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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  31:14–33:56 56: 33 – 14 :31 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us096# 592م: 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  االحادديي وَواالثَّالثيینااألْصحاحح َ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  
 

َسْوفَف َنَتَعلَُّم في َحْلَقِة االيَیْومِم أأننَّ االِحْكَمَة َتْقَتضي ِمنَّا أأنْن َنْعَتِرفَف ِبَخطايیانا أَأمامَم االرَّببِّ وَوأأنْن 
. وَوِعْنَدما َتطيیُع أأنْن ُنْخفي َخطايیانا َعِن ااِهللا االَعِليَِّنتوبَب َعْنها. َفِمَن االَحماَقِة أأنْن َنُظنَّ أأنَّنا َنْس

َنْعَتِرفُف ِبَخطايیانا وَوَنُتوبُب َعْنها، َفإننَّ ااَهللا يَیْغِفُرها َلنا وَويُیعيیُدنا إإلى أأْعماقِق االشَِّرَكِة االُحْلَوةِة َمَعُه.   
 

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

 
-14: 31ِسْفِر االَعَددد َنْقَرأأ في   18:  

 
رُرؤَؤَساِء ااُألُلوفِف وَورُرؤَؤَساِء ااْلِمَئاتِت َفَسَخَط ُموَسى َعَلى وُوَكَالِء ااْلَجيْیِش، 

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

ورَر، َفَكانَن ااْلَوَبُأ ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. َفاآلنَن ااْقُتُلواا ُكلَّ ذَذَكٍر ِمَن ااَألْطَفالِل. َفُغ
وَوُكلَّ ااْمَرأَأةٍة َعَرَفْت رَرُجًال ِبُمَضاَجَعِة ذَذَكٍر ااْقُتُلوَها. لِكْن َجِميیُع ااَألْطَفالِل ِمَن 

ْبُقوُهنَّ َلُكْم َحيیَّاتٍت.االنَِّساِء االلََّوااِتي َلْم يَیْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة ذَذَكٍر أَأ  
 

ِحيْیَن َنْقَرأأ في االَعْهِد االَقديیِم َعْن َقْتِل ااألْطفالِل وَواالنِّساِء وَوَحتَّى  ، يیا أأْصِدقائي،ُنْصَدمُم َقْد 
وَوُكلِّ َشيء! وَوَقْد ُنْصَدمُم أأْكَثَر ِحيْیَن َنْقَرأأ أأننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي َكانَن يَیأُمُر َبني إإْسراائيیَل  االَحيَیوااناتِت

َبْل إإنَُّه أَأَمَرُهْم ِبإْهالكِك االَكثيیِر ِمْن ِبَذِلك! َفَقْد َنهاُهْم َعْن َعْقِد أأييِّ ُمعاَهدااتٍت َمَع ااُألَمِم االَوَثِنيیَِّة. 
ِقيیامِم االرَّببِّ ِبَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااُألَمَم االَوَثِنيیََّة َكاَنْت وَوِلَكْي َنْفَهَم َسَبَب  ن.َهؤالِء االَوَثِنيیِّيی

َفَلْم َتُكْن ُهناكَك َخِطيیٌَّة َلْم يَیْفَعلوها. وَوكانَن ِمَن االصَّْعِب َعلى أأييِّ . ِجدااَتعيیُش َحيیاةًة أأْخالِقيیًَّة ُمْنَحطًَّة 
َشْخٍص أأنْن يَیعيیَش في ِتْلَك ااألْجوااِء دُدوْونَن أأنْن يَیَتَلوَّثَث ِبَشرِِّهْم وَوَفسادِدِهْم. َفَقْد َكاُنواا َكالسََّرطانِن 

اُله. يَیْنَبغي ااْسِتْئَصاالَخبيیِث االَّذيي   
 

االَّتي  االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّةَكأددااةٍة إلْنزاالِل االدَّيْینوَنِة االَعادِدَلِة ِبِتْلَك ااُهللا َشْعَبُه ااْسَتْخَدمَم  ِلَذِلَك، َفَقِد 
ُمُدنٍن ِبأْسِرها (ِبَمْن فيیها وَوفي َحاالتٍت ُمَعيیََّنٍة، َكانَن ااُهللا يَیأُمُر ِبَمْحِو كاَنْت ُمِصرَّةًة َعلى َعَدمِم االتَّْوَبة. 

ِهَي َعادِدَلٌة دَدااِئًما. ِبَعْدلِل ااِهللا، يَیْنَبغي أأنْن ال َنُشكَّ في أأننَّ دَديْینوَنَتُه يیماًنا ِمنَّا ). وَوإإِمْن ِنساٍء وَوأأْطفالٍل
، َفإنَّنا َنْعَلُم يَیقيیًنا أأننَّ ااَهللا ال يَیْظِلُم أَأَحًداا وَوَمَع أأنَّنا َقْد ال َنْفَهُم ِحْكَمَة ااِهللا ِمْن َقْتِل ااألْطفالِل وَواالنِّساِء

نوَنَتُه َعادِدَلة. وَوأأننَّ دَديْی  
 

. َفَقْد َكاَنْت َمَعُهْم االِمْديیاِنيیِّيیَنأَأْحَضروواا ِنساَء وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى َغِضَب ألننَّ االُمحارِربيیَن  
وَوَبًأ ااُهللا أَأرْرَسَل وَوِبَسَبِبِهنَّ، في االزِّنا وَوِعبادَدةِة ااألوْوثانن. َسَبًبا في ُسقوطِط َبني إإْسراائيیَل َهؤالِء االنِّساِء 

وَوَقْد أَأشارَر ُمْوسى ُهنا إإلى أأننَّ َبْلعامَم َكانَن وَوررااَء . أَأْهَلَك فيیِه أأرْرَبَعًة وَوِعْشريیَن أأْلًفا ِمْن َبني إإْسراائيیل
ِتْلَك االَمشورَرةِة االشِّرِّيیَرةة.   

 
أأننَّ ُمْوَسى َقالَل للُمقاِتليین: 20وو  19 يْینُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد  

 
َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّة َسْبَعَة أَأيیَّامٍم، وَوَتَطهَُّروواا ُكلُّ َمْن َقَتَل َنْفًسا، وَوأَأمَّا أَأْنُتْم َفاْنِزُلواا 

وَوُكلُّ َمْن َمسَّ َقِتيیًال، ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث وَوِفي االسَّابِع، أَأْنُتْم وَوَسْبيُیُكْم. وَوُكلُّ 
، وَوُكلُّ َمَتاعٍع ِمْن َثْوبٍب، وَوُكلُّ َمَتاعٍع ِمْن ِجْلٍد، وَوُكلُّ َمْصُنوعٍع ِمْن َشْعِر َمْعٍز

».َخَشٍب، ُتَطهُِّرووَنُه  
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أأيیَّامٍم.  ْخُرجواا َخارِرجَج االُمَخيیَِّم وَوأأنْن يَیَتَطهَُّروواا َسْبَعَةإإذًذاا، َكانَن يَیْنَبغي ِلَهؤالِء االُمقاِتليیَن أأنْن يَی 

-21َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَواهُه االُمقاِتلونن. وَوَقْد َشَمَل االتَّْطهيیُر ُكلَّ َما َسَب َبيیََّن  االَكاِهَن أَأِلَعازَزاارَر أأننَّ 24
  للُمقاِتليیَن َكيْیَف يَیكونُن َهذاا االتَّْطهيیر.

 
-25ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   َفَقْد أَأَمَر ُموَسى أأنْن ُتَقسََّم االَغناِئُم إإلى َعْن َتْقسيیِم االَغناِئم.  47

–ِنْصَفيْیِن َبْعَد َحْصِرها  ااألووَّلُل ِلِرجالِل االَحْربِب ااالْثَنْي َعَشَر أأْلًفا االَّذيیَن  َعلى أأنْن يُیْعَطى االنِّْصُف 
وَوَقْد أأِمَر االُمحارِربونَن ِبَتْقديیِم . َعرَُّضواا أأْنُفَسُهْم للَمْوتِت، وَوأأنْن يُیْعطى االنِّْصُف االَثاني ِلَجميیِع االشَّْعِب

َكَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي للشَّْعِب َخْمِسِمَئة. إإلى  وَوااِحٍدِبِنْسَبِة إإلى االَكَهَنِة ِمَن االنِّْصِف االَخاصصِّ ِبِهْم َتْقِدَمٍة 
ألننَّ َعَددَد (َخْمسيین إإلى  وَوااِحٍدِبِنْسَبِة  أأنْن يُیَقدُِّمواا َتْقِدَمًة إإلى االلَّاوِويیِّيیَن ِمَن االنِّْصِف االَخاصصِّ ِبِهْم

ْكراامِم االلَّاوِويیِّيیَن ألنَُّهْم َكاُنواا بإ االرَّببِّ َنرىى ُهنا ااْهِتمامَموَو. )االلَّاوِويیِّيیَن َكانَن يَیزيیُد ِبَكثيیر َعْن َعَددِد االَكَهَنة
يُیْشِرفونَن َعلى ُطقوسِس االِعبادَدةِة وَوِخْدَمِة َخيْیَمِة ااالْجِتماعع.   

 
-48: 31ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد   54:  

 
ااُألُلوفِف ُثمَّ َتَقدَّمَم إِإَلى ُموَسى ااْلُوَكَالُء االَِّذيیَن َعَلى أُأُلوفِف ااْلُجْنِد، رُرؤَؤَساُء 

َعِبيیُدكَك َقْد أَأَخُذوواا َعَددَد رِرَجالِل ااْلَحْربِب «وَورُرؤَؤَساُء ااْلِمَئاتِت، وَوَقاُلواا ِلُموَسى: 
االَِّذيیَن ِفي أَأيْیِديیَنا َفَلْم يُیْفَقْد ِمنَّا إِإْنَسانٌن. َفَقْد َقدَّْمَنا ُقْرَبانَن االرَّببِّ، ُكلُّ وَوااِحٍد َما 

وَوأَأَساوِورَر وَوَخَوااِتَم وَوأَأْقَرااًطا وَوَقَالِئَد، ِللتَّْكِفيیِر َعْن  وَوَجَدهُه، أَأْمِتَعَة ذَذَهٍب: ُحُجوًال
َفَأَخَذ ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارُر ااْلَكاِهُن االذََّهَب ِمْنُهْم، ُكلَّ أَأْمِتَعٍة ». أَأْنُفِسَنا أَأَمامَم االرَّببِّ

ِستََّة َعَشَر أَأْلًفا َمْصُنوَعٍة. وَوَكانَن ُكلُّ ذَذَهِب االرَِّفيیَعِة االَِّتي رَرَفُعوَها ِللرَّببِّ 
وَوَسْبَع ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن َشاِقًال ِمْن ِعْنِد رُرؤَؤَساِء ااُألُلوفِف وَورُرؤَؤَساِء ااْلِمَئاتِت. أَأمَّا 

رِرَجالُل ااْلُجْنِد َفاْغَتَنُمواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِلَنْفِسِه. َفَأَخَذ ُموَسى وَوأَأِلَعازَزاارُر ااْلَكاِهُن 
وَوااْلِمَئاتِت وَوأَأَتيَیا ِبِه إِإَلى َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع َتْذَكارًراا  االذََّهَب ِمْن رُرؤَؤَساِء ااُألُلوفِف

ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل أَأَمامَم االرَّببِّ.  
 

َقادَدةُة ِفَرقِق االَجيْیِش إإلى ُمْوَسى َعْن أَأْمٍر َعجيیٍب َحقا. َفَقْد َتَقدَّمَم َنْقَرأأ ُهنا، يیا أأْصِدقائي،  
َهذاا ااألْمَر َغيْیُر ْربِب دُدوْونَن أأنْن يُیْفَقَد رَرُجٌل وَوااِحٌد ِمْنُهم! وَوال َشكَّ أأننَّ وَوأأْخَبرووهُه أأنَُّهْم َعادُدوواا ِمَن االَح

َمألوفٍف االَبتََّة في أأييِّ َحْربٍب. وَوَقْد أَأدْدرَركَك َهؤالِء أأننَّ َما َحَدثَث ُهَو َنتيیَجُة َعَمِل ااِهللا االَعظيیِم في 
ْقَتَطُعوها ِمْن َنصيیِبِهْم ِمَن االَغناِئم. وَوَقْد َقاُلواا ِلُمْوسى إإننَّ ووَقْد َقدَّمَم َهؤالِء َتْقِدَمَة ُشْكٍر ِهللا ااوَوْسِطِهم. 

أَأمامَم االرَّببِّ. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد أَأرراادُدوواا أأنْن يُیَعبِّروواا َعِن َهِذهِه االتَّْقِدَمَة ِهَي للتَّْكفيیِر َعْن أأْنُفِسِهْم 
َك االَحْربب. وَوَقْد َتَقبََّل ُمْوَسى وَورَرئيیُس االَكَهَنِة ِتْلَك ُشْكِرِهْم للرَّببِّ ألنَُّه َفدااُهْم ِمَن االَمْوتِت في ِتْل

– َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع وَوَقدََّماهُه للرَّببِّ َتْذكارًراا ِلَبني إإْسراائيیلإإلى بالذََّهِب ُهم وَوأَأَتيیا االتَّْقِدَمَة ِمْن أأيْي ِلَكْي  
ااِهللا االَعجيیِب في ذَذِلَك ااالْنِتصارر.  َعَمَليَیَتَذكَُّروواا دَدااِئًما   

 
اَء َسرُرؤَؤَفَنْقَرأأ أأننَّ  وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االَعَددد 

ْعِي ِسْبَطْي رَرأأووبيین وَوَجادد َتَطلَُّعواا إإلى ااألرْرضِض َشْرقَق ااُألرْردُدننِّ وَورَرأأوواا أأنَّها ِخْصَبة وَوَتْصُلُح ِلَر
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اا إإليیِه أأنْن يَیْسَمَح َلُهم أأنْن يَیأُخذوواا َهِذهِه ااألرْرضَض نصيیًبا ووَوَطَلُب االَموااشي. وَوحيینئٍذ َتَقدَُّمواا إإلى ُموَسى
إِإنْن وَوَجْدَنا ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك َفْلُتْعَط : "َلُهْم دُدوْونَن أأنْن يَیْعُبروواا َمَع َباقي ااألْسباطِط إإلى أأرْرضِض االَمْوِعد

". َعِبيیِدكَك ُمْلًكا، وَوَال ُتَعبِّْرَنا ااُألرْردُدننَّهِذهِه ااَألرْرضُض ِل  
 

-6في ااألْعداادد وَوَقالَل َلُهْم  َبِني َجادٍد وَوَبِني رَرأأووَبيْیَنااْسَتْنَكَر َطَلَب ُمْوَسى َلِكنَّ وَو  15 :  
 

َتُصدُّوونَن َهْل يَیْنَطِلُق إِإْخَوُتُكْم إِإَلى ااْلَحْربِب، وَوأَأْنُتْم َتْقُعُدوونَن هُهَنا؟ َفِلَماذَذاا 
ُقُلوبَب َبِني إِإْسَرااِئيیَل َعِن ااْلُعُبورِر إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطاُهُم االرَّببُّ؟ هَكَذاا َفَعَل 

آآَباؤُؤُكْم ِحيیَن أَأرْرَسْلُتُهْم ِمْن َقادَدشَش َبْرِنيیَع ِليَیْنُظُروواا ااَألرْرضَض. َصِعُدوواا إِإَلى 
وبَب َبِني إِإْسَرااِئيیَل َعْن دُدُخولِل وَواادِديي أَأْشُكولَل وَوَنَظُروواا ااَألرْرضَض وَوَصدُّوواا ُقُل

ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطاُهُم االرَّببُّ. َفَحِمَي َغَضُب االرَّببِّ ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم وَوأَأْقَسَم 
َقاِئًال: َلْن يَیَرىى االنَّاسُس االَِّذيیَن َصِعُدوواا ِمْن ِمْصَر، ِمِن ااْبِن ِعْشِريیَن َسَنًة 

ْمُت ِإلْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب، َألنَُّهْم َلْم َفَصاِعًداا، ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْقَس
يَیتَِّبُعوِني َتَماًما، َما َعَداا َكاِلَب ْبَن يَیُفنََّة ااْلِقِنزِّييَّ وَويَیُشوعَع ْبَن ُنونَن، َألنَُّهَما 

ااْلَبرِّيیَِّة  ااتََّبَعا االرَّببَّ َتَماًما. َفَحِمَي َغَضُب االرَّببِّ َعَلى إِإْسَرااِئيیَل وَوأَأَتاَهُهْم ِفي
أَأرْرَبِعيیَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ ااْلِجيیِل االَِّذيي َفَعَل االشَّرَّ ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ. َفُهَوذَذاا 
أَأْنُتْم َقْد ُقْمُتْم ِعَوًضا َعْن آآَباِئُكْم، َتْرِبيَیَة أُأَناسٍس ُخَطاةٍة، ِلَكْي َتِزيیُدوواا أَأيْیًضا 

َرااِئيیَل. إِإذَذاا اارْرَتَددْدُتْم ِمْن وَورَرااِئِه، يَیُعودُد يَیْتُرُكُه ُحُموَّ َغَضِب االرَّببِّ َعَلى إِإْس
».أَأيْیًضا ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، َفُتْهِلُكونَن ُكلَّ هَذاا االشَّْعِب  

 
َقالَل َلُهْم ُمْوَسى إإنَُّه َليْیَس ِمَن االلَّاِئِق أأنْن يَیأُخذوواا َهِذهِه ااألرْرضَض وَوأأنْن ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقْد  

أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَقْد أأْخَبَرُهْم ِلَتَملُِّك  إإْخَوُتُهْم في ُحرووبٍبيیها َمَع َموااِشيیُهْم َبيْیَنما يَیْنَطِلُق يَیْسَتِقرُّوواا ف
أأيْیًضا أأنَُّه إإنْن َسَمَح َلُهْم ِبَذِلَك فإنَُّهْم َسيَیكونونَن َسَبًبا في َتكاُسِل َبِقيیَِّة ااألْسباطِط َعِن ااْمِتالكِك ااألرْرضِض 

ببُّ ِبها. االَّتي وَوَعَدُهُم االرَّ  
 

ِبِبناِء َحظاِئَر ِلَموااِشيیُهْم وَوَمنازِزلَل أأنْن يَیْسَمَح َلُهْم  ُمْوَسىِمْن االسِّْبَطيْیِن  اُءَسرُرؤَؤِحيْیَنئٍذ، َطَلَب  
 َنِصيْیَبُهْم ِمْنَبني إإْسراائيیَل إإلى أأنْن يَیَتَملَُّكواا َفإنَُّهْم َسيُیرااِفقونَن آآِمَنًة ِلعائالِتِهْم. َفإنْن َسَمَح َلُهْم ِبَذِلَك 

. وَوَقْد وَوَعدووهُه أأنَُّهْم َلْن يَیعودُدوواا إإلى دِديیارِرِهْم إإلَّا َبْعَد أأنْن يَیْطَمِئنُّواا أأننَّ ُكلَّ ِسْبٍط َقْد أَأَخَذ َكْنعاننأأرْرضِض 
. ااُألرْردُدنّنفي ااألرْرضِض َشْرقَق َنصيیَبُه ِمْن أأرْرضِض َكْنعانن، وَوأأنَُّهْم َسيَیْكَتفونَن ِبَنصيیِبِهِم   

 
-20َسِمَع ُمْوَسى َكالَمُهْم َقالَل َلُهْم (في ااألْعداادد وَوَلمَّا   24 :(  

 
إِإنْن َفَعْلُتْم هَذاا ااَألْمَر، إِإنْن َتَجرَّدْدُتْم أَأَمامَم االرَّببِّ ِلْلَحْربِب، «َفَقالَل َلُهْم ُموَسى: 

ِمْن أَأَماِمِه، وَوَعَبَر ااُألرْردُدننَّ ُكلُّ ُمَتَجرِّدٍد ِمْنُكْم أَأَمامَم االرَّببِّ َحتَّى َطَردَد أَأْعَدااَءهُه 
وَوأُأْخِضَعِت ااَألرْرضُض أَأَمامَم االرَّببِّ، وَوَبْعَد ذذِلَك رَرَجْعُتْم، َفَتُكوُنونَن أَأْبِريَیاَء ِمْن 

َنْحِو االرَّببِّ وَوِمْن َنْحِو إِإْسَرااِئيیَل، وَوَتُكونُن هِذهِه ااَألرْرضُض ُمْلًكا َلُكْم أَأَمامَم االرَّببِّ. 
نَُّكْم ُتْخِطُئونَن إِإَلى االرَّببِّ، وَوَتْعَلُمونَن َخِطيیََّتُكُم وَولِكْن إِإنْن َلْم َتْفَعُلواا هَكَذاا، َفِإ
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االَِّتي ُتِصيیُبُكْم. اِاْبُنواا َألْنُفِسُكْم ُمُدًنا َألْطَفاِلُكْم وَوِصيَیًراا ِلَغَنِمُكْم. وَوَما َخَرجَج ِمْن 
». أَأْفَوااِهُكُم ااْفَعُلواا  

 
:33االَعَددد َنْقَرأأ في ِبِفْعِل ذَذِلَك، وَوَبْعَد أأنْن َتَعهَُّدوواا    

 
َفَأْعَطى ُموَسى َلُهْم، ِلَبِني َجادٍد وَوَبِني رَرأُأووَبيْیَن وَوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ْبِن 
يُیوُسَف، َمْمَلَكَة ِسيیُحونَن َمِلِك ااَألُمورِريیِّيیَن وَوَمْمَلَكَة ُعوجٍج َمِلِك َباَشانَن، 

ااَألرْرضَض َمَع ُمُدِنَها ِبُتُخومِم ُمُدنِن ااَألرْرضِض َحَوااَليْیَها.  
 

َجادد وَوِسْبَط وَوإإذذاا َنَظْرنا، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْمِر ِمْن وُوْجَهِة َنَظٍر رُروْوِحيیٍَّة، َنِجُد أأننَّ سْبَط  
ِنْصَف ِسْبِط َمَنسَّى ااْختارُروواا ألْنُفِسِهْم أأرْرًضا َغيْیَر ااألرْرضِض االَّتي أَأرراادَد االرَّببُّ أأنْن يُیْعطيیها رَرأأووبيین وَو

ااُألمورَر االَّتي أَأصاَبْت َبني ْن َنْهِر ااُألرْردُدننِّ. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیْخِبُرنا أأننَّ في االِجَهِة االُمقاِبَلِة ِم َلُهْم
َفَقْد َكاَنْت . إِإَليْیَنا أَأوَوااِخُر االدُُّهورر أَأَصاَبْتُهْم ِمَثاًال، وَوُكِتَبْت ِإلْنَذاارِرَنا َنْحُن االَِّذيیَن ااْنَتَهْتإإْسراائيیَل 

َتْرِمُز إإلى ُعبودِديیَِّة االَخِطيیَّة. وَوكانَن ُخرووُجُهْم ِمْن أأرْرضِض االُعبودِديیَِّة يَیْرِمُز إإلى ُعبودِديیَُّتُهْم في ِمْصَر 
َبْعَد االتََّحرُّرِر ِمْن ُسْلطانِن االَخِطيیَِّة وَوُقيیودِد االُعبودِديیَّة.  االِوالدَدةِة االرُّووِحيیَِّة وَواالَعالَقِة االَجديیَدةِة َمَع ااِهللا  

 
إننَّ َهؤالِء ااْخَتارُروواا ألْنُفِسِهْم أأرْرًضا أأخرىى َغيْیَر ااألرْرضِض االَّتي َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفوَو 

وواا ِمَن االُعبودديیَِّة ررَتَحرااْختارَرها االرَّببُّ َلُهْم وَووَوَعَدُهْم ِبها. وَوَهذاا يَیْرِمُز إإلى االُمؤِمنيیَن االَّذيیَن 
َفَقِد ااْخَتارُروواا ألْنُفِسِهْم أأنْن يَیعيیُشواا َحَسَب َمسيیح. وَواالَخِطيیَِّة وَوَلِكنَُّهُم َلْم يَیْدُخلواا إإلى ِمْلِء االَحيیاةِة َمَع اال

َحيیاةًة َقاِحَلًة َشبيیَهًة  االَجَسِد، ال َحَسَب االرُّووحح. ِلَذِلَك فإننَّ ُهناكَك ُمؤِمنيیَن َمسيیحيیِّيیَن َما زَزااُلواا يَیعيیشونَن
ا ااُهللا َلُهْم. بالَحيیاةِة في االَبرِّيیَِّة ألنَُّهْم رَرَفُضواا ِمْلَء االَبَرَكِة االَّتي َقدََّمه  

 
إِإنْن َلْم َتْفَعُلواا هَكَذاا، َفِإنَُّكْم ُتْخِطُئونَن َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ ُمْوَسى َحذَّرَر َهؤالِء َقاِئًلا: "وو 

وَويیا َلُه ِمْن َتْحذيیٍر َقِوييٍّ ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا! َفإنْن  ".إِإَلى االرَّببِّ، وَوَتْعَلُمونَن َخِطيیََّتُكُم االَِّتي ُتِصيیُبُكْم
َفإننَّ َخطيیَئَتنا َسُتالِحُقنا دَدااِئًما إإلى أأنْن َنتوبَب َعْنها أأوْو أَأْخَطأنا إإلى االرَّببِّ وَوَلْم َنُتْب َعْن َخطيیَئِتنا، 

وَوَال َخِفيٌّ َلْن يُیْعَرفَف. ِلذِلَك ُكلُّ َما ُقْلُتُموهُه َليْیَس َمْكُتومٌم َلْن يُیْسَتْعَلَن، َنْهِلَك ِبها. وَوَقْد َقالَل يَیسوعُع: "
َنْقَرأأ ". وَوِفي االظُّْلَمِة يُیْسَمُع ِفي االنُّورِر، وَوَما َكلَّْمُتْم ِبِه ااُألذْذنَن ِفي ااْلَمَخادِدعِع يُیَنادَدىى ِبِه َعَلى االسُُّطوحِح

انٌن وَوَمْكُشوفٌف ِلَعيْیَنْي ذذِلَك االَِّذيي َمَعُه ُعْريَی" أأننَّ ُكلَّ َشْيٍء 13: 4في االرَّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيین 
وَوَكْم َنْشُكُر االرَّببَّ يَیسوعَع ". االَِّذيي يَیْزرَرُعُه ااِإلْنَسانُن إِإيیَّاهُه يَیْحُصُد أَأيْیًضاوَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا أأننَّ "". أَأْمُرَنا

َعِن االَمْغِربب. االَمسيیَح ألنَُّه دَدَفَع أأْجَرةَة َخطايیانا وَوأَأْبَعَدها َعْنها َكُبْعِد االَمْشِرقِق  
 

َفَنِجُد ُمَلخًَّصا وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأْصِدقائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االَعَددد  
–ِلَمرااِحِل َسيْیِر َبني إإْسراائيیَل  وَوَصُلواا أأرْرضَض ااْبِتدااًء ِمْن ُخرووِجِهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر إإلى أأنْن  

وَويَیْبَتَدئُئ َهذاا ااألْصحاحُح ِبَهِذهِه االَكِلماتِت:االَمْوِعد. ِلَذِلَك فإننَّ َهذاا ااألْصحاحَح يَیْحويي أأْسماًء َكثيیَرةة.   
 

هِذهِه رِرْحَالتُت َبِني إِإْسَرااِئيیَل االَِّذيیَن َخَرُجواا ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِبُجُنودِدِهْم َعْن يَیِد 
وَسى َمَخارِرَجُهْم ِبِرْحَالِتِهْم َحَسَب َقْولِل االرَّببِّ. ُموَسى وَوَهارُروونَن. وَوَكَتَب ُم
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وَوهِذهِه رِرْحَالُتُهْم ِبَمَخارِرِجِهْم: اِارْرَتَحُلواا ِمْن رَرَعْمِسيیَس ِفي االشَّْهِر ااَألووَّلِل، ِفي 
ااْليَیْومِم ااْلَخاِمِس َعَشَر ِمَن االشَّْهِر ااَألووَّلِل، ِفي َغِد ااْلِفْصِح. َخَرجَج َبُنو 

ِبيَیٍد رَرِفيیَعٍة أَأَمامَم أَأْعيُیِن َجِميیِع ااْلِمْصِريیِّيیَن، إِإذْذ َكانَن ااْلِمْصِريیُّونَن  إِإْسَرااِئيیَل
يَیْدِفُنونَن االَِّذيیَن َضَربَب ِمْنُهُم االرَّببُّ ِمْن ُكلِّ ِبْكٍر، وَواالرَّببُّ َقْد َصَنَع ِبآِلَهِتِهْم 

ُلواا ِفي ُسكُّوتَت. َفارْرَتَحَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِمْن رَرَعْمِسيیَس وَوَنَز أَأْحَكاًما.  
 

-37ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   39 :  
  

َفَصِعَد  ثمَّ اارْرَتَحُلواا ِمْن َقادَدشَش وَوَنَزُلواا ِفي َجَبِل ُهورٍر ِفي َطَرفِف أَأرْرضِض أَأدُدوومَم.
َهارُروونُن ااْلَكاِهُن إِإَلى َجَبِل ُهورٍر َحَسَب َقْولِل االرَّببِّ، وَوَماتَت ُهَناكَك ِفي االسََّنِة 
ااَألرْرَبِعيیَن ِلُخُرووجِج َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر، في االشَّْهِر االَخاِمِس ِفي 

وَوِعْشِريیَن َسَنًة ِحيیَن َماتَت  ااَألووَّلِل ِمَن االشَّْهِر. وَوَكانَن َهارُروونُن ااْبَن ِمَئٍة ووَثَالثٍث
ِفي َجَبِل ُهورٍر.   

 
-50ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   54:  

 
َكلِّْم َبِني «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى ِفي َعَرَباتِت ُموآآبَب َعَلى أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا َقاِئًال: 

ضِض َكْنَعانَن، َفَتْطُردُدوونَن ُكلَّ إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل َلُهْم: إِإنَُّكْم َعاِبُروونَن ااُألرْردُدننَّ إِإَلى أَأرْر
ُسكَّانِن ااَألرْرضِض ِمْن أَأَماِمُكْم، وَوَتْمُحونَن َجِميیَع َتَصاوِويیِرِهْم، وَوُتِبيیُدوونَن ُكلَّ 
أَأْصَناِمِهِم ااْلَمْسُبوَكِة وَوُتْخِرُبونَن َجِميیَع ُمْرَتَفَعاِتِهْم. َتْمِلُكونَن ااَألرْرضَض 

يْیُتُكُم ااَألرْرضَض ِلَكْي َتْمِلُكوَها، وَوَتْقَتِسُمونَن وَوَتْسُكُنونَن ِفيیَها َألنِّي َقْد أَأْعَط
ااَألرْرضَض ِباْلُقْرَعِة َحَسَب َعَشاِئِرُكْم. اَاْلَكِثيیُر ُتَكثُِّروونَن َلُه َنِصيیَبُه وَوااْلَقِليیُل 

ُتَقلُِّلونَن َلُه َنِصيیَبُه. َحيْیُث َخَرَجْت َلُه ااْلُقْرَعُة َفُهَناكَك يَیُكونُن َلُه. َحَسَب أَأْسَباطِط 
آآَباِئُكْم َتْقَتِسُمونَن.   

 
وَواالَمعاِبِد االَوَثِنيیَّة. وَوَقْد ِبَهْدمِم ااألْصنامِم وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا أَأَمَر َبني إإْسراائيیَل  

أَأَمَرُهْم أأيْیًضا ِبَتْقسيیِم ااألرْرضِض َبيْیَن ااألْسباطِط بالُقْرَعة.   
 

:56وو  55 االَعَددَديْینَنْقَرأأ في وَوأأخيیًراا،   
 

وَوإِإنْن َلْم َتْطُردُدوواا ُسكَّانَن ااَألرْرضِض ِمْن أَأَماِمُكْم يَیُكونُن االَِّذيیَن َتْسَتْبُقونَن ِمْنُهْم 
أَأْشَوااًكا ِفي أَأْعيُیِنُكْم، وَوَمَناِخَس ِفي َجَوااِنِبُكْم، وَويُیَضايِیُقوَنُكْم َعَلى ااَألرْرضِض 

».ِبُكْم َكَما َهَمْمُت أَأنْن أَأْفَعَل ِبِهْم االَِّتي أَأْنُتْم َساِكُنونَن ِفيیَها. َفيَیُكونُن أَأنِّي أَأْفَعُل  
 

َسيَیكونُن َعْثَرةًة للشَّْعِب. َفالَخِطيیَُّة ُمْعِديَیٌة َكانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ َبقاَء َهؤالِء االسُّكَّانِن في ااألرْرضِض  
 وننُهْم َسيَیكوُنِمَن ااألرْرضِض، َفإنَّ وَوَخطيیَرةٌة ِجداا. وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّهْم إإنْن َلْم يَیْطُرددوواا ااُألَمَم االَوَثِنيیََّة
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وَوَبَدًلا ِمْن أأنْن َتكونَن ااألرْرضُض أأرْرضَض ُعيیوِنِهْم وَوِمْثَل االَمناِخِس في َخوااِصِرِهْم. في ااألْشوااكِك ِمْثَل 
َسالمٍم، َسَتكونُن أأرْرضَض ِضيْیٍق وَوااْضِطراابٍب.   

 
وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّهْم إإنِن ااْسَتهاُنواا وَوَقْد َحذَّرَر االرَّببُّ َشْعَبُه ِمْن ُعقوَبِة َعَدمِم إإطاَعِة وَوَصايیاهه.  

ىى َسْوفَف َنَروَوِبَكالِمِه َفإنَُّه َسيَیْنِزعُع َعْنُهْم َبَرَكَتُه وَوَسالَمُه وَويُیعاِقُبُهْم ِبما َسيُیعاِقُب ِبِه ِتْلَك االشُّعوبب. 
َبني إإْسراائيیَل ااْسَتهاُنواا ِبَكالمِم ااِهللا َفَصارَرتْت ِتْلَك االشُّعوبُب َمْصَدرَر َشقاٍء رٍر الِحَقٍة أأننَّ في أأْسفا

دَدااِئًما ألنَّها ِلَخيْیِرنا وَوَسالِمنا. آآميین! َنَتَعلَُّم َهذاا االدَّرْرسَس وَوَنْفَعُل َمشيیَئَة ااِهللا ناوَوَتعاَسٍة َلُهْم. وَوَليْیَت  
 
 

[االخاتمة]  
رنامج)(ُمَقدِّمم االب  

، ااْقَتَرفَف َبنو إإْسراائيیَل َخَطًأ ِبَسَبِب ُشروورِرِهْم وَوآآثاِمِهْم االِمْديیاِنيیِّيینإلبادَدةِة ِعْنَدما َحانَن االَوْقُت 
َفَعُلواا َما اارْرَتأووهُه ُمناِسًبا في أأْعيُیِنِهْم. َبْل  ،َلْم يَیْفَعُلواا َما أَأَمَرُهُم ااُهللا ِبِهَفُهْم  .أأييُّ وَوااِحٍد ِمنَّافيیِه َقْد يَیَقُع 

. َعوااِقَب َعَدمِم َطاَعِتنا َلُهوَوِعْنَدما ال ُنطيیُع أَأووااِمَر االرَّببِّ وَووَوَصايیاهه، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَوقََّع   
 

"ْتَشك سميیث" االرَّااعي  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، االَعَدددِسْفِر ِمْن  ةِةلألْصحاحاتِت ااألخيیَر(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم،   
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

االَجَسد. أأْعمالِل إإننَّ َنْهَر ااُألرْردُدننِّ يَیْرِمُز إإلى االَمْوتِت َعِن االَحيیاةِة االَقديیَمِة وَوااإلْنسانِن االَعتيیِق وَو
وَوإإلى االسُّلوكِك في االرُّووحح. وَوَمَع  دُدخولِل االَحيیاةِة االَجديیَدةِةوَوَقْد َكانَن دُدخولُل أأرْرضِض االَمْوِعِد يَیْرِمُز إإلى 

ُهناكَك االَعديیَد ِمَن االُحرووبِب االرُّووِحيیَِّة االَّتي يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنخوَضها، َفإنَّنا َنْتَبُع َقاِئًداا َعظيیًما  أأننَّ
ببُّ بالَبَرَكِة وَواالَخيْیِر إإنْن أَأَطْعناهُه وَوَسَلْكنا وَوَقْد وَوَعَدنا االرََّقادِدرًراا أأنْن يُیَشجَِّعنا وَوأأنْن يَیقودَدنا إإلى االنَّْصر. 

في َمشيیَئِتِه. ِلَذِلَك، َصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتعيیَش َحيیاةَة االطَّاَعِة ِلَكْي َتْخَتِبَر االنُّْصَرةَة 
وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن َتَتَمتََّع ِبَعالَقٍة َحميیَمٍة َمَع ااِهللا االَحيِّ، وَوأأنْن وعع. في االَمسيیِح يَیُس

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفَتْخَتِبَر َفَرَحُه وَوَسالَمُه وَوُنْصَرَتُه َعلى َحيیاةِة االَجَسد.   
 


