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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 10:12–11:21 21: 11 – 12: 10 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us104# 600م: 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  االَعاِشِرااألْصحاحح َ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  
 

َسُنتاِبُع دِدررااَسَتنا في َحْلَقِة االيَیْومَم ِلِسْفِر االتَّْثِنيَیِة. وَوَسْوفَف َنرىى أأنَُّه ِبَمْعِزلٍل َعْن َمُعوَنِة ااِهللا، ال 
. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّم أأننَّ إإْحدىى َغايیاتِت ااإلْنسانِن يَیكونَن َمْرِضيی'ا أَأماَمُهيُیْمِكُن ألييٍّ ِمنَّا أأنْن 

ااألساِسيیَِّة في َهِذهِه االَحيیاةِة ِهَي أأنْن يُیْرضي ااَهللا ِمْن ِخاللِل َطاَعِتِه َلُه. وَوَلِكْن َكيْیَف يُیْمِكُننا أأنْن َنْفَعَل 
َلْحَظَة َقبولِل َتْبَتِدئُئ االرَّببِّ  َسْوفَف َنرىى في َحْلَقِة االيیومَم أأننَّ االُخْطَوةَة ااألوولى في َطاَعِةذَذِلك. 

االَخالصِص بيیسوعَع االَمسيیح.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنآآَخَر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- االثَّاني َعَشروَواالَعَددِد  االَعاِشِرباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
: 13وو  12: 10ِسْفِر االتَّْثِنيَیة في ُكنَّا َقْد َقَرأأنا أأننَّ ُمْوَسى َقالَل للشَّْعِب   

 
االرَّببَّ إِإلَهَك  َفاآلنَن يَیا إِإْسَرااِئيیُل، َماذَذاا يَیْطُلُب ِمْنَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإالَّ أَأنْن َتتَِّقَي

ِلَتْسُلَك ِفي ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوُتِحبَُّه، وَوَتْعُبَد االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن ُكلِّ 
َنْفِسَك، وَوَتْحَفَظ وَوَصايَیا االرَّببِّ وَوَفَرااِئَضُه االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَخيْیِركَك.  

 
وَورُربَّما وَوَليْیَت ُكلَّ إإْنسانٍن يَیْطَرحُح َهذاا االسُّؤاالَل َعلى َنْفِسِه: "َماذذاا يَیْطُلُب ااُهللا ِمنِّي أأنْن أَأْفَعل؟"  

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  هِه.ِبُوجودِدِهَي أأنْن يَیْعَتِرُفواا َكاَنِت االُخْطَوةُة ااألوولى ِلَمْن ال يَیْعَتِرفونَن ِبُوجودِد ااِهللا 
أَأْسَهُل ِمْن َعَدمِم ااالْقِتناعِع ِبَذِلك. َفيَیْكفي أأنْن َتَتأمََّل في االَكْونِن وَواالطَّبيیَعِة ُهَو ااالْقِتناعَع ِبُوجودِد ااِهللا 

ِرييِّ وُوِجَد ُصْدَفًة َفال يُیْعَقُل أأننَّ ِجْسًما ُمَعقًَّداا َكالِجْسِم االَبَشوَواالِجْسِم االَبَشِرييِّ ِلُتْدرِركَك أأننَّ ااَهللا َمْوجودٌد. 
يَیْنَبغي أأنْن ُتَفكَِّر في َسَبِب َخْلِق ااِهللا َلَك. َفَما دَداامَم ااُهللا  أأوْو دُدوْونَن َخاِلٍق َعظيیٍم! وَوَبْعَد أأنْن ُتِقرَّ ِبُوجودِد ااِهللا

؟ وَوِمْنك ِمنِّيَقْد َخَلَقَك، ِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه َخَلَقَك ِلَغايَیٍة َما. ِلَذِلَك، َما االَّذيي يَیْطُلُبُه ااُهللا   
 

َماذَذاا يَیْطُلُب ِمْنَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإالَّ أَأنْن َتتَِّقَي وَويُیجيیُب ُمْوَسى َعْن َهذاا االسُّؤاالِل االُمِهمِّ َفيَیقولُل: " 
لِّ َنْفِسَك، االرَّببَّ إِإلَهَك ِلَتْسُلَك ِفي ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوُتِحبَُّه، وَوَتْعُبَد االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن ُك

". وَوَتْحَفَظ وَوَصايَیا االرَّببِّ وَوَفَرااِئَضُه االَِّتي أَأَنا أأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَخيْیِركَك  
 

َتتَّقيیه، وَوأأنْن َتْسُلَك في َجميیِع ُطُرِقِه، وَوأأنْن إإذًذاا، َماذذاا يَیْطُلُب ااُهللا ِمْنَك؟ إإنَُّه يَیْطُلُب ِمْنَك أأنْن  
فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل إإننَّ االَجميیَع أَأْخَطُأوواا . ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن ُكلِّ َنْفِسَكُتِحبَُّه، وَوأأنْن َتْعُبَدهُه 

وَوأَأْعَوزَزُهْم َمْجُد ااهللا. وَوَلِكْن َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ ااألْمَر ااْنَتهى وَوأأنَُّه َليْیَس َلنا رَرجاء؟ ال! فاُهللا أَأَعدَّ 
وَوَلْو أأنَّنا َتْحقيیِق َمْطَلِب االَقدااَسِة االتَّامَّة.  ااإلْنسانَن َلْن يَیَتَمكَّْن ِمْن ننَّألنَُّه يَیْعَلُم أأ ُخطًَّة إلْنقاذِذنا

َفِشَل في َنْسَتطيیُع أأنْن ُنَطبَِّق وَوَصايیا ااِهللا ِبَحذاافيیِرها َلكانَن االَعاَلُم َمكاًنا رَرااِئًعا للَعيْیِش. وَوَلِكنَّ ااإلْنسانَن 
َفإنَُّه يُیَجدِّفُف َعَليْیِه.  ااَهللا أأنْن يَیتَّقي ااإلْنسانُن َبَدًلا ِمْنِلَذِلَك، ُه َخاِطئ. ذَذِلَك وَوَسيَیْسَتِمرُّ في االَفَشِل ألنَّ

رَرجاء؟ َلِكْن َهْل َهذاا يَیْعني أأنَُّه َليْیَس َلنا وَوأأنْن يُیِحبَّ ااإلْنسانُن ااَهللا وَويَیْعُبَدهُه َفإنَُّه يَیَتَمرَّدُد َعَليْیِه.  وَوَبَدًلا ِمْن
  .في االَمسيیِح يَیسوعع جاٌء َلناال يیا َصديیقي! َفُهناكَك رَر

 
 "َماذَذاا َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل أَأْعَمالَل ااِهللا؟االنَّاسَس َسأُلواا يَیسوعَع: "َنْقَرأأ في االَعْهِد االَجديیِد أأننَّ َفَنْحُن 

". وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن هَذاا ُهَو َعَمُل ااِهللا: أَأنْن ُتْؤِمُنواا ِبالَِّذيي ُهَو أَأرْرَسَلُه" َجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلُهْم:َفأ
ااألْمَر ِبَهِذهِه االَبساَطِة: أأنْن ُنؤِمَن بالذيي ُهَو أَأرْرَسَلُه! َفِعْنَدما ُتؤِمُن، يیا َصديیقي، بيیسوعَع َنرىى أأننَّ 

وكِك يُیْعطيیَك االُقوَّةَة وَواالُقْدرَرةَة على االسُّلاالَّذيي ااِهللا  رُروْوحُح يَیْسُكُن فيیَكَتنالُل َحيیاةًة َجديیَدةًة وَواالَمسيیِح َفإنََّك 
. في َمشيیَئِة ااهللا  

 
َفاآلنَن يَیا إِإْسَرااِئيیُل، َماذَذاا يَیْطُلُب ِمْنَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإالَّ أَأنْن ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل ُمْوَسى للشَّْعِب: " 

َقْلِبَك وَوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َتتَِّقَي االرَّببَّ إِإلَهَك ِلَتْسُلَك ِفي ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوُتِحبَُّه، وَوَتْعُبَد االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ 
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". وَوُهَو يُیتاِبُع َحديیَثُه َقاِئًلا في وَوَتْحَفَظ وَوَصايَیا االرَّببِّ وَوَفَرااِئَضُه االَِّتي أَأَنا أأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَخيْیِركَك
:14االَعَددد   

 
ُهَوذَذاا ِللرَّببِّ إِإلِهَك االسََّماوَوااتُت وَوَسَماُء االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضُض وَوُكلُّ َما ِفيیَها.   

 
ِلَذِلَك َفإنَّنا َلُه أأيْیًضا. ِهَي وَوااألرْرضُض لسَّماووااتُت َلُه. َفاَفُكلُّ َشيٍء في َهذاا االَعاَلِم ُهَو للرَّببِّ.  

يُیْخِبُرنا وَو ".ضُض وَوِمْلُؤَها. ااْلَمْسُكوَنُة، وَوُكلُّ االسَّاِكِنيیَن ِفيیَهاِللرَّببِّ ااَألرْر: "1: 24َنْقَرأأ في االَمْزمورر 
ِبَسَبِب َتنازُزلِل آآدَدمَم َعْنها. َكَذِلَك َفإننَّ  َعلى ااألرْرضِضَتَمكََّن ِمَن االسَّيْیَطَرةِة االشَّيْیطانَن االِكتابُب االُمَقدَّسُس أأننَّ 

ووااْفَتدىى ااألرْرضَض ِهللا ااآلبِب، إلْبعادِد االنَّاسِس َعِن ااِهللا االَحيِّ. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع َجاَء االشَّيْیطانَن يَیْسَعى َجاِهًداا 
–. وَوفي يَیْومٍم َما، َسيَیأتي يَیسوعُع االَمسيیُح َثاِنيَیًة وَودَدَفَع أأْجَرةَة َخطايیانا ِبَمْوِتِه َعلى االصَّليیب ال ِبَوْصِفِه  

ببَّ ااألرْربابِب. إإْنساًنا، َبْل ِبَوْصِفِه َمِلَك االُملوكِك وَورَر  
 

وَوَقْد يَیْنُظُر االنَّاسُس إإلى االَعاَلِم ِمْن َحْوِلِهْم وَويَیقولونَن في َحيْیَرةٍة: َكيْیَف يَیْسَمُح ااُهللا االُمِحبُّ ِبُكلِّ  
َهذاا االتَّْشويیِش وَوااالْضِطراابِب في االَعاَلم؟ وَوَكيْیَف يَیْسَمُح ِبَمْوتِت ااألْطفالِل ُجْوًعا؟ وَوَكيْیَف يَیْسَمُح 

أأْطفالٍل ُمَعاقيیَن أأوْو ُمَشوَّهيین؟ االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَعاَلَم االَّذيي َنعيیُش فيیِه يَیْخَتِلُف ُكلَّ ااالْخِتالفِف  ةِةدَدالِبِو
َعاَلِم، َعِن االَعاَلِم االَّذيي َخَلَقُه ااُهللا وَوَعِن االَعاَلِم االَّذيي يُیريیُدهُه ااُهللا َلنا. وَوَلِكْن ِبَسَبِب دُدخولِل االَخِطيیَِّة إإلى اال

وَواالشَّّر.  وَواالتَّْشويیُش ااالْضِطراابُبعيیُش في َعاَلٍم يَیُسودُدهُه ِصْرنا َن  
 

وَوَلِكْن في يَیْومٍم َما، َسيَیعودُد يَیسوعُع االَمسيیُح َثاِنيَیًة ِبَمْجٍد َعظيیٍم. وَوحيینئٍذ، َسَنكونُن َمَعُه إإلى  
ُكلُّ ُحْزنٍن وَوَتَنهٍُّد وَوأأَلٍم وَوَمْوتٍت. وَوَسَتعودُد ااألْشيیاُء إإلى  يَیزوولُل فيیِه أأَبِد ااآلِبديیَن في َعاَلٍم َكاِمٍل وَوِمثاِليٍّ
في ااألْصل. ِلَذِلَك َلْن يَیعودُد ُهناكَك َشْخٌص أأْعمى أأوْو أَأَصمَّ أأوْو َحاَلِة االَكمالِل االَّتي ُخِلَقْت َعَليْیها 

وَوال َشكَّ أأننَّ ُكلَّ ُمؤِمٍن أأنْن يَیكونن.  أَأْعَرجَج، َبْل إإننَّ ُكلَّ َشيٍء َسيَیكونُن رَرااِئًعا وَوَكاِمًلا َكما َقَصَد ااُهللا
بيیسوعَع االَمسيیِح يَیُتوقُق إإلى ذَذِلَك االيَیْومِم االَّذيي يَیْخَتفي في ُكلُّ َجَشٍع، وَوُظْلٍم، وَوَقْهٍر، وَوااْسِتْغاللٍل، 

ِمنيین، َفإنَُّه َسيَیكونُن َكرااِهيَیٍة، وَوَشرٍّ. وَوَمَع أأننَّ ذَذِلَك االيَیْومَم َسيَیكونُن يَیْومَم دَديْینوَنٍة لألْشراارِر وَوَغيْیِر االُمؤوو
ِلَذِلَك َفإنَّنا َنْشُكُر ااَهللا االَعِليَّ ألنَُّه ُهَو االرَّببُّ االُمَهيْیِمُن يَیْومَم َفَرحٍح وَوااْبِتهاجٍج وَوَتْهليیٍل ِللُمؤِمنيین. 

وَواالُمَسيْیِطُر على ُكلِّ َشْيٍء في َهذاا االَكْونن.   
 

: 16وو  15لَعَددَديْین وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا للشَّْعِب في اا   
 

وَولِكنَّ االرَّببَّ إِإنََّما ااْلَتَصَق ِبآَباِئَك ِليُیِحبَُّهْم، َفاْخَتارَر ِمْن َبْعِدِهْم َنْسَلُهُم االَِّذيي 
ُهَو أَأْنُتْم َفْوقَق َجِميیِع االشُُّعوبِب َكَما ِفي هَذاا ااْليَیْومِم. َفاْخِتُنواا ُغْرَلَة ُقُلوِبُكْم، 

ُكْم َبْعُد. وَوَال ُتَصلُِّبواا رِرَقاَب  
 

. وَواالِختانُن ُهَو وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ ااَهللا َكانَن َقْد أَأَمَر إإْبرااهيیَم ِبأنْن يُیْخَتَن 
وَواالُميیولِل االشِّرِّيیَرةِة. وَوَعلى َنْحٍو ُمَشاِبٍه  َقْطِع االَخِطيیَِّةإإلى  وَوُهَو يَیْرِمُز .َقْطُع ُجْزٍء ِمْن َلْحِم ااإلنسانِن

َفالُمؤِمُن ُمَطاَلٌب ِبأنْن يَیعيیَش َفإننَّ ِختانَن االَقْلِب يُیشيیُر إإلى َتْنِقيَیِة االَقْلِب ِلَكْي يَیْحيیا ااإلْنسانُن ِهللا االَخاِلق. 
َجَسِد ال يَیْهَتمُّ ِسوىى بالماددِّيیَّاتِت ال َحَسَب االَجَسِد، َبْل َحَسَب االرُّووحِح. َفاإلْنسانُن االَّذيي يَیعيیُش َحَسَب اال
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أأمَّا َشْعُب ااِهللا َفال يَیجوزُز أأنْن يَیكوُنواا َعبيیًداا ِلَشَهوااتِت االَجَسد، َبْل وَواالَمْحسوَساتِت وَوااُألمورِر االدُّْنيَیِويیَِّة. 
َسِديی-ا، َفإنَُّهْم َلْم َمارَرُسواا االِختانَن َجيَیِجُب أأنْن يَیْهَتمُّواا باُألمورِر االرُّووِحيیَّة. وَوَمَع أأننَّ َبني إإْسراائيیَل 

يَیْهَتمُّواا ِبِختانِن االَقْلِب. وَوَهِذهِه ِهَي َحالُل َجميیِع االنَّاسِس االَّذيیَن يَیْهَتمُّونَن بالطُّقوسِس االدِّيینيیَِّة دُدوْونَن أأنْن 
يَیْهَتمُّواا ِبَعالَقِتِهْم َمَع ااِهللا االَحيِّ.   

 
َفَقِد ااْهَتمُّواا وَوَما أَأْسَهَل أأنْن َنَقَع في االَفخِّ َنْفِسِه االَّذيي وَوَقَع فيیِه َبُنو إإْسراائيیَل في االَعْهِد االَقديیم!  

ااْخِتُنواا ُغْرَلَة بالطُّقوسِس االدِّيینيیَِّة االَخاررِجيیَِّة وَوأَأْهَمُلواا َحاَلَة ُقلوِبِهْم. ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل االرَّببُّ َلُهْم "
وَوَقْد َتَحدَّثَث ُبوُلُس االرَّسولُل َعْن َهذاا االَمْوُضوعِع في ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن رِرَساَلِتِه إإلى ". ُكْمُقُلوِب

َفِإننَّ ااْلِخَتانَن يَیْنَفُع إِإنْن ُكْنَت َتْعَمُل ِبالشَِّريیَعِة. وَولِكْن إِإنْن ُكْنَت ُمَخاِلفًا ِللشَِّريیَعِة، أأْهِل رُرووميیة َفقالل: "
، إِإنْن َعِمَل َغيْیُر ااْلَمْخُتونِن ِبَأْحَكامِم االشَِّريیَعِة، أَأَفَال يُیْحَسُب ااإِإذذ ِخَتاُنَك َكَأنَُّه َعَدمُم ِخَتانٍن.َفَقْد َصارَر 

ْن ُتَخاِلُف َعَدمُم ِخَتاِنِه َكَأنَُّه ِخَتانٌن؟ وَوَغيْیُر ااْلَمْخُتونِن ِبالطَِّبيیَعِة، إِإذْذ يُیَتمُِّم االشَِّريیَعَة، يَیِديیُنَك أَأْنَت يَیاَم
َما َكانَن لشَِّريیَعَة وَوَلَديْیَك ااْلِكَتابُب وَوااْلِخَتانُن. َفَليْیَس ِبيَیُهودِدييٍّ َمْن َكانَن يَیُهودِديّیًا ِفي االظَّاِهِر، وَوَال ِبِخَتانٍن اا

ِخَتانًا وَوإِإنََّما ااْليَیُهودِدييُّ ُهَو َمْن َكانَن يَیُهودِديّیًا ِفي ااْلَباِطِن، وَوااْلِخَتانُن ُهَو َما َكانَن  َظاِهراًا ِفي االلَّْحِم.
  "!ِلْلَقْلِب ِبالرُّووحِح َال ِباْلَحْرفِف. وَوَهَذاا يَیأِتيیِه ااْلَمْدحُح َال ِمَن االنَّاسِس َبْل ِمَن ااِهللا

 
يَیا اَاُهللا، : "1: 63 وَوَقْد َعبََّر دَدااوُودُد َعْن أَأَهمِّيیَِّة ااإليیمانِن االَقْلِبيِّ االَحقيیقيِّ َفقالَل في االَمْزمورر

ُر. َعِطَشْت إِإَليْیَك َنْفِسي، يَیْشَتاقُق إِإَليْیَك َجَسِديي ِفي أَأرْرضٍض َناِشَفٍة وَويَیاِبَسٍة ِبَال إِإلِهي أَأْنَت. إِإَليْیَك أأَبكِّ
!وَويیا َليْیَتنا َجميیًعا، يیا أأِحبَّائي، َنْمَتِلُك َهذاا االشَّْوقَق في ُقلوِبنا ِمْن َنْحِو ااِهللا االَحيِّ ".َماٍء  

 
: 18وو  17يْین وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه قاِئًلا في االَعَددَد  

 
َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهُكْم ُهَو إِإلُه ااآلِلَهِة وَورَرببُّ ااَألرْرَبابِب، ااِإللُه ااْلَعِظيیُم ااْلَجبَّارُر ااْلَمِهيیُب 

االَِّذيي َال يَیْأُخُذ ِباْلُوُجوهِه وَوَال يَیْقَبُل رَرْشَوةًة. االصَّاِنُع َحقَّ ااْليَیِتيیِم وَوااَألرْرَمَلِة، 
ا وَوِلَباًسا. وَوااْلُمِحبُّ ااْلَغِريیَب ِليُیْعِطيَیُه َطَعاًم  

 
أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا ال يُیَحابي أَأَحًداا. وَوُهنا يَیْظَهُر ااْسِتْحقاقق ااِهللا ِلطاَعِة َشْعِبِه. َفُهَو َفْوقَق  

يَیْعَتني ال يُیحابي أَأَحًداا وَوال يُیَعوِّجُج االَقضاَء، َبْل  . وَوُهَوَمْن يَیْحَسُبُهُم االنَّاسُس آآِلَهًة أأوْو َسادَدةًةَجميیِع 
وَواالُغَرباء. ااألررااِمِلى وَوليَیتاَمبا  

 
-19ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   22:  

 
َفَأِحبُّواا ااْلَغِريیَب َألنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَرَباَء ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر. االرَّببَّ إِإلَهَك َتتَِّقي. إِإيیَّاهُه 
َتْعُبُد، وَوِبِه َتْلَتِصُق، وَوِباْسِمِه َتْحِلُف. ُهَو َفْخُركَك، وَوُهَو إِإلُهَك االَِّذيي َصَنَع 

َسْبِعيیَن َنْفًسا َنَزلَل ْبَصَرْتَها َعيْیَناكَك. َمَعَك ِتْلَك ااْلَعَظاِئَم وَوااْلَمَخاوِوفَف االَِّتي أَأ
آآَباؤُؤكَك إِإَلى ِمْصَر، وَوااآلنَن َقْد َجَعَلَك االرَّببُّ إِإلُهَك َكُنُجومِم االسََّماِء ِفي ااْلَكْثَرةِة.  

 



5 
 

- وَوُهنا، يَیْدُعو ااُهللا االُمِحب َشْعَبُه إإلى إإْظهارِر االُحبِّ ُتجاهَه االُغَرباِء  ِبأنَُّهْم َكاُنواا ُمَذكًِّراا إإيیَّاُهْم  
ُه االِعبادَدةَة االَّتي َتليیُق ااَهللا، وَوأأنْن يُیَقدِّمَم َل يُغَرباَء في أأرْرضِض ِمْصر. وَويُیْوِصي ُمْوَسى االشَّْعَب ِبأنْن يَیتَّق
يیَدةة ُكلَّ ِتْلَك ااألْعمالِل االَخالِصيیَِّة االَمجِبِه، وَوأأنْن يَیْلَتِصَق ِبِه. َفاُهللا ُهَو َفْخُرُهْم. وَوُهَو االَّذيي َصَنَع 

االَّتي َكاُنواا ُشهودَد ِعيیانٍن َلها.   
 

ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد ، يیا أأِحبَّائي، إإلى َنْنَتِقُل ااآلنَنوَو 
1- 7:  

 
ااَأليیَّامِم. َفَأْحِبِب االرَّببَّ إِإلَهَك وَوااْحَفْظ ُحُقوَقُه وَوَفَرااِئَضُه وَوأَأْحَكاَمُه وَووَوَصايَیاهُه ُكلَّ 

وَوااْعَلُمواا ااْليَیْومَم أَأنِّي َلْسُت أُأرِريیُد َبِنيیُكُم االَِّذيیَن َلْم يَیْعِرُفواا وَوَال رَرأَأوْواا َتْأدِديیَب االرَّببِّ 
إِإلِهُكْم، َعَظَمَتُه وَويَیَدهُه االشَِّديیَدةَة وَوذِذرَرااَعُه االرَِّفيیَعَة وَوآآيَیاِتِه وَوَصَناِئَعُه االَِّتي 

ْونَن َمِلِك ِمْصَر وَوِبُكلِّ أَأرْرِضِه، وَواالَِّتي َعِمَلَها ِبَجيْیِش َعِمَلَها ِفي ِمْصَر ِبِفْرَع
ِمْصَر ِبَخيْیِلِهْم وَوَمَرااِكِبِهْم، َحيْیُث أَأَطافَف ِميَیاهَه َبْحِر ُسوفٍف َعَلى وُوُجوِهِهْم 
ِفي  ِحيیَن َسَعْواا وَورَرااَءُكْم، َفَأَبادَدُهُم االرَّببُّ إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم، وَواالَِّتي َعِمَلَها َلُكْم

ااْلَبرِّيیَِّة َحتَّى ِجْئُتْم إِإَلى هَذاا ااْلَمَكانِن، وَواالَِّتي َعِمَلَها ِبَدااَثانَن وَوأَأِبيیَراامَم ااْبَنْي 
أَأِليیآبَب ااْبِن رَرأُأووَبيْیَن االلََّذيْیِن َفَتَحِت ااَألرْرضُض َفاَها وَوااْبَتَلَعْتُهَما َمَع ُبيُیوِتِهَما 

اِبَعِة َلُهَما ِفي وَوْسِط ُكلِّ إِإْسَرااِئيیَل. َألننَّ وَوِخيَیاِمِهَما وَوُكلِّ ااْلَمْوُجودَدااتِت االتَّ
أَأْعيُیَنُكْم ِهَي االَِّتي أَأْبَصَرتْت ُكلَّ َصَناِئِع االرَّببِّ ااْلَعِظيیَمِة االَِّتي َعِمَلَها.  

 
 اسُسُهَو ااألَس . َفَهذااأأنْن يُیِحبُّواا ااَهللا وَويَیْحَفُظواا وَوَصايیاهه إإذَذنْن، يُیَشدِّدُد ُمْوَسى ُهنا َعلى أأَهِميیَِّة 

 وَوُهَو يُیخاِطُب ااْسِتْقراارَرُهْم وَوُطَمأنيیَنَتُهْم ووااْسِتْمراارَر االَبَرَكِة في َحيیاِتِهْم. االَّذيي يیْضَمُن االَمتيیُن
. ااألْشخاصَص االَّذيیَن َلْم يَیُموُتواا في ِسيْیناَء َمَع آآباِئِهْم ألننَّ أَأْعمارَرُهْم َكاَنْت َتِقلُّ َعْن ِعْشريیَن َسَنًة

 .بالضََّرباتِت االَعْشِر، وَوِبُمْعِجَزةِة ُعبورِر االَبْحِر ااألْحَمر، وَوما َحَدثَث في َبرِّيیَِّة ِسيْیناءوَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم 
َلْم يُیطيیُعوهه إإذْذ إإننَّ ااألرْرضَض َفَتَحْت َفاَها وَوااْبَتَلَعْتُهْم. َمْن االَّذيي َنَزلَل َعلى وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم ِبِعقابِب ااِهللا   

 
-8ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في ااألْعداادد  12:  

 
َفاْحَفُظواا ُكلَّ ااْلَوَصايَیا االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم ِلَكْي َتَتَشدَّدُدوواا وَوَتْدُخُلواا 
وَوَتْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْنُتْم َعاِبُروونَن إِإَليْیَها ِلَتْمَتِلُكوَها، وَوِلَكْي ُتِطيیُلواا ااَأليیَّامَم 

َلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْقَسَم االرَّببُّ آلَباِئُكْم أَأنْن يُیْعِطيَیَها َلُهْم وَوِلَنْسِلِهْم، أَأرْرضٌض َع
َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال. َألننَّ ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْنَت دَدااِخٌل إِإَليْیَها ِلَكْي َتْمَتِلَكَها َليْیَسْت 

ُث ُكْنَت َتْزرَرعُع زَزرْرَعَك وَوَتْسِقيیِه ِمْثَل أَأرْرضِض ِمْصَر االَِّتي َخَرْجَت ِمْنَها، َحيْی
َبْل ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْنُتْم َعاِبُروونَن إِإَليْیَها ِلَكْي َتْمَتِلُكوَها،  ِبِرْجِلَك َكُبْسَتانِن ُبُقولل.

ِهَي أَأرْرضُض ِجَبالل وَوِبَقاعٍع. ِمْن َمَطِر االسََّماِء َتْشَربُب َماًء. أَأرْرضٌض يَیْعَتِني ِبَها 
َعيْیَنا االرَّببِّ إِإلِهَك َعَليْیَها دَدااِئًما ِمْن أَأووَّلِل االسََّنِة إِإَلى آآِخِرَها.االرَّببُّ إِإلُهَك.   
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َقْد َكانَن االشَّْعُب َعلى َمشارِرفِف أأرْرضِض َكْنعانن. ِلَذِلَك َفإننَّ ُمْوَسى يُیَنبُِّهُهْم إإلى أَأَهِميیَِّة َطاَعِة ل 
َتْخَتِلُف َعْن أأرْرضِض ِمْصَر. َفَقْد َكاُنواا يَیْسُقونَن أأرْرضَض . وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإننَّ َهِذهِه ااألرْرضَض َكِلَمِة ااِهللا

االُمْمَتدَّةِة ِمْن َنْهِر االنِّيْیل. أأمَّا أأرْرضُض َكْنعانن  ِمْصَر ِبإززااَحِة االطِّيْیِن ِبأرْرُجِلِهْم ِلَفْتِح َقَنوااتِت االرَّييِّ
َعيْیَنا االرَّببِّ إِإلِهَك َعَليْیَها وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم: ". ا ااُهللا في أأوْوقاِتهاهِميیاهِه ااألْمطارِر االَّتي يُیْعطيیَفُتْرووىى ِمْن 

االرَّببَّ يَیْعَتني ِبنا وَويَیُسدُّ َحاجاِتنا دَدااِئًما  !" وَوما أَأْجَمَل أأنْن َنْعَلَم أأننَّدَدااِئًما ِمْن أَأووَّلِل االسََّنِة إِإَلى آآِخِرَها
ألنَُّه يُیْعطيینا أأْكَثَر ِجد4اا ِممَّا َنْطُلب أأوْو َنْفَتِكر!   

 
-13ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   15:  

 
َفِإذَذاا َسِمْعُتْم ِلَوَصايَیايَي االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم ِلُتِحبُّواا االرَّببَّ إِإلَهُكْم 
: وَوَتْعُبُدووهُه ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبُكْم وَوِمْن ُكلِّ أَأْنُفِسُكْم، أُأْعِطي َمَطَر أَأرْرِضُكْم ِفي ِحيیِنِه

ااْلُمَبكَِّر وَوااْلُمَتَأخَِّر. َفَتْجَمُع ِحْنَطَتَك وَوَخْمَركَك وَوزَزيْیَتَك. وَوأُأْعِطي ِلَبَهاِئِمَك ُعْشًبا 
ِفي َحْقِلَك َفَتْأُكُل أَأْنَت وَوَتْشَبُع.   

 
. )ِلُنُموِّ االِبذاارروَوُهَو ُمِهمٌّ ( االَمْقصودُد بالَمَطِر االُمَبكِِّر ُهَو االَمَطُر في ِبداايَیِة َمْوِسِم االزِّررااَعِة 

وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم: . )وَوُهَو ُمِهمٌّ الْكِتمالِل ُنُموِّ االنَّباتاتت(أأمَّا االَمَطُر االُمَتأخُِّر َفُهَو االَمَطُر َقْبَل االَحصادد 
إإنْن أَأَطْعُتْم وَوَصايیا ااِهللا َفإنَُّه َسيُیْعطيیُكم ااألْمطارَر في ِحيْیِنها َفَتْحُصلونَن َعلى َمحاصيیَل وَوفيیَرةة.  

 
:17وو  16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
َفاْحَتِرزُزوواا ِمْن أَأنْن َتْنَغِويَي ُقُلوُبُكْم َفَتِزيیُغواا وَوَتْعُبُدوواا آآِلَهًة أُأْخَرىى وَوَتْسُجُدوواا 
َلَها، َفيَیْحَمى َغَضُب االرَّببِّ َعَليْیُكْم، وَويُیْغِلُق االسََّماَء َفَال يَیُكونُن َمَطٌر، وَوَال 

لََّتَها، َفَتِبيیُدوونَن َسِريیًعا َعِن ااَألرْرضِض ااْلَجيیَِّدةِة االَِّتي يُیْعِطيیُكُم ُتْعِطي ااَألرْرضُض َغ
االرَّببُّ.  

 
ااالْبِتعادِد َعِن ااِهللا االَحيِّ وَوِعبادَدةِة آآِلَهٍة أأخرىى. ِلَذِلَك َفإننَّ ُمْوَسى يُیَحذِّرُرُهْم َفُهناكَك دَدااِئًما َخَطُر  

ِمْن َعوااِقِب ِعبادَدةِة ااألوْوثانِن.   
 

-18وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ااألْعداادد  21:  
 

َفَضُعواا َكِلَماِتي هِذهِه َعَلى ُقُلوِبُكْم وَوُنُفوِسُكْم، وَواارْرُبُطوَها َعَالَمًة َعَلى 
أَأيْیِديیُكْم، وَوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبيْیَن ُعيُیوِنُكْم، وَوَعلُِّموَها أَأوْوَالدَدُكْم، ُمَتَكلِِّميیَن ِبَها 

يیِق، وَوِحيیَن َتَناُمونَن، ِحيیَن َتْجِلُسونَن ِفي ُبيُیوِتُكْم، وَوِحيیَن َتْمُشونَن ِفي االطَِّر
وَوِحيیَن َتُقوُمونَن. وَوااْكُتْبَها َعَلى َقَوااِئِم أَأْبَواابِب َبيْیِتَك وَوَعَلى أَأْبَوااِبَك، ِلَكْي َتْكُثَر 

أَأيیَّاُمَك وَوأَأيیَّامُم أَأوْوَالدِدكَك َعَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْقَسَم االرَّببُّ آلَباِئَك أَأنْن يُیْعِطيَیُهْم 
االسََّماِء َعَلى ااَألرْرضِض. إِإيیَّاَها، َكَأيیَّامِم   
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، َفإننَّ ُقلوَبُهْم َكاَنْت َبعيیَدةًة َعِن ااِهللا االَعِليِّ حًقاوَوَمَع أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا يَیْفَعلونَن ذَذِلَك  
َنَضُع َكِلَمَة ِلَك، َليْیَتنا ال يُیريیُد ِعبادَدةًة َشْكِليیًَّة، َبْل ِعبادَدةًة َحقيیقيیًَّة َناِبَعًة ِمَن االَقْلِب. ِلَذ ااَهللاوَوَلِكنَّ االَحيِّ. 

ااِهللا ُنْصَب أَأْعيُیِننا وَوَنْعَمُل ِبها دَدااِئًما. آآميین!  
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َقْد ال َتكونُن َخاِطَئًة في ذَذااِتها. وَوَلِكنَّ االَخَطَر يَیْكُمُن في أأنْن َتؤثَِّر َهِذهِه ُهناكَك ُطقوسٌس دِديْیِنيیٌَّة 
َعلى َبني إإْسراائيیَل يَیْسريي َكانَن َهذاا االَمْبَدأَأ َكما أأننَّ . ووباِهللا االَحيِّاالطُّقوسُس َتأثيیًراا َسْلِبيی+ا في َعالَقِتنا 

ْحُن أأيْیًضا االيیومم. َعَليْینا َن يَیْسرييفي االَعْهِد االَقديیِم، َفإنَُّه   
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّْثِنيَیةِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

َعْن َحْربٍب يَیَتَحدَُّثونَن  ُهْمَفإنَّ، االَحيیاةِة َعلى ااألرْرضِضَعْن ِنهايَیِة يَیَتَحدَّثُث َغيْیُر االُمؤِمنيیَن ِعْنَدما 
أأمَّا َنْحُن (االُمؤِمنونَن . ، وَوَمْوًتا وَودَدمارًرااَقاِتَمًة ًباوَوُسُح ،كُك وَوررااَءها إإْشعاعاتٍت ذَذررِّيیًَّةَتْتُرَنَووِويیٍَّة 

وَوَصَفها وَوإإلى َحيیاةٍة  ،بببيیسوعَع االَمسيیِح) َفإنَّنا َنَتَطلَُّع إإلى َحيیاةٍة أأَبِديیٍَّة َمَع َمِلِك االُملوكِك وَورَرببِّ ااألرْربا
 وَوَسِمْعُت َصْوًتا َعِظيیًما ِمَن االسََّماِء َقاِئًال:االرَُّسولُل يُیوَحنَّا بالَكِلماتِت االتَّاِليَیِة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا: "

َعُهْم ُهَوذَذاا َمْسَكُن ااِهللا َمَع االنَّاسِس، وَوُهَو َسيَیْسُكُن َمَعُهْم، وَوُهْم يَیُكوُنونَن َلُه َشْعًبا، وَوااُهللا َنْفُسُه يَیُكونُن َم
نٌن وَوَال إِإلًها َلُهْم. وَوَسيَیْمَسُح ااُهللا ُكلَّ دَدْمَعٍة ِمْن ُعيُیوِنِهْم، وَوااْلَمْوتُت َال يَیُكونُن ِفي َما َبْعُد، وَوَال يَیُكونُن ُحْز

أأِعزَّااَءنا ، ْموَوَصالُتنا ألْجِلُك. "ُصَرااخٌخ وَوَال وَوَجٌع ِفي َما َبْعُد، َألننَّ ااُألُمورَر ااُألووَلى َقْد َمَضْت
ادديینا باْسِم َفإإَلًها َلُكْم. َمَعُكْم ُنواا َشْعًبا ِهللا االَحيِّ، وَوأأنْن يَیكونَن ااُهللا َنْفُسُه ، ِهَي أأنْن َتكوعيیَناالُمْسَتِم
نا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!وَوُمَخلِِّص  

 


