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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  29:1–31:18 18: 31 – 1 :29 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us095# 591م: 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 االتَّاِسِعااألْصحاحح َ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  
 

يُیَعلُِّمنا َمَع أأننَّ ِنظامَم االذَّباِئِح االَّذيي كانَن ُمتََّبًعا في االَعْهِد االَقديیِم ال يَیْسريي َعَليْینا ااآلنَن، َفإنَُّه 
ألْجِلنا على االصَّليیب. االَمسيیُح يَیسوعُع االِفدااِء االَّذيي َقدََّمُه يیَِّة َقدااَسِة ااِهللا وَوأأَهِم َعْندُدررووًسا ُمِهمًَّة   

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

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

 
ُمْوَسى أَأوْوَصى  االرَّببَُّكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االثَّاِمِن وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد أأننَّ 

وَوفي ِعيْیِد وَوَتْقِدماتٍت في أأووَّلِل يَیْومٍم ِمَن االشَّْهِر، االسَّْبِت،  في يَیْومِم َتْقِدماتٍتوَويَیْوِميیٍَّة،  ِبَتْقديیِم َتْقِدماتٍت
االِفْصِح، وَوفي ِعيْیِد ااألسابيیع االَّذيي يُیْعَرفُف ِبِعيْیِد االَباُكورَرةة.   

 
َعِن َنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ وَو 

. وَوَكما َنْعَلُم االَّتي َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدُِّموها في االشَّْهِر االسَّاِبِع ِمَن االسََّنة االذَّباِئِح
في َجميیًعا، َفإننَّ للرَّْقم "َسْبَعة" أأهميیَّة َخاصَّة في االِكتابِب االُمَقدَّسس. ِلَذِلَك، كانَن االشَّْهُر االسَّاِبُع 

. )(وَوُهَو يُیوااززيي َشْهَر ِتْشريیَن ااألووَّلَل/أأْكتوَبر في وَوْقِتنا االَحاِضر َخاصا َشْهًراااالتَّقويیِم االيَیهودِدييِّ 
يَیْبَتِدئُئ ِبَشْهِر  َمَدِنيٌّ. وَوكانَن االتَّقويیُم االدِّيینيُّثَّاني دِديْیِنيٌّ، وَواالااألووَّلُل  :وَوَقْد كانَن لليَیهودِد َتْقويیمانن

وَوكانَن . ِلَذِلَك، َكانَن َشْهُر ِتْشريیَن ااألووَّلَل/أأْكتوَبر ُهَو االشَّْهُر االسَّاِبُع في َتْقويیِمِهم. ْبريیلأأَنيْیَسانن/
َغيْیَر إإَضاِفيیًَّة يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْبَتِدُئواا االيَیْومَم ااألووَّلَل ِمْن ذَذِلَك االشَّْهِر بالنَّْفِخ في ااألْبوااقِق وَوِبَتْقديیِم ذَذباِئَح 

في ااإلَضاِفيیَِّة وَوَنْقَرأُأ َعْن َهِذهِه االذَّباِئِح ِبِعيْیِد ااألْبوااقق. وَوكانَن َهذاا االيَیْومُم يُیْعَرفُف  ِميیَّة.االذَّباِئِح االيَیْو
ااآليیاتِت ااالْفِتتاِحيیَِّة ِمَن ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَواالِعْشريین.   

 
يَیْومِم االَكفَّارَرةِة، وَوُهَو في َتْقديیُمها يَیْنَبغي َكانَن َعِن االذَّباِئِح االَّتي َنْفِسِه ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح  

وَوَتْجُدرُر االُمالَحَظُة ِبأننَّ رَرئيیَس االَكَهَنِة ُهَو االَّذيي َكانَن يُیَقدِّمُم َجميیَع . ِمَن االشَّْهِر االسَّاِبع االَعاِشُر االيَیْومُم
االذَّباِئِح ِبَنْفِسِه في يَیْومِم االَكفَّارَرةة. أأمَّا في االُمناَسباتِت ااُألخرىى َفكانَن االَكَهَنُة ااآلَخروونَن يُیَقدِّمونَن 

ِجداا في يَیْومِم االَكفَّارَرةة ألنَُّه َكانَن يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْذَبَح  اًلِلَذِلَك، َكانَن رَرئيیُس االَكَهَنِة َمْشُغواالذَّباِئَح. 
َعَشرااتِت االذَّباِئِح في ذَذِلَك االيَیْومم. وَوكانَن يَیْنَبغي أأنْن يَیقومَم ِبَذِلَك ِبَنْفِسِه دُدوْونَن ُمساَعَدةٍة ِمْن أَأَحٍد. وَوكانَن 

– نَّا وَوْحَدهُهَهذاا االِعيْیُد يَیْرِمُز إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح االَّذيي َكفََّر َع دُدوْونَن ُمساَعَدةٍة ِمْن أَأَحد.   
 

وَوكانَن االَمْعنى االرُّووِحيُّ ِلعيیِد وَوفي االشَّْهِر االسَّاِبِع، كانَن ُهناكَك ِعيْیٌد َخاصصٌّ ُهَو ِعيْیُد االَمَظالّل.  
وَوإإَعاَلة ااِهللا َلُهْم في  َبْعَد دُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانَن أأيیَّامَم ُغْرَبِتِهْماالَمظاللِّ ُهَو أأنْن يَیَتَذكََّر َبُنو إإْسراائيیَل 

– االَبرِّيیَِّة وَوال ِسيیَّما أأنَُّهْم َكاُنواا يَیعيیشونَن في ِخيیامم. وَوَقْد كانَن ِعيْیُد االَمظالِل يُیَذكُِّرُهْم أأيْیًضا ِبأنَُّهْم  
. االسَّماَء ِهَي وَوَطُنُهُم االَحقيیقّيألننَّ في ااألرْرضِض وَوُنَزالُء ُغَرباُء   

 
إإذْذ "ااْعِتكافٍف" (أأمَّا االيَیْومُم االثَّاِمُن َفكانَن يَیْومَم  أأيیَّامٍم.َسْبَعَة وَوكاَنْت ُمدَّةُة ااالْحِتفالِل ِبِعيْیِد االَمظاللِّ 

االرَّااَحِة االَمْرُجوَّةِة في إإلى االيَیْومُم االثَّاِمُن ُهنا  ). وَويَیْرِمُزيَیَتَفرَُّغونَن فيیِه للِعبادَدةِة وَواالتَّْسبيیحكاُنواا 
أأننَّ َعَددَد وَوُنالِحُظ يَیْنَبغي َتْقديیُمها. ُمَعيیََّنة االِعيْید، كاَنْت ُهناكَك ذَذباِئُح وَوفي ُكلِّ يَیْومٍم ِمْن أأيیَّامِم  .ااألَبِديیَّة

َثالَثَة َعَشَر َثْورًراا.  َتناَقُص ُكلَّ يَیْومٍم. َففي االيَیْومِم ااألووَّلِل، َكاُنواا يُیَقدِّمونَنيَیاالثِّيیراانِن االُمَقدََّمِة للرَّببِّ َكانَن 
وَوَلمَّا َكانَن  .ي االيَیْومِم االثَّاني ااْثَنْي َعَشَر َثْورًراا. وَوِبُحلولِل االيَیْومِم االسَّاِبِع، َكاُنواا يُیَقدِّمونَن َسْبَعَة ِثيْیرااننوَوف

ُهَو رَرْقُم االَكمالِل، رُربَّما كانَن االَمْعنى االَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ  7ُهَو رَرْقُم االَخِطيیَّة، وَواالرَّْقُم  13االرَّْقُم 
َتْرِمُز إإلى االَمسيیِح االَّذيي َنَقَل َكنيیَسَتُه ِمْن َحاَلِة االَخِطيیَِّة إإلى االَمقامِم االَكاِمِل في َشْخِصِه  االذَّباِئَح َهِذهِه

االُمبارَركك.   
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َتْقديیِر َما َفَعَلُه َفْهِم وَووَوَمَع أأننَّ َهذاا ااألْصحاحَح ال يَیْخَتصُّ ِبنا َحاِليیا، َفإنَُّه يُیساِعُدنا َعلى 

َفألنَُّه َماتَت ألْجِلنا وَوااْسَتْوفى َجميیَع ُمَتَطلَّباتِت االَعدااَلِة ِلنا َعلى االصَّليیِب َمرَّةًة وَوإإلى ااألَبد. يَیسوعُع ألْج
. هللا االذَّباِئِح االَحيَیوااِنيیَِّةااإلَلِهيیَِّة، َلْم َنُعْد ُمَطاَلبيیَن ِبَتْقديیِم َهِذهِه   

 
َكفَّارَرةًة َعْن َنْفِسِه انَن يَیْنَبغي ِلَرئيیِس االَكَهِنة أأنْن يُیَقدِّمَم ُكنَّا َقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأنَُّه َكوَو

ِد َقْبَل أأنْن يَیَتَمكََّن ِمْن َتْقديیِم َكفَّارَرةٍة َعَن االشَّْعِب. وَوُنالِحُظ ُهنا االتَّبايُیَن َبيْیَن رَرئيیِس االَكَهِنة في االَعْه
َفَقْد َقدَّمَم يَیسوعُع َنْفَسُه َكفَّارَرةًة َعنَّا َجميیًعا َمرَّةًة وَوااِحَدةًة وَوإإلى االَقديیِم وَورَرئيیِس َكَهَنِتنا يَیسوعَع االَمسيیح. 

َعلى االنَّقيیِض ِمْن ذَذِلَك، كانَن يَیْنَبغي ِلَرئيیِس االَكَهَنِة في االَعْهِد االَقديیِم أأنْن يُیَقدِّمَم َكفَّارَرةًة َعْن وَوااألَبد. 
: 7في االرِّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيین َعْن يَیسوعَع َذِلَك َفإنَّنا َنْقَرأُأ . ِلَنْفِسِه وَوَكفَّارَرةًة َعِن االشَّْعِب ُكلَّ َسَنة

َألنَُّه َكانَن يَیِليیُق ِبَنا رَرِئيیُس َكَهَنٍة ِمْثُل هَذاا، ُقدُّووسٌس ِبَال َشّر وَوَال دَدَنٍس، َقِد ااْنَفَصَل َعِن : "27وو  26
َس َلُه ااْضِطَراارٌر ُكلَّ يَیْومٍم ِمْثُل رُرؤَؤَساِء ااْلَكَهَنِة أَأنْن يُیَقدِّمَم ااْلُخَطاةِة وَوَصارَر أَأْعَلى ِمَن االسََّماوَوااتِت االَِّذيي َليْی

". ااِحَدةًة، إِإذْذ َقدَّمَم َنْفَسُهذَذَباِئَح أَأووًَّال َعْن َخَطايَیا َنْفِسِه ُثمَّ َعْن َخَطايَیا االشَّْعِب، َألنَُّه َفَعَل هَذاا َمرَّةًة وَو
َعْهِد االَقديیِم وَوَتَعلَّْمنا االَكثيیَر َعِن االذَّباِئِح، يُیْمِكُنَك، َصديیقي َبْعَد أَأنْن دَدرَرْسنا َهِذهِه ااألْسفارَر في اال

ِبَنْظَرةٍة َجديیَدةٍة وَوَفْهٍم أَأْعَمق ِلما َفَعَلُه االَمسيیُح ألْجِلك.  االُمْسَتِمع، أأنْن َتْقَرأَأ االرِّساَلَة إإلى االِعْبرااِنيیِّيیَن  
 

أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى:وَوَنْقَرأأ في ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد   
 

هِذهِه ُتَقرُِّبوَنَها ِللرَّببِّ ِفي َمَوااِسِمُكْم، َفْضًال َعْن ُنُذوورِرُكْم وَوَنَوااِفِلُكْم ِمْن 
ُمْحَرَقاِتُكْم وَوَتْقِدَماِتُكْم وَوَسَكاِئِبُكْم وَوذَذَباِئِح َسَالَمِتُكْم.   

 
.ِه االرَّبُبُثمَّ َنْقَرأأ أأننَّ ُمْوَسى َكلََّم َبني إإْسراائيیَل َحَسَب ُكلِّ َما أَأَمَرهُه ِب   

 
َعِن االنُّذوورِر. وَوُكنَّا وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االَعَددد َفَنْقَرأأ  
َقَرأأنا َعِن االنُّذوورِر في َموااِضَع أأخرىى ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن وَوِسْفِر االَعَددد. وَوَلِكنَّ االتَّْركيیَز في َهذاا  َقْد

وَوَعلى َبْعِض االنُّذوورِر االَّتي َتَتَطلَُّب ُموااَفَقَه  ،ااالْلِتزاامِم ِبَهِذهِه االنُّذوورِرَضروورَرةِة َو َعلى ااألْصحاحِح ُه
ااألبِب أأوِو االزَّوْوجج. َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني َعْن َنْذرِر االرَُّجل:  

 
هَذاا َما أَأَمَر ِبِه االرَّببُّ: «وَوَكلََّم ُموَسى رُرؤُؤووسَس أَأْسَباطِط َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقاِئًال: 

إِإذَذاا َنَذرَر رَرُجٌل َنْذرًراا ِللرَّببِّ، أَأوْو أَأْقَسَم َقَسًما أَأنْن يُیْلِزمَم َنْفَسُه ِبَالزِزمٍم، َفَال يَیْنُقْض 
َعُل. َكَالَمُه. َحَسَب ُكلِّ َما َخَرجَج ِمْن َفِمِه يَیْف  

 
ِلَذِلَك، ال يَیْجُدرُر  وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ االنَّْذرَر ُهَو َشْيٌء يَیقومُم ِبِه االَمْرُء ِبَمْحِض إإرراادَدِتِه. 

ْفِر َنْقَرأأ في ِسَفَنْحُن ْقِسَم َقَسًما إإلَّا إإذَذاا ُكنَّا َعازِزميیَن َعلى َتْنفيیِذهه. يُیأأنْن أأوْو رَر َنْذرًراا ْنُذبأييٍّ ِمنَّا أأنْن يَی
 :4: 5في ِسْفِر االَجاِمَعة أأيْیًضا ْقَرأأ َنوَو". أَأنْن َال َتْنُذرُر َخيْیٌر ِمْن أَأنْن َتْنُذرَر وَوَال َتِفَي: "5: 5االَجاِمَعة 

".ُهَتإِإذَذاا َنَذرْرتَت َنْذرًرااِ ِهللا َفَال َتَتَأخَّْر َعِن ااْلَوَفاِء ِبِه، َألنَُّه َال يُیَسرُّ ِباْلُجهَّالِل. َفَأوْوفِف ِبَما َنَذرْر"  
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إِإذَذاا َنَذرَر رَرُجٌل َنْذرًراا ِللرَّببِّ، َل َقليیٍل َعْن َنْذرِر االرَُّجل. َفَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى: "وَوَقْد َقَرأأنا َقْب 
". يَیْفَعُلأَأوْو أَأْقَسَم َقَسًما أَأنْن يُیْلِزمَم َنْفَسُه ِبَالزِزمٍم، َفَال يَیْنُقْض َكَالَمُه. َحَسَب ُكلِّ َما َخَرجَج ِمْن َفِمِه 
لَوفاِء با وَوُنالِحُظ ُهنا، َمرَّةًة أأخرىى، أأننَّ َنْذرَر االرَُّجِل ااْختيیارِرييٌّ. وَوَلِكْن إإنْن َنَذرَر رَرُجٌل َنْذرًراا َفإنَُّه ُمْلَزمٌم

. ِبِه  
 

َنْقَرأأ في َفَمَثًلا، اا ُمَتَسرَِّعًة وَوَخاِطَئة. وورًرُنُذَعْن أأْشخاصٍص َنَذرُروواا  وَوَنْقَرأأ في االَعْهِد االَقديیِم 
وَوَنَذرَر يَیْفَتاحُح َنْذرًراا َعْن َنْذرٍر ُمَتَسرِّعٍع َنَذرَرهُه َشْخٌص ااْسُمُه "يَیْفتاحح": " 31وو  30: 11ِسْفِر االُقَضاةة 
 إِإنْن دَدَفْعَت َبِني َعمُّونَن ِليَیِديي، َفاْلَخارِرجُج االَِّذيي يَیْخُرجُج ِمْن أَأْبَواابِب َبيْیِتي ِلِلَقاِئي ِعْنَد«ِللرَّببِّ َقاِئًال: 

". وَوِعْنَدما رَرَجَع ِمَن »رُرُجوِعي ِبالسََّالَمِة ِمْن ِعْنِد َبِني َعمُّونَن يَیُكونُن ِللرَّببِّ، وَوأأْصِعُدهُه ُمْحَرَقًة
االَحْربِب ُمْنَتِصًراا كاَنت ااْبَنُتُه االَوحيیَدةُة ِهَي أأووَّلل ِمْن َخَرجَج ِلِلقاِئِه! وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َبْعَض االنُّذوورِر َقْد 

َقَسٍم َعْن َصموئيیَل ااألووَّلَل ِمْن ِسْفِر االرَّااِبع َعَشر في ااألْصحاحِح َنْقَرأأ وَوَسرَِّعًة وَوَخاِطَئًة. َتكونُن ُمَت
.ااْبَنُه يُیوناثاننأأنْن يَیْخَسَر َشاوُولُل ادَد َك، االَقَسمِبَسَبِب َهذاا وَو .ُمَتَسرِّعٍع وَوَخاِطٍئ َصَدرَر َعِن االَمِلِك َشاوُولل  

 
َنِجُد ُهنا أأرْرَبَع َحاالتٍت َنْذرِر االَمْرأأةِة. وَو ِسْفِر االَعَددد َعْنِمْن  30َبِقيیَِّة ااألْصحاحح ُثمَّ َنْقَرأأ في 

-3َعِن االَحاَلِة ااألوولى في ااألْعداادد َنْقَرأأ َتْخَتصُّ ِبَنْذرِر االَمرأأةِة. وَو 5:  
 

ي َبيْیِت أَأِبيیَها ِفي وَوأَأمَّا ااْلَمْرأَأةُة َفِإذَذاا َنَذرَرتْت َنْذرًراا ِللرَّببِّ وَوااْلَتَزَمْت ِبَالزِزمٍم ِف
ِصَباَها، وَوَسِمَع أَأُبوَها َنْذرَرَها وَواالالَّزِزمَم االَِّذيي أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه، َفِإنْن َسَكَت 

أَأُبوَها َلَها، َثَبَتْت ُكلُّ ُنُذوورِرَها. وَوُكلُّ َلَواازِزِمَها االَِّتي أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبَها َتْثُبُت. 
يَیْومَم َسْمِعِه، َفُكلُّ ُنُذوورِرَها وَوَلَواازِزِمَها االَِّتي أَأْلَزَمْت َنْفَسَها  وَوإِإنْن َنَهاَها أَأُبوَها

ِبَها َال َتْثُبُت، وَواالرَّببُّ يَیْصَفُح َعْنَها َألننَّ أَأَباَها َقْد َنَهاَها.   
 

نْن يُیْبِطَل َتعيیُش في َبيْیِت أأبيیها، َفإننَّ ألبيیها االَحقَّ في أأَنْذرًراا وَوِهَي االَفتاةُة ذذاا َنَذرَرتِت إإذًذاا، إإ 
، َفإننَّ َنْذرَرها يَیْثُبُت وَوَتصيیُر ُمْلَزَمًة أَأمامَم االرَّببِّ يَیْومَم َسِمَعُه َنْذرَرها. أأمَّا إإنْن َسِمَع َنْذرَرها وَوَلْم يُیْبِطْلُه

ِبَتْنفيیِذهه.   
  
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   َعِن االَحاَلِة االثَّاِنيَیة:  8  

 
وَوإِإنْن َكاَنْت ِلَزوْوجٍج وَوُنُذوورُرَها َعَليْیَها أَأوْو ُنْطُق َشَفَتيْیَها االَِّذيي أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه، 
وَوَسِمَع زَزوْوُجَها، َفِإنْن َسَكَت ِفي يَیْومِم َسْمِعِه َثَبَتْت ُنُذوورُرَها. وَوَلَواازِزُمَها االَِّتي 

رَرُجُلَها ِفي يَیْومِم َسْمِعِه، َفَسَخ َنْذرَرَها  أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبَها َتْثُبُت. وَوإِإنْن َنَهاَها
االَِّذيي َعَليْیَها وَوُنْطَق َشَفَتيْیَها االَِّذيي أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه، وَواالرَّببُّ يَیْصَفُح َعْنَها.   

 
ااُهللا  ، َفإننََّنْذرَرهاأأنْن َتفي َقْبَل االَفتاةُة َنْذرًراا وَوِهَي في َبيْیِت أأبيیها ُثمَّ َتَزووََّجْت إإنْن َنَذرَرتِت إإذًذاا،  

زَزوْوَجها َنْفَس االَحقِّ االَّذيي َكانَن ألبيیها. َفإنْن َلْم يَیْعَتِرضْض َعلى االنَّْذرِر االَّذيي َنَذرَرْتُه في َبيْیِت يُیْعطي 
ها ِبه. أأمَّا إإذذاا ااْعَتَرضَض َعلى َنْذرِرها َفإننَّ ااَهللا ال يُیْلِزُمأأبيیها، َصارَر َنْذرُرَها ُمْلِزًما َلها.   

 



5 
 

االَعَددِد االتَّاِسِع َعِن االَحاَلِة االثَّاِلَثِة:  ُثمَّ َنْقَرأُأ في  
 

وَوأَأمَّا َنْذرُر أَأرْرَمَلٍة أَأوْو ُمَطلََّقٍة، َفُكلُّ َما أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبِه يَیْثُبُت َعَليْیَها.   
 

، َفإنَّها ُمْلَزَمٌة بالَوفاِء ِبِه. أأوْو ُمَطلََّقٌة أأرْرَمَلٌةَقْد َنَذرَرتْت َنْذرًراا وَوِهَي إإذًذاا، إإنْن َكاَنِت االَمْرأأةُة    
 

-10ااألْعداادد وَوَنْقَرأأ في   َعِن االَحاَلِة االرَّااِبَعِة وَوااألخيیَرةِة: 15  
 

وَولِكْن إِإنْن َنَذرَرتْت ِفي َبيْیِت زَزوْوِجَها أَأوْو أَأْلَزَمْت َنْفَسَها ِبَالزِزمٍم ِبَقَسٍم، وَوَسِمَع 
ا َثَبَتْت ُكلُّ ُنُذوورِرَها. وَوُكلُّ َالزِزمٍم أَأْلَزَمْت زَزوْوُجَها، َفِإنْن َسَكَت َلَها وَوَلْم يَیْنَهَه

َنْفَسَها ِبِه يَیْثُبُت. وَوإِإنْن َفَسَخَها زَزوْوُجَها ِفي يَیْومِم َسْمِعِه، َفُكلُّ َما َخَرجَج ِمْن 
 َشَفَتيْیَها ِمْن ُنُذوورِرَها أَأوْو َلَواازِزمِم َنْفِسَها َال يَیْثُبُت. َقْد َفَسَخَها زَزوْوُجَها. وَواالرَّببُّ

يَیْصَفُح َعْنَها. ُكلُّ َنْذرٍر وَوُكلُّ َقَسِم ااْلِتَزاامٍم ِإلذْذَاللِل االنَّْفِس، زَزوْوُجَها يُیْثِبُتُه 
وَوزَزوْوُجَها يَیْفَسُخُه. وَوإِإنْن َسَكَت َلَها زَزوْوُجَها ِمْن يَیْومٍم إِإَلى يَیْومٍم َفَقْد أَأْثَبَت ُكلَّ 

أَأْثَبَتَها َألنَُّه َسَكَت َلَها ِفي يَیْومِم َسْمِعِه.  ُنُذوورِرَها أَأوْو ُكلَّ َلَواازِزِمَها االَِّتي َعَليْیَها.
». َفِإنْن َفَسَخَها َبْعَد َسْمِعِه َفَقْد َحَمَل ذَذْنَبَها  

 
وَوَلْم يَیْعَتِرضْض زَزوْوُجها َعَليْیِه  إإنْن َنَذرَرتِت االزَّوْوَجُة َنْذرًراا وَوِهَي في َبيْیِت زَزوْوِجهاِبِعبارَرةٍة أأخرىى،  

أأمَّا إإذذاا ااْعَتَرضَض زَزوْوُجها َعلى َنْذرِرها َفإنَُّه يَیْبُطُل وَوال ها َسارِريًیا وَوُمْلِزًما َلها. َصارَر َنْذرُر، يَیْومَم َسمعه
ال يَیجوزُز َلُه أأنْن يَیْعَتِرضَض َعلى َنْذرِر أأنَُّه َنِجُد ُهنا َتْحذيیًراا للزَّوْوجِج في وَو .ااِهللاَتُعودُد ُمَطاَلَبًة ِبِه أَأمامَم 

. وَوَهذاا ُهَو زَزوْوَجِته َنْذرِرُمْذِنًبا أأمامَم االرَّببِّ ِبَكْسِر َصارَر ُهَو زَزوْوَجِتِه في يَیْومٍم الِحٍق. َفإنْن َفَعَل ذَذِلَك، 
االَمْقصودُد ُهنا بأنَُّه يَیْحِمُل ذَذْنَبها.   

 
َتْوضيیًحا ِلَغَرضِض ااألْصحاحِح ُكلِِّه: 30ااألْصحاحح  وَوَنِجُد في ااآليَیِة ااألخيیَرةِة ِمَن  

 
هِذهِه ِهَي ااْلَفَرااِئُض االَِّتي أَأَمَر ِبَها االرَّببُّ ُموَسى، َبيْیَن االزَّوْوجِج وَوزَزوْوَجِتِه، 

وَوَبيْیَن ااَألبِب وَوااْبَنِتِه ِفي ِصَباَها ِفي َبيْیِت أَأِبيیَها.  
 

وَوَقْد َعَرْفنا ُشرووطَط َتْنفيیِذ ِبَنْذرِرهِه. يَیْلَتِزمَم وَوباْخِتصارٍر َشديیٍد، يَیِجُب َعلى َمْن يَیْنِذرُر َنْذرًراا أأنْن  
وَواالَمرأأةِة االَّتي في َبيْیِت أأبيیها أأوْو َبيْیِت زَزوْوِجها، وَواالَمْرأأةِة ااألرْرَمَلِة أأوِو  ،لرَُّجِلاالُمْخَتصَِّة بااالنَّْذرِر 

يَیِجُب َكْرنا، يیا أأِحبَّائي، َفإننَّ ااَهللا ال يُیطاِلُبنا ِبأييِّ َنْذرٍر. وَوَلِكْن إإنْن َنَذرْرنا ِهللا َنْذرًراا، وَوَكما ذَذاالُمَطلََّقة. 
َعَليْینا أأنْن َنفي ِبِه.   

 
َعَددد َفَنْقَرأأ وَوَنأتي ااآلنَن، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر اال 

: وَواالثَّاني ااألووَّلِل االَعَددَديْیِنفي   
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اِاْنَتِقْم َنْقَمًة ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل ِمَن ااْلِمْديَیاِنيیِّيیَن، ُثمَّ «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 
». ُتَضمُّ إِإَلى َقْوِمَك  

 
ُمْسَتِعدِّيیَن َتْقريیًبا َبنو إإْسراائيیَل َصارَر يُیَكلُِّف االرَّببُّ ُمْوَسى ِبآِخِر مهمٍَّة َلُه َقْبَل َمْوِتِه. َفَقْد  

االَّذيیَن ااتََّحُدوواا َمَع االُموآآِبيیِّيیَن  ِلُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى باالْنِتقامِم ِمَن االِمْديیاِنيیِّيین
زَزااِنيیاتٍت إإلى َل أَأرْرَساالَمِلُك باالقُق رَرأأيْینا في َحْلقاتٍت َساِبَقٍة أأننَّ وَوَضُعواا االَعْثَرةَة أأمامَم االشَّْعِب. َفَقْد وَو

وَوِعبادَدةِة ااألوْوثانن. وَوها ُهَو االرَّببُّ يَیأُمُر  اَنَجَح في إإيْیقاِعِهْم في َخطيیَئَتيِّ االزِّنُمَخيیَِّم َبني إإْسراائيیَل وَو
ُمْوَسى باالْنِتقامِم ِمَن االِمْديیاِنيیِّيیَن ِبَسَبِب ذَذِلك.   

 
-3 ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  6:  

 
َجرِّدُدوواا ِمْنُكْم رِرَجاًال ِلْلُجْنِد، َفيَیُكوُنواا َعَلى «َفَكلََّم ُموَسى االشَّْعِب َقاِئًال: 

ِمْديَیانَن ِليَیْجَعُلواا َنْقَمَة االرَّببِّ َعَلى ِمْديَیانَن. أَأْلًفا وَوااِحًداا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َجِميیِع 
يیَر ِمْن أُأُلوفِف إِإْسَرااِئيیَل أَأْلٌف ِمْن ُكلِّ َفاْخِت». أَأْسَباطِط إِإْسَرااِئيیَل ُتْرِسُلونَن ِلْلَحْربِب

ِسْبٍط. ااْثَنا َعَشَر أَأْلًفا ُمَجرَّدُدوونَن ِلْلَحْربِب. َفَأرْرَسَلُهْم ُموَسى أَأْلًفا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط 
إِإَلى ااْلَحْربِب، ُهْم وَوِفيیْنَحاسَس ْبَن أَأِلَعازَزاارَر ااْلَكاِهِن إِإَلى ااْلَحْربِب، وَوأَأْمِتَعُة ااْلُقْدسِس 

وَوأَأْبَوااقُق ااْلُهَتافِف ِفي يَیِدهِه.   
 

. وَوَقْد أَأرْرَسَل ُمْوَسى ِفيیْنحاسَس إإذًذاا، َفَقْد َتمَّ ااْخِتيیارُر أأْلٍف ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِلُمحارَرَبِة االِمْديیاِنيیِّيین 
 ماعِع وَوأأْبوااًقاَمَعُه أَأْمِتَعًة ِمْن َخيْیَمِة ااالْجِتِفيیْنَحاسُس َمَع االُمحارِربيین. وَوَقْد أَأَخَذ االَكاِهُن  االَكاِهَن

(ِلَتْشجيیِع االُمحارِربيیَن وَوَتْمجيیِد االرَّببِّ في االَوْقِت َنْفِسه).   
 

-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   13:  
 

َفَتَجنَُّدوواا َعَلى ِمْديَیانَن َكَما أَأَمَر االرَّببُّ وَوَقَتُلواا ُكلَّ ذَذَكٍر. وَوُمُلوكُك ِمْديَیانَن َقَتُلوُهْم 
َفْوقَق َقْتَالُهْم: أَأوِويَي وَورَرااِقَم وَوُصورَر وَوُحورَر وَورَراابَع. َخْمَسَة ُمُلوكِك ِمْديَیانَن. 

َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِنَساَء ِمْديَیانَن وَوَبْلَعامَم ْبَن َبُعورَر َقَتُلوهُه ِبالسَّيْیِف. وَوَسَبى 
وَوأَأْطَفاَلُهْم، وَوَنَهُبواا َجِميیَع َبَهاِئِمِهْم، وَوَجِميیَع َمَوااِشيیِهْم وَوُكلَّ أَأْمَالِكِهْم. 

وَوأَأْحَرُقواا َجِميیَع ُمُدِنِهْم ِبَمَساِكِنِهْم، وَوَجِميیَع ُحُصوِنِهْم ِبالنَّارِر. وَوأَأَخُذوواا ُكلَّ 
لنَّْهِب ِمَن االنَّاسِس وَوااْلَبَهاِئِم، وَوأَأَتْواا إِإَلى ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارَر ااْلَغِنيیَمِة وَوُكلَّ اا

ااْلَكاِهِن وَوإِإَلى َجَماَعِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِبالسَّْبِي وَواالنَّْهِب وَوااْلَغِنيیَمِة إِإَلى ااْلَمَحلَِّة 
وَوأَأِلَعازَزاارُر ااْلَكاِهُن َفَخَرجَج ُموَسى  إِإَلى َعَرَباتِت ُموآآبَب االَِّتي َعَلى أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا.

وَوُكلُّ رُرؤَؤَساِء ااْلَجَماَعِة الْسِتْقَباِلِهْم إِإَلى َخارِرجِج ااْلَمَحلَِّة.  
 

َقَرأأنا َعْنُه في َحْلَقاتٍت َساِبَقٍة َلْم يَیُمْت َمْوتَت وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي أأننَّ َبْلَعامَم االَّذيي  
ْد كانَن ُهَو َمْن َقدَّمَم ِتْلَك االَمشورَرةَة االشِّرِّيیَرةَة إإلى االَمِلَك َباالقق ااألْبراارِر َكما َطَلَب ِمَن االرَّببِّ. َفَق
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وَوَقَتلواا رِرجاَلُهْم  االِمْديیاِنيیِّيیَنااْنَتَصُروواا َعلى  َبني إإْسراائيیَل بإْغوااِء َبني إإْسراائيیل. ِلَذِلَك، َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ
ذيیَن ُقِتلواا في َهذهِه االَحْربِب. االرِّجالِل االَّفي ِعداادِد َبْلَعامُم وَوكانَن . وَوُملوَكُهْم  

 
-14ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   18:  

 
َفَسَخَط ُموَسى َعَلى وُوَكَالِء ااْلَجيْیِش، رُرؤَؤَساِء ااُألُلوفِف وَورُرؤَؤَساِء ااْلِمَئاتِت 

َحيیًَّة؟ َهْل أَأْبَقيْیُتْم ُكلَّ أُأْنَثى «ااْلَقادِدِميیَن ِمْن ُجْنِد ااْلَحْربِب. وَوَقالَل َلُهْم ُموَسى: 
إِإننَّ هُؤَالِء ُكنَّ ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل، َحَسَب َكَالمِم َبْلَعامَم، َسَبَب ِخيَیاَنٍة ِللرَّببِّ ِفي أَأْمِر 

َفُغورَر، َفَكانَن ااْلَوَبُأ ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. َفاآلنَن ااْقُتُلواا ُكلَّ ذَذَكٍر ِمَن ااَألْطَفالِل. 
اَجَعِة ذَذَكٍر ااْقُتُلوَها. لِكْن َجِميیُع ااَألْطَفالِل ِمَن وَوُكلَّ ااْمَرأَأةٍة َعَرَفْت رَرُجًال ِبُمَض

االنَِّساِء االلََّوااِتي َلْم يَیْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة ذَذَكٍر أَأْبُقوُهنَّ َلُكْم َحيیَّاتٍت.  
 

َسُنتاِبُع َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!   
 

[االخاتمة]  
مم االبرنامج)(ُمَقدِّ  

–إإَلٌه ُقدُّووسٌس َفإنَُّه ال يَیَتهاوَونُن َمَع االَخِطيیَِّة  بارراا وَوَعادِدًلا. وَوألنَُّهُقدُّووًسا وَوَنْحُن َنْعُبُد إإَلًها  وَوال  
االَقديیِم  نا َقْد ُنْصَدمُم ِبما َنْقَرأأهُه في االَعْهِدِسيیَّما ِعْنَدما َتكونُن االُخِطيیَُّة َفخا َخطيیًراا ألووالدِدهِه. وَوَمَع أأنَّ

ااُهللا يُیعاِقُب َكانَن َفَقْد َتْعبيیًراا َعْن َمَحبَِّة ااِهللا ِلَشْعِبِه. َعِن االُحرووبِب وَواالَقْتِل، َفإننَّ َما َحَدثَث َكانَن 
ِمَن االُوقوعِع في االَخِطيیَِّة وَواالَهالكك. ُهَشْعَباالشُّعوبَب االَوَثِنيیََّة ِلَكْي يُیْنِقَذ   

 
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  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َفْهًما ِلَهِذهِه االَمبادِدئِئ االرُّووِحيیَِّة  االرَّببُّيُیْعطيیَك ع، ِهَي أأنْن َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِم

وَوَصالُتنا ألجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیَذكَِّركَك االرَّببُّ ِبَهِذهِه االَمبادِدئِئ وَوأأنْن يُیْعطيیَك ِنْعَمًة االَّتي دَدرَرْسناها َمًعا. 
ببُّ وَويَیْحَفَظَك في َمشيیَئِتِه يُیبارِرَكَك االرَّوَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن وَوإإرراادَدةًة ِلَتْطبيیِقها في َحيیاِتَك. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفاهه. وَورِرَض  
 


