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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 12:26–16:22 22: 16 – 26: 12 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us106# 602م: 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  َعَشر االثَّانيااألْصحاحح َ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  
 

وَواالسُّؤاالُل َنْقَرأأ في االَعْهِد االَقديیِم أأننَّ ااَهللا يُیْبِغُض ااألْصنامَم وَوَجميیَع أأْشكالِل االِعبادَدةِة االَوَثِنيیَِّة. 
َما َسَنْعِرُفُه االَجديیِد يَیْخَتِلُف َعْن إإَلِه االَعْهِد االَقديیم؟ َهذاا ُهَو  االَّذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا: َهْل إإَلُه االَعْهِد

في َحْلَقِة االيَیْومم.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنآآَخَر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- االسَّادِدسِس وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  َعَشر االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    

  



2 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
َقْد وَوَصْلنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة إإلى ِنهايَیِة ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة. وَوفي َمًعا َما زِزْلنا، يیا أأِحبَّائي، َنَتأمَُّل 

ُمْوَسى َما َقاَلُه ِقرااَءةَة ُنتاِبُع وَوااآلنْن، ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر. ْشريیَن ِمَن االَعَددِد االَخاِمِس وَواالِع
-26ااألْعداادد  فيللشَّْعِب  28:  

 
وَوأَأمَّا أَأْقَدااُسَك االَِّتي َلَك وَوُنُذوورُركَك، َفَتْحِمُلَها وَوَتْذَهُب إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه 

ُمْحَرَقاِتَك: االلَّْحَم وَواالدَّمَم َعَلى َمْذَبِح االرَّببِّ إِإلِهَك. وَوأَأمَّا ذَذَباِئُحَك االرَّببُّ. َفَتْعَمُل 
َفيُیْسَفُك دَدُمَها َعَلى َمْذَبِح االرَّببِّ إِإلِهَك، وَوااللَّْحُم َتْأُكُلُه. اِاْحَفْظ وَوااْسَمْع َجِميیَع 

َك وَوَألوْوَالدِدكَك ِمْن َبْعِدكَك َخيْیٌر هِذهِه ااْلَكِلَماتِت االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ِلَكْي يَیُكونَن َل
إِإَلى ااَألَبِد، إِإذَذاا َعِمْلَت االصَّاِلَح وَوااْلَحقَّ ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ إِإلِهَك.  

 
ااُهللا في االَمكانِن االَّذيي يُیَحدِّدُدهُه  يَیكونَنيَیْنَبغي أأنْن وَوَنرىى ُهنا، َمرَّةًة أأخرىى، أأننَّ َتْقديیَم االذَّباِئِح ِهللا  

وَوكانَن يَیْنَبغي أأنْن ُتْسَفَك دِدماُء االَحيَیوااناتِت َعلى االَمْذَبِح وَوأأنْن يَیأُكَل ُمَقدُِّمو االذَّباِئِح ِمْنها . ال االشَّْعب
االُمَقدَّسس. وَويُیؤكُِّد االرَّببُّ ُهنا وَوْعَدهُه ِبُمبارَرَكِة االشَّْعِب وَوأأوْوالدِدِهْم إإنْن أَأطاُعواا وَوَصايیاهه. في االَمكانِن   

 
-29ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد  32:  

 
َمَتى َقَرضَض االرَّببُّ إِإلُهَك ِمْن أَأَماِمَك ااُألَمَم االَِّذيیَن أَأْنَت ذَذااِهٌب إِإَليْیِهْم ِلَتِرَثُهْم، 
وَووَورِرْثَتُهْم وَوَسَكْنَت أَأرْرَضُهْم، َفاْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن ُتَصادَد وَورَرااَءُهْم ِمْن َبْعِد َما 

وواا ِمْن أَأَماِمَك، وَوِمْن أَأنْن َتْسَألَل َعْن آآِلَهِتِهْم َقاِئًال: َكيْیَف َعَبَد هُؤَالِء ااُألَمُم َبادُد
آآِلَهَتُهْم، َفَأَنا أَأيْیًضا أَأْفَعُل هَكَذاا؟ َال َتْعَمْل هَكَذاا ِللرَّببِّ إِإلِهَك، َألنَُّهْم َقْد َعِمُلواا 

يَیْكَرُهُه، إِإذْذ أَأْحَرُقواا َحتَّى َبِنيیِهْم وَوَبَناِتِهْم  آلِلَهِتِهْم ُكلَّ رِرْجٍس َلَدىى االرَّببِّ ِممَّا
ِبالنَّارِر آلِلَهِتِهْم. ُكلُّ ااْلَكَالمِم االَِّذيي أُأووِصيیُكْم ِبِه ااْحِرُصواا ِلَتْعَمُلوهُه. َال َتِزدْد َعَليْیِه 

وَوَال ُتَنقِّْص ِمْنُه.  
 

ووثانِن. َفَبْعَد أأنْن يُیْهِلَك ااُهللا االشُّعوبَب االَوَثِنيیََّة وَوُهنا، يُیَحذِّرُر ُمْوَسى االشَّْعَب ِمْن َخَطِر ِعبادَدةِة ااأل 
، ال يَیجوزُز ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیَتَمثَُّلواا ِبِتْلَك االشُّعوبِب وَوال َحتَّى أأنْن يَیْسأُلواا َعمَّا كانَن ِمْن أَأماِمِهْم

ِلَذِلَك، ال كونُن ُمؤذِذيًیا أأْحيیاًنا. َهؤالِء يَیْفَعلوَنُه. َفالُفضولُل االَّذيي َليْیَس في َمْوِضِعِه االصَّحيیِح َقْد يَی
ألننَّ َما َكاُنواا يَیْفَعلوَنُه َكانَن َمْمُقوًتا ِعْنَد االرَّببِّ.  االَوَثِنيیََّة يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يُیَقلِّدوواا ِتْلَك االشُّعوبَب

َبْل إإنَُّهْم َكاُنواا يُیَقدِّمونَن َبِنيْیِهْم آلِلَهِتِهْم. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَوَثِنيیِّيیَن َكاُنواا يُیَقدِّمونَن ذَذباِئَح َبَشِريیًَّة 
لى َضروورَرةِة وَوَبناِتِهْم ُمْحَرقاتٍت ِلِتْلَك ااآلِلَهِة. ِلَذِلَك َفإننَّ ااَهللا يَیْنَهى َشْعَبُه َعِن االتََّمثُِّل ِبِهْم وَويُیَنبُِّهُهْم إإ

َتْنفيیِذ وَوَصايیاهه ِبُكلِّ دِدقَّة، دُدوْونَن زِزيیادَدةٍة أأوْو ُنْقصانن.   
 

ووَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِلث َعَشر ِمْن سْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  
1- 5 :  



3 
 

 
إِإذَذاا َقامَم ِفي وَوَسِطَك َنِبيٌّ أَأوْو َحاِلٌم ُحْلًما، وَوأَأْعَطاكَك آآيَیًة أَأوْو أُأْعُجوَبًة، وَوَلْو 

ِتي َكلََّمَك َعْنَها َقاِئًال: ِلَنْذَهْب وَورَرااَء آآِلَهٍة أُأْخَرىى َحَدَثِت ااآليَیُة أَأوِو ااُألْعُجوَبُة االَّ
َلْم َتْعِرْفَها وَوَنْعُبْدَها، َفَال َتْسَمْع ِلَكَالمِم ذذِلَك االنَِّبيِّ أَأوِو ااْلَحاِلِم ذذِلَك ااْلُحْلَم، َألننَّ 

إِإلَهُكْم ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبُكْم االرَّببَّ إِإلَهُكْم يَیْمَتِحُنُكْم ِلَكْي يَیْعَلَم َهْل ُتِحبُّونَن االرَّببَّ 
وَوِمْن ُكلِّ أَأْنُفِسُكْم. وَورَرااَء االرَّببِّ إِإلِهُكْم َتِسيیُروونَن، وَوإِإيیَّاهُه َتتَُّقونَن، وَووَوَصايَیاهُه 

َتْحَفُظونَن، وَوَصْوَتُه َتْسَمُعونَن، وَوإِإيیَّاهُه َتْعُبُدوونَن، وَوِبِه َتْلَتِصُقونَن. وَوذذِلَك االنَِّبيُّ 
َك ااْلُحْلَم يُیْقَتُل، َألنَُّه َتَكلََّم ِبالزَّيْیِغ ِمْن وَورَرااِء االرَّببِّ إِإلِهُكُم االَِّذيي أَأوِو ااْلَحاِلُم ذذِل

أَأْخَرَجُكْم ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر، وَوَفَدااُكْم ِمْن َبيْیِت ااْلُعُبودِديیَِّة، ِلَكْي يُیَطوَِّحُكْم َعِن 
واا ِفيیَها. َفَتْنِزُعونَن االشَّرَّ ِمْن االطَِّريیِق االَِّتي أَأَمَرُكُم االرَّببُّ إِإلُهُكْم أَأنْن َتْسُلُك
َبيْیِنُكْم.  

 
في َهِذهِه ااألْعداادِد، يَیْنهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعِن ااتِّباعِع ااألْنبيیاِء االَكَذَبِة َحتَّى َلْو َتَحقََّقْت ُنبوءااِتِهْم  

 لشَّيْیطانن. وَوَلِكْن َكيْیَف يُیَميیُِّزألننَّ َهذاا ُكلَُّه ُهَو ِخدااعٌع ِمَن اا ُمْدِهَشًة أأوْو َحتَّى َلْو َعِمُلواا ُمْعِجزااتٍت
َنِجُد ااإلَجاَبَة َعْن َهذاا االسُّؤاالِل في ااآليیاتِت االَّتي  ؟االشَّْعُب َبيْیَن االنَِّبيِّ االَحقيیقيِّ وَواالنَِّبيِّ االزَّااِئف

"، يَیكونُن َنِبيی"ا َنْعُبْدَهاِلَنْذَهْب وَورَرااَء آآِلَهٍة أأْخَرىى وَوَقَرأأناها َقْبَل َقليیل. َفإنْن َقالَل َلُهْم ذَذِلَك االنَِّبيُّ: "
وَوَقْد كانَن ِعقابُب االنَِّبيِّ االَكاذِذبِب ُهَو االَقْتل. َكاذِذًبا وَوزَزااِئًفا.   

 
يَیْفَتُح االَبابَب َعلى  ألنَُّه وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااإلْعجابَب االشَّديیَد بالُمْعِجزااتِت ال يَیْخُلو ِمْن َخَطٍر 

وَوَقْد َحذَّرَرنا االرَّسولُل ِمْصرااَعيْیِه أَأمامَم ااألْشخاصِص االدَّجَّاليیَن وَواالَكاذِذبيیَن ِلَتْروويیِج أأكاذذيیِبِهْم وَوَضالِلِهْم. 
ِ االحادديي َعَشَر ِمْن رِرَساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل  بوُلُس ِمْن َهؤالِء االدَّجَّاليیَن َفقالَل في ااألْصحاحح

َألننَّ ِمْثَل هُؤَالِء ُهْم رُرُسٌل َكَذَبٌة، َفَعَلٌة َماِكُروونَن، ُمَغيیُِّروونَن َشْكَلُهْم إِإَلى ِشْبِه رُرُسِل رِرنثوسس: "ُكو
َكانَن ااْلَمِسيیِح. وَوَال َعَجَب. َألننَّ االشَّيْیَطانَن َنْفَسُه يُیَغيیُِّر َشْكَلُه إِإَلى ِشْبِه َمَالكِك ُنورٍر! َفَليْیَس َعِظيیًما إِإنْن 

". ُمُه أَأيْیًضا يُیَغيیُِّروونَن َشْكَلُهْم َكُخدَّاامٍم ِلْلِبرِّ. االَِّذيیَن ِنَهايَیُتُهْم َتُكونُن َحَسَب أَأْعَماِلِهْمُخدَّاا  
 

-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

وَوإِإذَذاا أَأْغَوااكَك ِسر7اا أَأُخوكَك ااْبُن أُأمَِّك، أَأوِو ااْبُنَك أَأوِو ااْبَنُتَك أَأوِو ااْمَرأَأةُة ِحْضِنَك، أَأوْو 
َصاِحُبَك االَِّذيي ِمْثُل َنْفِسَك َقاِئًال: َنْذَهُب وَوَنْعُبُد آآِلَهًة أُأْخَرىى َلْم َتْعِرْفَها أَأْنَت 
وَوَال آآَباؤُؤكَك ِمْن آآِلَهِة االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َحْوَلَك، ااْلَقِريیِبيیَن ِمْنَك أَأوِو ااْلَبِعيیِديیَن 

َال َتْرضَض ِمْنُه وَوَال َتْسَمْع َلُه وَوَال َعْنَك، ِمْن أَأْقَصاِء ااَألرْرضِض إِإَلى أَأْقَصاِئَها، َف
ُتْشِفْق َعيْیُنَك َعَليْیِه، وَوَال َتِرققَّ َلُه وَوَال َتْسُتْرهُه، َبْل َقْتًال َتْقُتُلُه. يَیُدكَك َتُكونُن 
َعَليْیِه أَأووًَّال ِلَقْتِلِه، ُثمَّ أَأيْیِديي َجِميیِع االشَّْعِب أَأِخيیًراا. َتْرُجُمُه ِباْلِحَجارَرةِة َحتَّى 

ُموتَت، َألنَُّه ااْلَتَمَس أَأنْن يُیَطوَِّحَك َعِن االرَّببِّ إِإلِهَك االَِّذيي أَأْخَرَجَك ِمْن أَأرْرضِض يَی
ِمْصَر ِمْن َبيْیِت ااْلُعُبودِديیَِّة. َفيَیْسَمُع َجِميیُع إِإْسَرااِئيیَل وَويَیَخاُفونَن، وَوَال يَیُعودُدوونَن 

يَیْعَمُلونَن ِمْثَل هَذاا ااَألْمِر االشِّرِّيیِر ِفي وَوَسِطَك.  
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ألنَن ااَهللا َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ االِغواايَیَة َقْد َتأتي ِمْن أأْقَربِب االُمَقرَّبيیَن، َفإنَُّه يُیْوِصي َشْعَبُه ِبَعَدمِم  
. وَوَمَع أأنَّنا َلْسَنا ُمَطاَلبيیَن ااآلنَن ِبَقْتِل أأييِّ َشْخٍص أأييِّ َشْخٍص يُیحاوِولُل أأنْن يُیْبِعَدُهْم َعْنُهااإلْشفاقِق َعلى 

ُمجاَمَلِة أأييِّ َشْخٍص في ااُألمورِر االُمْخَتصَِّة باِهللا. َبْل يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َكَهذاا، َفإنَّنا ُمَطاَلبونَن ِبَعَدمِم 
يَیْدُعونا إإلى ااالْبِتعادِد َعِن ااِهللا  َنكونَن َحازِزميیَن في رَرْفِض االشَّرِّ وَوفي َعَدمِم ااإلْصغاِء إإلى أأييِّ َشْخٍص

االَحيِّ.   
 

-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   َعْن َبني إإْسراائيیَل أأييِّ َمديیَنٍة ُتحاوِولُل أأنْن ُتْبِعَد ُعُقوَبِة َعْن  18
ُكلَّها، ال ُبدَّ  يَیْعُبدوواا آآِلَهًة أأخرىى وَوأأنْن يُیِضلُّواا االَمديیَنَةَفإنْن َظَهَر أُأناسٌس أَأْشراارٌر يُیريیدوونَن أأنْن إإَلِهِهْم. 

ِمْن ُمَعاَقَبِتِهْم ِبِشدَّةة.   
 

وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في  
االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   

 
أَأْجَساَمُكْم، وَوَال َتْجَعُلواا َقْرَعًة َبيْیَن أَأْنُتْم أَأوْوَالدٌد ِللرَّببِّ إِإلِهُكْم. َال َتْخِمُشواا 

أَأْعيُیِنُكْم َألْجِل َميْیٍت. َألنََّك َشْعٌب ُمَقدَّسٌس ِللرَّببِّ إِإلِهَك، وَوَقِد ااْخَتارَركَك االرَّببُّ ِلَكْي 
َتُكونَن َلُه َشْعًبا َخاص?ا َفْوقَق َجِميیِع االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض.  

 
ا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ َكانَن َحريیًصا ِجد8اا َعلى أأنْن يَیْبَتِعَد َشْعُبُه َعِن االشُّعوبِب وَوَنرىى ُهن 

. وَوُهَو أأنْن ال يُیَقلِّدووُهْم. ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیْنَهاُهْم َعْن َتْجريیِح أأْجسادِدِهْم وَوَعْن َحْلِق َحوااِجِبِهْماالَوَثِنيیَِّة وو
َقدَّسٌس َلُه، وَوأأنَُّه ااْخَتارَرُهْم ِليَیكوُنواا َشْعًبا َخاص9ا وَوُمَميیًَّزاا َعْن َبِقيیَِّة االشُّعوبِب يُیَذكُِّرُهْم ِبأنَُّهم َشْعٌب ُم

ألنَُّهْم يَیْعُبدوونَن ااَهللا االَحيَّ.   
 

-3ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   االَّتي يُیْسَمُح َلُهْم ِبأْكِلها وَواالتي ال يُیْسَمُح َلُهْم َعِن ااألْطِعَمِة  21
وَوُكنَّا َقْد دَدرَرْسنا َهذاا االَمْوضوعَع وَوَتأمَّْلنا فيیِه في ِمَن االَبهاِئِم وَواالَكاِئناتِت االَبْحِريیَِّة وَواالطُّيیورر. ها ِبأْكِل

. (أأْثناَء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االلَّاوِويیِّيین) َحْلَقاتٍت َساِبَقٍة  
 

-22في ااألْعداادد  ُثمَّ َنْقَرأأ  َفَقْد أَأوْوَصى االرَّببُّ َشْعَبُه أأنْن يُیَقدُِّمواا وَوااألْبكارر. َعِن االُعشورِر  29
َلُه ُعْشَر ما يَیْحُصلونَن َعَليْیِه ِمْن َخيیرااتِت ااألرْرضِض وَوأأْبكارِر االَبهاِئِم ااْعِترااًفا ِمْنُهْم ِبأننَّ االرَّببَّ ُهَو 

االُعُشورِر َبعيیًداا َعِن االَهيْیَكِل  وَوإإذذاا َكانَن َمَحلُّ إإَقاَمِة ُمَقدِّمِماالَماِلُك االَحقيیقيُّ لألرْرضِض وَوُكلِّ َما َعَليْیها. 
إإلى االَهيْیَكِل، يَیجوزُز َلُه أأنْن يَیبيیَعها وَوأأنْن يَیْشَتريي َغيْیَرها  ُعُشورَرهُه وَوأأْبكارَرهُه أأنْن يَیْحِمَلوَويَیَتَعذَّرُر َعَليْیِه 

يیَن ألنَُّهْم َلْم يَیكوُنواا ِعْنَد وُوُصوِلِه إإلى االَهيْیَكِل. وَوَقْد أَأكََّد االرَّببُّ َعلى َضروورَرةِة َعَدمِم ِنْسيیانِن االلَّاوِويیِّ
يُیَقدُِّمواا كانَن يَیْنَبغي للشَّْعِب أأنْن في ِنهايَیِة ُكلِّ َثالثِث ِسنيین، وَورْرًضا َكَبِقيیَِّة ااألْسباطط. يَیْمِلكونَن أَأ

االُعُشورَر للَّاوِويیِّيیَن، وَواالُغَرباِء، وَوااليَیتامى، وَوااألررااِمل.  
 

وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأْصدقائي، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیة َفَنْقَرأأ في  
-1ااألْعداادد  6:  
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ِفي آآِخِر َسْبِع ِسِنيیَن َتْعَمُل إِإْبَرااًء. وَوهَذاا ُهَو ُحْكُم ااِإلْبَرااِء: يُیْبِرئُئ ُكلُّ َصاِحِب 
يُیَطاِلُب َصاِحَبُه وَوَال أَأَخاهُه، َألنَُّه َقْد ُنودِديَي دَديْیٍن يَیَدهُه ِممَّا أَأْقَرضَض َصاِحَبُه. َال 

ِبِإْبَرااٍء ِللرَّببِّ. ااَألْجَنِبيَّ ُتَطاِلُب، وَوأَأمَّا َما َكانَن َلَك ِعْنَد أَأِخيیَك َفُتْبِرُئُه يَیُدكَك 
رْرضِض االَِّتي ِمْنُه. إِإالَّ إِإنْن َلْم يَیُكْن ِفيیَك َفِقيیٌر. َألننَّ االرَّببَّ إِإنََّما يُیَبارِرُكَك ِفي ااَأل

يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك َنِصيیًبا ِلَتْمَتِلَكَها. إِإذَذاا َسِمْعَت َصْوتَت االرَّببِّ إِإلِهَك ِلَتْحَفَظ 
وَوَتْعَمَل ُكلَّ هِذهِه ااْلَوَصايَیا االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ااْليَیْومَم، يُیَبارِرُكَك االرَّببُّ إِإلُهَك َكَما 

َرةًة وَوأَأْنَت َال َتْقَتِرضُض، وَوَتَتَسلَُّط َعَلى أُأَمٍم َكِثيیَرةٍة َقالَل َلَك. َفُتْقِرضُض أُأَمًما َكِثيی
وَوُهْم َعَليْیَك َال يَیَتَسلَُّطونَن.  

 
َفَقْد أَأوْوَصى ااُهللا َشْعَبُه ِبأنْن يَیَتنازَزُلواا َعِن وَواالَمْقصودُد باإلْبرااِء ُهَو االتَّنازُزلُل َعِن االدُّيیونن.  

جاِنِب وَواالُغَرباِء في ُكلِّ َسَنٍة َساِبَعٍة. وَوَلِكنَُّه َسَمَح َلُهْم ِبُمطاَلَبِة ااأل االدُّيیونِن االَّتي َلُهْم ِعْنَد إإْخَوِتِهْم
َفُهَو َسيَیْجَعُلُهْم ُمْقِرضيیَن بالدُّيیونِن االَّتي َعَليْیِهم. وَويَیِعُد ااُهللا َشْعَبُه بالَبَرَكِة إإنْن أَأَطاُعواا وَوَصايیاهه َهِذهِه. 

-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُضواا ِمْنَها. لُألَمِم ااُألخرىى دُدوْونَن أأنْن يَیْقَتِر 11:  
 

إِإنْن َكانَن ِفيیَك َفِقيیٌر، أَأَحٌد ِمْن إِإْخَوِتَك ِفي أَأَحِد أَأْبَوااِبَك ِفي أَأرْرِضَك االَِّتي يُیْعِطيیَك 
االرَّببُّ إِإلُهَك، َفَال ُتَقسِّ َقْلَبَك، وَوَال َتْقِبْض يَیَدكَك َعْن أَأِخيیَك ااْلَفِقيیِر، َبِل ااْفَتْح 

كَك َلُه وَوأَأْقِرْضُه ِمْقَداارَر َما يَیْحَتاجُج إِإَليْیِه. ااْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن يَیُكونَن َمَع َقْلِبَك َكَالمٌم يَیَد
َلِئيیٌم َقاِئًال: َقْد َقُرَبِت االسََّنُة االسَّاِبَعُة، َسَنُة ااِإلْبَرااِء، وَوَتُسوُء َعيْیُنَك ِبَأِخيیَك 

َك إِإَلى االرَّببِّ َفَتُكونُن َعَليْیَك َخِطيیٌَّة. أَأْعِطِه وَوَال ااْلَفِقيیِر وَوَال ُتْعِطيیِه، َفيَیْصُرخَخ َعَليْی
يَیُسوْء َقْلُبَك ِعْنَدَما ُتْعِطيیِه، َألنَُّه ِبَسَبِب هَذاا ااَألْمِر يُیَبارِرُكَك االرَّببُّ إِإلُهَك ِفي 

ااْلُفَقَرااُء ِمَن ااَألرْرضِض. َألنَُّه َال ُتْفَقُد  ُكلِّ أَأْعَماِلَك وَوَجِميیِع َما َتْمَتدُّ إِإَليْیِه يَیُدكَك.
ِلذِلَك أَأَنا أُأووِصيیَك َقاِئًال: ااْفَتْح يَیَدكَك َألِخيیَك ااْلِمْسِكيیِن وَوااْلَفِقيیِر ِفي أَأرْرِضَك.  

 
االُمْحتاجيین. ووُهَو يُیَحذِّرُرُهْم ِمَن االُخْبِث وَوُهنا يُیْوِصي االرَّببُّ َشْعَبُه ِبأنْن يُیساِعُدوواا االُفَقرااَء وَو 

–وَوَمَحبَِّة االَمالِل  وَوال ِسيیَّما ِعْنَد ااْقِتراابِب َسَنِة ااإلْعفاِء ِمَن االدُّيیونن. َفإذذاا ااْقَتَرَبِت االسََّنُة االسَّاِبَعُة (أأيْي  
. وَوُهَو ًفا ِمْن َضيیاعِع أأْموااِلِهْمَسَنُة ااإلْبرااِء)، ال يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يَیْمَتِنُعواا َعْن إإْقرااضِض االَفقيیِر َخْو

وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما ألننَّ االُمْعطي االَمسروورر يُیِحبُُّه ااهللا.  ْم ِبأنْن يُیْعُطواا ِبُسروورٍرُهيُیْوِصيَی
".يیِهَمْن يَیْرَحُم ااْلَفِقيیَر يُیْقِرضُض االرَّببَّ، وَوَعْن َمْعُرووِفِه يُیَجازِز: "17: 19 َجاَء في ِسْفِر ااألْمثالِل  

 
-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   في االسََّنِة االسَّاِبَعِة. وَوُهَو يَیقولُل  َتْحريیِر االَعبيیدوُوجوبِب َعْن  18

وَوِحيیَن ُتْطِلُقُه ُحر@اا ِمْن ِعْنِدكَك َال ُتْطِلُقُه َفارِرًغا. ُتَزووِّدُدهُه ِمْن َغَنِمَك وَوِمْن َبيْیَدرِركَك وَوِمْن َلُهْم: "
وَوااذْذُكْر أَأنََّك ُكْنَت َعْبًداا ِفي وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم أأيْیًضا: " ."َبارَرَكَك االرَّببُّ إِإلُهَك ُتْعِطيیِه َمْعَصَرِتَك. َكَما

أأمَّا إإذذاا أَأَصرَّ االَعْبُد َعلى . "أَأرْرضِض ِمْصَر، َفَفَدااكَك االرَّببُّ إِإلُهَك. ِلذِلَك أَأَنا أأووِصيیَك ِبهَذاا ااَألْمِر ااْليَیْومَم
ِعْنَد َبابِب االَمديیَنِة أأمامَم االشَّْعِب ُكلِِّه. وَوِعْنَدِئٍذ، ال يَیِحقُّ  هِه، يَیقومُم االسَّيیُِّد ِبَثْقِب أأذُذنِن َعْبِدهِهاالَبقاِء ِعْنَد َسيیِِّد

وَوِعْنَدما َكانَن  للَعْبِد أأنْن يَیْشُكو أأنَُّه ُمْجَبٌر َعلى ِخْدَمِة َسيیِِّدهِه. وَوااألْمُر َنْفُسُه يَیُصحُّ َعلى ااألَمِة أأيیًضا.
) يَیقولُل َعْن َنْفِسِه إإنَُّه َعْبُد االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح، َفإنَُّه َكانَن على سبيیل االمثاللُبوُلُس ( االرَّسولُل

االَّتي يَیقومُم ِبها ااإلْنسانُن ِبِمْلِء إإرراادَدِتِه. يُیشيیُر إإلى َهذاا االنَّْوعِع ِمَن االُعبودِديیَِّة ااالْخِتيیارِريیَّة  
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-19ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   للرَّببِّ.االَغَنِم وَواالَبَقِر َعْن َتْقديیِس أأْبكارِر  23  

 
َعْن ِعيْیِد وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأُأ  

في أأثناِء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر  دِدَهِذهِه ااألْعيیاَعْن . وَوُكنَّا َقْد دَدرَرْسنا ، وَوِعيْیِد ااألسابيیِع وَوِعيْیِد االَمظاللِّاالِفْصِح
-1َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوااآلنْن، . االُخرووجج َعْن ِعيْیِد االِفْصِح:  8  

 
اِاْحَفْظ َشْهَر أَأِبيیَب وَوااْعَمْل ِفْصًحا ِللرَّببِّ إِإلِهَك، َألنَُّه ِفي َشْهِر أَأِبيیَب أَأْخَرَجَك 

ااْلِفْصَح ِللرَّببِّ إِإلِهَك َغَنًما وَوَبَقًراا ِفي االرَّببُّ إِإلُهَك ِمْن ِمْصَر َليْیًال. َفَتْذَبُح 
َال َتْأُكْل َعَليْیِه َخِميیًراا. َسْبَعَة  ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ ِليُیِحلَّ ااْسَمُه ِفيیِه.

ْصَر، أَأيیَّامٍم َتْأُكُل َعَليْیِه َفِطيیًراا، ُخْبَز ااْلَمَشقَِّة، َألنََّك ِبَعَجَلٍة َخَرْجَت ِمْن أَأرْرضِض ِم
ِلَكْي َتْذُكَر يَیْومَم ُخُرووِجَك ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ُكلَّ أَأيیَّامِم َحيَیاِتَك. وَوَال يُیَر ِعْنَدكَك 

َخِميیٌر ِفي َجِميیِع ُتُخوِمَك َسْبَعَة أَأيیَّامٍم، وَوَال يَیِبْت َشْيٌء ِمَن االلَّْحِم االَِّذيي َتْذَبُح 
يَیِحلُّ َلَك أَأنْن َتْذَبَح ااْلِفْصَح ِفي أَأَحِد  َمَساًء ِفي ااْليَیْومِم ااَألووَّلِل إِإَلى ااْلَغِد. َال

أَأْبَوااِبَك االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك، َبْل ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك 
ِليُیِحلَّ ااْسَمُه ِفيیِه. ُهَناكَك َتْذَبُح ااْلِفْصَح َمَساًء َنْحَو ُغُرووبِب االشَّْمِس ِفي ِميیَعادِد 

ووِجَك ِمْن ِمْصَر، وَوَتْطُبُخ وَوَتْأُكُل ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك، ُثمَّ ُخُر
َتْنَصِرفُف ِفي ااْلَغِد وَوَتْذَهُب إِإَلى ِخيَیاِمَك. ِستََّة أَأيیَّامٍم َتْأُكُل َفِطيیًراا، وَوِفي ااْليَیْومِم 

يیِه َعَمًال.االسَّابع ااْعِتَكافٌف ِللرَّببِّ إِإلِهَك. َال َتْعَمْل ِف  
 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ِعيْیَد االِفْصِح َكانَن َتْذكارًراا للشَّْعِب ِبُعبورِر االَمالكِك االُمْهِلِك َعْن ُبيیوِتِهْم وَوَعَدمِم  
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َتَحرُّرَر َشْعِب ااِهللا ِمَن االُعبودِديیَِّة في ِمْصَر يَیْرِمُز َقْتِل أَأْبكارِرِهْم في أأرْرضِض ِمْصر. 

رُّرِرنا ِمَن االَخِطيیَِّة ِمْن ِخاللِل ِفدااِء االَمسيیح. إإلى َتَح  
 

-9ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد   االَّذيي يُیْعَرفُف أأيْیًضا ِبِعيْیِد االَخْمسيین (ألنَُّه  َعْن ِعيْیِد ااألسابيیِع 12
االِعيْیِد يَیْشُكُر ااَهللا َعلى وَوَكانَن االشَّْعُب في َهذاا . )َكانَن يَیَقُع َبْعَد َخْمسيیَن يَیْوًما ِمَن ااْبِتدااِء االَحصادد

 االَمحاصيیِل االَّتي َحَصُدووها. وَوفي االَعْهِد االَجديیِد َصارَر َهذاا االِعيْیُد يَیْرِمُز إإلى ُحلولِل االرُّووحِح االُقُدسِس
وَوااْنِضمامِم ُنفوسٍس َكثيیَرةٍة إإلى ااإليیمانن.   

 
-13ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداادد   َعْن ِعيْیِد االَمظاللِّ، وَوُهَو ثاِلُث ااألْعيیادِد االسََّنِويیَِّة االُكْبرىى االَّتي  15

في إإْسراائيیَل أأنْن يَیأتي أأمامَم االرَّببِّ في االَهيْیَكِل. وَوفي َهذاا االِعيْیِد، كانَن كانَن يَیْنَبغي فيیها ِلُكلِّ ذَذَكٍر 
وَويُیشيیُر َهذاا االِعيْیُد إإلى ظاللٍّ َتْذكارًراا إلقاَمِتِهْم في االَبرِّيیَِّة وَوَتَغرُِّبِهْم. َهؤالِء يُیقيیمونَن في ِخيیامٍم أأوْو َم

ُغْرَبِتنا في َهذاا االَعاَلِم وَوااْشِتيیاِقنا إإلى وَوَطِننا االسَّماوِوييِّ.   
 

َثِة ، يَیأُمُر ااُهللا َجميیَع االذُّكورِر في إإْسراائيیل ِبُحضورِر ااألْعيیادِد االثَّال17وو  16ن وَوفي االَعَددَديْی 
– االسَّاِبَقِة. وَوُهَو يُیْوِصيَیُهْم ِبَتْقديیِم االَقراابيیِن وَواالتَّْقِدماتِت ُقْدرَرِته.  َحَسَب ُكلٌّ   
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-18وَوفي ااألْعداادد   ، يُیْوِصي ُمْوَسى االشَّْعَب ِبأنْن يُیَعيیِّنواا ُقضاةًة وَورُرؤؤساَء في َجميیِع 20
ُمنازَزعاتِت َبيْیَن االنَّاسس. وَوكانَن يَیْنَبغي االِمْن أأْجِل َفضِّ ُمُدِنِهْم َبْعَد ااْسِتْقراارِرِهْم في أأرْرضِض َكْنعانن 

. للُقضاةِة أألَّا يُیَحرُِّفواا االَقضاَء، وَوأألَّا يُیَفرُِّقواا َبيْیَن االنَّاسِس في االَقضاِء، وَوأألَّا يَیأُخذوواا رَرْشَوةًة  
 

َمظاِهِر االِعبادَدةِة  ) َعْن أأييِّ َمْظَهٍر ِمْن22وو  21وَوأأخيیًراا، َفإنَُّه يَیْنَهاُهْم (في االَعَددَديْین 
وَويَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااَهللا َلْم يَیَتَغيیَّر. َفَقْد كانَن ااُهللا يُیْبِغُض ُكلَّ َمظاِهِر االِعبادَدةِة االَوَثِنيیَّة. 

ااألَبد. ِلَذِلَك، ا إإلى هوَوَسيَیْبقى يُیْبِغُض االَوَثِنيیَِّة في االَعْهِد االَقديیِم. وَوُهَو َما يَیزاالُل يُیْبِغُضها َحتَّى ااآلنن
. آآميین!، َلُه ُكلُّ االَمْجدَليْیَتنا ُنَثبُِّت أأْنظارَرنا على ااِهللا االَحيِّ  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َعلى ِحسابِب َعالَقِتَك باِهللا االَحيِّ؟ إإنْن  َهْل َتْشُعُر أأْحيیاًنا أأنََّك ُمْنَهِمٌك في أأمورِر َهذاا االَعاَلِم

ُكْنَت َكَذِلَك، َتَذكَّْر أأننَّ ُكلَّ َشْخٍص أأوْو َشْيٍء يُیْبِعُدكَك َعِن ااِهللا االَحيِّ ُهَو َصَنٌم في َحيیاِتَك. وَوَكما 
. َتَعلَّْمنا االيَیْومَم، َفإننَّ ااَهللا يُیْبِغُض َجميیَع أأْشكالِل االِعبادَدةِة االَوَثِنيیَِّة وَوااألْصنامم  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
، وَويَیْحَفَظَكَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمسَتِمع، ِهَي أأنْن يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن يُیبارِرَكَك 

وَوأأنْن يُیْعِطيیَك ِنْعَمًة ِلَكْي َتْخَتِبَر ُحضورَرهُه وَوَعَمَلُه في َحيیاِتَك. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن َتْسُلَك 
 َتْغِلَب االشَّرَّدَدااِئًما في َطريیِق االَحقِّ وَواالِبرِّ ِلَكْي َتكونَن َمْرِضيی:ا أَأماَمُه. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفبالَخيْیر.   
 


