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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  21:21–22:35 35: 22 – 21 :21 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us092# 588م: 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 وَواالِعْشريینااألْصحاحح َ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  
 

ااَهللا َكلََّم َشْعَبُه في االَعْهِد االَقديیِم ِبُطُرقٍق َكثيیَرةة. َفَقِد أأننَّ َلَقْد رَرأأيْینا في االَحْلقاتِت االسَّاِبَقِة 
رااهُه في َهِذهه االَحْلَقِة االُمتَِّقَدةة بالنَّارر. وَوَسْوفَف َنة ااْسَتْخَدمَم االَحيیََّة االَمْصُنوَعَة ِمْن ُنحاسٍس وواالُعلَّيْیَق

وَوَمَع ذَذِلَك، َفإننَّ االدَّرْرسَس االَّذيي يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنَتَعلََّمُه ُهَو  ِلَتوِصيیِل رِرَساَلِتِه!يَیْسَتْخِدمُم ِحمارًراا 
أيیا َكاَنِت االطَّريیَقُة االَّتي يَیْسَتْخِدُمها ااُهللا َفأأنْن ُنْصِغي دَدااِئًما إإلى َصْوتِت االرُّووحِح االُقُدسِس في أأْعماِقنا. 

ِلُمخاَطَبِتنا، َفإننَّ االُمِهمَّ ُهَو أأنْن َنْسَمَع َصْوَتُه.  
 

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

 
- 21: 21ِسْفِر االَعَددد َنْقَرأأ في   26 :  

 
دَدْعِني أَأُمرَّ ِفي «وَوأَأرْرَسَل إِإْسَرااِئيیُل رُرُسًال إِإَلى ِسيیُحونَن َمِلِك ااَألُمورِريیِّيیَن َقاِئًال: 

أَأرْرِضَك. َال َنِميیُل إِإَلى َحْقل وَوَال إِإَلى َكْرمٍم وَوَال َنْشَربُب َماَء ِبْئٍر. ِفي َطِريیِق 
ْح ِسيیُحونُن ِإلْسَرااِئيیَل َفَلْم يَیْسَم». ااْلَمِلِك َنْمِشي َحتَّى َنَتَجاوَوزَز ُتُخوَمَك

ِباْلُمُروورِر ِفي ُتُخوِمِه، َبْل َجَمَع ِسيیُحونُن َجِميیَع َقْوِمِه وَوَخَرجَج ِلِلَقاِء إِإْسَرااِئيیَل 
إِإَلى ااْلَبرِّيیَِّة، َفَأَتى إِإَلى يَیاَهَص وَوَحارَربَب إِإْسَرااِئيیَل. َفَضَرَبُه إِإْسَرااِئيیُل ِبَحدِّ 

أَأرْرُنونَن إِإَلى يَیبُّوقَق إِإَلى َبِني َعمُّونَن. َألننَّ ُتُخَم َبِني  االسَّيْیِف وَوَمَلَك أَأرْرَضُه ِمْن
َعمُّونَن َكانَن َقِويیا. َفَأَخَذ إِإْسَرااِئيیُل ُكلَّ هِذهِه ااْلُمُدنِن، وَوأَأَقامَم إِإْسَرااِئيیُل ِفي َجِميیِع 

َمِديیَنَة  ُمُدنِن ااَألُمورِريیِّيیَن ِفي َحْشُبونَن وَوِفي ُكلِّ ُقَرااَها. َألننَّ َحْشُبونَن َكاَنْت
ِسيیُحونَن َمِلِك ااَألُمورِريیِّيیَن، وَوَكانَن َقْد َحارَربَب َمِلَك ُموآآبَب ااَألووَّلَل وَوأَأَخَذ ُكلَّ 

أَأرْرِضِه ِمْن يَیِدهِه َحتَّى أَأرْرُنونَن.   
 

االُمروورِر ِمْن أأرْرِضِه. وَوَلِكنَّ في ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ ُمْوَسى ااْسَتأذَذنَن َمِلَك أَأدُدوومم  
) في االُمروورِر َمِلَك ااألمورِريیِّيیَن"ِسيْیُحونن" (َمِلَك أَأددوومم رَرَفَض ذَذِلَك. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ُمْوَسى ااْسَتأذَذنَن 

 ِتِهْمِمْن أأرْرِضِه. وَوَلِكنَّ ِسيْیُحونن َلْم يَیْسَمْح ِلَبني إإْسراائيیَل بالُمروورِر ِمْن أأرْرِضِه، َبْل َخَرجَج ِلُمحارَرَب
وَوِبَهذاا، َمَلَك االشَّْعُب دُدوْونَن ُمَبرِّرٍر. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َنَصَر َبني إإْسراائيیَل َعلى ِسيْیُحونَن وَوَجيْیِشِه. 

وَوكاَنْت َهِذهِه ااألرْرضُض أأرْرضَض وقق َشماًلا. أأرْرضَض ِسيْیحونَن االُمْمَتدَّةَة ِمْن َنْهِر أَأرْرُنونن َجُنوًبا إإلى َنْهِر يَیُب
وَوِنْصُف ِسْبِط َجادد وَوَبُقواا فيیها. ِلَذِلَك َفَقِد ااْسَتْوَطَنها ِسْبُط رَرأأووبيین يیَِّدةة. َمرااعٍع َج  

 
-27َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُثمَّ   أأننَّ االشَّْعَب َتَغنَّى ِبَذِلَك ااالْنِتصارِر َعلى َمِلِك ااألمورِريیِّيین.  30  

 
-32َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَو  35:  

 
ِليَیَتَجسََّس يَیْعِزيیَر، َفَأَخُذوواا ُقَرااَها وَوَطَردُدوواا ااَألُمورِريیِّيیَن االَِّذيیَن وَوأَأرْرَسَل ُموَسى 

ُهَناكَك. ُثمَّ َتَحوَُّلواا وَوَصِعُدوواا ِفي َطِريیِق َباَشانَن. َفَخَرجَج ُعوجُج َمِلُك َباَشانَن 
َال «ِلُموَسى:  ِلِلَقاِئِهْم ُهَو وَوَجِميیُع َقْوِمِه إِإَلى ااْلَحْربِب ِفي إِإذْذرَرِعي. َفَقالَل االرَّببُّ

َتَخْف ِمْنُه َألنِّي َقْد دَدَفْعُتُه إِإَلى يَیِدكَك َمَع َجِميیِع َقْوِمِه وَوأَأرْرِضِه، َفَتْفَعُل ِبِه َكَما 
َفَضَرُبوهُه وَوَبِنيیِه ». َفَعْلَت ِبِسيیُحونَن َمِلِك ااَألُمورِريیِّيیَن االسَّاِكِن ِفي َحْشُبونَن

ُه َشارِردٌد، وَوَمَلُكواا أَأرْرَضُه.وَوَجِميیَع َقْوِمِه َحتَّى َلْم يَیْبَق َل  
 

االوااِقَعِة إإلى االشَّْرقِق  وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل ااْبَتَدأأوواا في ااالستيیالِء على ااألررااضي 
. وَوَمَع أأننَّ ُمْوَسى َلْم يُیَفكُِّر في وَوكاَنْت َمديیَنُة "َباَشانن" في َطريیِقِهْمِمْن َبْحِر االَجليیِل وَوَنْهِر ااألرْردُدننِّ. 

في َمديیَنٍة ُتَسمَّى  ااْقِتحامِم َباشانن أأوْو في ُمحارَرَبِة أأْهِلها، َفإننَّ "ُعْوجَج (َمِلَك َباَشانن) َخَرجَج ِلُمحارَرَبِتِهْم
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ِلُمْوسى "ال َتَخْف ِمْنُه ألنِّي َقْد دَدَفْعُتُه إإلى يَیِدكَك َمَع َجميیِع َقْوِمِه  َقالَل االرَّببََّلِكنَّ وَو ."إإذْذرَرعي"
  ااْنَتَصَر َبُنو إإْسراائيیَل على ُعْوجج وَوَجيْیِشِه وَوَمَلُكواا أأرْرَضُه.  ". وَوَقِدوَوأأرْرِضِه

 
االَعَددِد وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأُأ في 

ااألووَّلل:   
 

ِمْن َعْبِر أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا. وَواارْرَتَحَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل وَوَنَزُلواا ِفي َعَرَباتِت ُموآآبَب  
 

ِبال أأييِّ َعاِئٍق إإلى أأنْن َجاُءوواا إإلى ُسهولِل ُموآآبب. أأنَُّهْم اارْرَتَحلُواا  وَوَهذاا يَیْعني   
 

-2في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ   4:  
 

وَوَلمَّا رَرأَأىى َباَالقُق ْبُن ِصفُّورَر َجِميیَع َما َفَعَل إِإْسَرااِئيیُل ِباَألُمورِريیِّيیَن، َفِزعَع 
ُموآآبُب ِمَن االشَّْعِب ِجداا َألنَُّه َكِثيیٌر، وَوَضِجَر ُموآآبُب ِمْن ِقَبَل َبِني إِإْسَرااِئيیَل. 

ُكلَّ َما َحْوَلَنا َكَما ااآلنَن يَیْلَحُس ااْلُجْمُهورُر «َفَقالَل ُموآآبُب ِلُشيُیوخِخ ِمْديَیانَن: 
وَوَكانَن َباَالقُق ْبُن ِصفُّورَر َمِلًكا ِلُموآآبَب ِفي ذذِلَك ». يَیْلَحُس االثَّْورُر ُخْضَرةَة ااْلَحْقِل

االزََّمانِن.   
 

َلمَّا رَرأأىى ااْنِتصارَر َبني ِجداا َنَرىى ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ "باالقَق" (َمِلَك ُموآآبب) َفِزعَع  
: 6وو  5ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین إإْسراائيیَل َعلى ااَألمورِريیِّيین.   

 
َفَأرْرَسَل رُرُسًال إِإَلى َبْلَعامَم ْبِن َبُعورَر، إِإَلى َفُتورَر االَِّتي َعَلى االنَّْهِر ِفي أَأرْرضِض 

جَج ِمْن ِمْصَر. ُهَوذَذاا َقْد َغشَّى ُهَوذَذاا َشْعٌب َقْد َخَر«َبِني َشْعِبِه ِليَیْدُعَوهُه َقاِئًال: 
وَوْجَه ااَألرْرضِض، وَوُهَو ُمِقيیٌم ُمَقاِبِلي. َفاآلنَن َتَعالَل وَوااْلَعْن ِلي هَذاا االشَّْعَب، َألنَُّه 
أَأْعَظُم ِمنِّي، َلَعلَُّه يُیْمِكُنَنا أَأنْن َنْكِسَرهُه َفَأْطُردَدهُه ِمَن ااَألرْرضِض، َألنِّي َعَرْفُت أَأننَّ 

». ُكُه ُمَبارَركٌك وَواالَِّذيي َتْلَعُنُه َمْلُعونٌناالَِّذيي ُتَبارِر  
 

إإلى رَرُجٍل يُیْدَعى "َبْلعامم". وَوْفٍد ُمَحمٍَّل بالَهداايیا  دَدَفَع االَخْوفُف االَمِلَك "باالقق" إإلى إإرْرسالِل 
زيیَمِة ِبِهْم ألنَُّه َكانَن يَیْرَغُب في إإْلحاقِق االَه أأنْن يَیْلَعَن َبني إإْسراائيیَل ِمْن َبْلَعامَميُیريیُد َباالقُق  كانَنوَو

في َتْبليیِغ َبْعِض االرَّساِئِل إإلى ُشعوبِب  َبْلَعامَمااْسَتْخَدمَم َكانَن َقِد ااَهللا وَويَیْبدوو أأننَّ وَوَطْردِدِهْم ِمَن ااألرْرضض. 
. َتحاَلَف َمَع أأْعدااِء َشْعِب ااِهللا ِمْن أأْجِل االَمالل َبْلَعامَم االَمْنِطَقِة. وَوَلِكنَّنا َسَنْقَرأأ الِحًقا أأننَّ  

 
-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  

 
َفاْنَطَلَق ُشيُیوخُخ ُموآآبَب وَوُشيُیوخُخ ِمْديَیانَن، وَوُحْلَواانُن ااْلِعَرااَفِة ِفي أَأيْیِديیِهْم، وَوأَأَتْواا 

ِبيیُتواا ُهَنا االلَّيْیَلَة َفَأرُرددَّ َعَليْیُكْم «إِإَلى َبْلَعامَم وَوَكلَُّموهُه ِبَكَالمِم َباَالقَق. َفَقالَل َلُهْم: 
َفَأَتى ااُهللا إِإَلى  َفَمَكَث رُرؤَؤَساُء ُموآآبَب ِعْنَد َبْلَعامَم.». َكَما يُیَكلُِّمِني االرَّببَُّجَوااًبا 
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َفَقالَل َبْلَعامُمِ ِهللا: » َمْن ُهْم هُؤَالِء االرَِّجالُل االَِّذيیَن ِعْنَدكَك؟«َبْلَعامَم وَوَقالَل: 
: ُهَوذَذاا االشَّْعُب ااْلَخارِرجُج َباَالقُق ْبُن ِصفُّورَر َمِلُك ُموآآبَب َقْد أَأرْرَسَل إِإَليَّ يَیُقولُل«

ِمْن ِمْصَر َقْد َغشَّى وَوْجَه ااَألرْرضِض. َتَعالَل ااآلنَن ااْلَعْن ِلي إِإيیَّاهُه، َلَعلِّي أَأْقِدرُر أَأنْن 
َال َتْذَهْب َمَعُهْم وَوَال َتْلَعِن االشَّْعَب، «َفَقالَل ااُهللا ِلَبْلَعامَم: ». أُأَحارِرَبُه وَوأَأْطُردَدهُه

». َألنَُّه ُمَبارَركٌك  
 

أَأْخَبروواا َبْلَعامَم ِبُكلِّ َقْد وَو .وَوُهْم يَیْحِملونَن االَهداايیا االَقيیَِّمةإإلى َبْلَعامَم َجاَء َمْنُدووبو االَمِلِك باالقق  
وَوَبْعَد أأنْن َسِمَع َبْلَعامُم َكالمَم َهؤالِء االَمْندووبيیَن، َطَلَب إإليیِهْم أأنْن يَیبيیُتواا َحتَّى َما َقاَلُه االَمِلُك َلُهْم. 

وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ َبْلَعامَم َلْم َمشيیَئَة ااِهللا في َهذاا ااألْمر. وَويَیْطُلَب َلُه أأنْن يُیَصلِّي  يَیَتَسنَّى
َكانَن  ُه. َفَلْو َكانَن َنِبيیا َلَعِلَم في االَحالِل أأنَُّه ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْلَعَن َشْعَب االرَّببِّ. وَوَلِكنََّحقيیقيیا يَیُكْن َنِبيیا
َخِشَي أأنْن يَیْخَسَر االَهِديیََّة االَقيیَِّمَة االَّتي أَأرْرَسَلها إإليیِه االَمِلُك َباالقق. وَوَهذاا ُهَو َما َمالِل. ِلَذِلَك، َفَقْد للا ُمِحب

: َجَعَلُه يَیْطُلُب ُمْهَلًة للصَّالةِة في ااألْمر. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، َفإننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلَبْلَعامم ِبُوضوحٍح َتاممٍّ
".َال َتْذَهْب َمَعُهْم وَوَال َتْلَعِن االشَّْعَب، َألنَُّه ُمَبارَركٌك"  

 
-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   17:  

 
ااْنَطِلُقواا إِإَلى أَأرْرِضُكْم َألننَّ االرَّببَّ «َفَقامَم َبْلَعامُم َصَباًحا وَوَقالَل ِلُرؤَؤَساِء َباَالقَق: 

َفَقامَم رُرؤَؤَساُء ُموآآبَب وَوأَأَتْواا إِإَلى َباَالقَق ». أَأَبى أَأنْن يَیْسَمَح ِلي ِبالذََّهابِب َمَعُكْم
ادَد َباَالقُق وَوأَأرْرَسَل أَأيْیًضا رُرؤَؤَساَء أَأْكَثَر َفَع». أَأَبى َبْلَعامُم أَأنْن يَیْأِتَي َمَعَنا«وَوَقاُلواا: 

هَكَذاا َقالَل َباَالقُق ْبُن «وَوأَأْعَظَم ِمْن أُأوولِئَك. َفَأَتْواا إِإَلى َبْلَعامَم وَوَقاُلواا َلُه: 
ِصفُّورَر: َال َتْمَتِنْع ِمَن ااِإلْتيَیانِن إِإَليَّ، َألنِّي أُأْكِرُمَك إِإْكَرااًما َعِظيیًما، وَوُكلَّ َما 

». لُل ِلي أَأْفَعُلُه. َفَتَعالَل ااآلنَن ااْلَعْن ِلي هَذاا االشَّْعَبَتُقو  
 

اهُه َعْن ذَذِلك. وَوَلِكنَّ ُمَوضًِّحا َلُهْم أأننَّ االرَّببَّ َنَه َبْلَعامُم أأنْن يَیْذَهَب َمَع وَوْفِد االَمِلِك َباالققرَرَفَض  
َسَل إإليیِه وَوْفًداا أأْكَثَر وَوأأْعَظَم ِمَن االَوْفِد ااألووَّلِل. أَأرْر االَمِلَك باالقَق َلْم يَیيْیأسْس ِمْن رَرْفِض َبْلَعامَم ااألووَّلل، َبْل

. إإنْن ذَذَهَب َمَعُهْم وَوَلَعَن َبني إإْسراائيیلوَوَقْد وَوَعَدهُه ِبَمزيیٍد ِمَن االَمالِل وَواالَهداايیا   
 

-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   20:  
 

أَأْعَطاِني َباَالقُق ِمْلَء َبيْیِتِه ِفضًَّة وَوَلْو «َفَأَجابَب َبْلَعامُم وَوَقالَل ِلَعِبيیِد َباَالقَق: 
وَوذَذَهًبا َال أَأْقِدرُر أَأنْن أَأَتَجاوَوزَز َقْولَل االرَّببِّ إِإلِهي َألْعَمَل َصِغيیًراا أَأوْو َكِبيیًراا. َفاآلنَن 

َأَتى َف». ااْمُكُثواا ُهَنا أَأْنُتْم أَأيْیًضا هِذهِه االلَّيْیَلَة َألْعَلَم َماذَذاا يَیُعودُد االرَّببُّ يُیَكلُِّمِني ِبِه
إِإنْن أَأَتى االرَِّجالُل ِليَیْدُعوكَك َفُقِم ااذْذَهْب َمَعُهْم، «ااُهللا إِإَلى َبْلَعامَم َليْیًال وَوَقالَل َلُه: 

».إِإنََّما َتْعَمُل ااَألْمَر االَِّذيي أُأَكلُِّمَك ِبِه َفَقْط  
 

رَرَفَض االَعْرضَض االَّذيي َنرىى ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ رَرددَّ َبْلَعامم َجاَء َحاِسًما وَوَقاِطًعا. َفَقْد  
وَوَلْو أَأْعَطاِني َباَالقُق ِمْلَء َبيْیِتِه ِفضًَّة وَوذَذَهًبا َال أَأْقِدرُر أَأنْن أَأَتَجاوَوزَز َقْولَل االرَّببِّ إِإلِهي قاِئًلا: " َقدَُّموهُه إإليیِه
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َكانَن ُمَتَمسًِّكا أأننَّ َبْلَعامَم نا وَوَلِو ااْكَتَفيْینا ِبِقرااَءةِة َهِذهِه االَكِلماتِت الْعَتَقْد". َألْعَمَل َصِغيیًراا أَأوْو َكِبيیًراا
ااْمُكُثواا ُهَنا أَأْنُتْم أَأيْیًضا : "للَوْفِدَقالَل نَّنا َنْقَرأُأ ُهنا أأنَُّه . وَوَلِكأأيیا َكاَنِت االُمْغِريیاتت َلُهُمطيیًعا بالرَّببِّ وَو

َكانَن يَیقولُل َشيْیًئا وَويَیْعني  َبْلَعامَم للُّ َعلى أأننَّ". وَوَهذاا يَیُدهِذهِه االلَّيْیَلَة َألْعَلَم َماذَذاا يَیُعودُد االرَّببُّ يُیَكلُِّمِني ِبِه
ِكنَُّه يَیْطُلُب َشيْیًئا آآَخَر. َفَقْد َكانَن َبْلَعامُم يَیْعَلُم ُمَسبًَّقا أأننَّ ااَهللا َمَنَعُه ِمَن االذَّهابِب َمَعُهْم وَوَلْعِن االشَّْعِب. وَوَل

! وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َبْلَعامَم َصَرفَف االلَّيْیَل ُكلَُّه في ُهنا ُفْرَصًة أُأخرىى للصَّالةِة إإلى ااِهللا في َهذاا االشَّأنن
يَیْسَمَح َلُه بالذَّهابِب َمَعُهْم. ُمْلَتِمًسا ِمْنُه أأنْن االصَّالةِة إإلى ااِهللا   

 
 وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َقْد َنْسُقُط في َهذاا االَفخِّ االَخطيیر إإنْن َلْم َنْحَذرْر ِمْن َعُدووِّ ُنفوِسنا (إإبليیس). 

أأْهوااِئنا وَوَشَهَوااتِت  في َما يَیْخَتصُّ ِبَمشيیَئِة ااِهللا ِلَحيیاِتنا ِبَسَبِبرَرمادِديیًَّة  ْنطَقًةَفَقْد َنْدُخُل أأْحيیاًنا ِم
َفَقْد َكانَن ْد يَیْسَمُح ااُهللا َلنا ِبَذِلك. وَوَهذاا َما َنرااهُه يَیْحُدثُث ُهنا. ُقلوِبنا. وَوِحيْیُن ُنِصرُّ َعلى ِفْعِل َمشيیَئِتنا، َق

يَیْسألُل ااَهللا َمرَّةًة أأخرىى َعِن ْلَعامُم يَیْعِرفُف َمشيیَئَة ااِهللا ألننَّ ااَهللا أَأْعَلَنها َلُه ِبُوُضوحٍح َتاممٍّ. وَوَلِكنَّ َبْلَعامَم َب
ُه أَأَمَرهُه ااألْمِر َنْفِسِه. وَوَلَعلَُّه َتَوسََّل إإليیِه أأنْن يَیْسَمَح َلُه بالذَّهابب. وَوأأخيیًراا، َسَمَح ااُهللا َلُه بالذَّهابِب، وَوَلِكنَّ

أأنْن يَیْفَعَل َما يُیَكلُِّمُه ِبِه َفَقط.   
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   28:  
 

َفَحِمَي  َفَقامَم َبْلَعامُم َصَباًحا وَوَشدَّ َعَلى أَأَتاِنِه وَوااْنَطَلَق َمَع رُرؤَؤَساِء ُموآآبَب.
َغَضُب ااِهللا َألنَُّه ُمْنَطِلٌق، وَووَوَقَف َمَالكُك االرَّببِّ ِفي االطَِّريیِق ِليُیَقاوِوَمُه وَوُهَو 
رَرااِكٌب َعَلى أَأَتاِنِه وَوُغَالَماهُه َمَعُه. َفَأْبَصَرتِت ااَألَتانُن َمَالكَك االرَّببِّ وَوااِقًفا ِفي 

ااَألَتانُن َعِن االطَِّريیِق وَوَمَشْت ِفي  االطَِّريیِق وَوَسيْیُفُه َمْسُلولٌل ِفي يَیِدهِه، َفَماَلِت
ااْلَحْقِل. َفَضَربَب َبْلَعامُم ااَألَتانَن ِليَیُرددََّها إِإَلى االطَِّريیِق. ُثمَّ وَوَقَف َمَالكُك االرَّببِّ ِفي 
َخْنَدقق ِلْلُكُروومِم، َلُه َحاِئٌط ِمْن ُهَنا وَوَحاِئٌط ِمْن ُهَناكَك. َفَلمَّا أَأْبَصَرتِت ااَألَتانُن 

ببِّ زَزَحَمِت ااْلَحاِئَط، وَوَضَغَطْت رِرْجَل َبْلَعامَم ِباْلَحاِئِط، َفَضَرَبَها أَأيْیًضا. َمَالكَك االرَّ
ُثمَّ ااْجَتازَز َمَالكُك االرَّببِّ أَأيْیًضا وَووَوَقَف ِفي َمَكانٍن َضيیِّق َحيْیُث َليْیَس َسِبيیٌل 

ببِّ، رَرَبَضْت َتْحَت ِللنُُّكوبِب يَیِميیًنا أَأوْو ِشَماًال. َفَلمَّا أَأْبَصَرتِت ااَألَتانُن َمَالكَك االرَّ
َبْلَعامَم. َفَحِمَي َغَضُب َبْلَعامَم وَوَضَربَب ااَألَتانَن ِباْلَقِضيیِب. َفَفَتَح االرَّببُّ َفَم ااَألَتانِن، 

»َماذَذاا َصَنْعُت ِبَك َحتَّى َضَرْبَتِني ااآلنَن َثَالثَث دَدَفَعاتٍت؟«َفَقاَلْت ِلَبْلَعامَم:   
 

َلمَّا رَرآآهُه : ِلماذذاا َسَمَح االرَّببُّ ِلَبْلعامَم أأنْن يَیْذَهَب ُثمَّ َغِضَب وَوَقْد َتَتساَءلُل، يیا َصديیقي، قاِئًلا 
االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَهللا َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ َما َنَطَق ِبِه َبْلَعامُم َكانَن يَیْخَتِلُف َعمَّا ؟ َمَع رُرؤَؤساِء ُموآآبب ُمْنَطِلًقا

أَأرراادَد أأنْن . وَوَلِكنَُّه َبْلَعاممَمَحبََّة االَمالِل ُتَسيْیِطُر َعلى ُم أأننَّ في َقْلِبه. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكانَن االرَّببُّ يَیْعَل
 يُیِلقَِّنُه دَدرْرًسا ُمِهما. وَوَسْوفَف َنرىى الِحًقا أأنَُّه أَأرراادَد أأنْن يَیْسَتْخِدَمُه ال ِليَیْلَعَن االشَّْعَبيَیْمَتِحَن َقْلَبُه وَوأأنْن 
، َبْل ِليُیبارِرَكُه. أَأَمامَم االَمِلِك َباالقق  

  
ِليُیقاوِومَم َبْلَعامَم وَوُهَو رَرااِكٌب َعلى أَأتاِنِه. وَوَقَف في االطَّريیِق وَوَنرىى ُهنا أأننَّ َمالكَك االرَّببِّ  

ا ِفي االطَِّريیِق، وَوَقِد ااْسَتلَّ أَأْبَصَرتِت ااَألَتانُن َمَالكَك االرَّببِّ ُمْنَتِصًبوَوَقْد أُأْنَثى االِحمارر.  َيِهتانُن وَوااَأل
َعِن االطَِّريیِق وَوَمَشْت ِفي االَحْقِل. َفَضَرَبَها َبْلَعامُم ِليَیُرددََّها إِإَلى االطَِّريیِق. ُثمَّ وَوَقَف  َسيْیَفُه ِبيَیِدهِه، َفَحادَدتْت
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َفَلمَّا َشاَهَدتِت ااَألَتانُن َمَالكَك االرَّببِّ زَزَحَمْت َجاِنَب االَحاِئِط وَوَضَغَطْت  .َضيیٍِّقَمَالكُك االرَّببِّ ِفي َمَمرٍّ 
ا. ُثمَّ ااْجَتازَز ِبِه َمَالكُك االرَّببِّ وَووَوَقَف ِفي َمْوِضٍع َضيیٍِّق، َال أَأيْیًضَبْلَعامُم رِرْجَل َبْلَعامَم َعَليْیِه، َفَضَرَبَها 
يَیْسَرةًة. َفَلمَّا رَرأَأتِت ااَألَتانُن َمَالكَك االرَّببِّ رَرَبَضْت َتْحَت َبْلَعامَم. َفَثارَر َغَضُب  َسِبيیَل ِفيیِه ِللتََّحوُّلِل يَیْمَنًة أَأوْو

َفَقاَلْت  ٍذ أَأْنَطَق االرَّببُّ ااَألَتانَنِعْنَدِئ وَوكاَنْت َهِذهِه االَمرَّةُة أأْكَثَر ُعْنًفا. .َمرَّةًة َثاِلَثًةَبْلَعامَم وَوَضَربَب ااَألَتانَن 
"َصَنْعُت ِبَك َحتَّى َضَرْبَتِني ااآلنَن َثَالثَث دَدَفَعاتٍت؟ َماذَذاا"ِلَبْلَعامَم:   

 
وَوَنِجُد . وَوال َشكَّ أأنَّنا ُهنا أَأمامَم ُمْعِجَزةٍة إإَلِهيیٍَّة ألننَّ االرَّببَّ َجَعَل َهَذاا االَحيَیواانَن يَیَتَكلَُّم َمَع َبْلَعامم 

. ِدُمُه ِبَطريیَقٍة أأوْو أأخرىىْخيُیَكلُِّمُه أأوْو يَیْسَتُهنا رِرَساَلًة َقِويیًَّة إإلى ُكلِّ َمْن يَیْشُعُر بالتََّكبُِّر ألننَّ االرَّببَّ 
ال يَیُجوزُز َلنا أأنْن َنْفَتِخَر أأوْو َنَتَكبََّر ِحيْیَن ِلَذِلَك، أأنْن يُیْنِطَق َحيَیوااًنا أأوْو أأنْن يَیْسَتْخِدَمُه إإنْن َشاء. َقادِدرٌر َفاُهللا 

يَیْسَتْخِدُمنا ااُهللا االَعِليُّ.   
 

وَوال يَیْذُكُر االنَّصُّ رَرددَّ ِفْعِل َبْلَعامم ِعْنَدما َسِمَع ااَألتانَن َتَتَكلَّم! وَوَلِكْن ال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن 
ووااْسِتمراارِر االِحواارِر نَّ َهذاا َلْم يَیْمَنْعُه ِمَن االرَّددِّ َعلى ااَألتانِن وَوَلِك !ُقْلنا إإنَُّه َشَعَر بالدَّْهَشِة وَواالَخْوفف

:30وو  29 يْینَنْقَرأأ في االَعَددَدَبيْیَنُهما. َفَنْحُن   
 

َألنَِّك اازْزدَدرَريْیِت ِبي. َلْو َكانَن ِفي يَیِديي َسيْیٌف َلُكْنُت ااآلنَن «َفقالَل َبْلَعامُم ِلَألتانن: 
أَأَلْسُت أَأَنا أَأَتاَنَك االَِّتي رَرِكْبَت َعَليْیَها ُمْنُذ «َتانُن ِلَبْلَعامَم: َفَقاَلِت ااَأل». َقْد َقَتْلُتِك

».َال«َفَقالَل: » وُوُجودِدكَك إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم؟ َهْل َتَعوَّدْدتُت أَأنْن أَأْفَعَل ِبَك هَكَذاا؟  
 

-31ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   35:  
 

َبْلَعامَم، َفَأْبَصَر َمَالكَك االرَّببِّ وَوااِقًفا ِفي االطَِّريیِق ُثمَّ َكَشَف االرَّببُّ َعْن َعيْیَنْي 
وَوَسيْیُفُه َمْسُلولٌل ِفي يَیِدهِه، َفَخرَّ َساِجًداا َعَلى وَوْجِهِه. َفَقالَل َلُه َمَالكُك االرَّببِّ: 

ننَّ ِلَماذَذاا َضَرْبَت أَأَتاَنَك ااآلنَن َثَالثَث دَدَفَعاتٍت؟ هَأَنَذاا َقْد َخَرْجُت ِلْلُمَقاوَوَمِة َأل«
االطَِّريیَق وَورْرَطٌة أَأَماِمي، َفَأْبَصَرْتِني ااَألَتانُن وَوَماَلْت ِمْن ُقدَّااِمي ااآلنَن َثَالثَث 

َفَقالَل ». دَدَفَعاتٍت. وَوَلْو َلْم َتِمْل ِمْن ُقدَّااِمي َلُكْنُت ااآلنَن َقْد َقَتْلُتَك وَوااْسَتْبَقيْیُتَها
ْم أَأْعَلْم أَأنََّك وَوااِقٌف ِتْلَقاِئي ِفي االطَِّريیِق. أَأْخَطْأتُت. إِإنِّي َل«َبْلَعامُم ِلَمَالكِك االرَّببِّ: 

ااذْذَهْب «َفَقالَل َمَالكُك االرَّببِّ ِلَبْلَعامَم: ». وَوااآلنَن إِإنْن َقُبَح ِفي َعيْیَنيْیَك َفِإنِّي أَأرْرجُع
ْلَعامُم َمَع َفاْنَطَلَق َب». َمَع االرَِّجالِل، وَوإِإنََّما َتَتَكلَُّم ِباْلَكَالمِم االَِّذيي أُأَكلُِّمَك ِبِه َفَقْط

رُرؤَؤَساِء َباَالقَق.  
 

االرَّببِّ وَوااِقًفا في االطَّريیِق وَوَسيْیُفُه إإذًذاا، َفَقْد َكَشَف االرَّببُّ َعْن َعيْیَني َبْلَعامم َفَرأأىى َمالكَك  
ْحذيیِرهِه وَوَقْد أَأْخَبَرهُه االَمالكُك أأنَُّه َجاَء ِلَتَمْسلولٌل في يَیِدهِه. وَوحيینئٍذ، َخرَّ َبْلَعامُم َعلى وَوْجِهِه َساِجًداا. 

وَوَقْد وَوبََّخُه ُمْلَتِويَیٌة وَوُتؤددِّيي إإلى االَهالكك. االَّتي ُهَو ذَذااِهٌب فيیها ألننَّ االطَّريیَق وَوِمْنِعِه ِمَن االذَّهابِب 
وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، َحالُل ُهَو. َتْميیيیًزاا يَیفوقُق َتْميیيیَزهُه ااَألتانَن أَأْظَهَرتْت االَمالكُك أأيْیًضا ُمَبيیًِّنا َلُه أأننَّ 

ْنسانِن االَّذيي يَیْبَتِعُد َعِن ااِهللا أأوْو يَیْمَتِلُئ َقْلُبُه بالشَّرِّ وَواالطََّمِع وَواالشَّْهَوةِة االرَّدديیَئِة. ااإل  
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لرَّببِّ وَوأَأْبدىى ااْسِتْعداادَدهُه للرُّجوعِع إإلى َبيْیِتِه. ِلَمالكِك ااَقدَّمَم َبْلَعامُم ااْعِتذاارَرهُه  وَوَعلى أأيیَِّة َحالٍل، َفَقْد 
وَوإِإنََّما َتَتَكلَُّم ِباْلَكَالمِم االَِّذيي أأَكلُِّمَك . وَوَلِكنَُّه َحذَّرَرهُه قاِئًلا: "االرَّببِّ أَأَمَرهُه أأنْن يَیْسَتْكِمَل رِرْحَلَتُهَمالكَك وَوَلِكنَّ 
".ِبِه َفَقْط  

 
أَأْحدااثَث َهِذهِه االِقصَِّة االُمَشوَِّقِة في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.  ، يیا أأْصدقائي،َسُنتاِبُع 

آآميین!  
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َنْحُن َنْعَلُم أأننَّ ااَهللا أَأْعطى ااإلْنسانَن إإرراادَدةًة ُحرَّةًة. وَوَلِكنَّ َهِذهِه ااإلرراادَدةَة االُحرَّةَة َقْد َتَضُعنا في 
وَوَمَع أأننَّ ااَهللا َكانَن َغاِضًبا ِمْن َمْوِقٍف َشبيیٍه بالَمْوِقِف االَّذيي وَوَجَد َبْلَعامُم َنْفَسُه فيیه في ِسْفِر االَعَددد. 

. االصَّاِلَحة انَن يُیِحبُُّه، وَويُیريیُد أأنْن يُیَنجِّيیِه ِمَن االشَّرِّ، وَوأأنْن يَیْسَتْخِدَمُه ِلَتْحقيیِق َمشيیَئِتِهَبْلعامم، َفإنَُّه ك  
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
ْتَشك سميیث)(االرَّااعي   

َمشيیَئِة َنْبَتِعُد َعْن إإنَُّه ألْمٌر َبديیهيٌّ وَوَمْفرووغٌغ ِمْنُه أأنْن َنْشُعَر بالضَّيیاعِع وَوُفْقداانِن ااالتِّجاهِه ِعْنَدما 
 أَأَماَمناَحاِجًزاا َفُهناكَك أأوْوقاتٌت َنْرَغُب فيیها في َعَمِل َمشيیَئِتنا. وَوِعْنَدما يَیَضُع ااُهللا االُمِحبُّ ااِهللا ِلَحيیاِتنا. 
 وَوَلِكْن يَیِجُب َعَليْینا َجميیًعا أأنْن َنْعَلَم أأنَّنا إإنِن، َقْد َنْغَضُب ألننَّ ااَهللا يَیْمَنُعنا ِمْن َتْنفيیِذ ُخَطِطنا. ِلِحمايَیِتنا

. ِلَذِلَك، َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي ااْبَتَعْدنا َعْن َمشيیَئِة ااِهللا، َفإنَّنا َقْد َنْهِدمُم ُكلَّ َجاِنٍب في َحيیاِتنا
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم َفستِمع، ِهَي أأنْن َتْبقى ُمْلَتِصًقا بالرَّببِّ دَدااِئًما وَوأأنْن َتْفَعَل َمشيیَئَتُه ُكلَّ ِحيْین. االُم

يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


