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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  25:1–28:31 31: 28 – 1 :25 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us094# 590م: 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   
 

ِمْن  وَواالِعْشريین االَخاِمِسااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس ااَهَذ

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

َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة َما يُیْمِكُن أأنْن يَیْحُدثَث ِعْنَدما يَیَتآَمُر ااألْنبيیاُء أأوِو االُمَعلِّمونَن االَكَذَبُة 
ا َحَدثَث َبيْیَن َبْلعامم وَواالَمِلِك َباالقق أأننَّ ُهناكَك دَدرْرًسا ُمِهما على َشْعِب ااِهللا. وَوَسْوفَف َنرىى ِمْن ِخاللِل َم

االَمالِل َقْد ُتْبِعُد ااإلْنسانَن َعْن ُحبِِّه ِهللا وَوأأماَنِتِه َفَمَحبَُّة يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنَتَعلََّمُه ِلَحيیاِتنا االرُّووِحيیَّة. 
َلُه.   

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

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

 
ُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ َبْلَعامَم رَرَفَض أأنْن يَیْلَعَن َبني إإْسراائيیَل. وَوَقْد َقَرأأنا في  

 ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددِد أأننَّ َبْلعامَم َقامَم وَوااْنَطَلَق وَورَرَجَع إإلى َمكاِنِه، وَوأأننَّ
ذَذَهَب في َطريیِقِه. وَوَقْد َتُظنُّ، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ َبْلَعامَم َكانَن رَرُجًلا َبارراا ألنَُّه أَأَصرَّ  َباالقَق أأيْیًضا

َبارراا. َفَمَع رَرُجًلا أأنَُّه َلْم يَیُكْن ِمْن ِخاللِل آآيیاتٍت َعديیَدةٍة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس على َمْوِقِفه. وَوَلِكنَّنا َنرىى 
االشَّْعَب، َفإنَُّه أَأشارَر َعلى االُموآآِبيیِّيیَن وَواالِمْديیاِنيیِّيیَن َكيْیَف يَیْجَعلونَن َبني إإْسراائيیل يُیْخِطئونَن  أأنَُّه َلْم يَیْلَعِن

 ،ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَدددفي َفَنْحُن َنْقَرأُأ ِلَكْي يَیِحلَّ َغَضُب ااِهللا َعَليْیِهم. 
-1ااألْعداادد وَو 5:  

 
إِإْسَرااِئيیُل ِفي ِشطِّيیَم، وَوااْبَتَدأَأ االشَّْعُب يَیْزُنونَن َمَع َبَناتِت ُموآآبَب. َفَدَعْونَن وَوأَأَقامَم 

االشَّْعَب إِإَلى ذَذَباِئِح آآِلَهِتِهنَّ، َفَأَكَل االشَّْعُب وَوَسَجُدوواا آلِلَهِتِهنَّ. وَوَتَعلََّق 
ااِئيیَل. َفَقالَل االرَّببُّ إِإْسَرااِئيیُل ِبَبْعِل َفُغورَر. َفَحِمَي َغَضُب االرَّببِّ َعَلى إِإْسَر

ُخْذ َجِميیَع رُرؤُؤووسِس االشَّْعِب وَوَعلِّْقُهْم ِللرَّببِّ ُمَقاِبَل االشَّْمِس، َفيَیْرَتدَّ «ِلُموَسى: 
ااْقُتُلواا «َفَقالَل ُموَسى ِلُقَضاةِة إِإْسَرااِئيیَل: ». ُحُموُّ َغَضِب االرَّببِّ َعْن إِإْسَرااِئيیَل

».َن ِبَبْعِل َفُغورَرُكلُّ وَوااِحٍد َقْوَمُه ااْلُمَتَعلِِّقيی  
 

وَوُهناكَك آآيیاتٌت َعديیَدةٌة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ُتريینا أأننَّ َمشورَرةَة َبْلَعامم َكاَنْت ِهَي االسََّبب في َما  
َثالَثِة أأْشخاصٍص َلْم يَیْحَفُظواا أأْنُفَسُهْم في  رِرساَلِة يَیهوذذاا َعْنَحَدثَث ِلَبني إإْسراائيیل. َفَنْحُن َنْقَرأأ في 

ِبَعالَقِتِهْم  ااألْشخاصِص االَّذيیَن يُیَضحُّونَن َعِنيَیهوذذاا َمَحبَِّة ااِهللا، وَوُهْم: َقايیيین، وَوُقْورَرحح، وَوَبْلعامم. وَويَیقولُل 
  ..." َبْلَعامَم َألْجِل أأْجَرةٍةااْنَصبُّواا إِإَلى َضَالَلِة ... وَويْیٌل َلُهْم! َألنَُّهْم "أأْجِل االَمالِل: ِمْن باِهللا 

 
وَولِكْن ِعْنِديي َعَليْیَك َقِليیٌل: أَأننَّ ِعْنَدكَك ُهَناكَك َقْوًما : "14: 2وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

ْسَرااِئيیَل: أَأنْن يَیْأُكُلواا َما ُمَتَمسِِّكيیَن ِبَتْعِليیِم َبْلَعامَم، االَِّذيي َكانَن يُیَعلُِّم َباَالقَق أَأنْن يُیْلِقَي َمْعَثَرةًة أَأَمامَم َبِني إِإ
وَوأَأَقامَم إِإْسَرااِئيیُل : "َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیلوَوَهذاا يُیَلخُِّص َما َفَعَلُه َبْلعامُم الِحًقا.  ."ذُذِبَح ِلَألوْوَثانِن، وَويَیْزُنواا

إِإَلى ذَذَباِئِح آآِلَهِتِهنَّ، َفَأَكَل ِفي ِشطِّيیَم، وَوااْبَتَدأَأ االشَّْعُب يَیْزُنونَن َمَع َبَناتِت ُموآآبَب. َفَدَعْونَن االشَّْعَب 
". االشَّْعُب وَوَسَجُدوواا آلِلَهِتِهنَّ. وَوَتَعلََّق إِإْسَرااِئيیُل ِبَبْعِل َفُغورَر. َفَحِمَي َغَضُب االرَّببِّ َعَلى إِإْسَرااِئيیَل  

 
-1: 2اِنيَیة اَلِتِه االثَّفي رِرَس َفقالَل وَوَقْد َتَحدَّثَث االرَّسولُل ُبْطُرسُس أأيْیًضا َعْن َضالَلِة َبْلعامم 3 :

ُدسُّونَن وَولِكْن، َكانَن أَأيْیًضا ِفي االشَّْعِب أَأْنِبيَیاُء َكَذَبٌة، َكَما َسيَیُكونُن ِفيیُكْم أَأيْیًضا ُمَعلُِّمونَن َكَذَبٌة، االَِّذيیَن يَی"
َالًكا َسِريیًعا. وَوَسيَیْتَبُع ِبَدعَع َهَالكٍك. وَوإِإذْذ ُهْم يُیْنِكُروونَن االرَّببَّ االَِّذيي ااْشَتَرااُهْم، يَیْجِلُبونَن َعَلى أَأْنُفِسِهْم َه

ِبَأْقَواالل  َكِثيیُروونَن َتْهُلَكاِتِهْم. االَِّذيیَن ِبَسَبِبِهْم يُیَجدَّفُف َعَلى َطِريیِق ااْلَحقِّ. وَوُهْم ِفي االطََّمِع يَیتَِّجُروونَن ِبُكْم
االَخاِمس  ". ُثمَّ يَیقولُل في االَعَددِد يَیْنَعُسُمَصنََّعٍة، االَِّذيیَن دَديْیُنوَنُتُهْم ُمْنُذ ااْلَقِديیِم َال َتَتَوااَنى، وَوَهَالُكُهْم َال

َقْد َتَرُكواا االطَِّريیَق ااْلُمْسَتِقيیَم، َفَضلُّواا، َتاِبِعيیَن َطِريیَق َبْلَعامَم ِمَن ااألْصحاحِح َنْفِسِه إإننَّ َهؤالِء: " َعَشر
".ْبِن َبُصورَر االَِّذيي أَأَحبَّ أُأْجَرةَة ااِإلْثم  
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ُؤَالِء ُكنَّ ِلَبِني إِإننَّ َه": أأننَّ ُمْوَسى َقالَل َعِن االُموآآِبيیَّاتِت 16: 31دد وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في ِسْفِر االَعَد
 ".إِإْسَرااِئيیَل، َحَسَب َكَالمِم َبْلَعامَم، َسَبَب ِخيَیاَنٍة ِللرَّببِّ ِفي أَأْمِر َفُغورَر، َفَكانَن ااْلَوَبُأ ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ

َسُأْطِلُعَك االقق: "َلا يُیْمِكُنني أأنْن أَأْلَعَن َبني إإْسراائيیَل، وَوَلِكنِّي َبللَمِلِك وَوباْخِتصارٍر َشديیٍد، َقالَل َبْلعامُم 
. ِلَذِلَك َفَقِد ااتََّخَذُهُم ااَهللا االَحيَّ االَوااِحَدَتْكُمُن في أأنَُّهْم يَیْعُبدوونَن  ُتُهْمَفُقوَّ !ُنْقَطِة ُقوَّةِة َهذاا االشَّْعبَعلى 

. َفإنْن َعَبُدوواا آآِلَهًة أأخرىى، َسيَیِحلُّ َغَضُبُه االَّذيي يَیْعُبدووَنُه إإَلٌه َغيیورٌراالرَّببُّ َشْعًبا َلُه. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ 
 َعَليْیِهم. ِلَذِلَك، إإليیَك َما يَیْنَبغي أأنْن َتْفَعَلُه: ااْجَعْل َبْعَض االنِّساِء االُموآآِبيیَّاتِت يُیْغِويْیَن َبني إإْسراائيیَل

إإلى ِعبادَدةِة آآِلَهِتِهنَّ. وَوحيینئٍذ، االشَّْعَب ْجَتِذْبَن االنِّساِء يَیوَويُیْوِقعوَنُهْم في االزِّنى. ُثمَّ ااْجَعْل َهؤالِء 
َسيَیِحلُّ َغَضُب ااِهللا َعلى االشَّْعب".   

 
إإلى االَمشورَرةِة االشِّرِّيیَرةِة االَّتي َقدََّمها َلُه َبْلَعامُم وَوَنفََّذَها ِبَحذاافيیِرها. االَمِلُك َباالقُق  ااْسَتَمَع وَوَقِد

ااْبَتَدأَأ االشَّْعُب يَیْزُنونَن َمَع َفَقِد "وَوَقْد رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل دَدليیًلا دَدااِمًغا على أأننَّ االُخطََّة االشِّريیَرةَة َقْد َنَجَحْت. 
َحِمَي وَوحيینئٍذ،  "َب إِإَلى ذَذَباِئِح آآِلَهِتِهنَّ، َفَأَكَل االشَّْعُب وَوَسَجُدوواا آلِلَهِتِهنََّبَناتِت ُموآآبَب. َفَدَعْونَن االشَّْع

وَوأأنْن  وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يَیْقُتَل َجميیَع َمْن َعَبُدوواا االَبْعل إِإْسَرااِئيیل.َبني َغَضُب االرَّببِّ َعَلى 
. ُنواا ِعْبَرةًة لَبِقيیَِّة االشَّْعِبيُیَعلَِّق ُجَثَثُهْم َعلى َخَشَبٍة ِليَیكو  

 
وَوَقدََّمها إإلى إإْخَوِتِه أَأمامَم ِمْديیاِنيیٍَّة أأننَّ رَرُجًلا ِمْن َبني إإْسراائيیَل َجاَء ِبزااِنيَیٍة َبْعَد ذَذِلَك ُثمَّ َنْقَرأُأ  

ِفيیْنَحاسُس ْبُن أَأِلَعازَزاارَر ْبِن َهارُروونَن ُكلِّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل. َفَلمَّا رَرأَأىى ذذِلَك َعيْیَنْي ُمْوَسى وَوأأْعيُیِن 
االزَّااِنيَیة.  االِمْديیاِنيیََّةاالرَُّجَل وَواالَمرأأةَة وَوَقَتَل ، َقامَم ِمْن وَوَسِط االَجَماَعِة (وَوُهَو َحفيیُد َهارروونن) االَكاِهِن

  َعًة وَوِعْشِريیَن أَأْلًفا.َفاْمَتَنَع االَوَبُأ َعْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل. وَوَكانَن االَِّذيیَن َماُتواا ِباْلَوَبِإ أَأرْرَب
 

وَوَهذاا يُیريینا َمرَّةًة أأخرىى أأننَّ َمشورَرةَة َبْلعامَم االشِّرِّيیَرةَة َقْد َنَجَحْت. َفَقْد َغِرقَق َبُنو إإْسراائيیَل في  
وَوَقْد َعاَقَب االرَّببُّ َبْلعامَم ِحيْیَن أَأْهَلَك َخِطيیَِّة االزِّنا. وَوَلْوَلا َما َفَعَلُه ِفيیْنَحاسُس َلَماتَت ُكلُّ االشَّْعِب بالَوَبأ. 

االُموآآِبيیِّيیَن وَواالِمْديیاِنيیِّيیَن إإذْذ إإنَُّه َهَلَك َمَعُهْم.   
 

ِن وَوَكما أأننَّ ااَهللا َكرَّمَم ِفيیْنَحاسَس ِبِذكِر ااْسِمِه ُهنا، َفإنَُّه يَیْذُكُر ااْسَم االرَُّجِل وَواالَمرأأةِة االزَّااِنيَیِة االلََّذيْی
. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ َهذاا االرَُّجَل االَخاِطَئ َكانَن رَرئيیًسا إلْحدىى َعشاِئِر ْنَحاسسَقَتَلُهما ِفيی

االَمْرأأةُة االِمْديیاِنيیَُّة أأيْیًضا ااْبَنَة رَرئيیٍس ِمْن وَوكاَنِت االشَّْمعوِنيیِّيیَن وَويَیَتَمتَُّع ِبَمكاَنٍة رَرفيیَعٍة َبيْیَن ِسْبِطِه. 
أَأرراادَد االرَّببُّ أأنْن يُیَبيیَِّن أأنَُّه ال يُیحابي أَأَحًداا ِعْنَدما يُیَنفُِّذ َقَضاَءهُه. وَوَقْد رُرؤؤساِء االِمْديیاِنيیِّيین.   

 
وَونأتي ااآلنَن، يیا َصديیقي، إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ َعِن  

َبنو إإْسراائيیَل َنْحَو أأرْرَبعيیَن َسَنة في االَبرِّيیَّة. اهَه َت. وَوَقْد َتمَّ َهذاا ااإلْحصاُء َبْعَد أأنْن ااإلْحصاِء االثَّاني
. وَوكانَن وَوَقْد َتمَّ َهذاا ااإلْحصاُء أأيْیًضا َبْعَد أأنْن َماتَت ِبالَوَبِأ ااألخيیِر َنْحَو أأرْرَبَعٍة وَوِعْشريیَن أأْلًفا

وَوَها ُهَو االرَّببُّ يَیأُمُر  .َبْعَد وَوْقٍت َقصيیٍر ِمْن ُخرووجِج االشَّْعِب ِمْن ِمْصرااإلْحصاُء ااألووَّلُل َقْد َتمَّ 
 26َفَنْحُن َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح ُمْوَسى بإْحصاِء االشَّْعِب َمرَّةًة َثاِنيَیًة في ِنهايَیِة ِتْلَك االرِّْحَلة. 

وَواالَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   
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ُخَذاا «اِهِن َقاِئًال: ُثمَّ َبْعَد ااْلَوَبِإ َكلََّم االرَّببُّ ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارَر ْبَن َهارُروونَن ااْلَك
َعَددَد ُكلِّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِمِن ااْبِن ِعْشِريیَن َسَنًة َفَصاِعًداا َحَسَب 

». ُبيُیوتِت آآَباِئِهْم، ُكلِّ َخارِرجٍج ِلْلُجْنِد ِفي إِإْسَرااِئيیَل  
 

َفَنْحُن َنْقَرأأ َهؤالِء في ِبداايَیِة االرِّْحَلِة وَوِنهايَیِتها. يُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن ُتقارِرنَن َعَددَد وَو 
َفَكانَن َجِميیُع ااْلَمْعُدوودِديیَن ِمْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل َحَسَب ُبيُیوتِت آآَباِئِهْم ِمِن : "46وو  45: 1 ِسْفِر االَعَدددفي 

َل ِستَّ ِمَئِة أَأْلٍف وَوَثَالَثَة آآَالفٍف وَوَخْمَس ااْبِن ِعْشِريیَن َسَنًة َفَصاِعًداا، ُكلُّ َخارِرجٍج ِلْلَحْربِب ِفي إِإْسَرااِئيی
االسَّادِدسِس  ااألْصحاحِح (أأيِيَهذاا ااألْصحاحِح االَعَددِد االَحادِديي وَواالَخْمسيیَن ِمْن وَوَنْقَرأُأ في ". ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن
". َسْبُع ِمَئٍة وَوَثَالُثونَنهُؤَالِء االَمْعُدوودُدوونَن ِمْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِستُّ ِمَئِة أَأْلٍف وَوأَأْلٌف وَو): "وَواالِعْشريین

َعَددَدُهْم َنَقَص أَأَقلَّ ِمْن أَأْلَفْي َشْخٍص َبْعَد أأرْرَبعيیَن َسَنًة ِمْن رِرْحَلِتِهْم في االَبرِّيیَِّة.  وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ
َكثيیًراا في زَزاادَد ِمْنها ا َنَقَصْت َكثيیًراا، وَوأأننَّ َبْعًضوَوُنالِحُظ في َهذاا ااألْصحاحِح أأننَّ َبْعَض ااألْسباطِط 

َهِذهِه االرِّْحَلة.  
 

-59وَوَنْقَرأأ في ااألْعداادد   ِمْن َهذاا ااألْصحاحِح ُمَلخًَّصا َعْن َتارريیِخ َعاِئَلِة ُمْوَسى. َفَقْد كانَن  61
ِلَعْمراامَم َهارروونَن وَوُمْوَسى يُیوكاَبُد وَوَلَدتْت "َعْمراامم"، وَوأُأمُُّه ُتْدعى "يُیوَكاَبد". وَوَقْد أَأُبوهُه يُیْدَعى 

"َنادَداابب" وَو "أأبيیُهو" وَو "أألَعازَزاارر" وَو "إإيیثاَمارر". وَوَقْد م. ووَقْد أَأْنَجَب َهارروونُن أأرْرَبَعَة أأْبناٍء ُهْم: وَوَمْريَی
. َقَرأأنا أأننَّ َنادداابَب وَوأأبيیهو َماتا ِعْنَدما َقدََّما َنارًراا َغريیَبًة للرَّببِّ  

 
ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريین َهِذهِه االَكِلماتت: وَوَنْقَرأأ في   

  
هُؤَالِء ُهُم االَِّذيیَن َعدَُّهْم ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارُر ااْلَكاِهُن ِحيیَن َعدَّاا َبِني إِإْسَرااِئيیَل 
يیَن ِفي َعَرَباتِت ُموآآبَب َعَلى أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا. وَوِفي هُؤَالِء َلْم يَیُكْن إِإْنَسانٌن ِمَن االَِّذ

َعدَُّهْم ُموَسى وَوَهارُروونُن ااْلَكاِهُن ِحيیَن َعدَّاا َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِفي َبرِّيیَِّة ِسيیَناَء، 
َألننَّ االرَّببَّ َقالَل َلُهْم إِإنَُّهْم يَیُموُتونَن ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، َفَلْم يَیْبَق ِمْنُهْم إِإْنَسانٌن إِإالَّ َكاِلُب 

َألننَّ االرَّببَّ َقالَل َلُهْم إِإنَُّهْم يَیُموُتونَن ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، َفَلْم  ْبُن يَیُفنََّة وَويَیُشوعُع ْبُن ُنونَن
يَیْبَق ِمْنُهْم إِإْنَسانٌن إِإالَّ َكاِلُب ْبُن يَیُفنََّة وَويَیُشوعُع ْبُن ُنونَن.  

 
 إإذًذاا، َفَقْد َماتَت َجميیُع ااألْشخاصِص االذيیَن َخَرُجواا ِمْن ِمْصَر ِمِن ااْبِن ِعْشريیَن َسَنًة َفصاِعًداا 

الِحًقا أأننَّ ُمْوَسى وَوَلْم يَیْبَق ِمْنُهْم َعلى َقيْیِد االَحيیاةِة إإلَّا ُمْوَسى، وَوَكاِلب، وَويَیشوعع. وَوَسْوفَف َنرىى 
َسيَیموتُت َقْبَل أأنْن يَیْدُخَل االشَّْعُب أأرْرضَض َكْنَعانن.   

 
دِد َفَنْقَرأأ في وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االسَّاِبِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَد 

-1ااألْعداادد  11:  
 

َفَتَقدََّمْت َبَناتُت َصُلْفَحادَد ْبِن َحاَفَر ْبِن ِجْلَعادَد ْبِن َماِكيیَر ْبِن َمَنسَّى، ِمْن 
َعَشاِئِر َمَنسَّى ْبِن يُیوُسَف. وَوهِذهِه أَأْسَماُء َبَناِتِه: َمْحَلُة وَوُنوَعُة وَوُحْجَلُة 

أَأَمامَم ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارَر ااْلَكاِهِن وَوأَأَمامَم االرُّؤَؤَساِء وَوُكلِّ وَوِمْلَكُة وَوِتْرَصُة. وَووَوَقْفَن 
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أَأُبوَنا َماتَت ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، وَوَلْم «ااْلَجَماَعِة َلَدىى َبابِب َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع َقاِئَالتٍت: 
ْل ِبَخِطيیَِّتِه يَیُكْن ِفي ااْلَقْومِم االَِّذيیَن ااْجَتَمُعواا َعَلى االرَّببِّ ِفي َجَماَعِة ُقورَرحَح، َب

َماتَت وَوَلْم يَیُكْن َلُه َبُنونَن. ِلَماذَذاا يُیْحَذفُف ااْسُم أَأِبيیَنا ِمْن َبيْیِن َعِشيیَرِتِه َألنَُّه َليْیَس 
 َفَقدَّمَم ُموَسى دَدْعَوااُهنَّ أَأَمامَم االرَّببِّ.». َلُه ااْبٌن؟ أَأْعِطَنا ُمْلًكا َبيْیَن إِإْخوةِة أَأِبيیَنا

ِبَحّق َتَكلََّمْت َبَناتُت َصُلْفَحادَد، َفُتْعِطيیِهنَّ ُمْلَك «اِئًال: َفَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َق
َنِصيیٍب َبيْیَن إِإْخَوةِة أَأِبيیهنَّ، وَوَتْنُقُل َنِصيیَب أَأِبيیِهنَّ إِإَليْیِهنَّ. وَوُتَكلُِّم َبِني إِإْسَرااِئيیَل 

ى ااْبَنِتِه. وَوإِإنْن َلْم َتُكْن َقاِئًال: أَأيیَُّما رَرُجل َماتَت وَوَليْیَس َلُه ااْبٌن، َتْنُقُلونَن ُمْلَكُه إِإَل
َلُه ااْبَنٌة، ُتْعُطواا ُمْلَكُه ِإلْخَوِتِه. وَوإِإنْن َلْم يَیُكْن َلُه إِإْخَوةٌة، ُتْعُطواا ُمْلَكُه إلخَوةِة 

أَأِبيیِه. وَوإِإنْن َلْم يَیُكْن َألِبيیِه إِإْخَوةٌة، ُتْعُطواا ُمْلَكُه ِلَنِسيیِبِه ااَألْقَربِب إِإَليْیِه ِمْن 
َفَصارَرتْت ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل َفِريیَضَة َقَضاٍء، َكَما أَأَمَر االرَّببُّ ». ِرُثُهَعِشيیَرِتِه َفيَی

ُموَسى.  
 

. ا يَیْخَتصُّ ِبَتْوززيیِع ااإلرْرثثفي َم االَّذيي َعيیََّنُه االرَّببُّ ِلَبني إإْسراائيیَلاالتَّْرتيیُب َكانَن َهذاا ُهَو إإذًذاا،  
-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  14:  

 
ااْصَعْد إِإَلى َجَبِل َعَبارِريیَم هَذاا وَوااْنُظِر ااَألرْرضَض االَِّتي «وَوَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: 

أَأْعَطيْیُت َبِني إِإْسَرااِئيیَل. وَوَمَتى َنَظْرَتَها، ُتَضمُّ إِإَلى َقْوِمَك أَأْنَت أَأيْیًضا َكَما ُضمَّ 
اَصَمِة ااْلَجَماَعِة، َعَصيْیُتَما َهارُروونُن أَأُخوكَك. َألنَُّكَما ِفي َبرِّيیَِّة ِصيیَن، ِعْنَد ُمَخ

ذذِلَك َماُء َمِريیَبِة َقادَدشَش ِفي َبرِّيیَِّة ». َقْوِلي أَأنْن ُتَقدَِّساِني ِباْلَماِء أَأَمامَم أَأْعيُیِنِهْم
ِصيیَن.   

 
 َمَعيَیأُمُر ااُهللا ُمْوَسى ُهنا بالصُّعودِد إإلى َجَبِل "َعَبارريیم" االَّذيي يُیْعَرفُف أأيْیًضا ِبَجِبِل َنُبو. وَو 

 ااْنُظِر": ِلُموَسىيَیقولُل ، َفإنَُّه َحتَّى ذَذِلَك االِحيْین أأنَُّه َلْم يَیُكْن َقْد أَأْعطى أأرْرضَض َكْنعانَن ِلَبني إإْسراائيیَل
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ وُوعودَد ااِهللا َصادِدَقٌة دَدااِئًما. ". َبني إإْسراائيیَل ُتيْیْعَطاالَّتي أَأ ااألرْرضَض  

 
ِمْن ِسْفِر االَعَددد أأننَّ ااَهللا َعاَقَب ُمْوَسى وَوَهارروونَن ألنَُّهْما  20وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحح  

ِكنَّ االرَّببَّ . وَوَلَكْنعاننرْرضِض دُدخولِل أَأأأننَّ ااَهللا َحَرَمُهما ِمْن َعَصيیا أَأْمَرهُه. وَوَقْد كاَنْت ُعقوَبُتُهما ِهَي 
وَوَتْحقيیِق وَوْعِدهِه.  ضَض االَمْوِعِد ِلَكْي َتْفَرحَح َنْفُسُه ِبَعَمِل ااِهللايَیَتَرفَُّق ِبُموَسى وَويُیِريیه أأرْر  

 
-15ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   23 :  

 
ِليُیَوكِِّل االرَّببُّ إِإلُه أَأرْروَوااحِح َجِميیِع ااْلَبَشِر رَرُجًال َعَلى «َفَكلََّم ُموَسى االرَّببِّ َقاِئًال: 
وَويَیْدُخُل أَأَماَمُهْم وَويُیْخِرُجُهْم وَويُیْدِخُلُهْم، ِلَكيْیَال َتُكونَن ااْلَجَماَعِة، يَیْخُرجُج أَأَماَمُهْم 

ُخْذ يَیُشوعَع «َفَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: ». َجَماَعُة االرَّببِّ َكاْلَغَنِم االَِّتي َال رَرااِعَي َلَها
ازَزاارَر ااْلَكاِهِن ْبَن ُنونَن، رَرُجًال ِفيیِه رُرووحٌح، وَوَضْع يَیَدكَك َعَليْیِه، وَوأَأوْوِقْفُه ُقدَّاامَم أَأِلَع

وَوُقدَّاامَم ُكلِّ ااْلَجَماَعِة، وَوأَأوْوِصِه أَأَمامَم أَأْعيُیِنِهْم. وَوااْجَعْل ِمْن َهيْیَبِتَك َعَليْیِه ِليَیْسَمَع 
َلُه ُكلُّ َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل، َفيَیِقَف أَأَمامَم أَأِلَعازَزاارَر ااْلَكاِهِن َفيَیْسَألُل َلُه ِبَقَضاِء 
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االرَّببِّ. َحَسَب َقْوِلِه يَیْخُرُجونَن، وَوَحَسَب َقْوِلِه يَیْدُخُلونَن، ُهَو ااُألوورِريیِم أَأَمامَم 
َفَفَعَل ُموَسى َكَما أَأَمَرهُه االرَّببُّ. أَأَخَذ ». وَوُكلُّ َبِني إِإْسَرااِئيیَل َمَعُه، ُكلُّ ااْلَجَماَعِة

اَعِة، وَووَوَضَع يَیَديْیِه َعَليْیِه يَیُشوعَع وَوأَأوْوَقَفُه ُقدَّاامَم أَأِلَعازَزاارَر ااْلَكاِهِن وَوُقدَّاامَم ُكلِّ ااْلَجَم
وَوأَأوْوَصاهُه َكَما َتَكلََّم االرَّببُّ َعْن يَیِد ُموَسى.  

 
وَوَلَعلََّك الَحْظَت ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ ُمْوَسى َلْم يَیْطُلْب َشيْیًئا ِلَنْفِسِه، َبل َقِبَل َمشيیَئَة  

ما ِبُمْسَتْقَبِل َشْعِبِه. ِلَذِلَك َفَقْد َطَلَب ِمَن ااِهللا االَحيِّ أأنْن يَیْختارَر َكانَن ُمْهَت ااِهللا ِبُخضوعٍع وَوَتْسليیم. وَوَلِكنَُّه
يیادَدةَة االشَّْعِب ِمْن َبْعِدهِه. وَوَقِد ااْختارَر االرَّببُّ "يَیشوعَع" االَّذيي َكانَن االتِّْلميیَذ االُمرااِفَق رَرُجًلا يَیَتَولَّى ِق

–َعلى يَیشوعَع َع يَیَدهُه ِلُمْوَسى. وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يَیَض إإَشارَرةًة إإلى َتْسليیِمِه االِقيیادَدةة.    
 

ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمِن وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ في وَوَنأتي  
-1ااألْعداادد  8 :  

 
َلُهْم: ُقْرَباِني، َطَعاِمي أَأوْوصِص َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 

َمَع وَوَقاِئِديي رَرااِئَحُة َسُروورِريي، َتْحِرُصونَن أَأنْن ُتَقرُِّبوهُه ِلي ِفي وَوْقِتِه. وَوُقْل 
َلُهْم: هَذاا ُهَو ااْلَوُقودُد االَِّذيي ُتَقرُِّبونَن ِللرَّببِّ: َخُرووَفانِن َحْوِليیَّانِن َصِحيیَحانِن ِلُكلِّ 

َخُرووفُف ااْلَوااِحُد َتْعَمُلُه َصَباًحا، وَوااْلَخُرووفُف االثَّاِني يَیْومٍم ُمْحَرَقًة دَدااِئَمًة. ااْل
َتْعَمُلُه َبيْیَن ااْلَعَشاَءيْیِن. وَوُعْشَر ااِإليیَفِة ِمْن دَدِقيیق َمْلُتوتٍت ِبُرْبِع ااْلِهيیِن ِمْن 
ااِئَحِة زَزيْیِت االرَّضضِّ َتْقِدَمًة. ُمْحَرَقٌة دَدااِئَمٌة. ِهَي ااْلَمْعُموَلُة ِفي َجَبِل ِسيیَناَء. ِلَر

َسُروورٍر، وَوُقودًداا ِللرَّببِّ. وَوَسِكيیُبَها رُرْبُع ااْلِهيیِن ِلْلَخُرووفِف ااْلَوااِحِد. ِفي ااْلُقْدسِس 
ااْسُكْب َسِكيیَب ُمْسِكٍر ِللرَّببِّ. وَوااْلَخُرووفُف االثَّاِني َتْعَمُلُه َبيْیَن ااْلَعَشاَءيْیِن 

ااِئَحِة َسُروورٍر ِللرَّببِّ.َكَتْقِدَمِة االصََّباحِح، وَوَكَسِكيیِبِه َتْعَمُلُه وَوُقودَد رَر  
 

ُمْوَسى ِبَتْقديیِم االتَّْقِدماتِت في أأووَّلِل االسََّنِة االثَّاِنيَیِة ِلُخرووِجِهْم ِمْن َقْد أَأوْوَصى االرَّببُّ وَوكانَن  
–َقْبَل دُدخولِل االشَّْعِب أأرْرضَض االَمْوِعد ِبَذِلَك . وَوُهَو يُیَذكُِّرهُه ِمْصَر وَوال ِسيیَّما أأننَّ االِجيْیَل ااألووَّلَل االَّذيي  

َخَرجَج ِمْن ِمْصَر َقْد َماتت.   
 

َتْقِدماتِت االسَّْبِت:َعْن  10وو  9 االَعَددَديْینوَوَنْقَرأأ في    
 

وَوِفي يَیْومِم االسَّْبِت َخُرووَفانِن َحْوِليیَّانِن َصِحيیَحانِن، وَوُعْشَراانِن ِمْن دَدِقيیق «
َسِكيیِبِه، ُمْحَرَقُة ُكلِّ َسْبٍت، َفْضًال َعِن ااْلُمْحَرَقِة  َمْلُتوتٍت ِبَزيْیٍت َتْقِدَمًة َمَع

االدَّااِئَمِة وَوَسِكيیِبَها.  
 

-11ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   َعِن االتَّْقِدماتِت االشَّْهِريیَِّة:  15  
 

وَوَكْبًشا وَوِفي رُرؤُؤووسِس ُشُهورِرُكْم ُتَقرُِّبونَن ُمْحَرَقًة ِللرَّببِّ: َثْورَريْیِن ااْبَنْي َبَقٍر، «
وَوااِحًداا، وَوَسْبَعَة ِخَراافٍف َحْوِليیٍَّة َصِحيیَحٍة، وَوَثَالَثَة أَأْعَشارٍر ِمْن دَدِقيیق َمْلُتوتٍت 
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ِبَزيْیٍت َتْقِدَمًة ِلُكلِّ َثْورٍر. وَوُعْشَريْیِن ِمْن دَدِقيیق َمْلُتوتٍت ِبَزيْیٍت َتْقِدَمًة ِلْلَكْبِش 
وتٍت ِبَزيْیٍت َتْقِدَمًة ِلُكلِّ َخُرووفٍف. ُمْحَرَقًة ااْلَوااِحِد. وَوُعْشًراا وَوااِحًداا ِمْن دَدِقيیق َمْلُت

رَرااِئَحَة َسُروورٍر وَوُقودًداا ِللرَّببِّ. وَوَسَكاِئُبُهنَّ َتُكونُن ِنْصَف ااْلِهيیِن ِللثَّْورِر، وَوُثْلَث 
ااْلِهيیِن ِلْلَكْبِش، وَورُرْبَع ااْلِهيیِن ِلْلَخُرووفِف ِمْن َخْمٍر. هِذهِه ُمْحَرَقُة ُكلِّ َشْهٍر ِمْن 

ُهِر االسََّنِة. وَوَتيْیًسا وَوااِحًداا ِمَن ااْلَمْعِز ذَذِبيیَحَة َخِطيیٍَّة ِللرَّببِّ. َفْضًال َعِن أَأْش
ااْلُمْحَرَقِة االدَّااِئَمِة يُیَقرَّبُب َمَع َسِكيیِبِه.  

 
-16ألْعداادد وَوَنْقَرأُأ في اا  ِلَبني  . وَوَقْد كانَن عيیُد االِفْصِح ُمِهما ِجدااَعْن ِعيْیِد االِفْصِح 25

ِمَن االُعبودديیَِّة في ِمْصر. ِصِهْم ألنَُّه يُیَذكُِّرُهْم ِبَعَمِل ااِهللا االِفدااِئيِّ في َتْخليیَل إإْسراائيی  
 

-26وَوأأخيیًراا، َنْقَرأُأ في ااألْعداادد   ْجَمَل أأنْن أَأوَوما َعْن عيیِد ااألسابيیِع (أأيْي ِعيْیِد االَباُكورَرةة).  31
وَوُكلَّ َشيٍء َلَديْینا. آآميین!ُنَقدِّمَم للرَّببِّ َباكورَرةَة أأْعماِلنا وَووَوْقِتنا   

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
يیًنا أأِمَكانَن االَعِليَّ ااَهللا ِعْنَدما َنَتأمَُّل في َحيیاةِة "ُمْوَسى" وَو "َبْلَعامم" وَو "يَیشوعع"، ُنالِحُظ أأننَّ 

–ِمْنُهْم  وَوااِحٍد َمَع ُكلِّفي َتعاُمِلِه وَوُمْنِصًفا  أأَمناَء َمَع  وَوإإنْن ُكنَّا ُكلٍّ ِمْنُهم.وَوَموااِقِف وَوْفًقا ِلُظرووفِف  
االرَّببِّ، َفإننَّ ذَذِلَك يُیْعطيینا َسالًما وَوطَمأنيیَنًة ألننَّ ااَهللا أَأميیٌن وَوال يَیْظِلُم أَأَحًداا.  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

وَوأأنْن َتْخَتِبَر ُقْرَبُه ِمْنَك  ،ع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببَُّصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِم
يیًراا، . وَوأأخوَوُحُضورَرهُه االرَّااِئَع في َحيیاِتَك. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن ُتْدرِركَك ُعْمَق َمَحبَِّة ااِهللا َلَك

َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْسُلَك دَدااِئًما في ِمْلِء َمشيیَئِتِه، وَوأأنْن َتْخَتِبَر َفَرَحُه وَوَسالَمُه، وَوأأنْن َتكونَن 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفَشاِكًراا َلُه ُكلَّ ِحيْین.   

 


