَدددوَوأأبناَءُهْم َطواالَل ِخْدَمِتِهْم. وَوَلِكنَّنا َنْق يُیِعيْیَلُهْم أأنْن  
  

َال َتَنالُل َنِصيیًبا ِفي أَأرْرِضِهْم، وَوَال يَیُكونُن َلَك ِقْسٌم ِفي «وَوَقالَل االرَّببُّ ِلَهارُروونَن: 
وَوَسِطِهْم. أَأَنا ِقْسُمَك وَوَنِصيیُبَك ِفي وَوَسِط َبِني إِإْسَرااِئيیَل.  

 
ِميیرااًثا وَوَنصيیبُه. ِلَذِلَك، َفإنَُّه َلْن يَینالَل ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكانَن االرَّببُّ َنْفُسُه ُهَو ِقْسَمُة َهارروونَن  

وَوَلْن يَیكونَن َلُه َنصيیٌب َبيْیَنُهْم.  في أأرْرضِض َبني إإْسراائيیَل  
 

ألنَُّهْم َكاُنواا  وَوكانَن َبنو الوويي يَیأُخذوونَن َنصيیَبُهْم ِمَن االُعشورِر االَّتي يُیَقدُِّمها االشَّْعُب للرَّببِّ 
ُعْشَر َما يَیأُخذووَنُه للرَّببِّ.ُهْم أأيْیًضا يُیَقدِّمونَن . وَوكاُنواا يَیْخِدمونَن في َخيْیَمِة ااالْجِتماعع  

 
َشريیَعِة َنأتي، يیا َصديیقي، إإلى ااألْصحاحِح االتَّاِسع َعَشر ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ َعْن  ُثمَّ 

يَیَمسُّ َميْیًتا يَیصيیُر َنِجًسا وَويَیْنَبغي َلُه أأنْن َمْن ُكلَّ االَبَقَرةِة االَحْمرااء. َفَقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن أأننَّ 
يَیَتَطهََّر ِمْن َنجاَسِتِه. وَوَنْقَرأأ في َهذاا ااألْصحاحِح َعْن َشريیَعِة االتَّْطهيیِر ِمْن ِخاللِل ذَذبيیَحِة االَبَقَرةِة 

وَويُیْسَتْخَدمُم في إإْعداادِد ِميیاهِه االتَّْطهيیِر ِمِن ُثمَّ يُیْجَمُع رَرمادُدها  َفَقْد كاَنْت َهِذهِه االَبَقَرةُة ُتْحَرقُقَحْمرااء. اال
َنِجُد في االَبَقَرةِة االَحْمرااِء رَرْمًزاا ليیسوعَع االَمسيیِح االَّذيي ُقدِّمَم ذَذبيیَحًة َمرَّةًة وَوااِحَدةًة َعِن االَعاَلِم وَواالنَّجاَسة. 

ِه. ُكلِّ  
 

في االَعَددِد ااألووَّلِل: ُثمَّ َنأتي، يیا أأْصدقائي، إإلى ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ    
 

وَوأَأَتى َبُنو إِإْسَرااِئيیَل، ااْلَجَماَعُة ُكلَُّها، إِإَلى َبرِّيیَِّة ِصيیَن ِفي االشَّْهِر ااَألووَّلِل. 
َناكَك َمْريَیُم وَودُدِفَنْت ُهَناكَك. وَوأَأَقامَم االشَّْعُب ِفي َقادَدشَش. وَوَماَتْت ُه  
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وَودُدِفَنْت ُهناكك.  َمْوِضٍع يُیْدَعى "َقادَدشش"إإذًذاا، َفَقْد َماَتْت َمْريَیُم (أأْخُت ُموَسى) في    

 
-2ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   5 :  

 
االشَّْعُب وَوَلْم يَیُكْن َماٌء ِلْلَجَماَعِة َفاْجَتَمُعواا َعَلى ُموَسى وَوَهارُروونَن. وَوَخاَصَم 

َليْیَتَنا َفِنيیَنا َفَناَء إِإْخَوِتَنا أَأَمامَم االرَّببِّ. ِلَماذَذاا أَأَتيْیُتَما «ُموَسى وَوَكلَُّموهُه َقاِئِليیَن: 
ِبَجَماَعِة االرَّببِّ إِإَلى هِذهِه ااْلَبرِّيیَِّة ِلَكْي َنُموتَت ِفيیَها َنْحُن وَوَمَوااِشيیَنا؟ وَوِلَماذَذاا 

ْأِتيَیا ِبَنا إِإَلى هَذاا ااْلَمَكانِن االرَّدِدييِء؟ َليْیَس ُهَو َمَكانَن أَأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَت
»وَوَال ِفيیِه َماٌء ِللشُّْربِب! زَزرْرعٍع وَوِتيیٍن وَوَكْرمٍم وَورُرمَّانٍن،  

 
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َعادُدوواا إإلى االتََّذمُِّر ِمْن َجديید وَورَرااُحواا يَیلومونَن ُمْوَسى  

أأمَّا االسََّبُب في َهِذهِه االَمرَّةِة َفكانَن يَیْرِجُع إإلى َعَدمِم وَوَهارروونَن َعلى إإْخرااِجِهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصر. 
وُوجودِد ِميیاهٍه للشُّْربب.   

 
-6 ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8 :  

 
َفَأَتى ُموَسى وَوَهارُروونُن ِمْن أَأَمامِم ااْلَجَماَعِة إِإَلى َبابِب َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع وَوَسَقَطا 

ُخِذ «َعَلى وَوْجَهيْیِهَما، َفَتَرااَءىى َلُهَما َمْجُد االرَّببِّ. وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 
وكَك، وَوَكلَِّما االصَّْخَرةَة أَأَمامَم أَأْعيُیِنِهْم ااْلَعَصا وَوااْجَمِع ااْلَجَماَعَة أَأْنَت وَوَهارُروونُن أَأُخ

أَأنْن ُتْعِطَي َماَءَها، َفُتْخِرجُج َلُهْم َماًء ِمَن االصَّْخَرةِة وَوَتْسِقي ااْلَجَماَعَة 
». وَوَمَوااِشيَیُهْم  

 
نْن يَیْجَمَع وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ُمْوَسى وَوهارروونَن َعَرضا ااألْمَر على االرَّببِّ.  

ُهَو وَوهارروونُن االشَّْعَب، وَوأأنْن يُیَكلَِّما االصَّْخَرةَة َفُتْخِرجُج َلُهْم َماًء.   
 

-9وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  
 

َفَأَخَذ ُموَسى ااْلَعَصا ِمْن أَأَمامِم االرَّببِّ َكَما أَأَمَرهُه، وَوَجَمَع ُموَسى وَوَهارُروونُن 
ااْسَمُعواا أَأيیَُّها ااْلَمَردَدةُة، أَأِمْن هِذهِه «االصَّْخَرةِة، َفَقالَل َلُهُم: ااْلُجْمُهورَر أَأَمامَم 

وَورَرَفَع ُموَسى يَیَدهُه وَوَضَربَب االصَّْخَرةَة ِبَعَصاهُه  »االصَّْخَرةِة ُنْخِرجُج َلُكْم َماًء؟
 َفَقالَل االرَّببُّ َمرََّتيْیِن، َفَخَرجَج َماٌء َغِزيیٌر، َفَشِرَبِت ااْلَجَماَعُة وَوَمَوااِشيیَها.

ِمْن أَأْجِل أَأنَُّكَما َلْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني أَأَمامَم أَأْعيُیِن «ِلُموَسى وَوَهارُروونَن: 
َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِلذِلَك َال ُتْدِخَالنِن هِذهِه ااْلَجَماَعَة إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطيْیُتُهْم 

». إِإيیَّاَها  
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َسى وَوهارروونَن َعلى َما َفَعالهه؟ َنْحُن َنْقَرأأ، يیا أأِحبَّائي، في وَوَلِكْن ِلماذذاا َعاَقَب االرَّببُّ ُمْو 
االَعْهِد االَجديیِد أأننَّ َهِذهِه االصَّْخَرةَة َتْرِمُز إإلى يَیسوعَع االَمسيیح. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االُخرووجج أأننَّ 

ِب. وَوَقْد َكانَن َضْربُب االصَّْخَرةِة آآَنذااكَك َفأْخَرَجْت َماًء للشَّْع االرَّببَّ أَأَمَر ُمْوَسى أأنْن يَیْضِربَب االصَّْخَرةَة
َفيَیسوعُع ُهَو َماُء االَحيیاةة. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما . َخالِصنا ألْجِلوَوااِحَدةًة يَیْرِمُز إإلى َمْوتِت االَمسيیِح َمرَّةًة 
َفَلْن يَیْعَطَش إِإَلى ااَألَبِد، َبِل َمْن يَیْشَربُب ِمَن ااْلَماِء االَِّذيي أأْعِطيیِه أَأَنا َقاَلُه يَیسوعُع للَمرأأةِة االسَّاِمِريیَِّة: "

". ااْلَماُء االَِّذيي أأْعِطيیِه يَیِصيیُر ِفيیِه يَیْنُبوعَع َماٍء يَیْنَبُع إِإَلى َحيَیاةٍة أَأَبِديیٍَّة  
 

وَوَلِكنَّ ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن يَیْنَبغي ِلُموَسى أأنْن يَیْضِربَب االصَّْخَرةَة ِمْن َجديید، َبْل أأنْن يُیَكلَِّمها َفَقط. 
ِلَذِلَك، َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى ُمْوَسى َخاَلَف أَأْمَر ااِهللا وَوَضَربَب االصَّْخَرةَة ألنَُّه َكانَن َغاِضًبا ِمَن االشَّْعِب. 

ُتْدِخَالنِن ِمْن أَأْجِل أَأنَُّكَما َلْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني أَأَمامَم أَأْعيُیِن َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِلذِلَك َال وَوهارروونن: "
وَوِبَذِلَك، َكانَن دَدوْورُر ُمْوَسى يَیْقَتِصُر َعلى ِقيیادَدةِة  ".هِذهِه ااْلَجَماَعَة إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطيْیُتُهْم إِإيیَّاَها

وَوَهذاا يُیريینا، يیا االشَّْعِب إإلى أأرْرضِض االَمْوِعِد. وَوَلِكنَُّه ُحِرمَم ِمْن دُدخوِلها ِبَسَبِب َهِذهِه االَحادِدَثة. 
، أأهميیََّة أأماَنِتنا في َتْمثيیِل ااَهللا أَأمامَم االنَّاسِس. َفما االَّذيي َسيَیقوُلُه االنَّاسُس َعْن يَیسوعَع ِعْنَدما َصديیقي

وَوما ِمْقداارُر أَأماَنِتَك في َتْمثيیِل يَیسوعَع أأمامَم ااآلَخريین؟ يَیْنُظروونَن إإليیَك وَوإإلى َتَصرُّفاِتَك؟   
 

-14: 20ُثمَّ َنْقَرأُأ في ِسْفِر االَعَددد   أأننَّ ُمْوَسى أَأرْرَسَل رُرُسًلا ِمْن َقادَدشْش إإلى َمِلِك أَأددوومم  21
يَیْطُلُب ِمْنُه أأنْن يَیْسَمَح َلُهْم بالُمروورِر في أأرْرِضِه. وَوَقْد َكانَن أَأددوومُم ُهَو ِمْن َنْسِل ِعيْیُسو أأخي يَیْعقوبب. 

َمِلُك أَأددوومَم االَقِويیَِّة َبيْیَنُهما، َفَقْد رَرَفَض  أأمَّا ُمْوَسى َفكانَن ِمْن َنْسِل يَیْعقوبب. وَوبالرَّْغِم ِمْن َهِذهِه االَقرااَبِة
أأنْن يَیْسَمَح ِلَبني إإْسراائيیَل بالُمروورِر في أأرْرِضِه. َبْل إإنَُّه َخَرجَج ِلِلقاِئِهْم ِبَجيْیٍش َقِوييٍّ وَوَضْخٍم. ِلَذِلَك، 

َقادَد ُمْوَسى االشَّْعَب في َطريیٍق آآَخر.   
 

وَوَبْعَد َمْوِتِه، . ِمَن ااألْصحاحِح االِعْشريین َعْن َمْوتِت َهارروونَن ُثمَّ َنْقَرأُأ في االُجْزِء االُمَتَبقِّي
وَويَیْنَتهي ااألْصحاحُح االِعْشروونَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد ِبَهِذهِه االَكِلماتت: َصارَر ااْبُنُه "أَأِلعازَزاارر" رَرئيیًسا للَكَهَنة.   

 
يیُع َبيْیِت إِإْسَرااِئيیَل َعَلى َفَلمَّا رَرأَأىى ُكلُّ ااْلَجَماَعِة أَأننَّ َهارُروونَن َقْد َماتَت، َبَكى َجِم

َهارُروونَن َثَالِثيیَن يَیْوًما.  
 

في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة، َسُنتاِبُع، ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ، دِدررااَسَتنا ِلَهذاا االسِّْفِر االنَّفيیس. آآميین!وَو   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َتسيیُر ااُألمورُر بالطَّريیَقِة االَّتي َنَتَمنَّاها، ِمَن االسَّْهِل َعَليْینا أأنْن َنُظنَّ أأننَّ ااَهللا َقْد َنِسيَینا ِعْنَدما ال 
أأننَّ يُیَخيیَُّل إإليینا ِلَسَبٍب أأوْو آلَخر. وَوَلِكْن َكما رَرأأيْینا في َهِذهِه االَحْلَقِة، َفإننَّ ااإليیمانَن ُهِو االِمْفتاحُح ِعْنَدما 

. أَأَماَمنا االَوحيیُدارُر االِخيیاالَخْوفَف ُهَو   
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االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االَعَدددِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يیَك آآِخَرةًة وَورَرجاء. ِلَذِلَك، ال َصَلوااِتَك ألنَُّه يُیِحبَُّك وويُیريیُد أأنْن يُیْعطإإننَّ ااَهللا َحاِضٌر وَويَیْسَمُع 
ِليَیُكْن إإيیماُنَك بالرَّببَّ رَرااِسًخا. َفاُهللا االَحيُّ  َتْسَمْح للَخْوفِف أأوِو االتََّذمُِّر أأنْن يُیَسيْیِطراا َعلى َحيیاِتَك، َبِل

ادديینا باْسِم َفَسالًما. يُیريیُد أأنْن يُیبارِرَكَك وَويَیْمَأل َقْلَبَك َفَرًحا وَوُهَو َمِلُك االُملوكِك وَورَرببُّ ااألرْربابِب. وَوُهَو 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  


