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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 1:6–3:22  22: 3 – 6: 1 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us099# 595م: 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 االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

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

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

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

َكاَنِت االرِّْحَلُة ِمْن ِمْصَر إإلى أأرْرضِض َكْنعانن َتْسَتْغِرقُق أَأَحَد َعَشَر يَیْوًما َفَقط. وَوَلِكنَّها دَدااَمْت 
اِنِهْم. وَوَقْد َتَعلََّم َبُنو إإْسراائيیَل في َهِذهِه االسَّنوااتِت َنْحَو أأرْرَبعيیَن َسَنًة ِبَسَبِب َتَمرُّدِد َبني إإْسراائيیَل وَوِعْصيی

دُدررووًسا َكثيیَرةًة َقيیَِّمًة. وَواالُمؤِمُن االَمسيیحيُّ َمْدُعوٌّ إإلى أأرْرضِض االَمْوِعِد (بالَمْعَنى االرُّووِحيِّ). وَواالَحقيیَقُة 
ِهَي أأننَّ ُبلوَغنا أأرْرضَض االَمْوِعِد يَیَتَوقَُّف َعلى َطاَعِتنا.   

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَننْن ااآلوَو 

- االسَّادِدسِسوَواالَعَددِد  ااألووَّلِل دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
َكلََّم َبني إإْسراائيیَل في أأووااِخِر االسََّنِة ااألرْرَبعيین ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ُمْوَسى 

في أأنَُّه َقالَل َلُهْم َنْقَرأُأ ُثمَّ  .أَأْحكامَم االشَّريیَعِة ااإللهيیَّةأَأعادَد َعلى َمساِمِعِهْم ِلُخرووِجِهْم ِمْن ِمْصر. وَوَقْد 
-6ااألْعداادد  8:  

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

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

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

َنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.َلُهْم وَوِل  
 

َ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 آلأَأَمَرُهُم االرَّببُّ أأنْن يَیْدُخلواا ااألرْرضَض االَّتي 
َلُهْم وَوِلَنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.   

 
-9وَوفي ااألْعداادد   في  َشْخِصيیا ُمْوَسى َعْن َبْعِض االَمشاِكِل االَّتي وَوااَجَهها ُهَو، يُیْخِبُرُهْم 18

يَیْقضي َبيْیَن َجميیِع  َففي ذَذِلَك االَوْقِت، َكانَن ِمَن االصَّْعِب ِجداا َعلى ُمْوَسى أأنْن االتَّعاُمِل َمَع االشَّْعِب. 
االشَّْعِب. وَوَقْد أَأشارَر َعَليْیِه "يَیْثروونن" أأنْن يُیَعيیَِّن رِرَجاًلا ُحَكماَء ِليُیساِعدووهُه في االَفْصِل في االُمنازَزعاتِت. 

أأمَّا  .للَبتِّ في االَقضايیا االصَّغيیَرةة أَأْصغى ُمْوَسى إإلى َمشورَرةِة يَیْثروونَن وَوَعيیََّن ُمعاوِونيیَن َلُه وَوَقْد
يَیْسَمُعها ِبَنْفِسه. االَقضايیا االَعسيیَرةُة َفكانَن ُمْوَسى   

 
-19ااألْعداادد في ُمْوَسى يَیَتَحدَّثُث ُثمَّ   َفَقْد َعْن َما َحَدثَث ِعْنَدما َجاُءوواا إإلى َقادَدشْش َبْرنيیع.  25

َقْد ِجْئُتْم إِإَلى َجَبِل ااَألُمورِريیِّيیَن االَِّذيي أَأْعَطاَنا االرَّببُّ إِإلُهَنا. ااْنُظْر. َقْد َجَعَل للشَّْعِب: "ُمْوَسى َقالَل 
. "َمَك االرَّببُّ إِإلُه آآَباِئَك. َال َتَخْف وَوَال َتْرَتِعْباالرَّببُّ إِإلُهَك ااَألرْرضَض أَأَماَمَك. ااْصَعْد َتَملَّْك َكَما َكلَّ

دَدْعَنا ُنْرِسْل رِرَجاًال ُقدَّااَمَنا ِليَیَتَجسَُّسواا َلَنا ااَألرْرضَض، ": وَوَلِكنَُّهْم َتَقدَُّمواا إإليیِه َجميیُعُهْم وَوقاُلواا َلُه
ُهَو  االشَّْعُبإإذًذاا كانَن  ."َها وَوااْلُمُدنِن االَِّتي َنْأِتي إِإَليْیَهاوَويَیُرددُّوواا إِإَليْیَنا َخَبًراا َعِن االطَِّريیِق االَِّتي َنْصَعُد ِفيی

ااْختارُروواا  ،ُموَسىَبْعَد ُموااَفَقِة االَّذيي ااْقَتَرحَح َعلى ُمْوَسى أأنْن يُیْرِسَل رِرجاًلا الْسِتْطالعِع ااألرْرضِض. وَو
الْسِتْطالعِع ااألرْرضض. وَوَقْد وَوَصَل َهؤالِء إإلى وَواادديي أَأْشُكولل وَوَجَلُبواا َمَعُهْم ِمْن  رَرُجًلا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط
. وَوِعْنَدما َعادُدوواا َقاُلواا إإننَّ ااألرْرضَض َجيیَِّدةة. أأْثمارِر ااألرْرضض  

 
-26وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َكالَمُه إإلى االشَّْعِب َقاِئًلا في ااألْعداادد   28:  
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نْن َتْصَعُدوواا، وَوَعَصيْیُتْم َقْولَل االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوَتَمْرَمْرُتْم ِفي لِكنَُّكْم َلْم َتَشاُءوواا أَأ«
ِخيَیاِمُكْم وَوُقْلُتُم: االرَّببُّ ِبَسَبِب ُبْغَضِتِه َلَنا، َقْد أَأْخَرَجَنا ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر 

َصاِعُدوونَن؟ َقْد أَأذَذاابَب  ِليَیْدَفَعَنا إِإَلى أَأيْیِديي ااَألُمورِريیِّيیَن ِلَكْي يُیْهِلَكَنا. إِإَلى أَأيْیَن َنْحُن
إِإْخَوُتَنا ُقُلوَبَنا َقاِئِليیَن: َشْعٌب أَأْعَظُم وَوأَأْطَولُل ِمنَّا. ُمُدنٌن َعِظيیَمٌة ُمَحصََّنٌة إِإَلى 

االَسَماِء، وَوأَأيْیًضا َقْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق ُهَناكَك.  
 

ااْسِتْطالعِع وَوُهنا يُیَذكُِّرُهْم ُمْوَسى ِبما َحَدثَث َبْعَد َعْودَدةِة َهؤالِء االرِّجالِل ِمْن َمأُمورِريیَِّة  
ااْثنانِن ِمْنُهْم َفَقْط (وَوُهما: َكاِلُب وَويَیشوعُع) إإنَُّهْم َقادِدرروونَن َعلى ااْمِتالكِك ااألرْرضِض. ااألرْرضض. َفَقْد قالَل 

ااَألرْرضُض االَِّتي ... َال َنْقِدرْر أَأنْن َنْصَعَد إِإَلى االشَّْعِب، َألنَُّهْم أَأَشدُّ ِمنَّا. " َفقاُلواا:أأمَّا االَعَشَرةُة االَباقونَن 
لُل َمَررْرَنا ِفيیَها ِلَنَتَجسََّسَها ِهَي أَأرْرضٌض َتأُكُل ُسكَّاَنَها، وَوَجِميیُع االشَّْعِب االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِفيیَها أُأَناسٌس ِطَواا

كَك ااْلَجَباِبَرةَة، َبِني َعَناقق ِمَن ااْلَجَباِبَرةِة. َفُكنَّا ِفي أَأْعيُیِنَنا َكاْلَجَراادِد، وَوهَكَذاا ُكنَّا ااْلَقاَمِة. وَوَقْد رَرأَأيْیَنا ُهَنا
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 ِئًلا: "َعلى االرَّببِّ َقا
ْعَظُم ااَألُمورِريیِّيیَن ِلَكْي يُیْهِلَكَنا. إِإَلى أَأيْیَن َنْحُن َصاِعُدوونَن؟ َقْد أَأذَذاابَب إِإْخَوُتَنا ُقُلوَبَنا َقاِئِليیَن: َشْعٌب أَأ

". ا. ُمُدنٌن َعِظيیَمٌة ُمَحصََّنٌة إِإَلى االَسَماِء، وَوأَأيْیًضا َقْد رَرأَأيْیَنا َبِني َعَناقَق ُهَناكَكوَوأَأْطَولُل ِمنَّ  
 

وَويیا َلُه ِمْن أأْمٍر ُمَرووِّعٍع أأنْن َنتَِّهَم ااَهللا وَوجََّهها االشَّْعُب إإلى االرَّببِّ! وَويیا َلها ِمْن ُتْهَمٍة َخطيیَرةٍة  
وَوااِضَحًة ُكلَّ االُوضوحح. َفُهَو االَّذيي أَأْخَرَجُهْم ِمْن أأرْرضِض َلُهْم ْت َمَحبَُّة ااِهللا بأنَُّه يُیْبِغُضنا! َفَقْد َكاَن

ِكنَُّهْم َتَذمَُّروواا َعَليْیِه وَوااتََّهموهُه ِبأنَُّه يُیْبِغُضُهْم وَويُیريیُد أأنْن أأنْن يُیْعِطيَیُهْم ِتْلَك ااألرْرضَض. وَوَلوَوأأرراادَد  االُعبودِديیَِّة
يُیْهِلَكُهْم.   

 
-29َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُثمَّ   (َعلى ِلسانِن ُمْوَسى): 33  

  
َفُقْلُت َلُكْم: َال َتْرَهُبواا وَوَال َتَخاُفواا ِمْنُهُم. االرَّببُّ إِإلُهُكُم االسَّاِئُر أَأَماَمُكْم ُهَو 
ِة، يُیَحارِربُب َعْنُكْم َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل َمَعُكْم ِفي ِمْصَر أَأَمامَم أَأْعيُیِنُكْم وَوِفي ااْلَبرِّيیَّ

َحيْیُث رَرأَأيْیَت َكيْیَف َحَمَلَك االرَّببُّ إِإلُهَك َكَما يَیْحِمُل ااِإلْنَسانُن ااْبَنُه ِفي ُكلِّ االطَِّريیِق 
االَِّتي َسَلْكُتُموَها َحتَّى ِجْئُتْم إِإَلى هَذاا ااْلَمَكانِن. وَولِكْن ِفي هَذاا ااَألْمِر َلْسُتْم 

َمُكْم ِفي االطَِّريیِق، ِليَیْلَتِمَس َلُكْم َمَكاًنا وَوااِثِقيیَن ِبالرَّببِّ إِإلِهُكُم االسَّاِئِر أَأَما
ِلُنُزووِلُكْم، ِفي َنارٍر َليْیًال ِليُیِريَیُكُم االطَِّريیَق االَِّتي َتِسيیُروونَن ِفيیَها، وَوِفي َسَحابٍب 

َنَهارًراا.   
 

دَدااِئًما َطواالَل رِرْحَلِتِهْم وَويیا ِلَروْوَعِة ذَذِلَك يیا أأِحبَّائي! َفَقْد َبيیََّن َلُهْم ُمْوَسى أأننَّ ااَهللا َكانَن َمَعُهْم  
 في االَبرِّيیَّة. وَوَما أَأْجَمَل أأنْن َنْعَلَم يَیقيیًنا أأننَّ ااَهللا َمَعنا في ااألووقاتِت االَعِصيیَبِة. ِلَذِلَك َتَذكَّْر، يیا َصديیقي،

لِخْصِب وَواالرَّااَحة. أأننَّ ااَهللا ال يُیريیُدكَك أأنْن َتْسَتِمرَّ في االتَّْرحالِل في االَبرِّيیَِّة، َبْل يُیريیُد أأنْن يَیقودَدكَك إإلى اا
وَوُهَو َمَعَك َطواالَل االطَّريیق. وَوُهَو َسيَیسيیُر أأَماَمَك، وَويُیحارِربُب َعْنَك، وَويَیْحِمُلَك، وَويَیْضَمُن وُوُصوَلك. 
ببِّ. وَوَلِكنَّ االتَّْقصيیَر ُهَو ِمنَّا. َفَنْحُن َمْن يَیَضُع االَعوااِئَق أَأَمامَم أأْنُفِسنا وَوَنْحِرمُم أأْنُفَسنا ِمْن َبَركاتِت االرَّ

َمُه َقاِئًلا وَوَلِكنَّ ُمْوَسى يُیتاِبُع َكالأأمَّا إإذذاا ااتََّكْلنا َعَليْیِه َفإنَّنا َسَنْخَتِبُر ِمْلَء َمشيیَئِتِه االصَّاِلَحِة وَوَبَرَكِته. 
-34في ااألْعداادد  40 :  
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وَوَسِمَع االرَّببُّ َصْوتَت َكَالِمُكْم َفَسِخَط وَوأَأْقَسَم َقاِئًال: َلْن يَیَرىى إِإْنَسانٌن ِمْن 

هُؤَالِء االنَّاسِس، ِمْن هَذاا ااْلِجيیِل االشِّرِّيیِر، ااَألرْرضَض ااْلَجيیَِّدةَة االَِّتي أَأْقَسْمُت أَأنْن 
َداا َكاِلَب ْبَن يَیُفنََّة. ُهَو يَیَرااَها، وَوَلُه أُأْعِطي ااَألرْرضَض أُأْعِطيَیَها آلَباِئُكْم، َما َع

االَِّتي وَوِطَئَها، وَوِلَبِنيیِه، َألنَُّه َقِد ااتََّبَع االرَّببَّ َتَماًما. وَوَعَليَّ أَأيْیًضا َغِضَب االرَّببُّ 
ُنونَن ااْلَوااِقُف  ِبَسَبِبُكْم َقاِئًال: وَوأَأْنَت أَأيْیًضا َال َتْدُخُل إِإَلى ُهَناكَك. يَیُشوعُع ْبُن

أَأَماَمَك ُهَو يَیْدُخُل إِإَلى ُهَناكَك. َشدِّدْدهُه َألنَُّه ُهَو يَیْقِسُمَها ِإلْسَرااِئيیَل.  وَوأَأمَّا  
أَأْطَفاُلُكُم االَِّذيیَن ُقْلُتْم يَیُكوُنونَن َغِنيیَمًة، وَوَبُنوُكُم االَِّذيیَن َلْم يَیْعِرُفواا ااْليَیْومَم ااْلَخيْیَر 

وَوأَأمَّا أَأْنُتْم ونَن إِإَلى ُهَناكَك، وَوَلُهْم أُأْعِطيیَها وَوُهْم يَیْمِلُكوَنَها. وَواالشَّرَّ َفُهْم يَیْدُخُل
َفَتَحوَُّلواا وَواارْرَتِحُلواا إِإَلى ااْلَبرِّيیَِّة َعَلى َطِريیِق َبْحِر ُسوفَف  

 
انن ِبَسَبِب وَوكانَن َهذاا ُهَو َما َحَدثَث َتماًما. َفَقْد أَأْقَسَم ااُهللا أأننَّ َهؤالِء َلْن يَیْدُخلواا أأرْرضَض َكْنع 

ِعْصيیاِنِهْم وَوَتَمرُّدِدِهْم، َبْل إإننَّ أأْبناَءُهْم ُهُم االَّذيیَن َسيَیْدُخلوَنها. وَوَحتَّى إإننَّ ُمْوَسى ُحِرمَم ِمْن دُدخولِل 
ااألرْرضِض. وَوكانَن َكاِلُب وَويَیشوعُع ُهما االشَّْخصانِن االَوحيیداانِن االلَّذاانِن َخَرَجا ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر وَودَدَخال 

أأمَّا َبِقيیَُّة االشَّْعِب االَّذيیَن َخَرُجواا ِمْن ِمْصَر َفماُتواا في االَبرِّيیَِّة. وَوكانَن أأوْوالدُدُهْم ُهْم َمْن أأرْرضَض َكْنعانن. 
دَدَخلواا ااألرْرضَض َكما أَأْقَسَم ااُهللا.   

 
-41وَوفي ااألْعداادد   ، يُیَذكُِّرُهْم ُمْوَسى ِبما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلك.  َفَمَع أأننَّ ااَهللا أَأَمَرُهْم أأنْن 46
َتَحوَُّلواا وَويَیْرَتِحُلواا إإلى االَبرِّيیَِّة َعْن َطريیِق َبْحِر ُسْوفف، َفإنَُّهْم أَأَصرُّوواا َعلى َخْوضِض االَحْربِب َمَع يَی

 ااألْعدااِء بالرَّْغِم ِمْن َتْحذيیرااتِت االرَّببِّ َلُهْم ِبَعَدمِم االِقيیامِم ِبَذِلك. وَوكاَنِت االنَّتيیَجُة ِهَي أأننَّ ااَألمورِريیِّيیَن
وَوأأْلَحُقواا ِبِهِم االَهزيیَمة. وَوحيینئٍذ رَرَجُعواا وَوَبُكواا أأمامَم االرَّببِّ، وَوَلِكنَّ االرَّببَّ َلْم يَیْسَمْع َحارَرُبوُهْم 

ِلَصْوِتِهْم وَوَلْم يُیْصِغ إإليیِهْم. وَوحيینذااكَك َبَقْواا في َقادَدشْش َبْرنيیع أأيیَّاًما َكثيیَرةًة.   
 

-1ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن  9 
َعلى ِلسانِن ُمْوَسى:   

 
ُثمَّ َتَحوَّْلَنا وَواارْرَتَحْلَنا إِإَلى ااْلَبرِّيیَِّة َعَلى َطِريیِق َبْحِر ُسوفَف َكَما َكلََّمِني االرَّببُّ، «

مَّ َكلََّمِني االرَّببُّ َقاِئًال: َكَفاُكْم دَدوَورَراانٌن ِبهَذاا ُثوَودُدرْرَنا ِبَجَبِل ِسِعيیَر أَأيیَّاًما َكِثيیَرةًة. 
ااْلَجَبِل. َتَحوَُّلواا َنْحَو االشَِّمالِل. وَوأَأوْوصِص االشَّْعَب َقاِئًال: أَأْنُتْم َماررُّوونَن ِبُتْخِم 
. َال إِإْخَوِتُكْم َبِني ِعيیُسو االسَّاِكِنيیَن ِفي ِسِعيیَر، َفيَیَخاُفونَن ِمْنُكْم َفاْحَتِرزُزوواا ِجداا

َتْهِجُمواا َعَليْیِهْم، َألنِّي َال أُأْعِطيیُكْم ِمْن أَأرْرِضِهْم وَوَال وَوْطَأةَة َقَدمٍم، َألنِّي ِلِعيیُسو 
َقْد أَأْعَطيْیُت َجَبَل ِسِعيیَر ِميیَرااًثا. َطَعاًما َتْشَتُروونَن ِمْنُهْم ِباْلِفضَِّة ِلَتْأُكُلواا، 

ِة ِلَتْشَرُبواا. َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك َقْد َبارَرَكَك ِفي وَوَماًء أَأيْیًضا َتْبَتاُعونَن ِمْنُهْم ِباْلِفضَّ
ُكلِّ َعَمِل يَیِدكَك، َعارِرًفا َمِسيیَركَك ِفي هَذاا ااْلَقْفِر ااْلَعِظيیِم. اَاآلنَن أَأرْرَبُعونَن َسَنًة 
ِللرَّببِّ إِإلِهَك َمَعَك، َلْم يَیْنُقْص َعْنَك َشْيٌء. َفَعَبْرَنا َعْن إِإْخَوِتَنا َبِني ِعيیُسو 

سَّاِكِنيیَن ِفي ِسِعيیَر َعَلى َطِريیِق ااْلَعَرَبِة، َعَلى أَأيْیَلَة، وَوَعَلى ِعْصيُیونِن َجاِبَر، اال
َفَقالَل ِلي االرَّببُّ: َال ُتَعادِد ُموآآبَب  ُثمَّ َتَحوَّْلَنا وَوَمَررْرَنا ِفي َطِريیِق َبرِّيیَِّة ُموآآبَب.
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أَأرْرِضِهْم ِميیَرااًثا، َألنِّي ِلَبِني ُلوطٍط  وَوَال ُتِثْر َعَليْیِهْم َحْرًبا، َألنِّي َال أُأْعِطيیَك ِمْن
ِميیَرااًثا. » َعارَر«َقْد أَأْعَطيْیُت   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ اارْرِتحالَل َبني إإْسراائيیَل في االَبرِّيیَِّة، ِبَهذاا االَعَددِد االضَّْخِم، َكانَن ُمْعِجَزةًة  

نَن َحقيیقيیًَّة. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َكانَن َقْد أَأوْوَصاُهْم ِبأنْن ال يُیحارِرُبواا َبني ِعيْیُسو وَوال االُموآآِبيیِّيیَن. َفَقْد َكا
َبَل سعيیَر ِميْیرااًثا ِلَبني ِعيْیُسو، وَوأأْعطى أأرْرضَض ُموآآبب ِميْیرااًثا ِلَبني ُلْوطط. ااُهللا َقْد أَأْعطى َج  

 
أأننَّ االرَّببَّ َقالَل َلُهْم:  13ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في االَعَددد    

 
اَاآلنَن ُقوُمواا وَوااْعُبُروواا وَواادِديَي زَزاارَردَد. َفَعَبْرَنا وَواادِديَي زَزاارَردَد.   

 
: 15وو  14لَعَددَديْین يُیَوضُِّح َقاِئًلا في ااوَوُهَو    

 
وَوااَأليیَّامُم االَِّتي ِسْرَنا ِفيیَها ِمْن َقادَدشَش َبْرِنيیَع َحتَّى َعَبْرَنا وَواادِديَي زَزاارَردَد، َكاَنْت 

َثَماِنَي وَوَثَالِثيیَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ ااْلِجيیِل، رِرَجالُل ااْلَحْربِب ِمْن وَوَسِط 
ْم. وَويَیُد االرَّببِّ أَأيْیًضا َكاَنْت َعَليْیِهْم ِإلَبادَدِتِهْم ِمْن ااْلَمَحلَِّة، َكَما أَأْقَسَم االرَّببُّ َلُه

وَوَسِط ااْلَمَحلَِّة َحتَّى َفُنواا.  
 

 إإذًذاا، َمَع أأننَّ االرِّْحَلَة َكاَنْت َتْسَتْغِرقُق أأيیَّاًما َقليیَلًة، َفَقِد ااْسَتْغَرَقْتُهْم َثماني وَوثالثيیَن َسَنًة ِبَسَبِب 
ْم. وَوِخاللَل َهِذهِه االرِّْحَلِة، َماتَت َجميیُع االِجيْیِل االَّذيي َخَرجَج ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر وَوَلْم َتَمرُّدِدِهْم وَوِعْصيیاِنِه

يَیْبَق ِمْنُهْم إإلَّا ُمْوَسى وَوَكاِلب وَويَیشوعع.   
 

-16ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في ااألْعداادد   19 :  
 

َفِعْنَدَما َفِنَي َجِميیُع رِرَجالِل ااْلَحْربِب ِباْلَمْوتِت ِمْن وَوَسِط االشَّْعِب، َكلََّمِني االرَّببُّ 
َقاِئًال: أَأْنَت َماررٌّ ااْليَیْومَم ِبُتْخِم ُموآآبَب، ِبَعارَر. َفَمَتى َقُرْبَت إِإَلى ُتَجاهِه َبِني 

ي َال أُأْعِطيیَك ِمْن أَأرْرضِض َبِني َعمُّونَن، َال ُتَعادِدِهْم وَوَال َتْهِجُمواا َعَليْیِهْم، َألنِّ
َعمُّونَن ِميیَرااًثا، َألنِّي ِلَبِني ُلوطٍط َقْد أَأْعَطيْیُتَها ِميیَرااًثا.   

 
 ُمْوَسى إإذًذاا، َفَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى وَوَبني إإْسراائيیَل أأنْن ال يَیْهُجمواا َعلى َبني َعمُّونن. وَوَلِكنَّ 

أأننَّ االرَّببَّ أَأَمَرُهْم ِبُمحارَرَبِة إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االثَّاني  االِعْشريیَنِمَن االرَّااِبِع وَو يَیقولُل في ااألْعداادِد
) وَوااالْستيیالِء َعلى أأرْرِضه. وَوَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلَبني إإْسراائيیَل: َمِلِك َحْشُبونَن ااَألُمورِريّي( "ِسيْیُحونن"  

 
أَأَمامَم وُوُجوهِه االشُُّعوبِب َتْحَت ُكلِّ ِفي هَذاا ااْليَیْومِم أَأْبَتِدئُئ أَأْجَعُل َخْشيَیَتَك وَوَخْوَفَك 

االسََّماِء. االَِّذيیَن يَیْسَمُعونَن َخَبَركَك يَیْرَتِعُدوونَن وَويَیْجَزُعونَن أَأَماَمَك.  
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ُمحارَرَبِة َبني إإْسراائيیَل. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ َنَصَرُهْم َبادَدرَر إإلى ذيي وَوَكانَن االَمِلُك ِسيیُحونن ُهو االَّ 
ِمْن َعُرووِعيیَر االَِّتي َعَلى َحاَفِة وَواادِديي أَأرْرُنونَن وَوااْلَمِديیَنِة االَِّتي ِفي ااْلَواادِديي، ُه: "َعَليْیِه وَوأَأْعطاُهْم أَأرْرَض

يَیْقَربوها ألننَّ االرَّببَّ أَأوْوَصاُهْم ِبَذِلك. أَأرْرضَض َبِني َعمُّونَن َلْم ". وَوَلِكنَّ إِإَلى ِجْلَعادَد  
 

اِلِث ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیة. وَوفي َهذاا ااألْصحاحِح، وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّ 
-1يُیتاِبُع ُمْوَسى َسْردَد َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك َعلى َمساِمِع االشَّْعِب َفيَیقولُل في ااألْعداادد  5 :  

 
 ُثمَّ َتَحوَّْلَنا وَوَصِعْدَنا ِفي َطِريیِق َباَشانَن، َفَخَرجَج ُعوجُج َمِلُك َباَشانَن ِلِلَقاِئَنا ُهَو
وَوَجِميیُع َقْوِمِه ِلْلَحْربِب ِفي إِإذْذرَرِعي. َفَقالَل ِلي االرَّببُّ: َال َتَخْف ِمْنُه، َألنِّي َقْد 
دَدَفْعُتُه إِإَلى يَیِدكَك وَوَجِميیَع َقْوِمِه وَوأَأرْرِضِه، َفَتْفَعُل ِبِه َكَما َفَعْلَت ِبِسيیُحونَن َمِلِك 

. َفَدَفَع االرَّببُّ إِإلُهَنا إِإَلى أَأيْیِديیَنا ُعوجَج ااَألُمورِريیِّيیَن االَِّذيي َكانَن َساِكًنا ِفي َحْشُبونَن
أَأيْیًضا َمِلَك َباَشانَن وَوَجِميیَع َقْوِمِه، َفَضَرْبَناهُه َحتَّى َلْم يَیْبَق َلُه َشارِردٌد. وَوأَأَخْذَنا 
، ُكلُّ ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت. َلْم َتُكْن َقْريَیٌة َلْم َنْأُخْذَها ِمْنُهْم. ِستُّونَن َمِديیَنًة

ُكورَرةِة أَأرْرُجوبَب َمْمَلَكُة ُعوجٍج ِفي َباَشانَن. ُكلُّ هِذهِه َكاَنْت ُمُدًنا ُمَحصََّنًة 
ِبَأْسَواارٍر َشاِمَخٍة، وَوأَأْبَواابٍب وَوَمَزااِليیَج. ِسَوىى ُقَرىى االصَّْحَرااِء ااْلَكِثيیَرةِة ِجداا.   

 
ُمَحصََّنٍة وَوَمنيیَعٍة في َباَشانن. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك  ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقِد ااْسَتْوَلْواا َعلى ِستِّيیَن َمديیَنٍة 

االُمُدنُن االُمَحصََّنُة َقْد َبثَِّت االرُّْعَب في ُقلوبِب َبني إإْسراائيیَل وَوزَزْعَزَعْت إإيیماَنُهْم. وَوَلِكنَّ ُمْوَسى 
ًعا، يیا أأْصِدقائي، أأنْن ُنْعطي االرَّببَّ َشجََّعُهْم َقاِئًلا إإننَّ ااَهللا َسيَیْنُصُرُهْم َعلى أَأْعدااِئِهْم. وَويَیْنَبغي َلنا َجميی

ُفْرَصًة للَعَمِل في َحيیاِتنا. َفُهناكَك ُمُدنن َحصيیَنة َكثيیَرةٌة في َحيیاةِة االُمؤِمِن (بالَمْعنى االرُّووِحيِّ 
ه. للَكِلَمة). وَوَلِكنَّ ااَهللا َقادِدرٌر َعلى َهْدِمها وَوَفْتِحها أَأماَمنا إإنْن ُكنَّا َنِثُق ِبِه وَوَنتَِّكُل َعَليْی  

 
وَويُیَذكُِّرُهْم ُمْوَسى في االَعَددِد االَحادِديي َعَشَر ِبأننَّ ُعْوجَج َنْفَسُه (َمِلَك َباشانن) َكانَن ِعْمالًقا إإذْذ  

َنْقَرأأ:   
 

إِإننَّ ُعوجَج َمِلَك َباَشانَن وَوْحَدهُه َبِقَي ِمْن َبِقيیَِّة االرََّفاِئيیِّيیَن. ُهَوذَذاا َسِريیُرهُه َسِريیٌر 
َو ِفي رَربَِّة َبِني َعمُّونَن؟ ُطوُلُه ِتْسُع أَأذْذرُرعٍع، وَوَعْرُضُه ِمْن َحِديیٍد. أَأَليْیَس ُه

أَأرْرَبُع أَأذْذرُرعٍع ِبِذرَرااعِع رَرُجل.   
 

ِمْن َحديیٍد. وَوكانَن ُطْولُل االسَّريیِر َنْحَو  اَفِبَسَبِب َضخاَمِتِه، َكانَن َسريیُر "ُعْوجَج" َمْصُنوًع 
َنْحَو ِمْتَريْین. وَوكانَن ُعْوجُج آآِخَر َمْن َبِقَي ِمَن االَعماِلَقِة في أأرْرَبَعِة أأْمَتارٍر وَوِنْصِف االِمْتر، وَوَعْرُضُه 

.ااألرْرضض  
 

-12ُثمَّ يُیْخِبُرُهْم ُمْوَسى (في ااألْعداادد   ) َعْن َتْقسيیِم ااألرْرضِض االَّتي َتَملَُّكوها في ذَذِلَك 17
ِلِسْبِط رَرأأووبيین  ْتيَیْعِطَنُه أأِجْلَعادَد وَوُمُداالَوْقِت. وَوَنرىى أأننَّ ااألرْرضَض ِمْن َعرووِعيْیر وَوِنْصَف َجَبِل 

ِلِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى.  ْتيَیْعِطَفُأَباَشانَن َمْمَلَكة ُعوجٍج  ِجْلَعادَد وَوُكلُّ َبِقيیَُّةأأمَّا . وَوِسْبِط َجادد  
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-18(في ااألْعداادد  يُیَذكُِّرُهْم ُمْوَسىوَو ) ِبأنَُّه َسَمَح ِلَبني رَرأأووبيین وَوَبني َجادد وَوِنْصِف ِسْبِط 20
–َمَنسَّى أأنْن يَیْسَتِقُروواا َشْرقَق َنْهِر ااُألرْردُدننِّ ِبناًء َعلى َطَلِبِهْم  ِبَشْرطِط أألَّا يَیْتِرُكواا َبِقيیََّة ااألْسباطِط  

يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْخُرُجواا ِبَمْعًنى آآَخَر، َكانَن ْنعانن. يُیَحارِربونَن وَوْحَدُهْم ِلَنيْیِل َنصيیِبِهْم في أأرْرضِض َك
. َبْعَد ذَذِلَك َكانَن ِبَمْقدوورِرِهْم أأنْن إإلى أأنْن يُیَحقُِّقواا االنَّْصَر وَويَیَتَملَُّكواا ااألرْرضَضوَويُیحارِرُبواا َمَعُهْم َمَعُهْم 

َشْرقَق ااُألرْردُدننِّ. وَوأأرْرِضِهْم يَیْرِجُعواا إإلى َعاِئالِتِهْم   
 

: 22وو  21يَیقولُل ُمْوَسى في االَعَددَديْین ُثمَّ    
 

وَوأَأَمْرتُت يَیُشوعَع ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت َقاِئًال: َعيْیَناكَك َقْد أَأْبَصَرَتا ُكلَّ َما َفَعَل االرَّببُّ 
إِإلُهُكْم ِبَهَذيْیِن ااْلَمِلَكيْیِن. هَكَذاا يَیْفَعُل االرَّببُّ ِبَجِميیِع ااْلَمَماِلِك االَِّتي أَأْنَت َعاِبٌر 

إِإَليْیَها. َال َتَخاُفواا ِمْنُهْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهُكْم ُهَو ااْلُمَحارِربُب َعْنُكْم.  
 

َفَقْد َكانَن ُمْوَسى يَیْعَلُم أأنَُّه َسيَیْنَتِقُل َقريیًبا ِمَن االَعاَلِم. ِلَذِلَك َفَقْد أَأوْوَصى َخليیَفَتُه (أأيْي يَیشوعَع)  
ببُّ ِمْن أأْجِل َشْعِبِه. َفالرَّببُّ َسيَیْفَعُل ااألْمَر ذَذااَتُه ِحيْیَن يُیحارِرُبونَن َما َفَعَلُه االرَّيَیَتَذكََّر دَدااِئًما ِبأنْن 

االشُّعوبَب ااُألخرىى.  
 

–َنْكَتفي، أأِعزَّاائي االُمْسَتِمعيیَن، ِبَهذاا االَقْدرِر   َعلى أأنْن ُنتاِبِع دِدررااَسَتنا ِلِسْفِر االتَّْثِنيَیِة في االَحْلَقِة  
. االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ  

 
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

إإننَّ َجميیَع أأْحالمِم االُمؤِمِن وَوَتَطلُّعاِتِه َسَتَتَحقَُّق في يَیْومٍم َما في االسَّماء. وَوَقْد َكانَن َشْعُب ااِهللا 
في االَعْهِد االَقديیِم يَیَتَطلَُّع إإلى االُوصولِل إإلى أأرْرضِض االَمْوِعِد. وَوَمَع أأننَّ ُمْوَسى َكانَن يَیَتَطلَُّع أأيْیًضا إإلى 

َقْد أَأدْدرَركَك في االنِّهايَیة أأننَّ ِعْصيیاَنُه ِهللا َكانَن َسَبًبا في ِحْرَماِنِه ِمْنها. وَوال َشكَّ ُبلوغِغ أأرْرضِض االَمْوِعِد، َف
أأننَّ َهذاا يُیَعلُِّمنا َجميیًعا دَدرْرًسا ُمِهما وَوَقيیًِّما في أأهميیٍَّة االطَّاَعة.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  اِبُعَسيُیتي 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.  

 
االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا   

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
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َلَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلَشْعِبِه: "أَأْنُتْم ُشهودديي". وَواالسُّؤاالُل االَّذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ااآلنَن ُهَو: َهْل َنْحُن 
وعَع ِمْن ِخاللِل ا االَّذيي يَیْعِرُفُه االنَّاسُس َعْن يَیُسوَوَصحيیًحا؟ وَوَمُنَمثُِّل االسَّيیَِّد االَمسيیَح َتْمثيیًلا َحقيیقيیا 

ونَن أأننَّ ااَهللا ُمرااَقَبِتنا، وَواالتََّحدُّثِث إإليینا، وَواالتَّعاُمِل َمَعنا؟ َفَهْل يَیَتَعلَُّمونَن ِمنَّا أأننَّ ااَهللا َمَحبَّة؟ وَوَهْل يَیَتَعلَّم
ِجداا أأنْن َنكونَن ُسَفرااَء َعِن االَمسيیِح وَوأأنْن ُنَمثَِّلُه أَأْحَسَن َتْمثيیل أَأمامَم  يَیْهَتمُّ ِبِهْم وَوِبَخالِصهْم؟ َفِمَن االُمِهمِّ

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفااآلَخريین.   
 


