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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1: 1 االتَّْثِنيَیةِسْفر  –28 Deuteronomy 1:1–28 

 wt_c20_us098# 594م: 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  االَخاِمِس ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببَِّسَنْبَتِدئُئ  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

َفِم االرَّااعي "تشك سميیث".على  االتَّْثِنيَیةِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

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

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

وَويُیَكلَِّم ِفْرَعْونَن إلْطالقِق َبني إإْسراائيیَل، َقالَل ُمْوَسى ِعْنَدما دَدعا ااُهللا ُمْوَسى أأنْن يَیْذَهَب 
". وَوَلِكْن َبْعَد ِتْلَك االرِّْحَلِة االطَّويیَلِة في االَبرِّيیَِّة، َنرىى أأننَّ ُمْوَسى أَأَنا َثِقيیُل ااْلَفِم وَوااللَِّسانِنللرَّببِّ: "

َطويیًلا وَويَیْشَرحُح َلُهُم االشَّريیَعَة االَّتي أأْعطاها االرَّببُّ َلُهْم. يُیْظِهُر َبرااَعًة في االَكالمِم إإذْذ إإنَُّه يُیَكلُِّم االشَّْعَب   
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- وَواالَعَددِد ااألووَّلل ااألووَّلِل دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
االثَّاِنيَیة". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االسِّْفَر يَیْحويي َكِلماتِت "االشَّريیَعة إإننَّ االَكِلَمة "َتْثِنيَیة" َتْعني  

أأْقواالَل ُمْوَسى في ااأليیَّامِم االَخْمَسِة  . وَواالُمَرجَُّح ُهَو أأننَّ َهذاا االسِّْفَر يَیْحوييُمْوَسى ااألخيیَرةة للشَّْعب
وَوكانُن ُمْوَسى أأَنذااكَك ااْبَن ِمَئٍة وَوِعشريیَن َسَنة. وَوكانَن يَیَتَمتَُّع ِبَنَظٍر وَوااألرْرَبعيیَن ااألخيیَرةَة ِمْن َحيیاِتِه. 

ُمَذكًِّراا إإيیَّاُهْم ِبُكلِّ َما َصَنَعُه ااُهللا في َتارريیِخِهْم ألننَّ وَوُهَو يُیخاِطُب االشَّْعَب َحاددٍّ وَويَیْسَمُع َجيیًِّداا. 
وَوَلْم يَیَروْواا ُمْعِجَزةَة ُعبورِر االَبْحِر ااألْحَمر. وَوُهْم َلْم يَیْخَتِبروواا  َكثيیريیَن ِمْنُهْم وُوِلُدوواا في رِرْحَلِة االَبرِّيیَِّة

ُكلَّ أأْهواالِل االَحيیاةِة في االَبرِّيیَِّة ألنَُّهْم َتماًما االُعبودِديیََّة االَقاِسيَیَة في ِمْصر. وَوَحتَّى أأنَُّهْم ال يَیْذُكروونَن 
وَوَقْد َكانَن َما ذُذِكَر ُكلَّ ِتْلَك ااألْحدااثِث َعلى َمساِمِعِهْم.  ِلَذِلَك َفإننَّ ُمْوَسى يُیعيیُدَكاُنواا أأْطفاًلا ِصغارًراا. 

َنْهَر ااُألرْردُدننِّ وَودُدخوِلِهْم أأرْرضَض َكْنعانن. في َهذاا االسِّْفِر ُهَو آآِخُر أَأقْواالِل ُمْوَسى للشَّْعِب َقْبَل ُعبورِرِهْم 
َسْردِد َما َفَعَلُه ااُهللا ألْجِل االشَّْعِب. َفُهَو  وَوَكما َسَنرىى، َفإننَّ َكِلماِتِه ِهَي َكِلماتُت َتْشجيیٍع ِمْن ِخاللِل

أأنْن يَیْمُضواا في َطريیِقِهْم وَوأأنْن يَیْمَتِلُكواا ااألرْرضَض االَّتي وَوَعَدُهُم ااُهللا ِبها.يُیَشجُِّعُهْم   
 

االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:وَوااآلنْن، ِلَنْقَرأأ َما َجاَء في    
 

ِبِه ُموَسى َجِميیَع إِإْسَرااِئيیَل، ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ، ِفي هَذاا ُهَو ااْلَكَالمُم االَِّذيي َكلََّم 
ااْلَبرِّيیَِّة ِفي ااْلَعَرَبِة، ُقَباَلَة ُسوفَف، َبيْیَن َفارَراانَن وَوُتوَفَل وَوَالَبانَن وَوَحَضيْیُرووتَت 
وَوذِذيي ذَذَهٍب. أَأَحَد َعَشَر يَیْوًما ِمْن ُحورِريیَب َعَلى َطِريیِق َجَبِل ِسِعيیَر إِإَلى 

ْرِنيیَع. َقادَدشَش َب  
 

. َفَقْد أَأَحَد َعَشَر يَیْوًما إإذًذاا، َفَقِد ااْسَتْغَرَقِت االرِّْحَلُة ِمْن ُحْورِريْیب إإلى َقادَدشْش َبْرِنيیع  
كيیلومتًراا. وَوكاَنْت َهِذهِه االرِّْحَلُة َتْسَتْغِرقُق أَأَحَد َعَشَر يَیْوًما َعلى ااألْقداامم.  240ِت االَمساَفُة كاَن

وَوَلِكنَّها دَدااَمْت َنْحَو أأرْرَبعيیَن َسَنٍة بالنِّْسَبِة إإلى َبني إإْسراائيیل.   
 

وَوَمَع أأنَّنا َنْقَرأأ ُهنا َعْن َحَدثٍث َتارريیِخيٍّ، َفإننَّ ااألْحدااثَث االتَّارريیخيیََّة يُیْمِكُن أأنْن َتْحِمَل َمعانٍن  
ُمروورًراا بالَبرِّيیَِّة، وَووُوُصوًلا إإلى أأرْرضِض  ،َرِمْن أأرْرضِض ِمْصااْنِطالًقا رُروْوِحيیَّة. َفِرْحَلُة َبني إإْسراائيیَل 

في َهِذهِه االَحيیاةة. َفِمْصُر َتْرِمُز إإلى االُعبودِديیَِّة االَمْوِعِد يُیْمِكُن أأنْن ُتَشبََّه ِبِرْحَلِة االُمؤِمِن االَمسيیحيِّ 
ِدهِه وَوَشَهوااِتِه. أأمَّا أأرْرضُض وَواالَمَشقَِّة. وَوِهَي َتْرِمُز إإلى االَحيیاةِة في َهذاا االَعاَلِم. َفاإلْنسانُن َعْبٌد ِلَجَس

َحيیاةِة االنُّْصَرةِة االَّتي يُیريیُدنا ااُهللا أأنْن َنْحيیاها. االَمْوِعِد َفَتْرِمُز إإلى   
 

وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى في ُخرووجِج َبني إإْسراائيیَل ِمْن أأرْرضِض االُعبودِديیَِّة ُصْورَرةًة َعْن ُخرووِجنا ِمْن  
وَوال َشكَّ أأنَّنا َهذاا االَعاَلِم، وَوَتَحرُّرِرنا ِمْن ُسْلطانِن االَخِطيیَِّة، وَوااْبِتدااِء َعالَقِتنا وَوَشِرَكِتنا َمَع ااِهللا االَحيِّ. 

االَكثيیِر ِمَن االدُّررووسِس االرُّووِحيیَِّة في َهِذهِه االرِّْحَلة. َفَنْحُن َنْنُمو في َحيیاِتنا في َحاَجٍة إإلى َتَعلُِّم 
وَوُهناكَك أأوْوقاتٌت في َحيیاِتنا ُتْشِبُه رِرْحَلَة االَبرِّيیَِّة. االَمسيیحيیَِّة وَوَنَتَعلَُّم أأنْن َنْسُلَك ال بالَجَسِد، َبْل بالرُّووحِح. 

َش َحيیاَتنا ُكلَّها في االَبرِّيیَِّة، َبْل يُیريیُدنا أأنْن َنْسُلَك في االرُّووحِح. وَواالَحيیاةُة وَوَلِكنَّ ااَهللا ال يُیريیُدنا أأنْن َنعيی
– َحَسَب االرُّووحِح َتْبَتِدئُئ ِبإَماَتِة َشَهوااتِت االَجَسد أأيْي إإْنساِننا االَعتيیق. وَوَهذاا أأْمٌر يَیْنَبغي أأنْن َنْفَعَلُه  
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َعاِلِميیَن هَذاا: أَأننَّ : "6: 6رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة  باإليیمانن. ِلَذلَك فإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیقولُل في
وَوُهَو ". إِإْنَساَنَنا ااْلَعِتيیَق َقْد ُصِلَب َمَعُه ِليُیْبَطَل َجَسُد ااْلَخِطيیَِّة، َكْي َال َنُعودَد ُنْسَتْعَبُد أَأيْیًضا ِلْلَخِطيیَِّة

ااْلَمِسيیِح ُصِلْبُت، َفَأْحيَیا َال أَأَنا، َبِل ااْلَمِسيیُح  َمَع: "20: 2يَیقولُل أأيْیًضا في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل َغالِطيیَّة 
".يَیْحيَیا ِفيَّ  

 
وَويَیِصُف ُبوُلُس االرَّسولُل رِرْحَلَتُه في االَبرِّيیَِّة في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل  

َجَسِديي، َشْيٌء َصاِلٌح. َألننَّ ااِإلرَراادَدةَة  َفِإنِّي أَأْعَلُم أَأنَُّه َليْیَس َساِكٌن ِفيَّ، أَأيْي ِفي"َفيَیقولُل: رُروْوميیة 
ِل َحاِضَرةٌة ِعْنِديي، وَوأَأمَّا أَأنْن أَأْفَعَل ااْلُحْسَنى َفَلْسُت أَأِجُد. َألنِّي َلْسُت أَأْفَعُل االصَّاِلَح االَِّذيي أأرِريیُدهُه، َب

رِريیُدهُه إِإيیَّاهُه أَأْفَعُل، َفَلْسُت َبْعُد أَأْفَعُلُه أَأَنا، َبِل االشَّرَّ االَِّذيي َلْسُت أأرِريیُدهُه َفِإيیَّاهُه أَأْفَعُل. َفِإنْن ُكْنُت َما َلْسُت أأ
 ِعْنِديي. ااْلَخِطيیَُّة االسَّاِكَنُة ِفيَّ. إِإذًذاا أَأِجُد االنَّاُموسَس ِلي ِحيیَنَما أأرِريیُد أَأنْن أَأْفَعَل ااْلُحْسَنى أَأننَّ االشَّرَّ َحاِضٌر

ااْلَباِطِن. وَولِكنِّي أَأرَرىى َناُموًسا آآَخَر ِفي أَأْعَضاِئي يُیَحارِربُب  َفِإنِّي أأَسرُّ ِبَناُموسِس ااِهللا ِبَحَسِب ااِإلْنَسانِن
َناُموسَس ذِذْهِني، وَويَیْسِبيیِني إِإَلى َناُموسِس ااْلَخِطيیَِّة ااْلَكاِئِن ِفي أَأْعَضاِئي. وَويْیِحي أَأَنا ااِإلْنَسانُن االشَِّقيُّ! 

  "َمْن يُیْنِقُذِني ِمْن َجَسِد هَذاا ااْلَمْوتِت؟
 

االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. ِلذاا فإنَُّه َشْخِص ِجُد ااإلجاَبَة َعْن ُسؤااِلِه وَوَصْرَخِة َقْلِبِه في يَیُه وَوَلِكنَّ
إِإذًذاا َال َشْيَء ِمَن االدَّيْیُنوَنِة ااآلنَن َعَلى " :ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُروْوميیةفي يَیقولُل 

َفِعْنَدما كانَن يَیْنُظُر ". اِلِكيیَن َليْیَس َحَسَب ااْلَجَسِد َبْل َحَسَب االرُّووحِحاالَِّذيیَن ُهْم ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع، االسَّ
. وَوَهذاا ُهَو ما يَیْحُدثُث َلنا َجميیًعا ِحيْیَن َنتَِّكُل إإلى َنْفِسِه وَويَیتَِّكُل َعلى ذَذااِتِه، َكاَنْت َحيیاُتُه َبرِّيیًَّة َقاِحَلًة

َألنِّي َفإننَّ َما َقاَلُه ُبوُلُس يَیْنَطِبُق َعَليْینا: " َدما َنتَِّكُل َعلى االَجَسِدَعلى االَجَسِد، ال َعلى رُروْوحِح ااهللا. َفِعْن
". وَوَلِكنَّ ااَهللا َقدَّمَم االَحلَّ َلنا َلْسُت أَأْفَعُل االصَّاِلَح االَِّذيي أأرِريیُدهُه، َبِل االشَّرَّ االَِّذيي َلْسُت أأرِريیُدهُه َفِإيیَّاهُه أَأْفَعُل

وَوُهَو أأنْن َنموتَت َعِن االَجَسد وَوأأنْن َنْصِلَب االَجَسَد َمَع االَمسيیح. وَوَهذاا يَیَتَطلَُّب ِمنَّا إإيیماًنا ِبَشْخِص 
ااْلَمِسيیِح  َمَعَفحيینئٍذ َفَقْط يُیْمِكُننا أأنْن َنقولَل َمَع ُبْوُلس: "االَمسيیِح وَوَما َعِمَلُه ألْجِلنا على االصَّليیب. 
وَوفي ". َفال يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأنْن يُیْنِقَذ َنْفَسُه ِبَنْفِسِه. ُصِلْبُت، َفَأْحيَیا َال أَأَنا، َبِل ااْلَمِسيیُح يَیْحيَیا ِفيَّ

وَويْیِحي : "وَويَیْبقى االسُّؤاالُل َقاِئًماُكلِّ َمرَّةٍة ُنحاوِولُل فيیها أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك َسَنِجُد أأننَّ االنَّتيیَجُة ِهَي االَفَشل. 
" وَواالَجواابُب االَوحيیُد ِلَهذاا االسُّؤاالِل ُهَو: أَأَنا ااِإلْنَسانُن االشَِّقيُّ! َمْن يُیْنِقُذِني ِمْن َجَسِد هَذاا ااْلَمْوتِت؟

"يَیسوعُع االَمسيیح". َفِحيْیُن ُنؤِمُن بيیسوعَع االَمسيیِح رَربا وَوَمَخلًِّصا ِلَحيیاِتنا َفإننَّ االرُّووحَح االُقُدسَس يَیْسُكُن 
طيینا االُقوَّةَة االلَّازِزَمَة ِلَكْي َنْسُلَك في َمشيیَئِة ااِهللا ِلَحيیاِتنا. فيینا وَويُیْع  

 
وَوَقْد َكاَنْت َمشيیَئُة ااِهللا ِلَبني إإْسراائيیَل ِهَي أأنْن يَیأتي ِبِهْم َجميیًعا إإلى أأرْرضِض َكْنعانَن االَّتي 

ة. وَوَلِكنَُّهْم أَأْخَفُقواا في إإَصاَبِة االَهَدفِف االَّذيي وَوَعَدُهْم ِبها. َفُهَو َلْم يَیَشأ أأنْن يُیْهِلَك أأيیا ِمْنُهْم في االَبرِّيیَّ
َكْنعانن، َسيْیَطَر . وَوِعْنَدما أَأرْرَسَل ُمْوَسى ااْثَنْي َعَشَر رَرُجًلا الْسِتْطالعِع أأرْرضِض وَوَضَعُه ااُهللا َلُهْم

ذَذِلَك ِحيْیَن ُنوااِجُه االَعَقباتِت  َمَعُهْم. وَوَما أأْكَثَر َما َنْفَعُلاالَخْوفُف َعلى َعَشَرةٍة ِمْنُهْم َفَنَسْواا أأننَّ ااَهللا 
َعَظَمَة ااِهللا وَوِسيیادَدَتُه. وَوَنْحُن ُنَركُِّز َعلى َضْعِفنا  ىَنْنَساالُمْشِكَلِة وَووَواالصُّعوباتت! َفَنْحُن ُنَركُِّز َعلى 

ا ُمفيیَدةًة ِلَحيیاِتِه. وَويَیِجُب وَوَلِكْن يَیْنَبغي للُمؤِمِن أأنْن يَیَتَعلََّم ِمَن االِكتابَب االُمَقدَّسِس دُدررووًسوَوَنْنسى ُقوَّةَة ااهللا. 
َعَليْینا أأنْن َنتَِّكَل َعلى االرُّووحِح ال االَجَسد.   
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وَوَقْد َكانَن إإْخفاقُق َبني إإْسراائيیَل في ااالتِّكالِل َعلى ااِهللا ُهَو االَّذيي َجَعَلُهْم يَیْصِرفونَن في االَبرِّيیَِّة 
أأرْرَبعيیَن َسَنًة َمَع أأننَّ االرِّْحَلَة َكاَنْت ال َتْسَتْغِرقُق إإلَّا أَأَحَد َعَشَر يَیْوًما.   

 
-3: 1ِسْفِر االتَّْثِنيَیة ُثمَّ َنْقَرأأ في   5:  

 
ي االسََّنِة ااَألرْرَبِعيیَن، ِفي االشَّْهِر ااْلَحادِديي َعَشَر ِفي ااَألووَّلِل ِمَن االشَّْهِر، َكلََّم َفِف

ُموَسى َبِني إِإْسَرااِئيیَل َحَسَب ُكلِّ َما أَأوْوَصاهُه االرَّببُّ إِإَليْیِهْم. َبْعَد َما َضَربَب 
ِلَك َباَشانَن االسَّاِكَن ِسيیُحونَن َمِلَك ااَألُمورِريیِّيیَن االسَّاِكَن ِفي َحْشُبونَن، وَوُعوجَج َم

ِفي َعْشَتارُرووثَث ِفي إِإذْذرَرِعي. ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ، ِفي أَأرْرضِض ُموآآبَب، ااْبَتَدأَأ 
ُموَسى يَیْشَرحُح هِذهِه االشَِّريیَعَة َقاِئًال:  

 
. وَوَقْد إإذًذاا َفَقْد َكلََّم ُمْوَسى َبني إإْسراائيیَل في أأووااِخِر االسََّنِة ااألرْرَبعيین ِلُخرووِجِهْم ِمْن ِمْصر 

وَوكانَن َحديیُثُه إإليیِهْم في ِلَذِلَك َفَقْد ُسمَِّي َهذاا االسِّْفُر ِبِسْفِر االتَّْثِنيَیة.  .َكرَّرَر َلُهْم أَأْحكامَم االشَّريیَعِة ااإللهيیَِّة
أأننَّ َبني  19: 4يَیشوعع في ِسْفِر االيَیْومِم ااألووَّلِل ِمَن االشَّْهِر االَحادديي َعَشر ِمَن االسََّنِة ااألرْرَبعيین. وَوَنْقَرأُأ 

في االيَیْومِم االَعاِشِر ِمَن االشَّْهِر ااألووَّلِل ِمَن االسََّنِة َكْنَعانن وَودَدَخُلواا أأرْرضَض  إإْسراائيیَل َعَبُروواا َنْهَر ااُألرْردُدننِّ
. ِلُخرووِجِهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصر االَحادِديَیِة وَوااألرْرَبعيیَن  

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   8:  

 
ا ِفي ُحورِريیَب َقاِئًال: َكَفاُكْم ُقُعودٌد ِفي هَذاا ااْلَجَبِل، َتَحوَُّلواا اَالرَّببُّ إِإلُهَنا َكلََّمَن«

وَواارْرَتِحُلواا وَواادْدُخُلواا َجَبَل ااَألُمورِريیِّيیَن وَوُكلَّ َما يَیِليیِه ِمَن ااْلَعَرَبِة وَوااْلَجَبِل 
َلى االنَّْهِر وَواالسَّْهِل وَوااْلَجُنوبِب وَوَساِحِل ااْلَبْحِر، أَأرْرضَض ااْلَكْنَعاِنيِّ وَوُلْبَنانَن إِإ

ااْلَكِبيیِر، َنْهِر ااْلُفَرااتِت. اُاْنُظْر. َقْد َجَعْلُت أَأَماَمُكُم ااَألرْرضَض. اادْدُخُلواا وَوَتَملَُّكواا 
ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْقَسَم االرَّببُّ آلَباِئُكْم إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب أَأنْن يُیْعِطيَیَها 

َلُهْم وَوِلَنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.  
 

َكانَن َبنو إإْسراائيیَل َقْد وَوَصُلواا إإلى َجَبِل ُحْورريیب في االيَیْومِم ااألووَّلِل ِمَن االشَّْهِر االثَّاِلِث في  
وَوَقْد َوَصايیا وَواالشَّريیَعة. ااْسَتَلُمواا االَنْحَو َعامٍم وَواالسََّنِة ااألوولى ِلُخرووِجِهْم ِمْن ِمْصَر. وَوَقْد َظلُّواا ُهناكَك 

أأنْن يُیْعِطيَیها  ْم إإبرااهيیَم وَوإإْسحاقَق وَويَیْعقوبَبِهِئباأَأْقَسَم االرَّببُّ آلُخلواا ااألرْرضَض االَّتي أَأَمَرُهُم االرَّببُّ أأنْن يَیْد
َلُهْم وَوِلَنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.   

 
-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   :(َعلى ِلسانِن ُمْوَسى) 18  

 
وَوْحِديي أَأنْن أَأْحِمَلُكْم. اَالرَّببُّ إِإلُهُكْم َقْد وَوَكلَّْمُتُكْم ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت َقاِئًال: َال أَأْقِدرُر «

َكثََّرُكْم. وَوُهَوذَذاا أَأْنُتُم ااْليَیْومَم َكُنُجومِم االسََّماِء ِفي ااْلَكْثَرةِة. االرَّببُّ إِإلُه آآَباِئُكْم يَیِزيیُد 
ْحِديي ِثْقَلُكْم َعَليْیُكْم ِمْثَلُكْم أَأْلَف َمرَّةٍة، وَويُیَبارِرُكُكْم َكَما َكلََّمُكْم. َكيْیَف أَأْحِمُل وَو

وَوِحْمَلُكْم وَوُخُصوَمَتُكْم؟ َهاُتواا ِمْن أَأْسَباِطُكْم رِرَجاًال ُحَكَماَء وَوُعَقَالَء 
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وَوَمْعُرووِفيیَن، َفَأْجَعُلُهْم رُرؤُؤووَسُكْم. َفَأَجْبُتُموِني وَوُقْلُتْم: َحَسٌن ااَألْمُر االَِّذيي 
ْسَباِطُكْم رِرَجاًال ُحَكَماَء وَوَمْعُرووِفيیَن، َتَكلَّْمَت ِبِه أَأنْن يُیْعَمَل. َفَأَخْذتُت رُرؤُؤووسَس أَأ

وَوَجَعْلُتُهْم رُرؤُؤووًسا َعَليْیُكْم، رُرؤَؤَساَء أُأُلوفٍف، وَورُرؤَؤَساَء ِمَئاتٍت، وَورُرؤَؤَساَء 
َخَماِسيیَن، وَورُرؤَؤَساَء َعَشَرااتٍت، وَوُعَرَفاَء َألْسَباِطُكْم. وَوأَأَمْرتُت ُقَضاَتُكْم ِفي 

ُعواا َبيْیَن إِإْخَوِتُكْم وَوااْقُضواا ِباْلَحقِّ َبيْیَن ااِإلْنَسانِن ذذِلَك ااْلَوْقِت َقاِئًال: ااْسَم
وَوأَأِخيیِه وَوَنِزيیِلِه. َال َتْنُظُروواا إِإَلى ااْلُوُجوهِه ِفي ااْلَقَضاِء. ِللصَِّغيیِر َكاْلَكِبيیِر 
 َتْسَمُعونَن. َال َتَهاُبواا وَوْجَه إِإْنَسانٍن َألننَّ ااْلَقَضاَءِ ِهللا. وَوااَألْمُر االَِّذيي يَیْعُسُر

َعَليْیُكْم ُتَقدُِّموَنُه إِإَليَّ َألْسَمَعُه. وَوأَأَمْرُتُكْم ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت ِبُكلِّ ااُألُمورِر االَِّتي 
َتْعَمُلوَنَها.  

 
يَیْقضي َبيْیَن َجميیِع االشَّْعِب. وَوَقْد  َففي ذَذِلَك االَوْقِت، َكانَن ِمَن االصَّْعِب ِجداا َعلى ُمْوَسى أأنْن 

وَوَقْد أَأْصغى وونن" أأنْن يُیَعيیَِّن رِرَجاًلا ُحَكماَء ِليُیساِعدووهُه في االَفْصِل في االُمنازَزعاتِت. أَأشارَر َعَليْیِه "يَیْثر
أأمَّا االَقضايیا االَعسيیَرةُة  .للَبتِّ في االَقضايیا االصَّغيیَرةة ُمْوَسى إإلى َمشورَرةِة يَیْثروونَن وَوَعيیََّن ُمعاوِونيیَن َلُه

يَیْسَمُعها ِبَنْفِسه. َفكانَن ُمْوَسى   
 

-19يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد ُثمَّ   25:  
 

ُثمَّ اارْرَتَحْلَنا ِمْن ُحورِريیَب، وَوَسَلْكَنا ُكلَّ ذذِلَك ااْلَقْفِر ااْلَعِظيیِم ااْلَمُخوفِف االَِّذيي «
رَرأَأيْیُتْم ِفي َطِريیِق َجَبِل ااَألُمورِريیِّيیَن، َكَما أَأَمَرَنا االرَّببُّ إِإلُهَنا. وَوِجْئَنا إِإَلى َقادَدشَش 

يیَع. َفُقْلُت َلُكْم: َقْد ِجْئُتْم إِإَلى َجَبِل ااَألُمورِريیِّيیَن االَِّذيي أَأْعَطاَنا االرَّببُّ إِإلُهَنا. َبْرِن
اُاْنُظْر. َقْد َجَعَل االرَّببُّ إِإلُهَك ااَألرْرضَض أَأَماَمَك. ااْصَعْد َتَملَّْك َكَما َكلََّمَك االرَّببُّ إِإلُه 

دَّْمُتْم إِإَليَّ َجِميیُعُكْم وَوُقْلُتْم: دَدْعَنا ُنْرِسْل رِرَجاًال آآَباِئَك. َال َتَخْف وَوَال َتْرَتِعْب. َفَتَق
ُقدَّااَمَنا ِليَیَتَجسَُّسواا َلَنا ااَألرْرضَض، وَويَیُرددُّوواا إِإَليْیَنا َخَبًراا َعِن االطَِّريیِق االَِّتي َنْصَعُد 

ْذتُت ِمْنُكُم ااْثَنْي َعَشَر ِفيیَها وَوااْلُمُدنِن االَِّتي َنْأِتي إِإَليْیَها. َفَحُسَن ااْلَكَالمُم َلَدييَّ، َفَأَخ
رَرُجًال. رَرُجًال وَوااِحًداا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط. َفاْنَصَرُفواا وَوَصِعُدوواا إِإَلى ااْلَجَبِل وَوأَأَتْواا إِإَلى 
وَواادِديي أَأْشُكولَل وَوَتَجسَُّسوهُه، وَوأَأَخُذوواا ِفي أَأيْیِديیِهْم ِمْن أَأْثَمارِر ااَألرْرضِض وَوَنَزُلواا ِبِه 

ا َخَبًراا وَوَقاُلواا: َجيیَِّدةٌة ِهَي ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْعَطاَنا االرَّببُّ إِإلُهَنا.إِإَليْیَنا، وَورَرددُّوواا َلَن  
 

وَوَنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ االشَّْعَب ُهَو االَّذيي ااْقَتَرحَح َعلى ُمْوَسى أأنْن يُیْرِسَل رِرجاًلا  
الْسِتْطالعِع  ُجًلا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍطالْسِتْطالعِع ااألرْرضِض. وَوَقْد وَوااَفَق ُموَسى على ااْقِترااِحِهْم فاْختارُروواا رَر

. وَوِعْنَدما َعادُدوواا ااألرْرضض. وَوَقْد وَوَصَل َهؤالِء إإلى وَواادديي أَأْشُكولل وَوَجَلُبواا َمَعُهْم ِمْن أأْثمارِر ااألرْرضض
َقاُلواا إإننَّ ااألرْرضَض َجيیَِّدةة.   

 
-26وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َكالَمُه إإلى االشَّْعِب َقاِئًلا في ااألْعداادد   28:  

 
لِكنَُّكْم َلْم َتَشاُءوواا أَأنْن َتْصَعُدوواا، وَوَعَصيْیُتْم َقْولَل االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوَتَمْرَمْرُتْم ِفي «

ِخيَیاِمُكْم وَوُقْلُتُم: االرَّببُّ ِبَسَبِب ُبْغَضِتِه َلَنا، َقْد أَأْخَرَجَنا ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر 
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ِلَكَنا. إِإَلى أَأيْیَن َنْحُن َصاِعُدوونَن؟ َقْد أَأذَذاابَب ِليَیْدَفَعَنا إِإَلى أَأيْیِديي ااَألُمورِريیِّيیَن ِلَكْي يُیْه
إِإْخَوُتَنا ُقُلوَبَنا َقاِئِليیَن: َشْعٌب أَأْعَظُم وَوأَأْطَولُل ِمنَّا. ُمُدنٌن َعِظيیَمٌة ُمَحصََّنٌة إِإَلى 

االَسَماِء، وَوأَأيْیًضا َقْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق ُهَناكَك.  
 

وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َما َحَدثَث َبْعَد َعْودَدةِة االرِّجالِل ااالْثَنْي َعَشر َبْعَد ااْسِتْطالعِع  
ااْثنانِن ِمْنُهْم َفَقْط (وَوُهما: َكاِلُب وَويَیشوعُع) إإنَُّهْم َقادِدرروونَن َعلى ااْمِتالكِك ااألرْرضِض. ااألرْرضِض. َفَقْد قالَل 

ااَألرْرضُض االَِّتي ... َال َنْقِدرْر أَأنْن َنْصَعَد إِإَلى االشَّْعِب، َألنَُّهْم أَأَشدُّ ِمنَّا. َفقاُلواا: "أأمَّا االَعَشَرةُة االَباقونَن 
االُل َمَررْرَنا ِفيیَها ِلَنَتَجسََّسَها ِهَي أَأرْرضٌض َتْأُكُل ُسكَّاَنَها، وَوَجِميیُع االشَّْعِب االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِفيیَها أأَناسٌس ِطَو

َنا ُهَناكَك ااْلَجَباِبَرةَة، َبِني َعَناقق ِمَن ااْلَجَباِبَرةِة. َفُكنَّا ِفي أَأْعيُیِنَنا َكاْلَجَراادِد، وَوهَكَذاا ُكنَّا ااْلَقاَمِة. وَوَقْد رَرأَأيْی
وَوِبَسَبِب ذَذِلَك، رَرااحَح االشَّْعُب يَیَتَذمَُّر ". وَوِبَذِلَك َفَقْد َنَشُروواا االَخْوفَف في ُقلوبِب االشَّْعِب ُكلِِّه. ِفي أَأْعيُیِنِهْم
االرَّببُّ ِبَسَبِب ُبْغَضِتِه َلَنا، َقْد أَأْخَرَجَنا ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِليَیْدَفَعَنا إِإَلى أَأيْیِديي رَّببِّ َقاِئًلا: "َعلى اال

ْعَظُم ااَألُمورِريیِّيیَن ِلَكْي يُیْهِلَكَنا. إِإَلى أَأيْیَن َنْحُن َصاِعُدوونَن؟ َقْد أَأذَذاابَب إِإْخَوُتَنا ُقُلوَبَنا َقاِئِليیَن: َشْعٌب أَأ
". َولُل ِمنَّا. ُمُدنٌن َعِظيیَمٌة ُمَحصََّنٌة إِإَلى االَسَماِء، وَوأَأيْیًضا َقْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق ُهَناكَكوَوأَأْط  

 
وَويیا َلُه ِمْن أأْمٍر ُمَرووِّعٍع أأنْن َنتَِّهَم ااَهللا وَوجََّهها االشَّْعُب إإلى االرَّببِّ! وَويیا َلها ِمْن ُتْهَمٍة َخطيیَرةٍة  

ْت َمَحبَُّة ااِهللا وَوااِضَحًة ُكلَّ االُوضوحِح. َفُهَو االَّذيي أَأْخَرَجُهْم ِمْن أأرْرضِض َكاَنبأنَُّه يُیْبِغُضنا! َفَقْد 
ِكنَُّهْم َتَذمَُّروواا َعَليْیِه وَوااتََّهموهُه ِبأنَُّه يُیْبِغُضُهْم أأنْن يُیْعِطيَیُهْم ِتْلَك ااألرْرضَض. وَوَلاالُعبودِديیَِّة. وَوُهَو االَّذيي أأرراادَد 

ا أأْبَعَد االَفْرقَق َبيْیَن َبني إإْسراائيیَل وَوَبيْیَن رَرُجِل ااِهللا "أأيیُّوبب"! َفَنْحُن َنْقَرأأ في وَوَموَويُیريیُد أأنْن يُیْهِلَكُهْم. 
َك َفإنَّنا ِسْفِر أأيیُّوبب أأننَّ أأيیَّوبَب َخِسَر ُكلَّ أأْموااِلِه وَوُمْمَتَلكاِتِه، وَوأأنَُّه َفَقَد أأْبناَءهُه َجميیًعا. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِل

". ِفي ُكلِّ هَذاا َلْم يُیْخِطْئ أَأيیُّوبُب وَوَلْم يَیْنِسْب ِهللا ِجَهاَلًة: "22ووَّلِل وَواالَعَددد َنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح ااأل  
 

ِلَذِلَك، َكانَن َما َقاَلُه االشَّْعُب آآَنذااكَك َتْجديیًفا َعلى ااِهللا االَّذيي أَأَحبَُّهْم وَوأأْنَقَذُهْم وَوأأرراادَد َلُهُم االَخيْیر.  
ااِهللا االَحيِّ االُمِحبِّ ِبِمْثِل َهِذهِه االتَُّهِم االُمسيیَئِة وَواالَخطيیَرةة. َفَقْد ااتِّهامِم َعِن  َنَتَوقَُّف ، يیا أأِحبَّائي،وَوَليْیَتنا

، ُثمَّ َنقولُل إإننَّ َمُشورَرةَة ااِهللا َندَّعي أأْحيیاًنا أأننَّ ااَهللا أَأرْرَشَدنا إإلى َتْركِك َعَمِلنا أأوْو إإلى االسََّفِر إإلى َمكانٍن َما
 َفَنْحُن َنْقَرأُأ فينا. وَوال يُیْمِكُن ِلِمْثِل َهذاا ااالددِّعاِء أأنْن يَیكونَن َصحيیًحا. َكاَنْت َسَبًبا في دَدَمارِر َحيیاِت

َفَماذَذاا َنُقولُل ِلهَذاا؟ إِإنْن َكانَن ااُهللا َمَعَنا، َفَمْن : "32وو  31: 8 رِرَساَلِة ُبْوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة
" َشْيٍء؟لَّ َعَليْیَنا؟ اَالَِّذيي َلْم يُیْشِفْق َعَلى ااْبِنِه، َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا أَأْجَمِعيیَن، َكيْیَف َال يَیَهُبَنا أَأيْیًضا َمَعُه ُك

آآميین!  
 
  

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َمَعنا وَوإإنَُّه يَیْهَتمُّ ااَهللا ننَّ َنقولَل إإِمَن االَسْهِل َعَليْینا أأنْن ، َحَسًنا في َحيیاِتناورُر ِعْنَدما َتسيیُر ااُألم
ِبنا. وَوَلِكْن ِعْنَدما ال َتسيیُر ااُألمورُر َكما َنَتَمنَّى، َقْد يَیْنَجُح االشَّيْیطانُن في َبثِّ االرُّْعِب في ُقلوِبنا وَوفي 

أَأْفَضَل َشْيٍء يُیْمِكُننا أأنْن َنْفَعَلُه في ِمْثِل َهِذهِه االظُّرووفِف ُهَو أأنْن وَوَلِكنَّ َتْشكيیِكنا في َمَحبَِّة ااِهللا َلنا. 
َنَتَمسََّك بالرَّببِّ أأْكَثَر َفأْكَثر، وَوأأنْن َنتَِّكَل َعلى ِنْعَمِته!  
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ك سميیث" االرَّااعي "ْتَش َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّْثِنيَیةِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع   
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

وَوهَذاانِن  .وَواالرُّووحُح ِضدَّ ااْلَجَسِد .يَیْشَتِهي ِضدَّ االرُّووحِحُهناكَك َحْربٌب دَدااِئَرةٌة في َحيیاِتنا. فالَجَسُد 
يیاُتنا ُكلُّها َخاِضَعًة ِلَهذاا االَجَسد. . َفإنِن ااْسَتْسَلْمنا للَجَسِد وَوَشَهوااِتِه َسَتصيیُر َحيُیَقاوِومُم أَأَحُدُهَما ااآلَخَر

االطَّعامِم وَواالشَّراابِب وَواالَمالِبِس وَوااُألمورِر ااُألخرىى االَّتي يَیَتَلهَّى َتْركيیُزنا ُكلُُّه ُمْنَصبا َعلى صيیُر يَیوَوَس
ُدنا أأنْن َنْسُلَك َحَسَب ِبها َغيْیُر االُمؤِمنيین. وَوَلِكنَّ ااَهللا ال يُیريیُد ِمنَّا أأنْن َنْحيیا ألْجِل َشَهوااِتنا، َبْل يُیريی

ِلَذِلَك فإنَّنا االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیقولل: االرُّووحِح. وَوَهذاا ُهَو َسَبُب وُوجودِد االَحْربِب االرُّووِحيیَِّة في َحيیاِتنا. 
ِبالرُّووحِح، َفْلَنْسُلْك االَِّذيیَن ُهْم ِلْلَمِسيیِح َقْد َصَلُبواا ااْلَجَسَد َمَع ااَألْهَوااِء وَواالشََّهَوااتِت. إِإنْن ُكنَّا َنِعيیُش "

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف". أَأيْیًضا ِبَحَسِب االرُّووحح  
 


