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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 11:16–12:25 25: 12 – 16: 11 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us105# 601م: 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   
 

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

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

َمجموَعًة ِمَن االُمبارَركِك وَوَنِجُد في َهذاا االسِّْفِر ِلِسْفِر االتَّْثِنيَیة. دِدررااَسَتنا االيَیْومَم  َسُنتاِبُع في َحْلَقِة
االَّتي َتَكلََّم ِبها (َطِب االَّتي أأْلقاَها ُمْوَسى في آآِخِر َحيیاِتِه. وَوَنِجُد في َهِذهِه االَكِلماتِت االُمبارَرَكِة االُخ

. َقيیَِّمًة ِلَحيیاِتنا االيیوممُمِهمًَّة وَودُدررووًسا َعلى َمساِمِع االشَّْعِب في االَعْهِد االَقديیِم)، َنِجُد فيیها ُمْوَسى 
لِّ إإْنسانٍن في َهِذهِه االَحيیاةة: ااألووَّلُل ُهَو َطريیُق االَبَرَكة (االَّتي يُیريیُدها ااُهللا َلنا)، َفُهناكَك َطريیقانِن أَأَمامَم ُك

إإْبليیُس َلنا).  وَواالثَّاني ُهَو َطريیُق االلَّْعَنِة (االَّتي يُیريیُدها  
 

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

 
:17وو  16: 11ِسْفِر االتَّْثِنيَیة في ُكنَّا َقْد َقَرأأنا أأننَّ ُمْوَسى َقالَل للشَّْعِب   

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

رْرضِض ااْلَجيیَِّدةِة االَِّتي يُیْعِطيیُكُم ُتْعِطي ااَألرْرضُض َغلََّتَها، َفَتِبيیُدوونَن َسِريیًعا َعِن ااَأل
االرَّببُّ.  

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

َفَقْد يَیُظنُّ َشْعُب االرَّببِّ أأننَّ ِتْلَك ااألوْوثانَن ِهَي َسَبُب َتَمتُِّعِهْم ِبَخيْیرااتِت ِمْن َعوااِقِب ِعبادَدةِة ااألوْوثانِن. 
َفَقْد كاَنِت االشُّعوبُب االَوَثِنيیَُّة االَّتي َتْسُكُن َحْوَلُهْم َتُظنُّ ذَذِلك! وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يُیَحذِّرُرُهْم أأرْرضِض َكْنعانن. 

ْن َتقودَدُهْم إإلَّا إإلى االَهالكك. َلِعبادَدةَة ِتْلَك ااألوْوثانِن ِمْن أأننَّ   
 

-18في ااألْعداادد ُثمَّ يَیقولُل َلُهْم ُمْوَسى  21:  
 

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

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

رْرضِض االَِّتي أَأْقَسَم االرَّببُّ آلَباِئَك أَأنْن يُیْعِطيَیُهْم أَأيیَّاُمَك وَوأَأيیَّامُم أَأوْوَالدِدكَك َعَلى ااَأل
إِإيیَّاَها، َكَأيیَّامِم االسََّماِء َعَلى ااَألرْرضِض.   

 
يَیْكُتبونَن وَوَصايیا االرَّببِّ َعلى َقوااِئِم َفَقْد َكاُنواا  !إإْسراائيیَل يَیْفَعلونَن ذَذِلَك َحْرِفيی"اَقْد َكانَن َبُنو ل 

أأيْیًضا ِبُطُرقٍق ُمْخَتِلَفٍة وَويَیْرِبُطوها َعلى أأيْیِديیُهْم ُبيیوِتِهْم وَوأأْبوااِبها. وَوكاُنواا يَیْكُتبونَن َهِذهِه االَوَصايیا 
وْونَن أأنْن َتكونَن ُقلوُبُهْم يَیسوعَع وَوبََّخُهْم (في زَزماِنِه) ألنَُّهْم َكاُنواا يَیْفَعلونَن ذَذِلَك دُد وَورُرؤؤووِسِهْم. وَوَلِكنَّ

ِعبادَدةًة َحقيیقيیًَّة َناِبَعًة يُیريیُد ِمنَّا ، َبْل أأوْو َخارِرِجيیًَّة ال يُیريیُد ِعبادَدةًة َشْكِليیًَّة َهللافاُمْلَتِصَقًة بالرَّببِّ ااإلَله. 
ِبها دَدااِئًما.  َنَضُع َكِلَمَة ااِهللا ُنْصَب أَأْعيُیِننا وَوَنْعَمُل. ِلَذِلَك، َليْیَتنا أَأْعماقِق ُقلوِبنا ِمْن  

 
-22في ااألْعداادد يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب ُثمَّ   25:  

 
َألنَُّه إِإذَذاا َحِفْظُتْم َجِميیَع هِذهِه ااْلَوَصايَیا االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ِلَتْعَمُلوَها، 

ِلُتِحبُّواا االرَّببَّ إِإلَهُكْم وَوَتْسُلُكواا ِفي َجِميیِع ُطُرِقِه وَوَتْلَتِصُقواا ِبِه، يَیْطُردُد االرَّببُّ 
ونَن ُشُعوًبا أَأْكَبَر وَوأَأْعَظَم ِمْنُكْم. ُكلُّ َجِميیَع هُؤَالِء االشُُّعوبِب ِمْن أَأَماِمُكْم، َفَتِرُث

َمَكانٍن َتُدووُسُه ُبُطونُن أَأْقَدااِمُكْم يَیُكونُن َلُكْم. ِمَن ااْلَبرِّيیَِّة وَوُلْبَنانَن. ِمَن االنَّْهِر، 
. َال يَیِقُف إِإْنَسانٌن ِفي وَوْجِهُكْمَنْهِر ااْلُفَرااتِت، إِإَلى ااْلَبْحِر ااْلَغْرِبيِّ يَیُكونُن ُتْخُمُكْم. 
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اَالرَّببُّ إِإلُهُكْم يَیْجَعُل َخْشيَیَتُكْم وَورُرْعَبُكْم َعَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض االَِّتي َتُدووُسوَنَها َكَما 
َكلََّمُكْم.  

 
ها يَیاالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َلْم يَیْمَتِلُكواا ُكلَّ ااألرْرضِض االَّتي َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیْعِط 

وَوَهذاا يَیْسريي َعلى َحيیاِتنا َنْحُن أأيْیًضا. َفاُهللا َلُهْم. ِلماذذاا؟ ِبَسَبِب ِعْصيیاِنِهْم وَوااْبِتعادِدِهْم َعْن َمشيیَئِتِه. 
أأوْو يُیريیُد أأنْن يُیبارِرَكنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة. وَوَلِكنَّنا ال َنْحُصُل َعلى ُكلِّ َبَركاتِت االرَّببِّ إإمَّا ألنَّنا ال ُنطاِلُب ِبها، 

وَوَلِكنَّ االرَّببَّ وَوَعَد َشْعَبُه في االَعْهِد االَقديیِم . ، أأوْو ِبَسَبِب ِعْصيیاِننا وَوَتَمرُّدِدناَسَبِب ُضْعِف إإيیماِنناِب
، وَوَسَلُكواا في َجميیِع ُطُرِقِه، وَوااْلَتَصُقواا ِبِه، َفإنَُّه َسيَیْطُردُد وَوَعِمُلواا ِبَجميیِع وَوَصايیاهه ،ِبأنَُّهْم إإنْن أَأَحبُّوهُه

وَويُیْمِكُنَك، يیا َجميیَع االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة ِمْن أَأماِمِهْم وَويُیْعِطيیُهْم ُكلَّ َمكانٍن َتدووُسُه ُبُطونُن أَأْقدااِمِهْم. 
لرُّووِحيِّ. َصديیقي، أأنْن ُتَطبَِّق َهذاا االَكالمَم َعلى َحيیاِتَك بالَمْعنى اا  

 
-26وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه قاِئًلا للشَّْعِب في ااألْعداادد   28:  

 
اُاْنُظْر. أَأَنا وَوااِضٌع أَأَماَمُكُم ااْليَیْومَم َبَرَكًة وَوَلْعَنًة: ااْلَبَرَكُة إِإذَذاا َسِمْعُتْم ِلَوَصايَیا 

ْعَنُة إِإذَذاا َلْم َتْسَمُعواا ِلَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهُكُم االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم. وَوااللَّ
االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوزُزْغُتْم َعِن االطَِّريیِق االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم ِلَتْذَهُبواا 

وَورَرااَء آآِلَهٍة أُأْخَرىى َلْم َتْعِرُفوَها.   
 

َفاُهللا يُیريیُد أأنْن . ما ُهَو وَوَلْم يَیَتَغيیَّرَهذاا االَمْبَدأَأ ااإلَلِهيَّ َما زَزاالَل َكوَوُنالِحُظ، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ  
مَّا يُیبارِرَكنا. وَوُهَو يُیَحذِّرُرنا ِمْن وُوجودِد َلْعَنٍة ِبَسَبِب االَخِطيیَّة. وَوُهَو يُیْعطي ُكلَّ إإْنسانٍن االُحِريیََّة ِليَیْختارَر إإ

ِلَذِلَك يُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأنْن َتْختارَر أأنْن َتْسُلَك في االطَّريیِق االَّذيي يُیريیُدكَك االَبَرَكَة أأوِو االلَّْعَنة. 
َتْسُلَك في االطَّريیِق االَّذيي يُیريیُدكَك إإْبليیُس أأنْن أأوْو أأنْن  االَبَرَكة)، َطريیِق(أأيْي في ااُهللا أأنْن َتْسُلَك فيیِه 

. )االلَّْعَنة َطريیِق(أأيْي في َتْسُلَك فيیِه   
 

َفاللَّْعَنُة َبْل إإننَّ االَعْكَس ُهَو االصَّحيیح. ْن َهْل َهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يَیْلَعَنَك؟ ال! وَوَلِك 
وَوألننَّ ااَهللا يُیِحبَُّك، َفإنَُّه يُیَحذِّرُركَك ِمَن االَخِطيیَِّة ألنَّها َتْجِلُب وُوِجَدتْت ُمْنُذ أأنْن دَدَخَلِت االَخِطيیَُّة إإلى االَعاَلِم. 

، وَوأأنََّك َسحيیٍقيَیْنَتهي ِبواادٍد في َطريیٍق يَیقودُد َسيیَّارَرَتُه ااآلنْن، َتَخيیَّْل أأنََّك رَرأأيْیَت َشْخًصا وَوااللَّْعَنة. 
َهْل يَیْعني ذَذِلَك أأنََّك ُتريیُد االشَّرَّ َلُه؟ بالتَّأكيیِد ال! َبْل إإنََّك ُتريیُد َحذَّرْرَتُه ِمْن ُخُطورَرةِة ذَذِلَك االطَّريیق. 

اذذاا َلْو أَأَصرَّ ذَذِلَك االشَّْخُص َعلى ُمتاَبَعِة االسَّيْیِر في ذَذِلَك االطَّريیِق بالرَّْغِم ِمْن االَخيْیَر َلُه. وَوَلِكْن َم
أأنْن يَیلومَم االنَّاسَس االَّذيیَن َحذَّررووهه؟ ِمَن االُمؤكَِّد َلُه َخريین؟ َهْل يَیُجوزُز َجميیِع َتْحذيیرااِتَك وَوَتْحذيیرااتِت ااآل

أأنْن يَیلومَم أأييَّ َشْخٍص َحذَّرَرهُه ِمْن ُخطورَرةِة االطَّريیق. َفُهَو االَمسؤوولُل ااألووَّلُل وَوااألخيیُر أأنَُّه ال يَیُجوزُز َلُه 
َعْن َمِصيیِرهِه.   

 
ِلَشْعِبِه في ااُهللا َقْد َقالَل وَوَكَذِلَك ِهَي االَحالُل بالنِّْسَبِة إإلى أأييِّ َشْخٍص يَیْرُفُض َتْحذيیرااتِت ااهللا. َف

ا وَوااِضٌع أَأَماَمُكُم ااْليَیْومَم َبَرَكًة وَوَلْعَنًة: ااْلَبَرَكُة إِإذَذاا َسِمْعُتْم ِلَوَصايَیا االرَّببِّ ااْنُظْر. أَأَن": االَعْهِد االَقديیم
ُتْم َعِن إِإلِهُكُم االَِّتي أَأَنا أأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم. وَوااللَّْعَنُة إِإذَذاا َلْم َتْسَمُعواا ِلَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوزُزْغ

حُّ ". وَوَهذاا االَكالمُم يَیُصأَأَنا أأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم ِلَتْذَهُبواا وَورَرااَء آآِلَهٍة أأْخَرىى َلْم َتْعِرُفوَهااالطَِّريیِق االَِّتي 
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وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َعَليْینا َجميیًعا ألننَّ ااَهللا أَأْعطى ُكلَّ إإْنسانٍن ُحِريیََّة ااْختيیارِر االَبَرَكِة أأوِو االلَّْعَنة. 
دَدااِئًما ِلَتكونَن ُمَبارَرًكا ُكلَّ أأيیَّامِم َحيیاِتك. َع وَوَصايیا االرَّببِّ َصديیقي، ِهَي أأنْن َتْسَم  

 
: 30وو  29االَعَددَديْین في للشَّْعِب وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه قاِئًلا    

وَوإِإذَذاا َجاَء ِبَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنَت دَدااِخٌل إِإَليْیَها ِلِكْي َتْمَتِلَكَها، 
َفاْجَعِل ااْلَبَرَكَة َعَلى َجَبِل ِجِرززِّيیَم، وَوااللَّْعَنَة َعَلى َجَبِل ِعيیَبالَل. أَأَما ُهَما ِفي 

ِس ِفي أَأرْرضِض ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن االسَّاِكِنيیَن َعْبِر ااُألرْردُدننِّ، وَورَرااَء َطِريیِق ُغُرووبِب االشَّْم
ِفي ااْلَعَرَبِة، ُمَقاِبَل ااْلِجْلَجالِل، ِبَجاِنِب َبلُّوَطاتِت ُمورَرةَة؟   

 
إإْبرااهيیُم وَوَعاشَش  َجاَء إإليیِهإإذًذاا، كانَن يَیْنَبغي للشَّْعِب أأنْن يَیأتي إإلى َشكيیم (وَوِهَي ااَلمكانُن االَّذيي  

إإلى  ، وَوَجَبل "ِعيْیبالل"إإلى االَجنوبب "ِجْرززيیَم"َجَبل ِجدوونَن َجَبَليْین: وَوُهناكَك َسيَی ).يَیْعقوبُب فيیِه
وَويَیْقَرأأوواا َبَركاتِت االطَّاَعِة . وَوكانَن يَیْنَبغي ِلَمْجموَعٍة ِمْنُهْم أأنْن يَیْصَعُدوواا إإلى َجَبِل ِجْرززيیَم االشَّمالل

ووَكانَن االشَّْعُب يَیقولل: "آآميین!" وَوبالُمقاِبل، كانَن يَیْنَبغي َعلى االشَّْعِب االَوااِقِف في ااألْسَفل. 
َفْوِقِه َلَعناتِت االِعْصيیانن. وَوَقْد أَأرراادَد  ِمنيَیْقَرأأوواا إإلى َجَبِل ِعيْیبالل وَوأأنْن يَیْصَعُدوواا ِلَمْجموَعٍة أُأخرىى أأنْن 

، وَوأأننَّ االطَّاَعَة َتقودُد إإلى االَبَرَكِة االرَّببُّ أأنْن يُیَرسَِّخ في أأذْذهانِن االشَّْعِب َمْفهوًما ُمِهم*ا ِجد*اا وَوُهَو أأننَّ
االِعْصيیانَن يَیقودُد إإلى االلَّْعَنة.   

 
)، 32وو  31وَوفي ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیة (وَوَتْحديیًداا في االَعَددَديْین  

يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب:   
 

وَوَتْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي االرَّببُّ إِإلُهُكْم يُیْعِطيیُكْم.  َألنَُّكْم َعاِبُروونَن ااُألرْردُدننَّ ِلَتْدُخُلواا
َتْمَتِلُكوَنَها وَوَتْسُكُنوَنَها. َفاْحَفُظواا َجِميیَع ااْلَفَرااِئِض وَوااَألْحَكامِم االَِّتي أَأَنا وَوااِضٌع 

أَأَماَمُكُم ااْليَیْومَم ِلَتْعَمُلوَها.  
 

عانن َكانَن يَیَتَوقَُّف َعلى إإَطاَعِتِهْم ِلَوَصايیا االرَّببِّ وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااْسِتْقراارَرُهْم في أأرْرضِض َكْن 
وَوأأْحكاِمِه.   

 
وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  
1- 3 :  

 
هِذهِه ِهَي ااْلَفَرااِئُض وَوااَألْحَكامُم االَِّتي َتْحَفُظونَن ِلَتْعَمُلوَها ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي 
أَأْعَطاكَك االرَّببُّ إِإلُه آآَباِئَك ِلَتْمَتِلَكَها؛ ُكلَّ ااَأليیَّامِم االَِّتي َتْحيَیْونَن َعَلى ااَألرْرضِض: 

ِتي َتِرُثوَنَها آآِلَهَتَها َعَلى ُتْخِرُبونَن َجِميیَع ااَألَماِكِن َحيْیُث َعَبَدتِت ااُألَمُم االَّ
ااْلِجَبالِل االشَّاِمَخِة، وَوَعَلى االتَِّاللِل، وَوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرةٍة َخْضَرااَء. وَوَتْهِدُمونَن 
َمَذااِبَحُهْم، وَوُتَكسُِّروونَن أَأْنَصاَبُهْم، وَوُتْحِرُقونَن َسَواارِريَیُهْم ِبالنَّارِر، وَوُتَقطُِّعونَن 

َتْمُحونَن ااْسَمُهْم ِمْن ذذِلَك ااْلَمَكانِن. َتَماِثيیَل آآِلَهِتِهْم، وَو  
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َنِجُد في َهذاا ااألْصحاحِح االشُّرووطَط االَّتي ُتَمكُِّن االشَّْعَب ِمَن االتََّمتُِّع ِبَبَركاتِت االرَّببِّ في أأرْرضِض  
كانَن يَیْنَبغي ِلَذِلَك، . ااألرْرضِضفي ِتْلَك  االَوَثِنيیَِّةآآثارِر االِعبادَدةِة َجميیِع ِبإززااَلِة . وَوَقْد أَأَمَرُهُم االرَّببُّ َكْنَعانن

يَیْحِرُقواا ُكلَّ ااألْعِمَدةِة االَخَشِبيیَِّة وَوأأنْن يُیَكسُِّروواا َجميیَع االتَّماثيیِل، وَوأأنْن  ،َلُهْم أأنْن يَیْهِدُمواا َجميیَع االَمذااِبِح
االَّتي َكاَنْت ُتْسَتْخَدمُم ِلِعبادَدةِة ااآلِلَهِة االزَّااِئَفة.   

 
-4وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه قاِئًلا للشَّْعِب في ااألْعداادد   7 :  

 
َال َتْفَعُلواا هَكَذاا ِللرَّببِّ إِإلِهُكْم. َبِل ااْلَمَكانُن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهُكْم ِمْن َجِميیِع 

ُتونَن، وَوُتَقدُِّمونَن أَأْسَباِطُكْم ِليَیَضَع ااْسَمُه ِفيیِه، ُسْكَناهُه َتْطُلُبونَن وَوإِإَلى ُهَناكَك َتْأ
إِإَلى ُهَناكَك: ُمْحَرَقاِتُكْم وَوذَذَباِئَحُكْم وَوُعُشورَرُكْم وَورَرَفاِئَع أَأيْیِديیُكْم وَوُنُذوورَرُكْم 
وَوَنَوااِفَلُكْم وَوأَأْبَكارَر َبَقِرُكْم وَوَغَنِمُكْم، وَوَتْأُكُلونَن ُهَناكَك أَأَمامَم االرَّببِّ إِإلِهُكْم، 

دُّ إِإَليْیِه أَأيْیِديیُكْم أَأْنُتْم وَوُبيُیوُتُكْم َكَما َبارَرَكُكُم االرَّببُّ إِإلُهُكْم.وَوَتْفَرُحونَن ِبُكلِّ َما َتْمَت  
 

َما َكانَن يَیْفَعُلُه بِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ ااَهللا يُیْوِصي َشْعَبُه ِبأنْن ال يُیقيیُمواا َلُه َتماثيیَل َعلى ِغراارِر  
يُیَحدِّدُدها ُهَو َسيُیَعيیُِّن َلُهْم َمكاًنا ُمَحدَّدًداا ِلِعبادَدِتِه بالطَّريیَقِة االَّتي  االَوَثِنيیُّونَن آلِلَهِتِهْم. وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّه

، وَوَتْحَت ااألْشجارِر. االتِّاللِلَخِة، وَوَعلى االشَّاِماالِجبالِل أأيْیًضا. َفَقْد َكانَن االَوَثِنيیُّونَن يَیْعُبدوونَن ااَهللا َعلى 
ُبدووَنها. ِلَذِلَك، َفَقْد َقالَل ااُهللا ِلَشْعِبِه إإنَُّه َسيُیَعيیُِّن َلُهْم َمكاًنا وَوكاُنواا يَیْصَنعونُن َتماثيیَل آلِلَهِتِهْم وَويَیْع

ِفْكَرةِة يُیَقدِّمونَن َلُه فيیِه ِعبادَدَتُهم االَجماِعيیَّة. وَوَقْد أَأرراادَد ااُهللا ِبَذِلَك أأنْن يُیؤكَِّد وَوْحدااِنيیََّتُه ِمْن ِخاللِل رَرْفِض 
ِمْن ِعبادَدةِة ااألوْوثانِن االَّتي يَیْحِميَیُهْم وَوأأنْن  ،ًضا أأنْن يُیَوحَِّد االشَّْعَب في ِعبادَدِتِه. وَوَقْد أَأرراادَد أأيْیَتَعدُّدِد ااآلِلَهِة

وَويُیْوِصي ُمْوَسى االشَّْعَب ِبأنْن يُیَقدُِّمواا ِهللا االذَّباِئَح، َكاَنْت ُمْنَتِشَرةًة في ُكلِّ َمكانٍن ِمْن َحْوِلِهْم. 
في االَمكانِن االَّذيي يُیَعيیُِّنُه االرَّببُّ َفَقط. وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإننَّ  وَواالنُّذوورَروَواالُعُشورَر، وَواالتَّْقِدماتِت، وَواالَقراابيیَن، 

ِعبادَدةَة ااِهللا االَحيِّ َسَتْمُأل ُقلوَبُهْم بالَفَرحِح وَوااالْبِتهاجج.   
 

-8للشَّْعِب في ااألْعداادد َكالَمُه قاِئًلا ُمْوَسى يُیؤكُِّد ُثمَّ   14:  
 

َنْحُن َعاِمُلونَن ُهَنا ااْليَیْومَم، أَأيْي ُكلُّ إِإْنَسانٍن َمْهَما َصَلَح  َال َتْعَمُلواا َحَسَب ُكلِّ َما
ِفي َعيْیَنيْیِه. َألنَُّكْم َلْم َتْدُخُلواا َحتَّى ااآلنَن إِإَلى ااْلَمَقرِّ وَواالنَِّصيیِب االلََّذيْیِن يُیْعِطيیُكُم 

لَِّتي يَیْقِسُمَها َلُكُم االرَّببُّ االرَّببُّ إِإلُهُكْم. َفَمَتى َعَبْرُتُم ااُألرْردُدننَّ وَوَسَكْنُتُم ااَألرْرضَض اا
إِإلُهُكْم، وَوأَأرَرااَحُكْم ِمْن َجِميیِع أَأْعَدااِئُكُم االَِّذيیَن َحَوااَليْیُكْم وَوَسَكْنُتْم آآِمِنيیَن، 

َفاْلَمَكانُن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهُكْم ِليُیِحلَّ ااْسَمُه ِفيیِه، َتْحِمُلونَن إِإَليْیِه ُكلَّ َما أَأَنا 
ْم ِبِه: ُمْحَرَقاِتُكْم وَوذَذَباِئَحُكْم وَوُعُشورَرُكْم وَورَرَفاِئَع أَأيْیِديیُكْم وَوُكلَّ ِخيَیارِر أُأووِصيیُك

ُنُذوورِرُكُم االَِّتي َتْنُذرُرووَنَها ِللرَّببِّ. وَوَتْفَرُحونَن أَأَمامَم االرَّببِّ إِإلِهُكْم أَأْنُتْم وَوَبُنوُكْم 
ييُّ االَِّذيي ِفي أَأْبَوااِبُكْم َألنَُّه َليْیَس َلُه ِقْسٌم وَوَبَناُتُكْم وَوَعِبيیُدُكْم وَوإِإَماؤُؤُكْم، وَواالالَّوِو

اُاْنُظْر. أَأَنا وَوااِضٌع أَأَماَمُكُم ااْليَیْومَم َبَرَكًة وَوَلْعَنًة: ااْلَبَرَكُة إِإذَذاا  وَوَال َنِصيیٌب َمَعُكْم.
ْعَنُة إِإذَذاا َلْم َسِمْعُتْم ِلَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهُكُم االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم. وَوااللَّ

َتْسَمُعواا ِلَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوزُزْغُتْم َعِن االطَِّريیِق االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها 
.ااْليَیْومَم ِلَتْذَهُبواا وَورَرااَء آآِلَهٍة أُأْخَرىى َلْم َتْعِرُفوَها  
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إإذًذاا، ال يَیجوزُز ألييِّ إإْنسانٍن ِمْنُهْم أأنْن يَیْفَعَل َما يَیْحُسُن في َعيْیَنيْیِه ُهَو، َبْل يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن  

وَوُهَو يُیؤكُِّد َلُهْم أأننَّ ِعبادَدَتُهْم ِهللا ِبالطَّريیَقِة االَّتي ااْخَتارَرها ااُهللا َلُهْم يُیطيیُعواا وَوَصايیا االرَّببِّ ااإلَله. 
َعلى أأنْن َنكونَن َفِرحيیَن في َحريیٌص ِجد"اا ااِهللا أأننَّ وَوَهذاا يُیريینا لى ُقلوِبِهْم وَوَحيیاِتِهْم. َسَتْجِلُب االَفَرحَح إإ

وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا ِنْعَمًة ِلَكْي َنْعُبَدهُه ِبَفَرحٍح دَدااِئًما. َحْضَرِتِه.   
 

-15ااألْعداادد ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في   18 :  
 

وَولِكْن ِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك َتْذَبُح وَوَتْأُكُل َلْحًما ِفي َجِميیِع أَأْبَوااِبَك، َحَسَب 
َبَرَكِة االرَّببِّ إِإلِهَك االَِّتي أَأْعَطاكَك. االنَِّجُس وَواالطَّاِهُر يَیْأُكَالِنِه َكالظَّْبِي وَوااِإليیَِّل. 

ضِض َتْسِفُكُه َكاْلَماِء. َال يَیِحلُّ َلَك أَأنْن َتْأُكَل ِفي وَوأَأمَّا االدَّمُم َفَال َتْأُكْلُه. َعَلى ااَألرْر
أَأْبَوااِبَك ُعْشَر ِحْنَطِتَك وَوَخْمِركَك وَوزَزيْیِتَك، وَوَال أَأْبَكارَر َبَقِركَك وَوَغَنِمَك، وَوَال َشيْیًئا 

لِهَك َتْأُكُلَها ِمْن ُنُذوورِركَك االَِّتي َتْنُذرُر، وَوَنَوااِفِلَك وَورَرَفاِئِع يَیِدكَك. َبْل أَأَمامَم االرَّببِّ إِإ
ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك، أَأْنَت وَوااْبُنَك وَوااْبَنُتَك وَوَعْبُدكَك وَوأَأَمُتَك 
وَواالالَّوِوييُّ االَِّذيي ِفي أَأْبَوااِبَك، وَوَتْفَرحُح أَأَمامَم االرَّببِّ إِإلِهَك ِبُكلِّ َما ااْمَتدَّتْت إِإَليْیِه 

يَیُدكَك.   
 

َتْطبيیُق االشَّريیَعِة في َبرِّيیَِّة ِسيْیناء يَیْخَتِلُف َعْن َتْطبيیِقها في أأرْرضِض َكْنعانن. َففي  إإذًذاا، َفَقْد كانَن 
ُكلِّ ذَذبيیَحٍة يَیأُكلوَنها َعلى االَمْذَبِح ألننَّ  أأرْرضِض َكْنعانن، َلْن يَیكونَن االشَّْعُب ُمْلَزًما ِبَرششِّ دَدمِم

َفِعْنَدما َكانَن ُبنو إإْسراائيیَل يَیْذَبحونَن أأييَّ َحيَیواانٍن االَمْذَبح. َعِن ِجد"اا  ةًةَبعيیَدَتكونُن َقْد أَأماِكَن ُسْكناهْم 
. أأمَّا َبْعَد دُدخوِلِهْم أأرْرضَض َكْنعانَن َفإننَّ ذَذِلَك ، َكاُنواا يَیُرشُّونَن دَدَمُه على االَمْذِبِحِسيْیناء ِليَیأُكلوهُه في َبِريیَِّة

ااألْسباطِط َعِن االَمْذَبح. ِلَذِلَك َفَقْد َسَمَح ااُهللا َلُهْم أأنْن  َلْن يَیكونَن ُمْمِكًنا ِبَسَبِب ُبْعِد أأماِكِن َسَكِن َبْعِض
االَّتي يُیْسَمُح ِبَتْقديیِمها ِهللا أأوِو االَّتي ال يُیْسَمُح ِبَتْقديیِمها ِهللا. وَوَبَدًلا ِمْن  يَیأُكلواا ِمَن االَحيَیوااناتِت االطَّاِهَرةِة

ِفُكواا دِدماَء ِتْلَك االَحيَیوااناتِت َعلى ااألرْرضِض وَوأأنْن رَرششِّ االدَّمِم َعلى االَمْذَبِح، َسَمَح ااُهللا َلُهْم أأنْن يَیْس
يُیَغطُّوها بالتُّراابب.   

 
:19ُمْوَسى للشَّْعِب في االَعَددد ُثمَّ يَیقولُل    

 
اِاْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن َتْتُركَك االالَّوِوييَّ، ُكلَّ أَأيیَّاِمَك َعَلى أَأرْرِضَك.  

 
َفَمَع أأننَّ وَواالَمْقصودُد ِبَذِلَك ُهَو أأنْن ال يُیْهِمُلواا َنصيیَب االلَّاوِويیِّيیَن ِمَن االتَّْقِدماتِت وَواالُعشورر.  

االلَّاوِويیِّيیَن َلْم يَیُكْن َلُهْم َنصيیٌب في ااألرْرضِض ِمْثَل َبِقيیَِّة ااألْسباطِط، َفإننَّ َهذاا َلْم يَیْحِرْمُهْم ِمْن َخيْیرااتِت 
َسَمَح ااُهللا َلُهْم بأنْن يَیأُكلواا ِمَن االذَّباِئِح وَواالتَّْقِدماتِت االَّتي ُتَقدَّمُم إإليیه.  ااألرْرضِض. ِلَذِلَك َفَقْد  

 
-20َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوأأخيیًراا،  25 :  
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إِإذَذاا وَوسََّع االرَّببُّ إِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َكلََّمَك وَوُقْلَت: آآُكُل َلْحًما، َألننَّ َنْفَسَك 
َتْشَتِهي أَأنْن َتْأُكَل َلْحًما. َفِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك َتْأُكُل َلْحًما. إِإذَذاا َكانَن 

َمُه ِفيیِه َبِعيیًداا َعْنَك، َفاذْذَبْح ِمْن ااْلَمَكانُن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك ِليَیَضَع ااْس
َبَقِركَك وَوَغَنِمَك االَِّتي أَأْعَطاكَك االرَّببُّ َكَما أَأوْوَصيْیُتَك، وَوُكْل ِفي أَأْبَوااِبَك ِمْن ُكلِّ َما 

ااْشَتَهْت َنْفُسَك. َكَما يُیْؤَكُل االظَّْبُي وَوااِإليیَُّل هَكَذاا َتْأُكُلُه. االنَِّجُس وَواالطَّاِهُر 
ِنِه َسَوااًء. لِكِن ااْحَتِرزْز أَأنْن َال َتْأُكَل االدَّمَم، َألننَّ االدَّمَم ُهَو االنَّْفُس. َفَال َتْأُكِل يَیْأُكَال

االنَّْفَس َمَع االلَّْحِم. َال َتْأُكْلُه. َعَلى ااَألرْرضِض َتْسِفُكُه َكاْلَماِء. َال َتْأُكْلُه ِلَكْي 
إِإذَذاا َعِمْلَت ااْلَحقَّ ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ. يَیُكونَن َلَك وَوَألوْوَالدِدكَك ِمْن َبْعِدكَك َخيْیٌر،   

 
يُیَمثُِّل  لدَّمُمِعْنَد ذَذْبِحها. َفااالَحيَیوااناتِت دِدماَء إإذًذاا، يُیعيیُد ُمْوَسى َتْذكيیَر االشَّْعِب ُهنا ِبأنْن ال يَیأُكلواا  

ذَذِلَك َحيیاةَة االَحيَیوااناتِت االَّتي َخَلَقها ااُهللا. ووااْحِترااًما ِلِتْلَك االَحيیاةِة االَّتي وَوَهَبها ااُهللا َلها، ال يَیجوزُز أأْكُل 
. َفإنْن أَأطاُعواا وَوألننَّ االَوَثِنيیِّيیَن َكاُنواا يَیْشَربونَن االدَّمَم َعادَدةًة، َفإننَّ ااَهللا يَیْنَهى َشْعَبُه َعِن االتََّشبُِّه ِبِهْماالدَّمم. 

وَوال َشكَّ أأننَّ َطاَعَة االرَّببِّ َتْجِلُب االَبَرَكَة ِلَحيیاِتنا. آآميین!. اا ِمْنُهوَوَصايیا ااِهللا َسيَینالونَن َبَركًة وَوَخيْیًر  
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

ْمُر ِبَعالَقِتنا باِهللا، وَوِعْنَدما يَیْخَتصُّ ااألفي ُكلِّ َمكانٍن ِمْن َحْوِلنا االيیومم.  رُرووِحيیٌَّة َحْربٌبُهناكَك 
ااْبِتعادِدِهْم َعِن ااِهللا اوِومَم االَبتَّة. َفإنْن َكانَن َغيْیُر االُمؤِمنيیَن يُیِصرُّوونَن َعلى ِعنادِدِهْم وَوال يَیْنَبغي أأنْن ُنَس

أأنْن ُنَثبَِّت أأْنظارَرنا َعَليْیِه وَوأأنْن َنْلَتِصَق ِبِه ُكلَّ االُمؤِمنونَن ِبيَیسوعَع االَمسيیِح) َنْحُن (االَحيِّ، يَیِجُب َعَليْینا 
أأيیَّامِم َحيیاِتنا.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو

قي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیاالتَّْثِنيَیةِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
. كَك وَويُیْعطيیَك َحيیاةًة أأَبِديیًَّةَخطايیاَلَك ِلَكْي يَیْغِفَر َعْنَك، يیا َصديیقي، َلَقْد َماتَت يَیسوعُع االَمسيیُح 

إإذذاا َبِقيْیَت ُمِصر"اا . أأمَّا َتْقَبَلُه رَرب1ا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتكِبِه وَوأأنْن ُتؤِمَن ُهَو أأنْن ِمْنَك  َمْطلوبٌبُكلُّ َما ُهَو وَو
َفاُهللا وَوَهَبَك . االسَّماءذَذهاِبَك إإلى َعَدمِم َدمِم ااإليیمانِن ِبه، َفال يُیْمِكُنَك أأنْن َتلومَم ااَهللا َعلى َعلى رَرْفِضِه وَوَع

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم َفاالُحِريیََّة في أأنْن َتْقَبَلُه أأوْو أأنْن َتْرُفَضُه. وَوَصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْقَبَلُه ااآلنن. 
يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


