
1 
 

 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  22:36–24:25 25: 24 – 36 :22 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us093# 589م: 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  وَواالِعْشريین االثَّانيااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

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

ُكلَّما َتَعمَّْقنا في دِدررااَسِة َكِلَمِة ااِهللا، زَزاادَد إإدْدررااُكنا ِلَحقيیَقِة أأننَّ ااَهللا َثاِبٌت ال يَیَتَغيیَّر. ِلَذِلَك يَیِجُب 
–عليینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ ااَهللا ُهَو َصاِحُب االسِّيیادَدةِة وَواالسُّْلطانِن  وَوال ِسيیَّما في ااألوْوقاتِت االَّتي َنْشُعُر  

َحرِّكُك َساِكًنا. وَويیا َلها ِمْن رَرااَحٍة ِلُقلوِبنا أَأنْن َنْعَلَم يَیقيیًنا أأننَّ َمشيیَئَة ااِهللا ِلَحيیاِتنا ِهَي ننَّ ااَهللا ال يُیفيیها أأ
َمشيیَئٌة َصاِلَحٌة دَدااِئًما.   

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

- االسَّادِدسِس وَواالثَّالثيینوَواالَعَددِد  وَواالِعشريین االثَّاني دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-36: 22َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد   41:  

 
الْسِتْقَباِلِه إِإَلى َمِديیَنِة ُموآآبَب االَِّتي َفَلمَّا َسِمَع َباَالقُق أَأننَّ َبْلَعامَم َجاَء، َخَرجَج 

أَأَلْم أُأرْرِسْل «َعَلى َتْخِم أَأرْرُنونَن االَِّذيي ِفي أَأْقَصى االتُُّخومِم. َفَقالَل َباَالقُق ِلَبْلَعامَم: 
مُم َفَقالَل َبْلَعا» إِإَليْیَك َألدْدُعَوكَك؟ ِلَماذَذاا َلْم َتْأتِت إِإَليَّ؟ أَأَحقا َال أَأْقِدرُر أَأنْن أُأْكِرَمَك؟

هَأَنَذاا َقْد ِجْئُت إِإَليْیَك. أَأَلَعلِّي ااآلنَن أَأْسَتِطيیُع أَأنْن أَأَتَكلََّم ِبَشْيٍء؟ اَاْلَكَالمُم «ِلَباَالقَق: 
َفاْنَطَلَق َبْلَعامُم َمَع َباَالقَق وَوأَأَتيَیا إِإَلى ». االَِّذيي يَیَضُعُه ااُهللا ِفي َفِمي ِبِه أَأَتَكلَُّم

َقًراا وَوَغَنًما، وَوأَأرْرَسَل إِإَلى َبْلَعامَم وَوإِإَلى االرُّؤَؤَساِء َقْريَیِة َحُصوتَت. َفَذَبَح َباَالقُق َب
وَوِفي االصََّباحِح أَأَخَذ َباَالقُق َبْلَعامَم وَوأَأْصَعَدهُه إِإَلى ُمْرَتَفَعاتِت َبْعل،  االَِّذيیَن َمَعُه.

َفَرأَأىى ِمْن ُهَناكَك أَأْقَصى االشَّْعِب.  
 

َبْلَعامم َكما ااْعَتادَد أأنْن يَیْفَعُل ِعْنَد ااْسِتْقبالِل االُملوكِك  الْسِتْقبالِلإإذًذاا، َفَقْد َخَرجَج االَمِلُك َباالقق  
وَوإإذْذ َكانَن َبْلَعامُم َما أأنْن يُیْجِزلَل َلُه االَعطاء. يُیريیُد َلُه أأنَُّه ُمؤكًِّداا وَواالُعَظماء. وَوَقْد َبادَدرَرهُه ِبِعتابٍب َلطيیٍف 

إإلَّا َما يَیقوُلُه ااُهللا  ْسَتطيیَع أأنْن يَیقولَللُل ِلَباالقق إإنَُّه َلْن يَیيَیزاالُل ُمَتأثًِّراا ِبُرؤؤيَیِتِه ِلَمالكِك االرَّببِّ َفإنَُّه يَیقو
ُكلَّ َبني وَوِفي االصََّباحِح أَأَخَذ َباَالقُق َبْلَعامَم وَوأَأْصَعَدهُه إِإَلى ُمْرَتَفَعاتِت َبْعل، َفَرأَأىى ِمْن ُهَناكَك َلُه. االَعِليُّ 

إإْسراائيیل.   
 

ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ في وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى  
-1ااألْعداادد  12:  

 
ااْبِن ِلي هُهَنا َسْبَعَة َمَذاابَح وَوَهيیِّْئ ِلي هُهَنا َسْبَعَة «َفَقالَل َبْلَعامُم ِلَباَالقَق: 
أَأْصَعَد َباَالقُق وَوَبْلَعامُم َفَفَعَل َباَالقُق َكَما َتَكلََّم َبْلَعامُم. وَو». ِثيیَراانٍن وَوَسْبَعَة ِكَباشٍش

ِقْف ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك، «َثْورًراا وَوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍح. َفَقالَل َبْلَعامُم ِلَباَالقَق: 
ُثمَّ ااْنَطَلَق ». َفَأْنَطِلَق أَأَنا َلَعلَّ االرَّببَّ يُیوااِفي ِلِلَقاِئي، َفَمْهَما أَأرَرااِني أُأْخِبْركَك ِبِه

َقْد رَرتَّْبُت َسْبَعَة َمَذااِبَح وَوأَأْصَعْدتُت «َوااَفى ااُهللا َبْلَعامَم، َفَقالَل َلُه: إِإَلى رَرااِبيَیٍة. َف
َفَوَضَع االرَّببُّ َكَالًما ِفي َفِم َبْلَعامَم وَوَقالَل: ». َثْورًراا وَوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍح

وَوااِقٌف ِعْنَد ُمْحَرَقِتِه  َفَرَجَع إِإَليْیِه وَوإِإذَذاا ُهَو ».اارْرجْع إِإَلى َباَالقَق وَوَتَكلَّْم هَكَذاا«
ِمْن أَأرَراامَم أَأَتى ِبي َباَالقُق «ُهَو، وَوَجِميیُع رُرؤَؤَساِء ُموآآبَب. َفَنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل: 

َمِلُك ُموآآبَب، ِمْن ِجَبالِل ااْلَمْشِرقِق: َتَعالَل ااْلَعْن ِلي يَیْعُقوبَب، وَوَهُلمَّ ااْشِتْم 
ْلَعْنُه ااُهللا؟ وَوَكيْیَف أَأْشِتُم َمْن َلْم يَیْشِتْمُه االرَّببُّ؟ إِإْسَرااِئيیَل. َكيْیَف أَأْلَعُن َمْن َلْم يَی

إِإنِّي ِمْن رَرأْأسِس االصُُّخورِر أَأرَرااهُه، وَوِمَن ااآلَكامِم أُأْبِصُرهُه. ُهَوذَذاا َشْعٌب يَیْسُكُن 
وَوْحَدهُه، وَوَبيْیَن االشُُّعوبِب َال يُیْحَسُب. َمْن أَأْحَصى ُتَراابَب يَیْعُقوبَب وَورُرْبَع إِإْسَرااِئيیَل 

َفَقالَل َباَالقُق  ».َعَددٍد؟ ِلَتُمْت َنْفِسي َمْوتَت ااَألْبَراارِر، وَوْلَتُكْن آآِخَرِتي َكآِخَرِتِهْمِب
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». َماذَذاا َفَعْلَت ِبي؟ ِلَتْشِتَم أَأْعَدااِئي أَأَخْذُتَك، وَوُهَوذَذاا أَأْنَت َقْد َبارَرْكَتُهْم«ِلَبْلَعامَم: 
»َتِرصُص أَأنْن أَأَتَكلََّم ِبِه؟ِفي َفِمي أَأْح أَأَما االَِّذيي يَیَضُعُه االرَّببُّ«َفَأَجابَب وَوَقالَل:   

 
. َكَما أَأَمَرهُه االرَّببُّ َنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ َبْلَعامَم َلْم يَیْلَعِن َبْني إإْسراائيیَل، َبْل َبارَرَكُهْم 

أأنْن يَیكونَن َلُه َنصيیٌب في وَوَبْعَد أأنْن َبارَركَك َبْلَعامُم االشَّْعَب َتَمنَّى ِلَنْفِسِه أأنْن يَیموتَت َكما يَیموتُت ااألْبراارُر وَو
االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُهناكَك أأْشخاًصا َكثيیريیَن يَیَتَمنُّونَن أأنْن يَیُموُتواا َمْوتَت ااألبديیَِّة االَّتي أَأَعدَّها ااُهللا َلُهْم. وَو

وتَت َمْوتَت ااألْبراارِر، وَوَلِكنَُّهْم ال يُیريیدوونَن أأنْن يَیعيیشواا َحيیاةَة ااألْبراارر. وَوَلِكْن يَیْنَبغي ِلَمْن يُیريیُد أأنْن يَیُم
ااألْبراارِر أأنْن يَیعيیَش َحيیاةَة ااألْبراارر.   

 
َنْقَرأأ في  ِبُمبارَرَكِة َبْلعامَم ِلَبني إإْسراائيیل. ِلذلَك َفإنَّنا أأننَّ االَمِلَك َباالقَق َلْم يُیَسّرِمَن االَبديیِهيِّ وَو 
-13ْعداادد ااأل 20:  

 
ْنُه. إِإنََّما َتَرىى أَأْقَصاَءهُه َهُلمَّ َمِعي إِإَلى َمَكانٍن آآَخَر َتَرااهُه ِم«َفَقالَل َلُه َباَالقُق: 

َفَأَخَذهُه إِإَلى َحْقِل ُصوِفيیَم إِإَلى ». َفَقْط، وَوُكلَُّه َال َتَرىى. َفاْلَعْنُه ِلي ِمْن ُهَناكَك
رَرأْأسِس ااْلِفْسَجِة، وَوَبَنى َسْبَعَة َمَذاابَح، وَوأَأْصَعَد َثْورًراا وَوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍح. 

َفَوااَفى االرَّببُّ  ».ُهَنا ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك وَوأَأَنا أُأووااِفي ُهَناكَك ِقْف«َفَقالَل ِلَباَالقَق: 
َفَأَتى ». اارْرجْع إِإَلى َباَالقَق وَوَتَكلَّْم هَكَذاا«َبْلَعامَم وَووَوَضَع َكَالًما ِفي َفِمِه وَوَقالَل: 

َلُه َباَالقُق:  إِإَليْیِه وَوإِإذَذاا ُهَو وَوااِقٌف ِعْنَد ُمْحَرَقِتِه، وَورُرؤَؤَساُء ُموآآبَب َمَعُه. َفَقالَل
ُقْم يَیا َباَالقُق وَوااْسَمْع. اِاْصَغ إِإَليَّ «َفَنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل: » َماذَذاا َتَكلََّم ِبِه االرَّببُّ؟«

يَیا ااْبَن ِصفُّورَر. َليْیَس ااُهللا إِإْنَساًنا َفيَیْكِذبَب، وَوَال ااْبَن إِإْنَسانٍن َفيَیْنَدمَم. َهْل يَیُقولُل 
ُم وَوَال يَیِفي؟ إِإنِّي َقْد أُأِمْرتُت أَأنْن أُأَبارِركَك. َفِإنَُّه َقْد َبارَركَك َفَال وَوَال يَیْفَعُل؟ أَأوْو يَیَتَكلَّ

أَأرُرددُّهُه.   
 

وَويُیْعِلُن االرَّببُّ ُهنا ِبُقوَّةة أأنَُّه وَوللَمرَّةِة االثَّاِنيَیِة، َبارَركَك َبْلَعامُم َبني إإْسراائيیَل َبَدًلا ِمْن أأنْن يَیْلَعَنُهْم.  
َفُهَو َقْد أَأَمَر بالَبَرَكِة للشَّْعِب وَوَلْن يَیْرِجَع َعْن َكالِمِه. َليْیَس إإْنساًنا َفيَیْكِذبب، وَوال ااْبَن إإْنسانٍن َفيَیْنَدمم. 

يَیَتَغيیَّر. وَوِعْنَدما يَیأُمُر بالَبَرَكِة،  اُهللا َثاِبٌت وَوالوَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه االَحقيیَقَة ُتْعطيینا َسالًما وَوُطَمأنيیَنًة. َف
َما دُدْمنا َنْسُلُك في َمشيیَئِتِه ِلَحيیاِتنا.  َهِذهِه االَبَرَكِة يَیْحِرَمنا ِمْنال يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأوْو َشْيٍء أأنْن   

 
أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ: 21: 23َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد وَو   

 
يَیْعُقوبَب، وَوَال رَرأَأىى َتَعًبا ِفي إِإْسَرااِئيیَلَلْم يُیْبِصْر إِإْثًما ِفي   

 
َلِكْن َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا َكاِمليیَن وَوبال َعيْیٍب أأوْو َنْقِص؟ ال يیا َصديیقي. وَو 

. َلِكنَّ ِعنادِدِهْم وَوَتَمرُّدِدِهْم َعَليْیهِبَسَبِب  َفَقْد رَرأأيْینا أأننَّ ااَهللا َعاَقَبُهْم ِبَحيیَّاتٍت َسامٍَّة وَوأَأْهَلَك ِمْنُهْم َكثيیريیَن
َجميیًعا. َفِعْنَدما َنُتوبُب وَوَنْرِجُع إإليیِه، َفإنَُّه ِمْن َنْحِونا رَرحيیٌم وَوَغفورٌر االَمْقصودَد ُهنا ُهَو أأننَّ ااَهللا 

ُطوَبى : "2: 32في االَمْزمورر ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل دَدااوُودُد َكما َلْو ُكنَّا ِبال إإْثٍم. َخطايیانا يَیْرَحُمنا وَويَیْغِفُر َلنا 
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َشاَء أأنْن يَیْغِفَر َلنا َخطايیانا  هوَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا، يیا أأِحبَّائي، ألنَّ ".ِلَرُجل َال يَیْحِسُب َلُه االرَّببُّ َخِطيیًَّة
!في االَمسيیِح يَیسوعع  

 
: َعْن َشْعِب ااِهللا أأننَّ َبْلَعامَم َقالَل 23وو  22: 23ِسْفِر االَعَددد َنْقَرأأ في ُثمَّ   

 
إِإنَُّه َليْیَس ِعيَیاَفٌة  .(أأيِي: االظَّْبِي) اَاُهللا أَأْخَرَجُه ِمْن ِمْصَر. َلُه ِمْثُل ُسْرَعِة االرِّْئِم

َعَلى يَیْعُقوبَب، وَوَال ِعَرااَفٌة َعَلى إِإْسَرااِئيیَل. ِفي ااْلَوْقِت يُیَقالُل َعْن يَیْعُقوبَب وَوَعْن 
.إِإْسَرااِئيیَل َما َفَعَل ااُهللا  

 
ااَهللا ُهَو االَّذيي أَأْخَرجَج َهذاا االشَّْعَب ِبيَیميیِن ُقوَِّتِه ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر َفإننَّ  ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، 

وَوَهِذهِه هَي َحالُل أأييِّ َشْعٍب يَیْحَتمي باِهللا االَحيِّ ِبُسْرَعِة االظَّْبِي َفَلْم يَیْلَحْقُه َشرٌّ ِمْن ِفْرَعْونَن وَوُجنودِدهِه. 
ِلَذِلَك، إإذذاا ُكْنَت، َصديیقي االُمستِمع، أأْعمالِل االسِّْحِر وَواالشَّْعَوذَذةة.  االَحقيیقيِّ. َفُهَو َلْن يُیصيیبُه َشيٌء ِمْن

وعَع يَیُس ُتؤِمُن بيیسوعَع االَمسيیِح، ال َتْقَلْق ِمْن أأييِّ أأْعمالِل ِسْحٍر َقْد يَیقومُم ِبها ااآلَخروونَن إليیذااِئَك. َفَدمُم
َفَنْحُن َنْقَرأأ في وَوَهذاا ُهَو َما ُتؤكُِّدهُه َكِلَمُة ااِهللا َلنا. أَأْقوىى ِمْن أأييِّ ُقوَّةٍة ِشرِّيیَرةٍة في َهذاا االَعاَلم.  االَمسيیِح

ُكلُّ آآَلٍة ُصوِّرَرتْت ِضدَّكِك َال َتْنَجُح، وَوُكلُّ ِلَسانٍن يَیُقومُم َعَليْیِك ِفي ااْلَقَضاِء : "17: 54ِسْفِر إإَشْعيیاء 
".ِمْن ِعْنِديي، يَیُقولُل االرَّببَُّتْحُكِميیَن َعَليْیِه. هَذاا ُهَو ِميیَرااثُث َعِبيیِد االرَّببِّ وَوِبرُُّهْم   

 
وَوِعْنَدما رَرأأىى االَمِلُك َباالقٌق أأننَّ َبْلَعامَم َلْم يَیْلَعِن االشَّْعَب َهِذهِه االَمرَّةة أأيْیًضا، َقالَل َلُه (في االَعَددد  

ها ُهَو َباالقُق َفأأنْن َنرىى ُهنا ُخْبَث إإْبليیس! وَويُیْمِكُننا . "َال َتْلَعْنُه َلْعَنًة وَوَال ُتَبارِرْكُه َبَرَكًة"): 25
وَوَلِكنَّ َبْلَعامَم يَیْبدوو َحتى َهِذهِه االلَّْحَظِة  "إإنْن ُكْنَت ال ُتريیُد أأنْن َتْلَعَن االشَّْعَب َفال ُتبارِرْكُه!"يَیقولُل ِلَبْلَعامم: 

أَأَلْم أُأَكلِّْمَك َقاِئًال: ": 26قاِئًلا في االَعَددد َفَقْد أَأجاَبُه ِلَذِلَك يُیَكلُِّمُه االرَّببُّ ِبِه. ُمِصراا َعلى االتََّكلُِّم ِبَما 
"ُكلُّ َما يَیَتَكلَُّم ِبِه االرَّببُّ َفِإيیَّاهُه أَأْفَعُل؟  

 
-27ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   30:  

 
َهُلمَّ آآُخْذكَك إِإَلى َمَكانٍن آآَخَر، َعَسى أَأنْن يَیْصُلَح ِفي َعيْیَنِي «َفَقالَل َباَالقُق ِلَبْلَعامَم: 
َفَأَخَذ َباَالقُق َبْلَعامَم إِإَلى رَرأْأسِس َفُغورَر ااْلُمْشِرفِف ». ْن ُهَناكَكااِهللا أَأنْن َتْلَعَنُه ِلي ِم

ااْبِن ِلي هُهَنا َسْبَعَة َمَذاابَح، وَوَهيیِّْئ «َعَلى وَوْجِه ااْلَبرِّيیَِّة. َفَقالَل َبْلَعامُم ِلَباَالقَق: 
الَل َبْلَعامُم، وَوأَأْصَعَد َفَفَعَل َباَالقُق َكَما َق». ِلي هُهَنا َسْبَعَة ِثيیَراانٍن وَوَسْبَعَة ِكَباشٍش

َثْورًراا وَوَكْبًشا َعَلى ُكلِّ َمْذَبٍح.  
 

َنرىى ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ االَمِلَك باالقَق َلْم يَیيْیأسْس ِمْن ُمحاوَوَلِة رَرْشَوةِة َبْلَعامم! َفها ُهَو  
ُهنا َنرىى ِلَلْعِن َبني إإْسراائيیل. وَوَعلى أَأَمِل أأنْن يَیكونَن َهذاا االَمْوِضُع ُمالِئًما يَیأُخُذهُه إإلى َمْوِضٍع َجديیٍد 

ِلَكْي ال يَیْخَسَر ُهَو يُیَغيیَِّر االرَّببُّ رَرأأيَیُه ألنَُّه َكانَن َما يَیزاالُل يَیأَمُل أأنْن  لَمِلِكذَذَهَب َمَع ااأأيْیًضا أأننَّ َبْلَعامَم 
ُمكاَفأةَة االَمِلِك باالقق.  
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لِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ وَوَنأتي ااآلنَن، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواا 
-1ااألْعداادد في  9 :  

 
َفَلمَّا رَرأَأىى َبْلَعامُم أَأنَُّه يَیْحُسُن ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ أَأنْن يُیَبارِركَك إِإْسَرااِئيیَل، َلْم يَیْنَطِلْق 

ِة وَوْجَهُه. وَورَرَفَع َكاْلَمرَّةِة ااُألووَلى وَواالثَّاِنيَیِة ِليُیوااِفَي َفْأًال، َبْل َجَعَل َنْحَو ااْلَبرِّيیَّ
َحَسَب أَأْسَباِطِه، َفَكانَن َعَليْیِه رُرووحُح ااِهللا،  َبْلَعامُم َعيْیَنيْیِه وَورَرأَأىى إِإْسَرااِئيیَل َحاال

وَوْحُي َبْلَعامَم ْبِن َبُعورَر. وَوْحُي االرَُّجِل ااْلَمْفُتوحِح ااْلَعيْیَنيْیِن. «َفَنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل: 
َواالَل ااِهللا. االَِّذيي يَیَرىى رُرؤْؤيَیا ااْلَقِديیِر، َمْطُرووًحا وَوُهَو ْحُي االَِّذيي يَیْسَمُع أَأْقوَو

َمْكُشوفُف ااْلَعيْیَنيْیِن: َما أَأْحَسَن ِخيَیاَمَك يَیا يَیْعُقوبُب، َمَساِكَنَك يَیا إِإْسَرااِئيیُل! 
تٍت َكَأوْودِديَیٍة ُمْمَتدَّةٍة. َكَجنَّاتٍت َعَلى َنْهٍر، َكَشَجَرااتِت ُعودٍد َغَرَسَها االرَّببُّ. َكَأرْرزَزاا
َعَلى ِميَیاهٍه. يَیْجِريي َماٌء ِمْن دِدَالِئِه، وَويَیُكونُن زَزرْرُعُه َعَلى ِميَیاهٍه َغِزيیَرةٍة، 

وَويَیَتَساَمى َمِلُكُه َعَلى أَأَجاجَج وَوَتْرَتِفُع َمْمَلَكُتُه. اَاُهللا أَأْخَرَجُه ِمْن ِمْصَر. َلُه ِمْثُل 
ِضُم ِعَظاَمُهْم وَويُیَحطُِّم ِسَهاَمُه. ُسْرَعِة االرِّْئِم. يَیْأُكُل أُأَمًما، ُمَضايِیِقيیِه، وَويَیْق

». َجَثَم َكَأَسٍد. رَرَبَض َكَلْبَوةٍة. َمْن يُیِقيیُمُه؟ ُمَبارِرُكَك ُمَبارَركٌك، وَوَالِعُنَك َمْلُعونٌن  
 

ااْسَتْخَدمَم َطريیَقًة أأخرىى! َفَقْد َكانَن في االَمرََّتيْیِن االسَّاِبَقَتيْیِن ُنالِحُظ في َهِذهِه ااألْعداادد أأننَّ َبْلَعامَم  
في َمكاِنِه ألنَُّه َهِذهِه االَمرَّةة بالرَّببِّ. وَوَلِكنَُّه َبِقَي لالْخِتالِء َخاصصٍّ يَیْتُركُك االَمْذَبَح وَويَیْذَهُب إإلى َمكانٍن 

وَوَقْد َحلَّ رُروْوحُح االرَّببِّ ُدهُه أأنْن يَیْلَعَن االشَّْعَب، َبْل أأنْن يُیبارِرَكُه. َكانَن يَیْعَلُم في َقراارَرةِة َنْفِسِه أأننَّ ااَهللا ال يُیريی
َعلى َبْلَعامَم َفَنَطَق بالَبَرَكِة َعلى االشَّْعِب للَمرَّةِة االثَّاِلَثِة َعلى االتَّواالي.   

 
:11وو  10 االَعَددَديْینُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
َفاْشَتَعَل َغَضُب َباَالقَق َعَلى َبْلَعامَم، وَوَصفََّق ِبيَیَديْیِه وَوَقالَل َباَالقُق ِلَبْلَعامَم: 

ِلَتْشِتَم أَأْعَدااِئي دَدَعْوُتَك، وَوُهَوذَذاا أَأْنَت َقْد َبارَرْكَتُهُم ااآلنَن َثَالثَث دَدَفَعاتٍت. َفاآلنَن «
ُهَوذَذاا االرَّببُّ َقْد َمَنَعَك َعِن ااْهُربْب إِإَلى َمَكاِنَك. ُقْلُت أُأْكِرُمَك إِإْكَرااًما، وَو

». ااْلَكَرااَمِة  
 

وَوُهَو يَیأُمُر إإذًذاا َفَقْد َغِضَب باالقُق َعلى َبْلعامَم ألنَُّه َبارَركَك االشَّْعَب َثالثَث َمرَّااتٍت وَوَلْم يَیْلَعْنُهم.  
رْرِضِه َحاًلا وَويَیقولُل َلُه إإنَُّه أَأرراادَد أأنْن يُیْجِزلَل َلُه االُمكاَفأةَة، وَوَلِكنَّ االرَّببَّ َمَنَع ِتْلَك أَأِبُمغادَدرَرةِة َبْلعامَم 

االُمَكافأةَة َعْنُه!   
 

-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   14:  
 

َقاِئًال: وَوَلْو  أَأَلْم أُأَكلِّْم أَأيْیًضا رُرُسَلَك االَِّذيیَن أَأرْرَسْلَت إِإَليَّ«َفَقالَل َبْلَعامُم ِلَباَالقَق: 
أَأْعَطاِني َباَالقُق ِمْلَء َبيْیِتِه ِفضًَّة وَوذَذَهًبا َال أَأْقِدرُر أَأنْن أَأَتَجاوَوزَز َقْولَل االرَّببِّ َألْعَمَل 

َخيْیًراا أَأوْو َشراا ِمْن َنْفِسي. االَِّذيي يَیَتَكلَُّمُه االرَّببُّ إِإيیَّاهُه أَأَتَكلَُّم. وَوااآلنَن ُهَوذَذاا أَأَنا 
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ْعِبي. َهُلمَّ أُأْنِبْئَك ِبَما يَیْفَعُلُه هَذاا االشَّْعُب ِبَشْعِبَك ِفي آآِخِر ُمْنَطِلٌق إِإَلى َش
».ااَأليیَّامِم  

 
ُهَو يَیقولُل َحتَّى َهِذهِه االلَّْحَظِة، ُمَتَمسًِّكا ِبَمْوِقِفِه في أأنَُّه َلْن يَیَتجاوَوزَز َقْولَل االرَّببِّ. وَوَبِقَي َبْلعامُم،  

َنْقَرأأ َفَنْحُن . إإلى دِديیارِرهِه. وَوَلِكنَُّه يَیقولُل َلُه أأيْیًضا إإننَّ َلَديْیِه ُنبوَءةة َعْن ُموآآببِلْلَمِلِك َباالقق إإنَُّه َسيَیعودُد 
-15في ااألْعداادد  أأننَّ َبْلَعامَم َنَطَق َقاِئًلا: 19  

 
وَوْحُي َبْلَعامَم ْبِن َبُعورَر. وَوْحُي االرَُّجِل ااْلَمْفُتوحِح ااْلَعيْیَنيْیِن. وَوْحُي االَِّذيي يَیْسَمُع «

أَأْقَواالَل ااِهللا وَويَیْعِرفُف َمْعِرَفَة ااْلَعِليِّ. االَِّذيي يَیَرىى رُرؤْؤيَیا ااْلَقِديیِر َساِقًطا وَوُهَو 
أُأْبِصُرهُه وَولِكْن َليْیَس َقِريیًبا. يَیْبُرزُز أَأرَرااهُه وَولِكْن َليْیَس ااآلنَن.  َمْكُشوفُف ااْلَعيْیَنيْیِن: 

َكْوَكٌب ِمْن يَیْعُقوبَب، وَويَیُقومُم َقِضيیٌب ِمْن إِإْسَرااِئيیَل، َفيُیَحطُِّم َطَرَفْي ُموآآبَب، 
وَويُیْهِلُك ُكلَّ َبِني ااْلَوَغى. وَويَیُكونُن أَأدُدوومُم ِميیَرااًثا، وَويَیُكونُن ِسِعيیُر أَأْعَدااؤُؤهُه ِميیَرااًثا. 

ااِئيیُل ِبَبْأسٍس. وَويَیَتَسلَُّط االَِّذيي ِمْن يَیْعُقوبَب، وَويَیْهِلُك االشَّارِردُد ِمْن وَويَیْصَنُع إِإْسَر
».َمِديیَنٍة  

 
َليْیَسْت َعْن َبني إإْسراائيیَل، َبْل َعْن َشْخٍص وَوِمَن االَوااِضِح، يیا َصديیقي، أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةَة  

ااإلَلُه االُمَتَجسُِّد َعلى يَیسوعَع االَمسيیح. َفُهَو َفَقْط يَیُصحُّ ُمَحدَّدٍد. وَوإإذذاا َتأمَّْلنا في َهذاا االَوْصِف، َنِجُد أأنَُّه 
َصاِحُب ُكلِّ ُسْلطانٍن وَوُمْلٍك وَوِعزَّةٍة وَوَمْجٍد. وَوُهَو االَمسيیُح االَّذيي َسيَیأتي ِمْن َشْعِب إإْسراائيیَل وَويُیَحطُِّم 

ُقوَّةَة ااألْشراارِر االَّتي يُیْرَمُز إإليیها ُهنا ِبَشْعِب ُموآآبب.   
 

  :20االَعَددد َرأأ في ُثمَّ َنْق 
 

َعَماِليیَق َفَنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل:  (أأيْي: َبْلَعامُم)ُثمَّ رَرأَأىى   
». َعَماِليیُق أَأووَّلُل االشُُّعوبِب، وَوأَأمَّا آآِخَرُتُه َفِإَلى ااْلَهَالكِك«  

 
وَوكاَنْت أأرْرُضُهْم َجنوبَب َكْنعانن.  ،َقْد َكانَن "َعماليیُق" ُهْم َنْسُل "أأليیفازز" (ِبْكِر ِعيْیُسو)ل 

أأووَّلَل االَقِوييُّ وَوكانَن َشْعُب َعماليیق يَیْرِمُز إإلى االَجَسِد وَوَشَهوااتِت االَجَسد. وَوَقْد كانَن َهذاا االشَّْعُب 
ِهَي  َعماليیَق َشْعِبِنهايَیَة في رُرؤؤيیاهه أأننَّ رَرأأىى  َبْلعامَمَلِكنَّ وَوَحارَرَبْت َشْعَب ااِهللا. االشُّعوبِب االَّتي 

ببِّ ِمَن االَجَسِد وَوَشَهوااِتِه! وَوما أأْكَثَر َما ُتَحذِّرُرنا َكِلَمُة االرََّهالكك. اال  
 

:22وو  21ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

ِليَیُكْن َمْسَكُنَك َمِتيیًنا، وَوُعشَُّك «ُثمَّ رَرأَأىى ااْلِقيیِنيَّ َفَنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل: 
َمْوُضوًعا ِفي َصْخَرةٍة. لِكْن يَیُكونُن َقايِیُن ِللدََّمارِر. َحتَّى َمَتى يَیْسَتْأِسُركَك 

». أَأشُّورُر؟  
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يَیعيیشونَن َكاُنواا َن يیاالقيینيیِّألننَّ يُیْدعى "َقايِین". وَواالِقيْیِنّي" ُهنا ُتشيیُر إإلى َنْسِل رَرُجٍل وَواالَكِلَمة " 
َتماًما. وَوَلِكنَّ َبْلَعامَم َتَنبََّأ َعْنُهْم بأنَُّهْم االَمغاوِورِر وَواالِجبالِل، َكاُنواا يَیُظنُّونَن أأنَُّهْم ُمَحصَُّنونَن في 

َمصيیُرُهْم.أأننَّ االدَّمارَر ُهَو ااألشورِريیِّيیَن ووَسيَیِصيیُروونَن أَأْسرىى َلدىى   
 

: 24وو  23ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

آآهِه! َمْن يَیِعيیُش ِحيیَن يَیْفَعُل ذذِلَك؟ وَوَتأِتي ُسُفٌن ِمْن «ُثمَّ َنَطَق ِبَمَثِلِه وَوَقالَل: 
».َناِحيَیِة ِكتِّيیَم وَوُتْخِضُع أَأشُّورَر، وَوُتْخِضُع َعاِبَر، َفُهَو أَأيْیًضا إِإَلى ااْلَهَالكِك  

 
َسَتْحُدثُث في ِتْلَك ااألْحدااثِث ألنَّها ِليَیكونَن َشاِهًداا َعلى ِمْن ذَذِلَك االِجيْیِل  إإذًذاا، َلْن يَیعيیَش أَأَحٌد 

االَحالُل بالنِّْسَبِة إإلى ِهَي َنْقَرأأ َهنا أأننَّ ااألشورِريیِّيیَن َسيَیْهِلكونن أأيْیًضا. وَوَكَذِلَك االُمْسَتْقَبِل االَبعيیِد ِنْسِبيیا. وَو
االرُّوومانن.ُثمَّ االيُیونانِن بوَءةُة ِبَمجيِء وَوَقْد َتمَّْت َهِذهِه االنَُّنْسِل َعاِبر.   

 
: 25: 24وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد    

 
ُثمَّ َقامَم َبْلَعامُم وَوااْنَطَلَق وَورَرَجَع إِإَلى َمَكاِنِه. وَوَباَالقُق أَأيْیًضا ذَذَهَب ِفي َطِريیِقِه.  

 
وَوَلِكنَّنا أَأَصرَّ على َمْوِقِفِه ُهنا. وَوَقْد َتُظنُّ، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ َبْلَعامَم َكانَن رَرُجًلا َبارراا ألنَُّه  

أَأشارَر . َفَمَع أأنَُّه َلْم يَیْلَعِن االشَّْعَب، َفإنَُّه َكما يَیْبدوو َظاِهِريیا َلْم يَیُكْن َباررااأأنَُّه  في االَحْلَقِة االَقادِدَمِةَسَنرىى 
ااِهللا َعَليْیِهم. ِلَكْي يَیِحلَّ َغَضُب يُیْخِطئونَن  َعلى االُموآآِبيیِّيیَن وَواالِمْديیاِنيیِّيیَن َكيْیَف يَیْجَعلونَن َبني إإْسراائيیل  

 
–َنْكَتفي، يیا أأِحبِّائي، ِبَهذاا االَقْدرِر   في االَحْلَقِة ِلِسْفِر االَعَددد َعلى أأنْن ُنتاِبَع َحديیَثنا وَودِدررااَسَتنا  

ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!االَقادِدَمِة   
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

. وَوَلِكنَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يَیْسَتْخِدمم ِبَسَبِب َطبيیَعِتنا االَخاِطَئِة، َقْد َنْسُقُط َجميیًعا في َضالَلِة َبْلَعامم
ُكلَّ ِغًنى أأوْو َمْجٍد ِبُقوَّةة ِلَتْمجيیِد ااْسِمَه وَوَعَمِل َمشيیَئِته. ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْرُفَض  ُكلَّ وَوااِحٍد ِمنَّا

وَوااِحد. وَوَكما  االُمكاَفأةَة ااألبديیَّة. َفال يُیْمِكُننا أأنْن َنكونَن ُمِحبِّيیَن ِهللا وَواالَمالِل في آآنٍنوَوأأنْن َنْختارَر  رْرِضيٍّأَأ
في َحيیاِتنا. ليیومم، َفإنَّنا ُمَطاَلبونَن دَدااِئًما ِبأنْن َنْتَبَع إإرْرشادَد االرَّببَِّسِمْعنا في َحْلَقِة اا  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يیَد يیِب. وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ااْلَمِلَك َشاوُولَل أأنْن وَوَشَهوااِتِه َعماليیق يَیْرِمُز إإلى االَجَسِدَشْعُب َلَقْد كانَن 
ُنَسيْیِطْر َعماليیق. وَوَعلى َنْحٍو ُمَشاِبٍه، َفإننَّ َكِلَمَة ااِهللا ُتْوِصيینا ِبأنْن ُنقاوِومَم َشَهوااتِت االَجَسد. َفإنْن َلْم 

إِإنْن ِعْشُتْم َحَسَب "َفإنَّها َسُتَسيْیِطُر َعَليْینا. ِلَذِلَك َفإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیقولل:  َعَلى َشَهوااتِت االَجَسِد
وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا:  ".ااْلَجَسِد َفَسَتُموُتونَن، وَولِكْن إِإنْن ُكْنُتْم ِبالرُّووحِح ُتِميیُتونَن أَأْعَمالَل ااْلَجَسِد َفَسَتْحيَیْونَن

وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتْسُلَك  ".مُِّلواا َشْهَوةَة ااْلَجَسِدااْسُلُكواا ِبالرُّووحِح َفَال ُتَك"
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفدَدااِئًما. االَعِليِّ َتُكونَن َمْرِضيیا أَأمامَم ااِهللا  بالرُّووحِح وَوأأنْن  

 


