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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Numbers  34:1–36:13 13: 36 – 1 :34 االَعَدددِسْفر 

 wt_c20_us097# 593م: 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
 االرَّااِبِع ْفِرسِّلاا لألْصَحاَحاتِت ااألخيیَرةِة ِمَندِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك  االَعَدددِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة إإذْذ َسُنْصغي إإلى  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر 
سميیث".  

 
 ااَهَذِمْن  وَواالثَّالثيین االرَّااِبِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك االَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

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

َفَمَع أأننَّ َعدااَلَتُه َتْقَتضي أأنْن َشرااِئَع ااِهللا َعَمِليیٌَّة وَوُمَتِرفَِّقٌة ِبنا. في َحْلَقِة االيَیْومِم أأننَّ َنرىى َسْوفَف 
يُیعاِمُلنا ِبْرْفٍق ِعْنَدما ال ُنصيیُب االَهَدفَف االَّذيي َفإننَّ رَرْحَمَتُه َتْقَتضي أأنْن  َعلى َخطايیانا،يُیعاِقَبنا 

َما يُیْعَرفُف َعلى َهذاا االَمْبَدأِأ ِمْن ِخاللِل في َهذاا االسِّْفِر دَدليیًلا َساِطًعا وَوَسْوفَف َنَرىى وَوَضَعُه ِلَحيیاِتنا. 
. ِبُمُدنِن االَمْلَجأ  

 
ااْبِتدااًء  االَعَدددِسْفِر  ِمْنوَوأأخيیٍر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

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

 
ااألْعداادد وَوَنِجُد في َلَقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددد.  
1- ُنْقَطٍة َما االُحدوودُد االَجنوِبيیَُّة ِمْن َخطُّ ْبَدأُأ يَیوَو. َكْنعاننااألْصحاحِح وَوْصًفا ِلُحدوودِد أأرْرضِض ِمْن َهذاا  12

وُوُصوًلا إإلى َجنوبِب  ِصيْین َبرِّيیََّةُمتَِّجًها َغْرًبا وَوُمْخَتِرًقا َبْحِر االِمْلِح (أأيِي االَبْحِر االَميیِِّت) في َجنوبِب 
ِبَقْريَیَتيْیِن َتَقعانن إإلى االشَّمالِل االَغْرِبيِّ ِمْن َقادَدشش وَوُهما: وَويَیُمرُّ َخطُّ االُحدوودِد ُثمَّ يَیْلَتفُّ َقادَدشْش َبْرنيیع. 

َشماًلا َنْحَو االَبْحِر ااألْبيَیِض االُمَتَوسِِّط وَويَیْنَتهي . ُثمَّ يَیُدوورُر االتَّْخُم "َعْصُمونَن" وَو" َحَصِر أَأددَّاارَر"
االَبْحِر أأمَّا االُحدوودُد االَغْرِبيیَُّة َفكاَنْت َتَتَمثَُّل في ِمْصَر. ااْلِتقاؤُؤهُه بالَبْحِر ِعْنَد وَواادٍد َضيیٍِّق يُیْعَرفُف ِبواادديي 

. وَوكاَنِت االُحدوودُد االشَّماِليیَُّة َتْبَتِدئُئ ِمَن ُمُدِنِه وَوَموااِنِئهِبُكلِّ  )االُمَتَوسِِّطااألْبيَیِض االَبْحِر االَكبيیِر (أأيِي 
 وَوأأخيیًراا َفإننَّ االُحدوودَد االشَّْرِقيیََّة". َحَصْر ِعيْیَناننوَوَتْنَتهي ِبَمكانٍن يُیْدعى " االَبْحِر ااألْبيَیِض االُمَتَوسِِّط

تَِّجُه َجنوًبا وُوصوًلا إإلى االَبْحِر االَميیِّت. َتْبَدأأ ِمْن "َحصر ِعيْیَنانن" وَوَت  
 

-13وَوَبْعَد أأنْن َعيیََّن ااُهللا ُحدوودَد أأرْرضِض َكْنَعانَن ِلَشْعِبِه، أَأَمَر ُمْوَسى (في ااألْعداادد   ) ِبَتْقسيیِم 15
َقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ وَوَقْد رَرأأيْینا في االَحْلااألرْرضِض بالُقْرَعِة َعلى ااألْسباطِط االتِّْسَعِة وَوِنْصِف ِسْبَط َمَنسَّى. 

ِسْبَط رَرأأووبيین وَوِسْبَط َجادد وَونْصَف ِسْبِط َمَنسَّى ااْختارُروواا أأنْن يَیْبقواا َشْرقَق ااُألرْردُدننِّ.   
 

-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   18 :  
 

هَذاانِن ااْسَما االرَُّجَليْیِن االلََّذيْیِن يَیْقِسَمانِن َلُكُم «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 
ااَألرْرضَض: أَأِلَعازَزاارُر ااْلَكاِهُن وَويَیُشوعُع ْبُن ُنونَن. وَورَرِئيیًسا وَوااِحًداا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط 

َتْأُخُذوونَن ِلِقْسَمِة ااَألرْرضِض.   
 

ِلَتْقسيیِم ااألرْرضِض، َعلى أأنْن يُیعاوِوَنُهما  َعازَزاارَر االَكاِهَن وَويَیشوعَع ْبَن ُنْوننإإذًذاا، َفَقِد ااْخَتارَر ااُهللا أأِل 
-19ألْعداادد اافي ذَذِلَك َعَشَرةُة رِرجالٍل آآَخروونَن يُیَمثِّلونَن ااألْسباطَط االَباِقيَیَة. ووَنْقَرأُأ في   أأْسماَء 29

ااألْسباطِط وَوأأْسماَء رُرؤَؤَساِئِهم.   
 

ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ في  وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى 
-1ااألْعداادد  5 :  

 
أَأوْوصِص «ُثمَّ َكلََّم االرَّببُّ ُموَسى ِفي َعَرَباتِت ُموآآبَب َعَلى أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا َقاِئًال: 

ًنا ِللسََّكِن، وَوَمَسارِرحَح َبِني إِإْسَرااِئيیَل أَأنْن يُیْعُطواا االالَّوِويیِّيیَن ِمْن َنِصيیِب ُمْلِكِهْم ُمُد
ِلْلُمُدنِن َحَوااَليْیَها ُتْعُطونَن االالَّوِويیِّيیَن. َفَتُكونُن ااْلُمُدنُن َلُهْم ِللسََّكِن وَوَمَسارِرُحَها 

َتُكونُن ِلَبَهاِئِمِهْم وَوأَأْمَوااِلِهْم وَوِلَساِئِر  )ِبِتْلَك االُمُدنِنُمحيیَطُة (أأيِي ااألررااضي اال
َحيَیَوااَناِتِهْم. وَوَمَسارِرحُح ااْلُمُدنِن االَِّتي ُتْعُطونَن االالَّوِويیِّيیَن َتُكونُن ِمْن ُسورِر ااْلَمِديیَنِة 
 إِإَلى ِجَهِة ااْلَخارِرجِج أَأْلَف ذِذرَرااعٍع َحَوااَليْیَها. َفَتِقيیُسونَن ِمْن َخارِرجِج ااْلَمِديیَنِة َجاِنَب
االشَّْرقِق أَأْلَفْي ذِذرَرااعٍع، وَوَجاِنَب ااْلَجُنوبِب أَأْلَفْي ذِذرَرااعٍع، وَوَجاِنَب ااْلَغْربِب أَأْلَفْي 
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ذِذرَرااعٍع، وَوَجاِنَب االشَِّمالِل أَأْلَفْي ذِذرَرااعٍع، وَوَتُكونُن ااْلَمِديیَنُة ِفي ااْلَوَسِط. هِذهِه َتُكونُن 
َلُهْم َمَسارِرحَح ااْلُمُدنِن.   

 
َكما ، أأننَّ َبني الوويي َلْم يَیْحُصلواا َعلى َنصيیٍب في أأرْرضِض َكْنعانن وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصدقائي 

ِلِخْدَمِة  يیَنوَوُمَخصَّص يیَنُمْفَرزز. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ االلَّاوِويیِّيیَن َكاُنواا َبِقيیَِّة ااألْسباططِهَي َحالُل 
َال َتَنالُل َنِصيیًبا ِفي أَأرْرِضِهْم، ِلَهارروونن: " أأننَّ االرَّببَّ َقالَل 20: 18في ِسْفِر االَعَددد وَوَقْد َقَرأأنا . االرَّببِّ

ِلَذِلَك، َفَقْد أَأَمَر ". وَوَال يَیُكونُن َلَك ِقْسٌم ِفي وَوَسِطِهْم. أَأَنا ِقْسُمَك وَوَنِصيیُبَك ِفي وَوَسِط َبِني إِإْسَرااِئيیَل
ِمَن ااألرْرضِض االُمحيیَطِة ِبِتْلَك االُمُدنِن َمَع ِمساحاتٍت  ،االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يُیْعِطَي االلَّاوِويیِّيیَن ُمُدًنا يَیْسُكنوَنها

َحتَّى يَیَتَسنَّى َلُهْم أأنْن يَیْرُعواا َموااِشيَیُهْم فيیها. وَوَقْد ُسمِّيَیْت ِتْلَك االِمساَحاتُت االُمحيیَطُة بالُمُدنِن 
"َمَسارِرحح".   

 
-6في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ   8:  

 
وَوااْلُمُدنُن االَِّتي ُتْعُطونَن االالَّوِويیِّيیَن َتُكونُن ِستٌّ ِمْنَها ُمُدًنا ِلْلَمْلَجِأ. ُتْعُطوَنَها « 

ِلَكْي يَیْهُربَب إِإَليْیَها ااْلَقاِتُل. وَوَفْوَقَها ُتْعُطونَن ااْثَنَتيْیِن وَوأَأرْرَبِعيیَن َمِديیَنًة. َجِميیُع 
اِني وَوأَأرْرَبُعونَن َمِديیَنًة َمَع َمَسارِرُحَها. ااْلُمُدنِن االَِّتي ُتْعُطونَن االالَّوِويیِّيیَن َثَم

وَوااْلُمُدنُن االَِّتي ُتْعُطونَن ِمْن ُمْلِك َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِمَن ااْلَكِثيیِر ُتَكثُِّروونَن، وَوِمَن  
ااْلَقِليیِل ُتَقلُِّلونَن. ُكلُّ وَوااِحٍد َحَسَب َنِصيیِبِه االَِّذيي َمَلَكُه يُیْعِطي ِمْن ُمُدِنِه 

».ِلالَّوِويیِّيیَن  
 

َثماني وَوأأرْرَبعيیَن َمديیَنة، َعلى أأنْن َتكونَن ِستٌّ ِمْنها  ى االلَّاوِويیُّونَنإإذًذاا، كانَن يَیْنَبغي أأنْن يُیْعَط 
وَوَسْوفَف  ُمُدًنا ِلْلَمْلَجأ. ووَنِجُد ُهنا َتْعريیًفا َمْبَدِئيیا ِلُمُدنِن االَمْلَجِأ إإذْذ َنْقَرأأ: "ِلَكْي يَیْهُربَب إإليیها االَقاِتُل".

وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ااَهللا َلْم يُیْلِزمِم ااألْسباطَط َجميیًعا ِبأنْن َنْعِرفُف االَمزيیَد َعْن ُمُدنِن االَمْلَجِأ َبْعَد َلَحظاتت. 
ُتَوززَّعع َتكونَن ِنَسُب َتْقديیِم االُمُدنِن ُمَتساوِويَیًة َبيْیَنُهْم. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ ِمَساحاتِت ااألرْرااضي َلْم 

اَحًة يُیَقدِّمُم ِمَسبالُقْرَعة. ِلَذِلَك، َكانَن َمْن َلُه َنصيیٌب أأْكَبُر في ااألرْرضِض بالتَّساوويي، َبْل  ااألْسباطِطى َعل
أأْكَبر، وَوَمْن َلُه َنصيیٌب أأَقلُّ يُیَقدِّمُم ِمساَحًة أأَقّل.  

 
-9: 35وَوااآلنْن، َماذذاا َعْن ُمُدنِن االَمْلَجِأ االسِّتِّ ِتْلك؟ َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد   15:  

 
َكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوُقْل َلُهْم: إِإنَُّكْم َعاِبُروونَن «وَوَكلََّم االرَّببُّ ُموَسى َقاِئًال: 

ااُألرْردُدننَّ إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفُتَعيیُِّنونَن َألْنُفِسُكْم ُمُدًنا َتُكونُن ُمُدنَن َمْلَجٍأ َلُكْم، 
َقَتَل َنْفًسا َسْهًواا. َفَتُكونُن َلُكُم ااْلُمُدنُن َمْلَجًأ ِمَن ِليَیْهُربَب إِإَليْیَها ااْلَقاِتُل االَِّذيي 

ااْلَوِليِّ، ِلَكيْیَال يَیُموتَت ااْلَقاِتُل َحتَّى يَیِقَف أَأَمامَم ااْلَجَماَعِة ِلْلَقَضاِء. وَوااْلُمُدنُن االَِّتي 
ِفي َعْبِر ُتْعُطونَن َتُكونُن ِستَّ ُمُدنِن َمْلَجٍأ َلُكْم. َثَالًثا ِمَن ااْلُمُدنِن ُتْعُطونَن 

ااُألرْردُدننِّ، وَوَثَالًثا ِمَن ااْلُمُدنِن ُتْعُطونَن ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. ُمُدنَن َمْلَجٍأ َتُكونُن ِلَبِني 
إِإْسَرااِئيیَل وَوِلْلَغِريیِب وَوِلْلُمْسَتْوِطِن ِفي وَوَسِطِهْم َتُكونُن هِذهِه االسِّتُّ ااْلُمُدنِن 

ْن َقَتَل َنْفًسا َسْهًواا.ِلْلَمْلَجِأ، ِلَكْي يَیْهُربَب إِإَليْیَها ُكلُّ َم  
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َتْوفيیُر االِحمايَیِة ِلَمْن وُوجودِد ُمُدنِن االَمْلَجِأ ِهَي ِمْن  االرَّئيیِسيیَُّةِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكاَنِت االَغايَیُة  

َنذااكَك (َكما ااالْنِتقامُم ِمَن االَقاِتِل َعادَدةًة َساِئَدةًة آآ َفَقْد َكانَنيَیْقُتُل إإْنساًنا َسْهًواا (أأيْي دُدوْونَن َقْصٍد ِشرِّيیر). 
ِلَذِلَك، وَوَضَع ااُهللا ُمُدنَن االَمْلَجِأ ِلِحمايَیِة َمْن يَیْقُتُل َنْفًسا ِهَي االَحالُل َحتَّى ااآلنَن في ُبْلداانٍن َعديیَدةة). 

–َسْهًواا ِمَن ااْنِتقامِم أأْهِل االَقتيیل. وَوَلْم َتُكْن إإقاَمُة االقاِتِل في ُمُدنِن االَمْلَجِأ دَدااِئَمًة َبْل ُمؤقََّتًة  أأيْي إإلى أأنْن  
يَیْمُثَل أأَمامَم االَقضاء.  

 
ُمُدنَن االَمْلَجِأ االسِّتِّ َقْد وُوززَِّعْت َكالتَّالي: َثالثُث ُمُدنٍن ِمْنها وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ  

. َكْنعاننَشْرقَق َنْهِر ااُألرْردُدننِّ، وَوثالثَث ُمُدنٍن َغْربَب َنْهِر ااألرْردُدننِّ َعلى أأنْن َتكونَن ُمَوززََّعًة َعلى أأرْرضِض 
ولِل إإلى أأْقَربِب َفُهَو أأنْن يَیَتَمكََّن االقاِتُل االَهارِربُب ِمَن االُوُصِبَهِذهِه االطَّريیَقِة أأمَّا االَغَرضُض ِمْن َتْوززيیِعها 

ال َتزيیُد َعْن َخْمسيیَن ِكيیلوِمْتًراا إإلى إإْحدىى ُمُدنِن االَمْلَجِأ  ى َمساَفٍةَمديیَنِة َمْلَجٍأ ُمتاَحة. وَوكاَنْت أَأْقَص
ِهَي ِمْن َحقِّ االيَیهودِدييِّ  وَويُیَوضُِّح ااُهللا أأننَّ ُمُدنَن االَمْلَجِأَتَمكََّن االقاِتُل ِمْن ُبلوِغها في ِنْصِف يَیْومم. ِلَكْي يَی

وَواالَغريیِب وَواالُمْسَتْوِطن.   
 

-16وَوَقْد َميیََّزتِت ااألْعداادُد   َنْحُن َنْقَرأأ في . َفَغيْیِر االَمْقصودد االَعْمد وَواالَقْتِل َبيْیَن االَقْتِل 28
-16ااألْعداادد  َعن االَقْتِل االَعْمِد:  21  

 
إِإنْن َضَرَبُه ِبَأدَدااةِة َحِديیٍد َفَماتَت، َفُهَو َقاِتٌل. إِإننَّ ااْلَقاِتَل يُیْقَتُل. وَوإِإنْن َضَرَبُه «

ِبَحَجِر يَیٍد ِممَّا يُیْقَتُل ِبِه َفَماتَت، َفُهَو َقاِتٌل. إِإننَّ ااْلَقاِتَل يُیْقَتُل. أَأوْو َضَرَبُه ِبَأدَدااةِة يَیٍد 
َقاِتٌل. إِإننَّ ااْلَقاِتَل يُیْقَتُل. وَوِليُّ االدَّمِم يَیْقُتُل ااْلَقاِتَل.  ِمْن َخَشٍب ِممَّا يُیْقَتُل ِبِه، َفُهَو

ِحيیَن يُیَصادِدُفُه يَیْقُتُلُه. وَوإِإنْن دَدَفَعُه ِبُبْغَضٍة أَأوْو أَأْلَقى َعَليْیِه َشيْیًئا ِبَتَعمٍُّد َفَماتَت، أَأوْو 
َألنَُّه َقاِتٌل. وَوِليُّ االدَّمِم يَیْقُتُل  َضَرَبُه ِبيَیِدهِه ِبَعَدااوَوةٍة َفَماتَت، َفِإنَُّه يُیْقَتُل االضَّارِربُب

ااْلَقاِتَل ِحيیَن يُیَصادِدُفُه.   
 

ُنالِحُظ ُهنا أأننَّ االَكِلَمَة "َضَرَبُه" َتَتَكرَّرُر إإذًذاا َهِذهِه ِهَي االَحاَلُة ااألوولى وَوِهَي االَقْتُل االَعْمد. وَو 
وَوَقْد كاَنْت ُعقوَبُة االَقْتِل االَعْمِد ِهَي االَمْوتت.  .ِبْضَع َمرَّااتٍت في َهِذهِه ااآليیاتِت لإلشارَرةِة إإلى ِنيیَِّة االَقْتِل

. أأوْو َقْد َتكونُن دُدوْونَن أَأددااةٍة (َكالدَّْفِع ِمْن رُربَّما ِبَحَجرأأوْو  ِبيیٍَّةأأوْو َخَش يیٍَّةَحديید وَوَقْد يَیكونُن االَقْتُل االَعْمُد ِبأددااةٍة
قاِء َشْيٍء َعَلى االضَِّحيیَِّة، أأوْو َضْرِبِه باليَیِد َحتَّى االَمْوتت). وَوأأيیا كاَنْت َطريیَقُة أأوْو إإل ،َمكانٍن َعالٍل

االَقْتِل االَعْمِد َفإننَّ ُعقوَبَة االَقْتِل االَعْمِد ِهَي االَمْوتت.   
 

-22ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  َغيْیِر االُمَتَعمِّد: َعِن االَقْتِل  28  
 

أَأوْو َحَجًراا ْغَتًة ِبَال َعَدااوَوةٍة، أَأوْو أَأْلَقى َعَليْیِه أَأدَدااةًة َما ِبَال َتَعمٍُّد، وَولِكْن إِإنْن دَدَفَعُه َب
َما ِممَّا يُیْقَتُل ِبِه ِبَال رُرؤْؤيَیٍة. أَأْسَقَطُه َعَليْیِه َفَماتَت، وَوُهَو َليْیَس َعُدوواا َلُه وَوَال 

يْیَن وَوِليِّ االدَّمِم، َحَسَب هِذهِه َطاِلًبا أَأذِذيیََّتُه، َتْقِضي ااْلَجَماَعُة َبيْیَن ااْلَقاِتِل وَوَب
ااَألْحَكامِم. وَوُتْنِقُذ ااْلَجَماَعُة ااْلَقاِتَل ِمْن يَیِد وَوِليِّ االدَّمِم، وَوَتُرددُّهُه ااْلَجَماَعُة إِإَلى 

َمِديیَنِة َمْلَجِئِه االَِّتي َهَربَب إِإَليْیَها، َفيُیِقيیُم ُهَناكَك إِإَلى َمْوتِت ااْلَكاِهِن ااْلَعِظيیِم االَِّذيي 
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ِبالدُّْهِن ااْلُمَقدَّسِس. وَولِكْن إِإنْن َخَرجَج ااْلَقاِتُل ِمْن ُحُدوودِد َمِديیَنِة َمْلَجِئِه االَِّتي  ُمِسَح
َهَربَب إِإَليْیَها، وَووَوَجَدهُه وَوِليُّ االدَّمِم َخارِرجَج ُحُدوودِد َمِديیَنِة َمْلَجِئِه، وَوَقَتَل وَوِليُّ االدَّمِم 

يیَنِة َمْلَجِئِه يُیِقيیُم إِإَلى َمْوتِت ااْلَكاِهِن ااْلَعِظيیِم. ااْلَقاِتَل، َفَليْیَس َلُه دَدمٌم، َألنَُّه ِفي َمِد
وَوأَأمَّا َبْعَد َمْوتِت ااْلَكاِهِن ااْلَعِظيیِم َفيَیْرجُع ااْلَقاِتُل إِإَلى أَأرْرضِض ُمْلِكِه.  

 
 َغيْیِر االَمْقصودِدوَواالَفْرقُق َبيْیَن االَقْتِل االَعْمِد وَواالَقْتِل َغيْیِر االَمْقصودِد ُهَو االنِّيیَّة. َففي َحاَلِة االَقْتِل  

َل يَیكونُن االُحْكُم ُمْخَتِلًفا. وَوَقْد أَأَمَر ااُهللا االشَّْعَب ِبَتْخصيیِص ِستِّ ُمُدنِن َمْلَجٍأ ِلَكْي يَیْلَتِجَئ إإليیها َمْن َقَت
االنَّاسِس. وَوفي َلْحَظِة االَغَضِب، َقْد ال يُیَميیُِّز  ِعْنَددُدوْونَن َقْصٍد. َفَقْد َكاَنْت َعادَدةُة االثَّأرِر ُمَتأصَِّلًة َشْخًصا 

ِلَذِلَك، كانَن يُیْمِكُن ِلَمْن َقَتَل َشْخًصا َسْهًواا ااإلْنسانُن َبيْیَن َمْن َقَتَل أَأخاهُه َعْن َعْمٍد وَوَمْن َقَتَلُه بالَخَطأ. 
ْبَل أأنْن يَیْنَتِقَم أأْهُل االَقتيیِل ِمْنُه، أأنْن يَیْهُربَب إإلى إإْحدىى ُمُدنِن االَمْلَجِأ. َفإنْن َنَجَح في االُوصولِل إإليیها َق

ُمُدنُن االَمْلَجِأ َتْحَت ِحمايَیِة َفَقْد كاَنْت يَیكونُن في َمأَمٍن إإلى أأنْن َتِتمَّ ُمَحاَكَمُتُه أأمامَم االِجهاتِت االُمْخَتصَِّة. 
في ِمْثِل َهذهِه االَحاَلِة إإلى أأنْن يَیْمُثَل ِمْن وَوااِجِب االلَّاوِويیِّيیَن أأنْن يَیْحُمواا َمْن يَیْلَتِجئ إإليیِهْم االلَّاوِويیِّيیَن. وَوكانَن 
أأنْن للَقاِتِل يَیِحقُّ َكَذِلَك، َكانَن أأمَّا إإنْن َغادَدرَر االقاِتُل َمديیَنَة االَمْلَجِأ َفإنَُّه يَیْفِقُد االِحمايَیة. أَأمامَم االَقضاء. 

يُیْسَمُح للقاِتِل بالَعْودَدةِة إإلى َمديیَنِته. في َمديیَنِة االَمْلَجِأ َحتَّى َمْوتِت رَرئيیِس االَكَهَنة. أأمَّا َبْعَد ذَذِلَك َفيَیْبقى   
 

وَوفََّر َمكاًنا يُیْمِكُن َفَقْد ُهنا أأننَّ االرَّببَّ رَرحيیٌم وَوَعادِدلٌل في آآنٍن وَوااِحٍد. َفألنَُّه رَرحيیٌم  ُنالِحُظوَو 
َعادِدلٌل َفإنَُّه َلْم يَیْتُركِك االقاِتَل ِبال  وَوألننَّ ااَهللا. ااْنِتقامِم أأْهِل االَقتيیل ِمَن االُمَتَعمِد أأنْن يَیْهُربَب إإليیِهللقاِتِل َغيْیِر 

ِعقابٍب. َفَقْد كاَنْت ُمُدنُن االَمْلَجِأ َمكاًنا ِلِحمايَیِة ااألْشخاصِص االَّذيیَن َقَتُلواا آآَخريیَن َسْهًواا. وَوكاَنْت َهِذهِه 
َمًة َعادِدَلًة. ِلَهؤالء إإلى أأنْن َتتَِّضَح االَحقيیَقُة وَويُیحاَكُمواا ُمحاَك ُمؤقًَّتا َفَقْطَمالذًذاا االُمُدنُن   

 
-29ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   :َعْن ُعقوَبِة َجريیَمِة االَقْتِل االَعْمد 34  

 
َفَتُكونُن هِذهِه َلُكْم َفِريیَضَة ُحْكٍم إِإَلى أَأْجيَیاِلُكْم ِفي َجِميیِع َمَساِكِنُكْم. ُكلُّ َمْن «

وَوَشاِهٌد وَوااِحٌد َال يَیْشَهْد َعَلى َنْفٍس َقَتَل َنْفًسا َفَعَلى َفِم ُشُهودٍد يُیْقَتُل ااْلَقاِتُل. 
ِلْلَمْوتِت. وَوَال َتْأُخُذوواا ِفْديَیًة َعْن َنْفِس ااْلَقاِتِل ااْلُمْذِنِب ِلْلَمْوتِت، َبْل إِإنَُّه يُیْقَتُل. 
 وَوَال َتْأُخُذوواا ِفْديَیًة ِليَیْهُربَب إِإَلى َمِديیَنِة َمْلَجِئِه، َفيَیْرجَع وَويَیْسُكَن ِفي ااَألرْرضِض َبْعَد
َمْوتِت ااْلَكاِهِن. َال ُتَدنُِّسواا ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْنُتْم ِفيیَها، َألننَّ االدَّمَم يُیَدنُِّس ااَألرْرضَض. 

وَوَعِن ااَألرْرضِض َال يُیَكفَُّر َألْجِل االدَّمِم االَِّذيي ُسِفَك ِفيیَها، إِإالَّ ِبَدمِم َساِفِكِه. وَوَال 
يیَها االَِّتي أَأَنا َساِكٌن ِفي وَوَسِطَها. إِإنِّي ُتَنجُِّسواا ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْنُتْم ُمِقيیُمونَن ِف

».أَأَنا االرَّببُّ َساِكٌن ِفي وَوَسِط َبِني إِإْسَرااِئيیَل  
 

يُیَحدِّدُد ااُهللا أَأْمَريْیِن في َهِذهِه ااآليیاتت: ااألووَّلُل ُهَو وُوجوبُب َقْتِل االقاِتِل االُمَتَعمِّد. وَواالثَّاني ُهَو  
َشاِهَديْیِن َعلى ااألَقلِّ ِلإددااَنِة االقاِتل. َففي َضْوِء ُخطورَرةِة االُحْكِم في َحاَلٍة َكَهِذهِه، ال وُوجوبُب وُوجودِد 

–يُیْمِكُن ااالْكِتفاُء ِبَشاِهٍد وَوااِحٍد َفَقْط  وَوَقْد َمَنَع ااُهللا أَأْخَذ ِفْديَیٍة ِعَوًضا َعِن َتَجنًُّبا ِلَشهادَدةِة االزُّوورر.  
لنَّْفُس االَبَشِريیَُّة أأْغلى ِجداا ِمْن أأنْن ُتْفدىى ِبَشْيٍء ِسوىى االدَّمم. االنَّْفِس االَّتي ُقِتَلْت. فا  
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وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح ااألخيیِر ِمْن ِسْفِر االَعَددِد َفَنْقَرأأ َمرَّةًة أأخرىى َعْن  
َصُلْفَحادَد َماتَت َقْبَل أأنْن يُیْنِجَب أأننَّ  َصُلْفَحادد. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع وَواالِعْشريیَنَبناتِت 

رُرؤَؤساُء َعشيیَرةِة االِجْلعادِديیِّيیَن إإلى ُمْوَسى أأوْوالدًداا. وَوَلِكنَُّه َكانَن َقْد أَأْنَجَب َخْمَس َبناتٍت. وَوُهنا، َتَقدَّمَم 
َنصيیَب أأبيیِهنَّ في  (أأيْي ُبُوجوبِب أأنْن َتِرثَث َبناتُت َصُلْفَحادَدوَوذَذكَّرووهُه ِبما أَأَمَر ِبِه االرَّببُّ َساِبًقا 

َفإننَّ ِهَي أأنَُّه إإذذاا َتَزووََّجْت َهؤالِء االَفَتيیاتُت رِرجاًلا ِمْن أَأْسباطٍط أأخرىى،  ااألرْرضِض). وَوكاَنْت َشْكوااُهْم
َلْن أأررااضيیِهنَّ َسُتَضمُّ إإلى أأْمالكِك أأزْزووااِجِهنَّ. وَوألننَّ َهِذهِه ااألرْرضَض ِميْیرااثٌث وَوَليْیَسْت َبيْیًعا أأوْو ِشرااًء، 

وَوكانَن َهذاا ُمخاِلًفا . (وَوْفًقا ِلْلشَّريیَعِة) َمَنسَّى ِمَن ااْسِتْردداادِد ااألرْرضِض في َسَنِة االيُیوبيیلِسْبُط يَیَتَمكََّن 
ِبأرْرِضِه.أأنْن يَیْحَتِفَظ ِسْبٍط  ألْمِر االرَّببِّ االَّذيي أَأَمَر ُكلَّ  

 
-5االرَّببِّ في ااألْعداادد  وَوَنْقَرأأ َجواابَب. لى االرَّببِّئٍذ، َعَرضَض ُمْوَسى ااألْمَر َعَنيْیِح  9 :  

 
ِبَحّق َتَكلََّم ِسْبُط َبِني «َفَأَمَر ُموَسى َبِني إِإْسَرااِئيیَل َحَسَب َقْولِل االرَّببِّ َقاِئًال: 

يُیوُسَف. هَذاا َما أَأَمَر ِبِه االرَّببُّ َعْن َبَناتِت َصُلْفَحادَد َقاِئًال: َمْن َحُسَن ِفي 
َال يَیَتَحوَّلُل َفلِكْن ِلَعِشيیَرةِة ِسْبِط آآَباِئِهنَّ يَیُكنَّ ِنَساًء. أَأْعيُیِنِهنَّ يَیُكنَّ َلُه ِنَساًء، وَو

َنِصيیٌب ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل ِمْن ِسْبٍط إِإَلى ِسْبٍط، َبْل يُیَالزِزمُم َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ُكلُّ وَوااِحٍد 
ْسَرااِئيیَل َتُكونُن َنِصيیَب ِسْبِط آآَباِئِه. وَوُكلُّ ِبْنٍت وَورَرَثْت َنِصيیًبا ِمْن أَأْسَباطِط َبِني إِإ

ااْمَرأَأةًة ِلَوااِحٍد ِمْن َعِشيیَرةِة ِسْبِط أَأِبيیَها، ِلَكْي يَیِرثَث َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ُكلُّ وَوااِحٍد 
َنِصيیَب آآَباِئِه، َفَال يَیَتَحوَّلْل َنِصيیٌب ِمْن ِسْبٍط إِإَلى ِسْبٍط آآَخَر، َبْل يُیَالزِزمُم أَأْسَباطُط 

».يیَبُهَبِني إِإْسَرااِئيیَل ُكلُّ وَوااِحٍد َنِص  
 

إإذًذاا، كانَن َما َتَكلََّم ِبِه رُرؤَؤساُء ِسْبِط َمَنسَّى َصحيیًحا وَويُیَمثُِّل َغيْیَرَتُهْم َعلى أأرْرِضِهْم وَوعلى  
َبناتُت االشَّريیَعِة االَّتي وَوَضَعها ااُهللا َلُهْم في َما يَیْخَتصُّ ِبَنصيیِبِهْم ِمَن ااألرْرضِض. ِلَذِلَك، ِلَكْي َتْحَتِفَظ 

َنْفِس َعشيیَرِتِهنَّ وَوِسْبِطِهنَّ ِلَكْي أأبيیِهنَّ، َكانَن يَیْنَبغي َلُهنَّ أأنْن يَیَتَزووَّْجَن رِرجاًلا ِمْن  رْرضِضِبأَصُلْفَحادَد 
ال َتْخَتِلط ااألرْرضض وَوااألْنِصَبُة َبيْیَن ااألْسباطط.   

 
-10: 36وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد  13:  

 
َفَعَلْت َبَناتُت َصُلْفَحادَد. َفَصارَرتْت َمْحَلُة وَوِتْرَصُة َكَما أَأَمَر االرَّببُّ ُموَسى َكذِلَك 

وَوَحْجَلُة وَوِمْلَكُة وَوُنوَعُة َبَناتُت َصُلْفَحادَد ِنَساًء ِلَبِني أَأْعَماِمِهنَّ. ِصْرنَن ِنَساًء 
ِمْن َعَشاِئِر َبِني َمَنسَّى ْبِن يُیوُسَف، َفَبِقَي َنِصيیُبُهنَّ ِفي ِسْبِط َعِشيیَرةِة 

هِذهِه ِهَي ااْلَوَصايَیا وَوااَألْحَكامُم االَِّتي أَأوْوَصى ِبَها االرَّببُّ إِإَلى َبِني  .أَأِبيیِهنَّ
إِإْسَرااِئيیَل َعْن يَیِد ُموَسى، ِفي َعَرَباتِت ُموآآبَب َعَلى أُأرْردُدننِّ أَأرِريیَحا.  

 
وَوااْحَتَفْظَن  ُعموَمِتِهنَّ وَوَهَكذاا، ااْلَتَزَمْت َبناتُت َصُلْفَحادَد ِبَما أَأَمَر ِبِه االرَّببُّ َفَتَزووَّْجَن ِمْن أأْبناِء 

ِبَنصيیِبِهنَّ ِمَن ااألرْرضض. وَوَلْم يَیُكْن َهذاا يَیْمَنُع االَفتاةَة االيَیهودِديیََّة ِمَن االزَّووااجِج ِمْن َخارِرجِج ِسْبِطها. وَوَلِكْن 
إإلى ِميْیرااثِث إإنْن َفَعَلْت ذَذِلَك يَیْسُقُط َحقُّها في ِميْیرااثِث ااألرْرضِض وَوال يُیَضمُّ ِميْیرااُثها ِمَن ااألرْرضِض 

زَزوْوِجها.   
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وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي ِنهايَیُة رِرْحَلِة ُمْوَسى َمَع َبني وَوِبَهذاا يَیْنَتهي، يیا أأْصدقائي، ِسْفُر االَعَددد.  

. وَوَقْد رَرَصَد َهذاا االسِّْفُر إإْسراائيیل. وَوكانَن َبنو إإْسراائيیَل َما زَزاالواا َحتَّى ذَذِلَك االِحيْین َشْرقَق ااألرْردُدننِّ
َبني إإْسراائيیَل ُمْنُذ ُخرووِجِهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر َقْبَل َنْحِو أأرْرَبعيیَن َسَنًة إإلى أأنْن وَوَصُلواا إإلى  رِرْحَلَة

ُحدوودِد أأرْرضِض َكْنعانن.   
 

َسَنْبَتِدئُئ، ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ، دِدررااَسَتنا ِلِسْفِر االتَّْثِنيَیة. آآميین! وَوفي االَحْلَقِة االقادِدَمِة   
 

[االخاتمة]  
رنامج)(ُمَقدِّمم االب  

َناُموسُس االرَّببِّ َكاِمٌل يَیُرددُّ االنَّْفَس. َشَهادَدااتُت االرَّببِّ َنْقَرأُأ في االَمْزمورِر االتَّاِسع َعَشر: "
 َصادِدَقٌة ُتَصيیُِّر ااْلَجاِهَل َحِكيیًما. وَوَصايَیا االرَّببِّ ُمْسَتِقيیَمٌة ُتَفرِّحُح ااْلَقْلَب. أَأْمُر االرَّببِّ َطاِهٌر يُیِنيیُر

َخْوفُف االرَّببِّ َنِقيٌّ َثاِبٌت إِإَلى ااَألَبِد. أَأْحَكامُم االرَّببِّ َحقٌّ َعادِدَلٌة ُكلَُّها. أَأْشَهى ِمَن االذََّهِب ااْلَعيْیَنيْیِن. 
ِلَذِلَك، َفإننَّ االِحْكَمَة َتْقَتضي ِمنَّا أأنْن ُنطيیَع  ."وَوااِإلْبِريیِز ااْلَكِثيیِر، وَوأَأْحَلى ِمَن ااْلَعَسِل وَوَقْطِر االشَِّهادِد

. ااِهللا وَوأأْحكامهوَوَصايیا   
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيَیْبَتِدئُئي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
–للسِّْفِر االَخاِمِس ِمْن أأْسفارِر االَعْهِد االَقديیِم (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه  . ِلَذاا، أأرْرجو، أأيْي ِسْفِر االتَّْثِنيَیة 

ُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة َصديیقي اال
وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتْزدداادَد في ُكلِّ َعَمٍل َصاِلٍح في االَمسيیِح َصالُتنا ألْجِلَك، 

يَیسوعع. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیْعطيیَك ااُهللا أأْبًعادًد وَوأأْعماًقا َجديیَدةًة في َعالَقِتَك وَوَشِرَكِتَك 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َف باْسِم. في َحيیاِتَك دَدااِئًماوَوَعَمَلُه ِلَكْي ُتْدرِركَك ُحضورَرهُه  َمَعُه  

 


