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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1 :21 االَعَدددِسْفر  –20 Numbers  21:1–20 

 wt_c20_us091# 587م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

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

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

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

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

َسْوفَف َنْكَتِشُف في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ َحيیاةَة َبني إإْسراائيیَل َكاَنْت ُمَتناِقَضًة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا 
ااألْخطاء. وَوَسَنرىى في َحْلَقِة االيیومِم ِتْلَك ألنَّنا َقْد َنَقُع في َنْفِس  االتََّعلُِّم ِمْن أأْخطاِئِهْمفي َحاَجٍة إإلى 

أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َكانَن أَأميیًنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا َعلى َمساَفٍة َقريیَبٍة ِجداا ِمْن أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَمَع 
!َليْیهَع، َفإنَُّهْم َلْم يَیُكفُّواا َعِن االتََّذمُِّر َطواالَل رِرْحَلِتِهْم في االَبرِّيیَِّةَمَعُهْم   

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

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَحادديي وَواالِعشريین دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

الثيیَن َسَنة. وَوَقِد ااْقَتَرُبواا َمَضى عَلى وُوجودِد َبني إإْسراائيیَل في االَبرِّيیَِّة َنْحَو ِتْسٍع وَوَثَكانَن َقْد  
ِتْلَك االرِّْحَلِة االطَّويیَلِة في ِنهايَیِة وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّهُم ااْقَتَرُبواا ِمْن ااآلنَن ِجداا ِمْن أأرْرضِض االَمْوِعد. 

. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أأغلبيیََّة وَوهارروونَن َقْد َماَتاَساِبَقٍة أأننَّ َمْريَیَم االصَّحرااء. وَوَقْد َقَرأأنا في َحْلَقٍة 
. آآَنذااكك َقْد َماُتوااَكاُنواا َفَصاِعًداا  ااألشخاصِص االَّذيیَن َخَرُجواا ِمْن ِمْصَر ِمِن ااْبِن ِعْشريیَن َسَنٍة  

 
-1: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد وَوااآلنن  3:  

 
ااْلَكْنَعاِنيُّ َمِلُك َعَراادَد االسَّاِكُن ِفي ااْلَجُنوبِب أَأننَّ إِإْسَرااِئيیَل َجاَء ِفي وَوَلمَّا َسِمَع 

َطِريیِق أَأَتارِريیَم، َحارَربَب إِإْسَرااِئيیَل وَوَسَبى ِمْنُهْم َسْبيًیا. َفَنَذرَر إِإْسَرااِئيیُل َنْذرًراا 
َفَسِمَع االرَّببُّ ». ُمُدَنُهْم إِإنْن دَدَفْعَت هُؤَالِء ااْلَقْومَم إِإَلى يَیِديي أُأَحرِّمُم«ِللرَّببِّ وَوَقالَل: 

ِلَقْولِل إِإْسَرااِئيیَل، وَودَدَفَع ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن، َفَحرَُّموُهْم وَوُمُدَنُهْم. َفُدِعَي ااْسُم ااْلَمَكانِن 
».ُحْرَمَة«  

 
–كاَنِت االرِّْحَلُة َصْعَبًة ِجداا   ل. وَوَقْد وَوال ِسيیَّما ِبُوجودِد ذَذِلَك االَعَددِد االَهاِئِل ِمْن َبني إإْسراائيی 

ْم رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ َمِلَك أَأددوومم َلْم يَیْسَمْح َلُهْم ِبالُمروورِر في أأرْرِضِه. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي َلُه
في  االسَّاِكُن َعراادَد َمِلُك ِعْنَدما َسِمَع للدَّوَورراانِن َحْولَل أَأددوومم. وَوَلِكْنأأنْن يَیْرَتِحُلواا َمساَفًة َطويیَلًة ِجداا 

وَوكانَن َمِلُك ، َحارَرَبُهْم وَوأَأَسَر َعَددًداا ِمْنُهْم. في َطريیِق أَأتارريیمَقادِدمونَن االَجنوبِب أأننَّ َبني إإْسراائيیَل 
–َعَراادد َكْنعاِنيیا  أأيْي ِمْن َنْسِل َكْنَعانَن ْبِن ُنْوحح. وَوَلْم يَیُكِن االَكْنعاِنيیُّونَن يَیْسُلكونَن في َمشيیَئِة ااِهللا  

يَیْفَعلونَن االشَّرَّ. أأمَّا َعَراادد َفِهَي َمديیَنٌة َكْنعاِنيیَّة. وَوكانَن َطريیُق أَأتارريیم ُهَو واا وَووَوصايیاهه، َبْل َكاُن
أأرْرَسَلُهْم ُمْوَسى في وَوْقٍت َساِبٍق الْسِتْطالعِع أأْحواالِل  نااالْثنا َعَشَر االَّذيیاالرِّجالُل االطَّريیُق االَّذيي َسَلَكُه 

أأرْرضِض َكْنعانن.   
 

َبني إإْسراائيیَل وَووُوقوعٍع َعَددٍد ِمْنُهْم في ااألْسِر، االْتَجَأ االشَّْعُب إإلى ااِهللا  وَوَبْعَد َهزيیَمِة 
َنَذرُروواا أأنَُّه إإنْن َنَصَرُهُم ااُهللا َعلى َهذاا االَمِلِك االشِّرِّيیِر وَوَحرَّرَر إإْخَوَتُهْم َقْد وَو .وَوَتَضرَُّعواا إإليیِه
– َسيُیَحرُِّمونَن َعَراادَد، َفإنَُّهْم ِمْن َهؤالِء االَقْومِم ااألْشراارر االَمأسورريیَن َسيُیَدمِّروونَن االَمديیَنَة أأيْي أأنَُّهْم  

وَوَقِد ااْسَتجابَب ااُهللا ِطْلَبَتُهْم َفَنَصَرُهْم َعلى االَكْنعاِنيیِّيین. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ . َغناِئم دُدوْونَن أأنْن يَیأُخذوواا أأييَّ
ااْسُم االَمكانِن َفُدِعَي ذَذِلَك االَمكانَن و إإْسراائيیَل وَوَقْد َحرَّمَم َبُناالنَّْصَر َكانَن ِمَن ااِهللا وَوَليْیَس ِمَن االشَّْعِب. 

"ُحْرَمة".   
 

: 5وو  4ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
  

وَواارْرَتَحُلواا ِمْن َجَبِل ُهورٍر ِفي َطِريیِق َبْحِر ُسوفٍف ِليَیُدوورُروواا ِبَأرْرضِض أَأدُدوومَم، 
َعَلى ااِهللا وَوَعَلى ُموَسى  َفَضاَقْت َنْفُس االشَّْعِب ِفي االطَِّريیِق. وَوَتَكلََّم االشَّْعُب

ِلَماذَذاا أَأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر ِلَنُموتَت ِفي ااْلَبرِّيیَِّة؟ َألنَُّه َال ُخْبَز وَوَال «َقاِئِليیَن: 
». َماَء، وَوَقْد َكِرَهْت أَأْنُفُسَنا االطََّعامَم االسَِّخيیَف  
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ِلَماذَذاا أَأْصَعْدُتَماَنا ِمْن ِمْصَر يین: "وَوُمْوَسى قاِئِلَعلى ااِهللا إإذًذاا، َفَقْد َعادَد االشَّْعُب إإلى االتََّذمُِّر  

وَواالَحقيیَقُة ِهَي ". ِلَنُموتَت ِفي ااْلَبرِّيیَِّة؟ َألنَُّه َال ُخْبَز وَوَال َماَء، وَوَقْد َكِرَهْت أَأْنُفُسَنا االطََّعامَم االسَِّخيیَف
َتَذمََّر ِمْنها. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا أأنْن أأننَّ ُهناكَك أأمورًراا َكثيیَرةًة في االَحيیاةِة يُیْمِكُن للَمْرِء أأنْن يَی

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، أأْنَت أَأمامَم ِخيیارَريْیِن في ُكلِّ َمْوِقٍف َنكونَن َشاِكريیَن في ُكلِّ َشيٍء وَوعلى ُكلِّ َشيء. 
ُهناكَك َتِجَد َشيْیًئا َتَتَذمَُّر َعَليْیه. وَو ِمْن َموااِقِف االَحيیاةِة: إإمَّا أأنْن َتِجَد َشيْیًئا َتْشُكُر ااَهللا َعَليْیِه، أأوْو أأنْن

أأْشخاصٌص يَیْبَحثونَن دَدااِئًما َعِن ااألشيیاِء االسَّْلِبيیَِّة وَوال يَیَروْونَن ِسوااَها. وَوبالُمقاِبِل، ُهناكَك أأْشخاصٌص 
يَیَتَشكَُّل وَوْفًقا ِبُمروورِر االَوْقِت، َفإننَّ ااإلْنسانَن يَیْبَحثونَن َعِن ااُألمورِر ااإليیجابيیَِّة وَويُیَركِّزوونَن َعَليْیها. وَو

وَوأأْشخاًصا َشاِكريین. وَوَقْد َقالَل بولُس االرَّسولُل  ُمَتَذمِّريیَنِلَموااِقِفِه َهِذهِه. ِلَذِلَك فإنَّنا َنِجُد أأْشخاًصا 
ااْشُكُروواا ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َألننَّ هِذهِه ِهَي َمِشيیَئُة : "18: 5في رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل َتسالونيیكي 

أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا يُیريیُدكَك أأنْن َتْحيیا َحيیاةَة االشُّْكِر وَوأأنْن ُتَقدِّرَر ". َمِسيیِح يَیُسوعَع ِمْن ِجَهِتُكْمااِهللا ِفي ااْل
ألْجِلك.  )وَويَیْفَعُلُه(َما َفَعَلُه   

 
أأنَُّه َكانَن وَوَقْد َكانَن االَمنُّ ُهَو االطَّعامُم االدَّااِئُم ِلَبني إإْسراائيیَل في رِرْحَلِتِهْم في االَبرِّيیَّة. وَوَمَع  

يَیَتَذمَّروونَن َعلى َكاُنواا أأْجسادَدُهْم، َفإنَُّهْم  ميیناتِت وَوُكلِّ َما يَیْلَزمُمُمفيیًداا ِصحِّيیا وَوَغِنيیا بالَمعادِدنِن وَواالفيیتا
ْد َنَسْواا ْن أأرْرضِض االُعبودديیَّة. وَوَقَقْد َنَسْواا أأننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي أَأْخَرَجُهْم ِموَواالرَّببِّ َبَدًلا ِمْن أأنْن يَیْشُكرووهه. 

بأنَُّه أأيْیًضا أأننَّ ااَهللا وَوَعَدُهْم ِبَتْوفيیِر االطَّعامِم وَواالَماِء َلُهْم يَیْوِميیا. وَوَفْوقَق َهذاا ُكلِِّه َفَقْد وَوَصُفواا االَمنَّ 
ااهللا. ًحا ِبِنْعَمِة وَوِق اازْزدِدررااًءَكانَن َسخيیٌف. وَوال َشكَّ أأننَّ َكالَمُهْم َهذاا َطعامٌم   

 
َذمُِّر، َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االسَّادِدسِس وَواالسَّاِبِع:وَوِبَسَبِب َهذاا االتَّ  

 
َفَأرْرَسَل االرَّببُّ َعَلى االشَّْعِب ااْلَحيیَّاتِت ااْلُمْحِرَقَة، َفَلَدَغِت االشَّْعَب، َفَماتَت َقْومٌم 

َقْد أَأْخَطْأَنا إِإذْذ «َكِثيیُروونَن ِمْن إِإْسَرااِئيیَل. َفَأَتى االشَّْعُب إِإَلى ُموَسى وَوَقاُلواا: 
َفَصلَّى ». ِليَیْرَفَع َعنَّا ااْلَحيیَّاتِت َتَكلَّْمَنا َعَلى االرَّببِّ وَوَعَليْیَك، َفَصلِّ إِإَلى االرَّببِّ

ُموَسى َألْجِل االشَّْعِب.   
 

 َنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ َعاَقَب االشَّْعَب َعلى َتَذمُِّرهِه َعَليْیِه ِبأنْن أأرْرَسَل َعَليْیِهْم َحيیَّاتٍت 
َفماتَت َكثيیروونَن ِمْنُهم. وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا َكانَن َقْد َحِفَظ َشْعَبُه ِمَن االَحيیَّاتِت َسامَّة 

َفَقُدوواا ِحمايَیَتُه َفَهاَجَمْتُهُم االَحيیَّاتُت االسَّامَِّة َطواالَل رِرْحَلِتِهْم في االَبرِّيیَِّة. وَوَلِكْن ِعْنَدما َتَذمَُّروواا َعَليْیِه، 
وَوِحيْیَن أَأدْدرَركَك االشَّْعُب أأننَّ ِتْلَك االَحيیَّاتِت ِهَي ِعقابٌب ِمَن ااِهللا، َجاُءوواا ْتُهْم َفماتَت ِمْنُهْم َكثيیروونن. وَوَلَدَغ

إإلى ُمْوَسى، وَوااْعَتَرُفواا ِبَخِطيیَِّتِهْم، وَوَتَوسَُّلواا إإليیِه أأنْن يُیَصلِّي إإلى االرَّببِّ ِليَیْرَفَع َعْنُهُم االَحيیَّاتت.   
 

َمْن يَیْكُتُم : "13: 28ِسْفِر ااألْمثالل . َفَنْحُن َنْقَرأأ في َضروورريیًَّة ِجدااَبُتُهْم وَوَقْد كاَنْت َتْو 
: (َعلى ِلسانِن دَدااوُودد) 5: 32االَمْزمورر ". وَوَنْقَرأُأ في َخَطايَیاهُه َال يَیْنَجُح، وَوَمْن يُیِقرُّ ِبَها وَويَیْتُرُكَها يُیْرَحُم

وَوأَأْنَت رَرَفْعَت أَأَثامَم » أَأْعَتِرفُف ِللرَّببِّ ِبَذْنِبي«إِإْثِمي. ُقْلُت:  أَأْعَتِرفُف َلَك ِبَخِطيیَِّتي وَوَال أَأْكُتُم"
إِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َفُهَو أَأِميیٌن وَوَعادِدلٌل، : "9 :1وَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا في رِرَساَلِة يُیْوَحنَّا ااألوولى ". َخِطيیَِّتي

". ِمْن ُكلِّ إِإْثٍمَحتَّى يَیْغِفَر َلَنا َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرَنا   
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إإنْن دَدللَّ َعلى َشيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ وَوَهذاا ألْجِلِهْم. ِلَتَوسُّالتِت االشَّْعِب َفَصلَّى ُمْوَسى َقِد ااْسَتجابَب وَو 

 وَوَلِكْن َهْل ُكلُّ َتْوَبٍة َصادِدَقة؟ ال يیا َصديیقي.. وَوُمَتعاِطًفا َمَعُهْم شَّْعِبللِحبا ُمأأننَّ ُمْوَسى َكانَن على 
َلِة َفُهناكَك أأْشخاصٌص َقاُلواا إإنَُّهْم َنادِدمونَن وَوَلِكنَُّهْم َلْم يَیكوُنواا َصادِدقيیَن في َتْوَبِتِهْم وَوَنَدِمِهْم. وَوِمَن ااألْمِث

َفَدَعا ِفْرَعْونُن ُموَسى وَوَهارُروونَن  :17وو  16: 10في ِسْفِر االُخرووجِج َعلى ذَذِلَك ِفْرَعْونن. َفَنْحُن َنْقَرأأ 
وَوَقالَل: أَأْخَطْأتُت إِإَلى االرَّببِّ إِإلِهُكَما وَوإِإَليْیُكَما. وَوااآلنَن ااْصَفَحا َعْن َخِطيیَِّتي هِذهِه ااْلَمرَّةَة َفَقْط، ُمْسِرًعا 

نا َنرااهُه يَیْرِجُع إإلى االَخطايیا االسَّاِبَقِة ". وَوَلِكنَّوَوَصلِّيَیا إِإَلى االرَّببِّ إِإلِهُكَما ِليَیْرَفَع َعنِّي هَذاا ااْلَمْوتَت َفَقْط
ِمراارًراا وَوَتْكَراارًراا. وَويَیْفَعُلها ِسها َنْف وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد َتَوسََّل االشَّْعُب إإلى ُمْوَسى ِلَكْي  

يُیَصلِّي إإلى االرَّببِّ ِليَیْرَفَع َعْنُهُم االَحيیَّاتت. وَوَقْد َصلَّى ُمْوَسى ألْجِلِهْم.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االثَّاِمِن وَواالتَّاِسِع:    
 

ااْصَنْع َلَك َحيیًَّة ُمْحِرَقًة وَوَضْعَها َعَلى رَراايَیٍة، َفُكلُّ َمْن «الَل االرَّببُّ ِلُموَسى: َفَق
َفَصَنَع ُموَسى َحيیًَّة ِمْن ُنَحاسٍس وَووَوَضَعَها َعَلى ». ُلِدغَغ وَوَنَظَر إِإَليْیَها يَیْحيَیا

يیَِّة االنَُّحاسِس يَیْحيَیا.االرَّاايَیِة، َفَكانَن َمَتى َلَدَغْت َحيیٌَّة إِإْنَساًنا وَوَنَظَر إِإَلى َح  
 

 ِمَن االنُّحاسِس َحيیًَّةأأنْن يَیْصَنَع إإذًذاا، ِعَوًضا َعْن أأنْن يَیْطُردَد ااُهللا االَحيیَّاتِت، َفإنَُّه يَیأُمُر ُمْوَسى  
ُلِدغَغ ووأأنْن يَیْرَفَعها َعلى َعمودٍد َعالٍل ِلَتكونَن َمْنُظورَرةًة للَجميیع. وَوَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى إإننَّ ُكلَّ َمْن 

. أَأْمًراا َبسيیًطا ِجدااِبَمْعنًى آآَخر، َكانَن يَیْنَبغي ِلَمْن يُیريیُد االشِّفاَء أأنْن يَیْفَعَل ِتْلَك االَحيیَِّة يَیْحيیا! َنَظَر إإلى وَو
يَیْنَبغي كانَن ُكلُّ َما وَووَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ِخيیارَر االَمْوتِت أأوِو االَحيیاةِة َكانَن َمْتُرووًكا ِلُكلِّ َشْخٍص َعلى ِحَدةة. 

. َكَذِلَك، َكانَن ُهَو أأنْن يَیْنُظَر إإلى ِتْلَك االَحيیَِّة االنُّحاِسيیَِّة االُمَعلََّقِة َعلى االَعموددِليَیْحيَیا لَمْرِء أأنْن يَیْفَعَلُه ل
ِليَیْهِلك؟ ال َشيء. َفإنْن أَأرراادَد ااإلْنسانُن االَمْلدووغُغ خيیارُر االَمْوتِت َسْهًلا أأيْیًضا. َفما االَمْطلوبُب ِمَن االَمْرِء 

االَّذيي ، يَیْكفي أأنْن ال يَیْفَعَل َشيیًئا. وَوما يَیزاالُل َهذاا االسُّؤاالُل يَیْطَرحُح َنْفَسُه، يیا َصديیقي. َفما أأنْن يَیموتَت
وَويُیْمِكُنَك أأنْن يَیْنَبغي أأنْن َتْفَعَلُه ِلَتْحيیا؟ أأنْن َتْنُظَر إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح ِبإيیمانٍن ُمَصدًِّقا أأنَُّه َماتَت ألْجِلك. 

داا وَوال يُیَكلُِّفَك َشيْیًئا. َفيَیسوعُع االَمسيیُح دَدَفَع االثََّمَن َكاِمًلا َعْنَك ِلَكْي يُیْعطيیَك َترىى أأننَّ االَخالصَص َبسيیُط ِج
َحيیاةًة أأبديیَّة.   

 
. وَوكانَن ُكلُّ َكما أَأَمَرهُه االرَّببَُّعمودٍد وَورَرَفَعها َعلى ِمْن ُنحاسٍس إإذًذاا، َفَقْد َصَنَع ُمْوَسى َحيیًَّة  

وَوَلِكْن َهْل كاَنْت ِتْلَك االَحيیَُّة االَمْصُنوَعُة ِمْن ُنحاسٍس َشْخٍص َمْلدووغٍغ يَیْنُظُر إإلى َحيیَِّة االنُّحاسِس يَیْحيیا. 
َقادِدرَرةًة في ذَذااِتها َعلى ِشفاِء االشَّْعِب؟ ال يیا َصديیقي! وَوَلِكنَّ ااَهللا أأرراادَد أأنْن يَیْمَتِحَن َطاَعَة االشَّْعِب 

َفاُهللا ُهَو االشَّافي االَوحيید. ْم. وَوإإيیماَنُه  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَحيیََّة َتْرِمُز إإلى االَخِطيیَِّة ألننَّ االشَّيْیطانَن َجاَء إإلى َحوَّااء في َجنَِّة َعْدنٍن  
ااْعَتَرفَف ِبأنَُّه  . وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االشَّْعَبفي َشْكِل َحيیَّة. أأمَّا االنُّحاسُس َفيَیْرِمُز إإلى االدَّيْینوَنة

أأْخَطأ. ِلَذِلَك، كاَنِت االَحيیَُّة االنُّحاِسيیَُّة االَمْرفوَعُة على االَعمودِد َتْرِمُز إإلى أأننَّ ااَهللا َقْد دَداانَن َخطايیا 
–وَوِعْنَدما َكانَن االَمْلدووغُغ يَیْنُظُر إإلى َحيیَِّة االنُّحاسِس ِتْلَك االشَّْعِب.   أأيْي إإلى االَمْوِضِع االَّذيي دِديْیَنْت فيیِه 

َخطايیاهه، َفإنَُّه يَیْحيیا.   
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َسَحَق  "َحَزِقيیَّااالباررَّ "ااألْصحاحِح االثَّاِمْن َعَشر ِمْن ِسْفِر االُملوكِك االثَّاني أأننَّ االَمِلَك في َنْقَرأأ وَو 

َلَها وَودَدعْوَها  َحيیََّة االنَُّحاسِس االَِّتي َعِمَلَها ُموَسى َألننَّ َبِني إِإْسَرااِئيیَل َكاُنواا إِإَلى ِتْلَك ااَأليیَّامِم يُیوِقُدوونَن
دىى َبني إإْسراائيیل إإلى أأنْن َجاَء ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َصارَرتِت َحيیَُّة االنَّحاسِس ِتْلَك َصَنًما َل ."َنُحْشَتانن"

االَمِلُك َحَزِقيیَّا وَوَسَحَقها.   
 

ُبُد ااإلْنسانُن ِعْنَدما يَیْع؟ ااألْصناممفي ِعبادَدةِة االَخَطُأ وَواالسُّؤاالُل االَّذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهَنا ُهَو: َما  
َفَمَع أأننَّ ااَهللا االَحيَّ االَحقيیقّي.  االَحيِّ ااِهللاوُوجودَد َصَنًما أأوْو إإَلًها زَزااِئًفا َفإننَّ َهذاا يَیْعني أأنَُّه ال يُیْدرِركُك 

َحاِضٌر وَوَمْوجودٌد في ُكلِّ َمكانٍن، َفإننَّ َكثيیريیَن ال يُیْدرِركونَن ُحضورَرهُه. ِلَذِلَك فإنَُّهْم يَیْبَحثونَن َعْن إإَلٍه 
وَوَلِكْن إإنْن َكانَن ااإلْنسانُن في َحاَجٍة إإلى َشْيٍء َماددِّييٍّ يُیَذكُِّرهُه ِبُحضورِر ااِهللا، َفإننَّ َهذاا آآَخَر يَیْعُبدووَنُه. 

يَیْعني أأنَُّه ال يُیْدرِركُك ُحضورَر ااِهللا أَأْصًلا.   
 

ِعْنَدما يَیْعُبُد ااإلْنسانُن َصَنًما أأوْو إإَلًها زَزااِئًفا َفإننَّ َهذاا يُیشيیُر إإلى ااْحتيیاِجِه االَعميیِق إإلى َكَذِلَك،  
َفِعْنَدما َخَلَق ااُهللا ااإلْنسانَن وَوَضَع فيیِه َهذاا االشَّْوقَق االُمقََّدسَس إإلى أأنْن يَیكونَن في َعالَقٍة وَوطيیَدةٍة ااهللا. 

وَوَلِكنَّ َعِن ااِهللا وَويَیْرَغُب في أأنْن يَیكونَن في َشِرَكٍة ُحْلَوةٍة َمَعُه. ددااِئًما َحُث َمَعُه. ِلَذِلَك َفإننَّ ااإلْنسانَن يَیْب
ااإلْنسانَن االَّذيي ال يَیْعِرفُف ااَهللا االَحيَّ االَحقيیقيَّ يَیْبَحُث َعْن َبديیٍل. وَوَلِكْن َحاَشا أأنْن يَیِجَد ااإلْنسانُن َبديیًلا 

َلَن َعْن َنْفِسِه في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ُهَو ااإلَلُه االَوحيیُد االَّذيي يُیْشِبُع َعِن ااِهللا االَحيِّ. َفاُهللا االَحيُّ االَّذيي أَأْع
َقْلَب ااإلْنسانن.   

 
ألننَّ َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ االَحيیََّة االنُّحاِسيیََّة َبِقيَیْت َسَنوااتٍت َطويیَلًة َبْعَد رَرحيیِل ُمْوَسى. وَووَو 

بادَدةِة االَمِلَك َحَزِقيیَّا َكانَن َمِلًكا َبارراا وَوَصاِلًحا، َفَقْد َسَحَق االَحيیََّة االنُّحاِسيیََّة ِتْلَك ألنَُّه أَأدْدرَركَك َخَطَأ ِع
وَوَقْد َكانَن َما َفَعَلُه االَمِلُك َحَزِقيیَّا َحكيیًما وَوَصاِئًبا. االشَّْعِب َلها.   

 
نْن َنَتَمسََّك باألشيیاِء االَماددِّيیَِّة (أأيیا َكاَنْت) َعلى ِحسابِب َعالَقِتنا وَوِمَن االَخَطِر، يیا أأِحبَّائي، أأ 

ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َفاألشيیاُء االَماددِّيیَُّة َقْد َتصيیُر أَأْصناًما في َحيیاِتنا إإنْن أَأَسأنا ااْسِتْخَدااَمها. باِهللا. 
َبَذلَل ااْبَنُه يَیسوعَع ألْجِلنا. االَّذيي أَأَحبَّنا وَوُنَركَِّز أأْنَظارَرنا دَدااِئًما َعلى ااِهللا االَحيِّ   

 
االَحيیَِّة االنُّحاِسيیَِّة االَمْرفوَعِة ِلِتْلَك وَوفي االَعْهِد االَجديید، يُیْخِبُرنا يَیسوعُع َعِن االَمْغزىى االَحقيیقيِّ  

وسس ودديیُميُیْدعى ِنيیُقأأننَّ َشْخًصا إإْنجيیل يُیوَحنَّا ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن َعلى َعمودد. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في 
يَیا ُمَعلُِّم، َنْعَلُم أَأنََّك َقْد أَأَتيْیَت ِمَن ااِهللا ُمَعلًِّما، َألنْن َليْیَس أَأَحٌد يَیْقِدرُر أَأنْن وَوقالَل َلُه: "َجاَء إإلى يَیسوعَع 

ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ " َلُه: . أَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل"يَیْعَمَل هِذهِه ااآليَیاتِت االَِّتي أَأْنَت َتْعَمُل إِإنْن َلْم يَیُكِن ااُهللا َمَعُه
 . َقالَل َلُه ِنيیُقودِديیُموسُس:"أَأُقولُل َلَك: إِإنْن َكانَن أَأَحٌد َال يُیوَلُد ِمْن َفْوقُق َال يَیْقِدرُر أَأنْن يَیَرىى َمَلُكوتَت ااِهللا

أَأَجابَب  "ِه َثاِنيَیًة وَويُیوَلَد؟َكيْیَف يُیْمِكُن ااِإلْنَسانَن أَأنْن يُیوَلَد وَوُهَو َشيْیٌخ؟ أَأَلَعلَُّه يَیْقِدرُر أَأنْن يَیْدُخَل َبْطَن أأمِّ"
ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ أَأُقولُل َلَك: إِإنْن َكانَن أَأَحٌد َال يُیوَلُد ِمَن ااْلَماِء وَواالرُّووحِح َال يَیْقِدرُر أَأنْن يَیْدُخَل َمَلُكوتَت " يَیُسوعُع:

َال َتَتَعجَّْب أَأنِّي ُقْلُت َلَك:  ااِهللا. اَاْلَمْوُلودُد ِمَن ااْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو، وَوااْلَمْوُلودُد ِمَن االرُّووحِح ُهَو رُرووحٌح.
وَوَكَما رَرَفَع ُموَسى ااْلَحيیََّة ِفي ااْلَبرِّيیَِّة هَكَذاا يَیْنَبِغي ". ُثمَّ َقالَل َلُه يَیسوعع: "ِغي أَأنْن ُتوَلُدوواا ِمْن َفْوقُقيَیْنَب

َتُكونُن َلُه ااْلَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة. َألنَُّه هَكَذاا أَأنْن يُیْرَفَع ااْبُن ااِإلْنَسانِن، ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه َبْل 
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َحيَیاةُة أَأَحبَّ ااُهللا ااْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه ااْلَوِحيیَد، ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه ااْل
ِليَیِديیَن ااْلَعاَلَم، َبْل ِليَیْخُلَص ِبِه ااْلَعاَلُم. اَالَِّذيي يُیْؤِمُن ِبِه َال  ااَألَبِديیَُّة. َألنَُّه َلْم يُیْرِسِل ااُهللا ااْبَنُه إِإَلى ااْلَعاَلِم

."يُیَداانُن، وَواالَِّذيي َال يُیْؤِمُن َقْد دِديیَن، َألنَُّه َلْم يُیْؤِمْن ِباْسِم ااْبِن ااِهللا ااْلَوِحيیِد  
 

يَیسوعَع االَمسيیِح االَّذيي إإلى باإليیمانِن َر أأنْن َتْنُظ إإذَذنْن، إإذذاا أَأرَردْدتَت أأنْن ُتْوَلَد رُروْوِحيیا، يَیِجُب َعَليْیَك 
وَوأأننَّ  ،أأننَّ ااَهللا دَداانَن َخطايیاكَكِبِعبارَرةٍة أأخرىى، يَیِجُب َعَليْیَك أأنْن ُتْدرِركَك  .ُعلِِّق َعلى االصَّليیِب ألْجِلَك

لنُّحاسِس ِتْلَك وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َحيیََّة ااَعلى االصَّليیب. وَودَدَفُع أُأْجَرَتها يَیسوعَع َحَمَلها َعْنَك 
. ألْجِلنا على االصَّليیِب يَیسوعَعِمْن ِخاللِل رَرْفِع أأننَّ ااَهللا َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يَیديیَن االَخِطيیََّة كاَنْت ُتشيیُر إإلى   

 
-10: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد ، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ِسْفِر االَعَددد. َفَنْحُن ِد ااآلنَنوَوْلَنُع  15 

وَوَنْقَرأأ في َهِذهِه ااألْعداادد َعْن ِكتابٍب يُیْعَرفُف آآَخَر. ِمْن َمكانٍن إإلى  أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َتاَبُعواا اارْرِتحاَلُهْم
كاَنْت ُتَدووَّنُن فيیِه أأْخبارُر االُحرووبِب االَّتي َخاَضها  وَوُهَو ِكتابٌب َتارريیِخيٌّ َمْفقودٌدِبِكتابِب ُحرووبِب االرَّببِّ. 

. االشَّْعُب  
 

-16َرأأ في ااألْعداادد َنْقُثمَّ  18:  
 

ااْجَمِع االشَّْعَب «وَوِمْن ُهَناكَك إِإَلى ِبْئٍر. وَوِهَي ااْلِبْئُر َحيْیُث َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: 
اِاْصَعِديي أَأيیَُّتَها ااْلِبْئُر! «ِحيیَنِئٍذ َتَرنََّم إِإْسَرااِئيیُل ِبهَذاا االنَِّشيیِد: ». َفُأْعِطيَیُهْم َماًء

َها ُشَرَفاُء االشَّْعِب، ِبَصْوَلَجانٍن، أَأِجيیُبواا َلَها. ِبْئٌر َحَفَرَها رُرؤَؤَساُء، َحَفَر
». ِبِعِصيیِِّهْم  

 
َشَكُروواا ااَهللا فيیِه َعلى ُجْودِدهِه وَوإإْحساِنِه َمَعُهْم َطواالَل وَو َتَرنََّم االشَّْعُب ِبَهذاا االنَّشيیِد إإذًذاا َفَقْد 

اارْرِتحاِلِهْم في االَبرِّيیَِّة.   
 

ْمراارِر اارْرِتحالِل َبني إإْسراائيیل إإلى أأنْن َجاُءوواا َعِن ااْسِت 20وو  19االَعَددديْین وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في  
اا االَجَبَل ُهَو "َجَبل َنُبو". وَوُهَو االَمكانُن رَرأأسِس َجَبٍل يُیْشِرفُف على االَبرِّيیَِّة. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َهذإإلى 

االَّذيي رَرأأىى ِمْنُه ُمْوَسى أأرْرضَض االَمْوِعد. آآميین!   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَصُلواا إإلى االَمكانِن االَّذيي َكانَن ااُهللا ِعْنَدما  االنَّشيیِدِبَذِلَك َلَقْد َقَرأأنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َتَرنَُّمواا 
طاَنا َماَء االَحيیاةِة َمجَّاًنا!. وَوَكْم يَیليیُق ِبنا أأنْن َنَتَرنََّم للرَّببِّ ألنَُّه أأْعاالَحيُّ َقْد أَأَمدَُّهْم بالَماِء فيیه  

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

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االَعَدددِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
الَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتن  
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وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

إإلى أأيْیًضا ُتشيیُر كاَنْت نَّها ، َفإدَدااَنها ااُهللاَكما أأننَّ االَحيیََّة االنُّحاِسيیََّة َكاَنْت رَرْمًزاا للَخِطيیَِّة االَّتي 
إإْثَم . وَوَقْد وَوَضَع ااُهللا َعلى ااْبِنِه يَیسوعَع في يَیْومٍم َما أأننَّ ااَهللا َسيَیديیُن َخطايیا االَبَشِر َعلى االصَّليیِب

أأنْن يَیْحيیا أأنْن يُیريیُد َقْد َحَمَل يَیسوعُع َخطايیا االَعاَلِم ُكلِِّه على االصَّليیب. ِلَذِلَك، يَیْنَبغي ِلُكلِّ َمْن َفَجميیِعنا. 
يَیسوعَع االَمسيیِح االَّذيي َماتَت ألْجِلنا وَودَدَفَع أأْجَرةَة االَخِطيیَِّة َعنَّا ِلَكْي َنْحيیا َنْحن. وَوَصالُتنا ْنُظَر إإلى يَی

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم َفألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتْقَبَل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك ااآلنن. 
يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  


