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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 17:1–18:18 18: 18 – 1: 17 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us107# 603م: 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 االسَّاِبعااألْصحاحح َ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  
 

َهْل ِمَن االرَّااِئِع أأنْن يَیكونَن ااإلْنسانُن َمِلًكا؟ إإننَّ االَجواابَب َعْن َهذاا االسُّؤاالِل يَیَتَوقَُّف َعلى 
وَوَسْوفَف أأيْیًضا. َكَمْسؤووِليیٍَّة لُمْلِك َكاْمتيیازٍز َفَقْط، أَأمْم َنْحُن ُنَفكُِّر في اااالَمعايیيیِر االَّتي ُنَفكُِّر فيیها. َفَهْل 

للُملوكك. ننَّ ااَهللا االَعِليَّ وَوَضَع ُشرووًطا أأ في َهِذهِه االَحْلَقِةَسَنرىى   
 

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

  



2 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
َلَقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ ِسْفَر االتَّْثِنيَیِة ُهَو ُمرااَجَعٌة للشَّريیَعِة. وَواالَكِلَمة "َتْثِنيَیة" َتْعني  

َفَقْد َكانَن ُمْوَسى يَیْعَلُم أأننَّ وَوْقَت رَرحيیِلِه َعْن َهذاا االَعاَلِم َقِد ااْقَتَربب. في ااألْصل: "االشَّريیَعة االثَّاِنيَیة". 
َقْبَل َمْوِتِه. َفإنَُّه يُیعيیُد َتْذكيیَر االشَّْعِب ِبَوَصايیا االرَّببِِّلَذِلَك   

 
:1: 17 وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   

 
َال َتْذَبْح ِللرَّببِّ إِإلِهَك َثْورًراا أَأوْو َشاةًة ِفيیِه َعيْیٌب، َشْيٌء مَّا رَردِدييٌء، َألننَّ ذذِلَك 

رِرْجٌس َلَدىى االرَّببِّ إِإلِهَك.  
 

يُیَقدُِّمواا للرَّببِّ ذَذباِئَح ال َعيْیَب فيیها ألننَّ َهِذهِه يُیوِصي ُمْوَسى االشَّْعَب ُهنا ِبَضروورَرةِة أأنْن 
االذَّباِئَح َكاَنْت َتْرِمُز إإلى االَمسيیِح االَّذيي ال َعيْیَب فيیه.   

 
-2ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  

 
االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك رَرُجٌل أَأوِو ااْمَرأَأةٌة إِإذَذاا وُوِجَد ِفي وَوَسِطَك ِفي أَأَحِد أَأْبَوااِبَك 

يَیْفَعُل َشرHاا ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ إِإلِهَك ِبَتَجاوُوزِز َعْهِدهِه، وَويَیْذَهُب وَويَیْعُبُد آآِلَهًة أُأْخَرىى 
َء االَِّذيي وَويَیْسُجُد َلَها، أَأوْو ِللشَّْمِس أَأوْو ِلْلَقَمِر أَأوْو ِلُكّل ِمْن ُجْنِد االسََّماِء، االشَّْي

َلْم أُأووصِص ِبِه، وَوأُأْخِبْرتَت وَوَسِمْعَت وَوَفَحْصَت َجيیًِّداا وَوإِإذَذاا ااَألْمُر َصِحيیٌح أَأِكيیٌد. َقْد 
ُعِمَل ذذِلَك االرِّْجُس ِفي إِإْسَرااِئيیَل، َفَأْخِرجْج ذذِلَك االرَُّجَل أَأوْو ِتْلَك ااْلَمْرأَأةَة، االَِّذيي 

َوااِبَك، االرَُّجَل أَأوِو ااْلَمْرأَأةَة، وَواارْرُجْمُه ِباْلِحَجارَرةِة َفَعَل ذذِلَك ااَألْمَر االشِّرِّيیَر إِإَلى أَأْب
َحتَّى يَیُموتَت. َعَلى َفِم َشاِهَديْیِن أَأوْو َثَالَثِة ُشُهودٍد يُیْقَتُل االَِّذيي يُیْقَتُل. َال يُیْقَتْل 

أَأيْیِديي َجِميیِع  َعَلى َفِم َشاِهٍد وَوااِحٍد. أَأيْیِديي االشُُّهودِد َتُكونُن َعَليْیِه أَأووًَّال ِلَقْتِلِه، ُثمَّ
االشَّْعِب أَأِخيیًراا، َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن وَوَسِطَك.  

 
َتْحذيیَرهُه ِلَبني إإْسراائيیَل َعْن َخَطِر ِعبادَدةَة ااآلِلَهِة وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ُمْوَسى يُیَكرِّرُر  

لرَّببِّ َشديیًداا وَوَصارِرًما ِلُكلِّ َشْخٍص ِمْن َشْعِبِه وَوَقْد َكانَن ِعقابُب اااالزَّااِئَفة ألننَّ ااَهللا يُیْبِغُض ذَذِلَك ِجد"اا. 
ْعُبَد آآِلَهًة َغريیَبًة. وَوَلِكنَُّه يُیَشدِّدُد ُهنا َعلى أَأَهِميیَِّة َفْحِص االُمْرَتدِّ َعْن ِعبادَدِتِه ُتَسوِّلُل َلُه َنفُسُه أأنْن يَی

على ال َعلى َشهادَدةِة َشْخٍص ووااِحٍد، َبْل قومَم االُحْكُم ُمعاَقَبِتِه. وَويُیْشَتَرطُط أأنْن يَیوَواالتََّحقُِّق ِمْن ذَذِلَك َقْبَل 
َغريیَبًة ُهَو االَمْوتُت رَرْجًما َعلى  وَوكانَن ِعقابُب االشَّْخِص االَّذيي يَیْعُبُد آآِلَهًةَشهادَدةِة َشاِهَديْیِن أأوْو َثالَثة. 

َمْرأأىى ِمَن االشَّْعِب ِليَیكونَن ِعْبَرةًة َلُهْم.   
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  13:  
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إِإذَذاا َعِسَر َعَليْیَك أَأْمٌر ِفي ااْلَقَضاِء َبيْیَن دَدمٍم وَودَدمٍم، أَأوْو َبيْیَن دَدْعَوىى وَودَدْعَوىى، أَأوْو 
َبيْیَن َضْرَبٍة وَوَضْرَبٍة ِمْن أُأُمورِر ااْلُخُصوَماتِت ِفي أَأْبَوااِبَك، َفُقْم وَوااْصَعْد إِإَلى 

َلى ااْلَكَهَنِة االالَّوِويیِّيیَن وَوإِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك، وَوااذْذَهْب إِإ
ااْلَقاِضي االَِّذيي يَیُكونُن ِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم، وَوااْسَألْل َفيُیْخِبُرووكَك ِبَأْمِر ااْلَقَضاِء. َفَتْعَمُل 

َحَسَب ااَألْمِر االَِّذيي يُیْخِبُرووَنَك ِبِه ِمْن ذذِلَك ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ، 
ْعَمَل َحَسَب ُكلِّ َما يُیَعلُِّموَنَك. َحَسَب االشَِّريیَعِة االَِّتي يُیَعلُِّموَنَك وَوَتْحِرصُص أَأنْن َت

وَوااْلَقَضاِء االَِّذيي يَیُقوُلوَنُه َلَك َتْعَمُل. َال َتِحْد َعِن ااَألْمِر االَِّذيي يُیْخِبُرووَنَك ِبِه 
يَیْسَمُع ِلْلَكاِهِن ااْلَوااِقِف  يَیِميیًنا أَأوْو ِشَماًال. وَواالرَُّجُل االَِّذيي يَیْعَمُل ِبُطْغيَیانٍن، َفَال

ُهَناكَك ِليَیْخِدمَم االرَّببَّ إِإلَهَك، أَأوْو ِلْلَقاِضي، يُیْقَتُل ذذِلَك االرَُّجُل، َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن 
إِإْسَرااِئيیَل. َفيَیْسَمُع َجِميیُع االشَّْعِب وَويَیَخاُفونَن وَوَال يَیْطَغْونَن َبْعُد.  

 
َففي َبْعِض االَحاالتِت، َقْد يَیكونُن ِمَن االصَّْعِب َعلى االُقضاةِة االَمَحلِّيیِّيیَن في َمديیَنٍة َما أأنْن  

االَقِضيیَُّة إإلى َهيْیَئٍة َقضاِئيیٍَّة أَأعلى في  ُتْرَفَعوَوفي ِمْثِل َهِذهِه االَحاَلِة، يَیْنَبغي أأنْن . ِنزااعٍع َمايَیْفِصُلواا في 
أأنْن َتْحُكَم في االَقِضيیَِّة يَیْنَبغي  االَقضاِئيیَِّة ااألعلىَتَعذَّرَر َعلى االَهيْیَئِة وَوإإنْن . االُكبرىىاالُمُدنِن ووااِحَدةٍة ِمَن 

وَوفي . (أأيْي َمْجَمُع االيَیهودِد ااألعلى) االسِّْنِهْدرريیم :وَوِهَيَمْوجودَدةٍة إإلى أأْعلى َهيْیَئٍة َقضاِئيیٍَّة  ُتْرَفَعأأنْن 
ُمْطَلِق ااألْحواالِل، يَیِجُب َعلى َجميیِع أأْطراافِف االَقِضيیَِّة أأنْن يُیطيیُعواا أأْحكامَم االَقضاِء االَّتي َتْصُدرُر 
. ِبَحَسِب َشريیَعِة ااِهللا. أأمَّا إإنْن َخاَلَف أَأَحٌد أَأْحكامَم االَقضاِء َفإنَُّه يُیْقَتُل ألنَُّه َتَمرَّدَد على ااِهللا وَوَشريیَعِتِه  

 
:15وو  14ْوَسى للشَّْعِب في االَعَددَديْین ُثمَّ يَیقولُل ُم   

 
َمَتى أَأَتيْیَت إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك، وَوااْمَتَلْكَتَها وَوَسَكْنَت ِفيیَها، 
َفِإنْن ُقْلَت: أَأْجَعُل َعَليَّ َمِلًكا َكَجِميیِع ااُألَمِم االَِّذيیَن َحْوِلي. َفِإنََّك َتْجَعُل َعَليْیَك 

االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ إِإلُهَك. ِمْن وَوَسِط إِإْخَوِتَك َتْجَعُل َعَليْیَك َمِلًكا. َال يَیِحلُّ  َمِلًكا
َلَك أَأنْن َتْجَعَل َعَليْیَك رَرُجًال أَأْجَنِبيی-ا َليْیَس ُهَو أَأَخاكَك.   

 
ْد كانَن َقْصُد ااِهللا ِلَشْعِبِه في وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا يَیْعَلُم ااألْحدااثَث االُمْسَتْقَبِليیََّة َقْبَل ُحدووِثها. وَوَق 

ُهَو أأنْن يَیكونواا أأمًَّة يَیْحُكُمها ااُهللا َنْفُسُه. وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا االنَّْوعَع ِمَن االُحْكِم َفريیٌد ِمْن االَعْهِد االَقديیِم 
يَیْعَلُم ُمَسبًقا أأننَّ َبني  َبَشِريیُّونن. وَوَلِكنَّ ااَهللا االَعِليَّ َكانَن َنْوِعِه ألننَّ ااُألَمَم ااُألخرىى كانَن َلها ُملوكٌك

(ِمْثَل َبِقيیَِّة االشُّعوبِب االُمحيیَطِة ِبِهْم، وَوِمْثَلما رَرأَأوْواا في َمِلًكا أأرْرِضيی"ا في االُمْسَتْقَبِل إإْسراائيیَل َسيَیْطُلبونَن 
َشْرَطيْیِن يَیْسَمُح َلُهْم ِبَذِلَك. وَوَلِكنَُّه يَیْذُكُر َلُهْم وَوِبَسَبِب ُطْولِل أَأناةِة االرَّببِّ َعلى َشْعِبِه، َفإنَُّه . ِمْصِر)

أأنْن يُیَصلُّواا ِلَكْي يُیْرِشَدُهُم ااُهللا إإلى االَمِلِك االُمناِسب. االشَّْرطُط ااألووَّلُل ُهَو  َعَليْیِهْم.إلقاَمِة َهذاا االَمِلِك 
ال يَیقودَدُهْم إإلى ِعبادَدةِة ااألوْوثانن). أألَّا يَیكونَن االَمِلُك أأْجَنِبيی)ا (ِلَكْي وَواالشَّْرطُط االثَّاني ُهَو   

 
َي أأننَّ َما َتَنبََّأ ااُهللا ِبِه َقْد َحَدثَث في َعْهِد االنَِّبيِّ َصموئيیل. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح وَواالَحقيیَقُة ِه

إِإَلى َصُموِئيیَل وَوَقاُلواا َجاُءوواا ااْجَتَمُعواا وَوُشيُیوخِخ إِإْسَرااِئيیَل  ُكلَّأأننَّ  االثَّاِمِن ِمْن ِسْفِر َصموئيیَل ااألووَّلَل
ُهَوذَذاا أَأْنَت َقْد ِشْخَت، وَوااْبَناكَك َلْم يَیِسيیَراا ِفي َطِريیِقَك. َفاآلنَن ااْجَعْل َلَنا َمِلًكا يَیْقِضي َلَنا َكَساِئِر "َلُه: 

. "االشُُّعوبِب  
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:17وو  16: 17ِسْفِر االتَّْثِنيَیة ُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
وَولِكْن َال يُیَكثِّْر َلُه ااْلَخيْیَل، وَوَال يَیُرددُّ االشَّْعَب إِإَلى ِمْصَر ِلَكْي يُیَكثَِّر ااْلَخيْیَل، 

وَواالرَّببُّ َقْد َقالَل َلُكْم: َال َتُعودُدوواا َتْرِجُعونَن ِفي هِذهِه االطَِّريیِق أَأيْیًضا. وَوَال يُیَكثِّْر 
ذَذَهًبا َال يُیَكثِّْر َلُه َكِثيیًراا. َلُه ِنَساًء ِلَئالَّ يَیِزيیَغ َقْلُبُه. وَوِفضًَّة وَو  

 
أأرْرَبَعَة ُشرووطٍط أأخرىى َتْخَتصُّ بالَمِلِك َنْفِسِه االَّذيي َسيُیَملِّكوَنُه وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأْصدقائي، 

ًلا، أألَّا يُیَكثِّر االَخيْیَل. ِلماذذاا؟ ألننَّ االَخيْیَل كاَنْت أأْكَبَر ُقوَّةٍة َعَليْیِهْم. وَوأأمَّا االشُّرووطُط ااألرْرَبَعُة َفِهَي: أأووَّ
لَّا يَیْلَتِجَئ َحْرِبيیٍَّة في ذَذِلَك االَوْقت. ِلَذِلَك، َقْد يَیَتَكبَُّر االَمِلُك وَويَیتَِّكُل َعلى ُقوَِّتِه وَوَليْیَس َعلى ااِهللا. ثاِنيًیا، أأ

ِلَكْي ال يَیْقَتني ِمْنها َخيْیًلا أأْكَثَر أأوْو يَیَتحاَلَف َمَعها َعلى ِحسابِب  وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَوإإلى ِمْصر. 
َكثَِّر َلُه ِفضًَّة ِلَئلَّا يَیزيیَغ َقْلُبُه َعِن ااِهللا االَحيِّ. رَرااِبًعا، أألَّا يُیِنساًء يُیَكثِّر َلُه أألَّا ااتِّكاِلِه َعلى ااِهللا. ثاِلًثا، 

وَوَمَع أأننَّ االَمِلَك ُسَليْیمانَن َكانَن أَأْحَكَم رَرُجٍل على ااألرْرضِض، َفإنَّنا َنْقَرأأ في  وَوذَذَهًبا َفيَیَقُع في َفخِّ االَجَشع.
أَأْهَمَل َجميیِع َهِذهِه االشُّرووطِط االَّتي وَوَضَعها ااُهللا ِلُملوكِك َبني إإْسراائيیل. االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأنَُّه   

 
-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  20:  

 
َعَلى ُكْرِسيِّ َمْمَلَكِتِه، يَیْكُتُب ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة ِمْن هِذهِه االشَِّريیَعِة وَوِعْنَدَما يَیْجِلُس 

ِفي ِكَتابٍب ِمْن ِعْنِد ااْلَكَهَنِة االالَّوِويیِّيیَن، َفَتُكونُن َمَعُه، وَويَیْقَرأُأ ِفيیَها ُكلَّ أَأيیَّامِم 
َظ َجِميیَع َكِلَماتِت هِذهِه االشَِّريیَعِة َحيَیاِتِه، ِلَكْي يَیَتَعلََّم أَأنْن يَیتَِّقَي االرَّببَّ إِإلَهُه وَويَیْحَف

وَوهِذهِه ااْلَفَرااِئَض ِليَیْعَمَل ِبَها، ِلَئالَّ يَیْرَتِفَع َقْلُبُه َعَلى إِإْخَوِتِه، وَوِلَئالَّ يَیِحيیَد َعِن 
ااْلَوِصيیَِّة يَیِميیًنا أَأوْو ِشَماًال. ِلَكْي يُیِطيیَل ااَأليیَّامَم َعَلى َمْمَلَكِتِه ُهَو وَوَبُنوهُه ِفي 

إِإْسَرااِئيیَل. وَوَسِط  
 

، وَوُهَو أأنْن يَیْكُتَب االَمِلُك ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة وَوَنِجُد ُهنا َشْرًطا َخاِمًسا يَیْخَتصُّ ِبُملوكِك َبني إإْسراائيیل 
  ِمَن االشَّريیَعِة االَّتي َلدىى االَكَهَنِة ِليَیْقَرأَأ فيیها دَدااِئًما وَويَیقودَد االشَّْعَب ِبُمْقَتضاها. 

 
وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمن َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن  

ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   
 

َال يَیُكونُن ِلْلَكَهَنِة االالَّوِويیِّيیَن، ُكلِّ ِسْبِط َالوِويي، ِقْسٌم وَوَال َنِصيیٌب َمَع إِإْسَرااِئيیَل. «
َد االرَّببِّ وَوَنِصيیَبُه. َفَال يَیُكونُن َلُه َنِصيیٌب ِفي وَوَسِط إِإْخَوِتِه. االرَّببُّ يَیْأُكُلونَن وَوَقاِئ

ُهَو َنِصيیُبُه َكَما َقالَل َلُه.  
 

يُیَكرِّرُر ُمْوَسى ُهنا وَوِصيیََّة االرَّببِّ االُمْخَتصَّة ِبِسْبِط الوويي. َفَقْد كانَن االَكَهَنُة وَوُكلُّ ِسْبِط الوويي  
َكْنعانن، َبْل كاُنواا ُمَتَفرِّغيیَن ِلِخْدَمِة ااِهللا وَويَیأُكلونَن ِمَن االذَّباِئِح وَواالتَّْقِدماتِت  ال يیْمَتلكونَن أأرْرًضا في

االَّتي يُیَقدُِّمها االشَّْعُب إإلى َبيْیِت االرَّببِّ.   
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-3وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َعِن االَكَهَنِة قاِئًلا في ااألْعداادد  5:  

 
ِمَن االشَّْعِب، ِمَن االَِّذيیَن يَیْذَبُحونَن االذََّباِئَح َبَقًراا َكاَنْت وَوهَذاا يَیُكونُن َحقُّ ااْلَكَهَنِة 

أَأوْو َغَنًما. يُیْعُطونَن ااْلَكاِهَن االسَّاِعَد وَوااْلَفكَّيْیِن وَوااْلِكْرشَش. وَوُتْعِطيیِه أَأووَّلَل ِحْنَطِتَك 
ااْخَتارَرهُه ِمْن َجِميیِع  وَوَخْمِركَك وَوزَزيْیِتَك، وَوأَأووَّلَل َجَزاازِز َغَنِمَك. َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك َقِد

أَأْسَباِطَك ِلَكْي يَیِقَف وَويَیْخِدمَم ِباْسِم االرَّببِّ، ُهَو وَوَبُنوهُه ُكلَّ ااَأليیَّامِم.  
 

: إإذًذاا، َفَقْد َعيیََّن ااُهللا ااألْجزااَء االَّتي يُیْمِكُن للَكَهَنِة أأنْن يَیأُكلواا ِمْنها ِمَن االذَّباِئِح االُمَقدََّمِة َلُه وَوِهَي 
وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجِج وَوِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن أأيْیًضا أأنَُّه كانَن للَكَهَنِة االَفكَّيْیِن، وَواالِكْرشش. االسَّاِعُد، وَو

وَوَمَع أأننَّ ااَهللا َعيیََّن ااألْجزااَء االَّتي يَیجوزُز للَكَهَنِة أأنْن يَیأُكلواا ِمْنها ِمَن  َنصيیٌب ِمَن َصْدرِر االذَّبيیَحِة.
َعاِلي  ْيااْبَنَنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر َصموئيیَل ااألووَّلَل أأننَّ االذَّباِئِح االُمَقدََّمِة إإليیِه، َفإنَّنا 

 يَیْعِرَفانِن االرَّببَّ وَوَال َحقَّ ااْلَكَهَنِة االَمَتَوجَِّب َعَلى االشَّْعِب. َفَكانَن َكاَنا ُمَتَوررَِّطيْیِن َفي االشَّرِّ َالاالكاِهِن 
َفَعُظَمْت َخِطيیَئُة أَأْبَناء َعاِلي أَأَمامَم أَأَحُدُهما وَويَیأُخُذ َما َشاَء ِمَن االلَّْحِم َلُه. ُكلََّما َقدَّمَم رَرُجٌل ذَذِبيیَحًة يَیأِتي 
. وَوَنْقَرأأ في أأْصحاحٍح الِحٍق أأننَّ َهانَن ِبَذِبيیَحِة االرَّببِّ ِمْن َجرَّااِء َتَصرَُّفاِتِهَمااالرَّببِّ، َألننَّ االشَّْعَب ااْسَت

َعاَقَب ااْبَنْي َعالي االَكاِهِن بالَمْوتِت ِبَسَبِب أأْفعاِلِهما االشِّرِّيیَرةة. َكما أأنَُّه َعاَقَب َعالي االَكاِهَن  االرَّببَّ
َعْن ُشروورِرِهما.يَیْردَدعِع ااْبَنيْیِه أأيْیًضا ألنَُّه َلْم   

 
َبوااكيیِر االَقْمِح،  يیًبا أأيْیًضا ِمْنَلُهْم َنصَفإننَّ وَوَفْضال َعْن َنِصيْیِب االَكَهَنِة ِمَن االذَّباِئِح، 

وَوَكَما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل َفإننَّ االسََّبَب في َهِذهِه ااالْمتيیاززااتِت  وَوَعصيیِر االِعَنِب، وَواالزَّيْیِت، وَواالصُّوفف.
ألنَُّهْم كاُنواا يَیْخِدمونَن  َكَبِقيیَِّة االشَّْعِب يَیُكْن َلُهْم أأرْرضٌض أأوْو َموااشٍش ُح للَكَهَنِة ُهَو أأنَُّه َلْمُتْمَنكاَنْت االَّتي 

في َبيْیِت االرَّببِّ. ِلَذِلَك َفَقِد ااْهَتمَّ ااُهللا ِبَتْدبيیِر ااْحتيیاجاِتِهِم االَماددِّيیَِّة ِبَهِذهِه االطَّريیَقة.   
 

-6: 18ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   8:  
 

وَوإِإذَذاا َجاَء َالوِوييٌّ ِمْن أَأَحِد أَأْبَوااِبَك ِمْن َجِميیِع إِإْسَرااِئيیَل َحيْیُث ُهَو ُمَتَغرِّبٌب، 
وَوَجاَء ِبُكلِّ رَرْغَبِة َنْفِسِه إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه االرَّببُّ، وَوَخَدمَم ِباْسِم االرَّببِّ 

ِهَك ِمْثَل َجِميیِع إِإْخَوِتِه االالَّوِويیِّيیَن ااْلَوااِقِفيیَن ُهَناكَك أَأَمامَم االرَّببِّ، يَیْأُكُلونَن إِإل
أَأْقَساًما ُمَتَساوِويَیًة، َعَداا َما يَیِبيیُعُه َعْن آآَباِئِه.  

 
في َمكانٍن  ببِِّبِعبارَرةٍة أأخرىى، إإنْن رَرِغَب َبْعٌض ِمَن االلَّاوِويیِّيیَن في االتََّفرُّغِغ ِلِخْدَمِة َبيْیِت االرَّ 

آآَخَر َغيْیِر َمكانِن َسَكِنِهْم، َفإنَُّهْم يُیْعَطْونَن أأيْیًضا َنصيیًبا َكاِمًلا ِمَن االُعُشورِر وَواالتَّْقِدماتت.   
 

-9ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   14:  
 

َمَتى دَدَخْلَت ااَألرْرضَض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك، َال َتَتَعلَّْم أَأنْن َتْفَعَل ِمْثَل رِرْجِس 
أُأوولِئَك ااُألَمِم. َال يُیوَجْد ِفيیَك َمْن يُیِجيیُز ااْبَنُه أَأوِو ااْبَنَتُه ِفي االنَّارِر، وَوَال َمْن يَیْعُرفُف 



6 
 

َال َساِحٌر، وَوَال َمْن يَیْرِقي رُرْقيَیًة، وَوَال َمْن ِعَرااَفًة، وَوَال َعاِئٌف وَوَال ُمَتَفاِئٌل وَو
يَیْسَألُل َجانDا أَأوْو َتاِبَعًة، وَوَال َمْن يَیْسَتِشيیُر ااْلَمْوَتى. َألننَّ ُكلَّ َمْن يَیْفَعُل ذذِلَك 
َمْكُرووهٌه ِعْنَد االرَّببِّ. وَوِبَسَبِب هِذهِه ااَألرْرَجاسِس، االرَّببُّ إِإلُهَك َطارِردُدُهْم ِمْن 

َتُكونُن َكاِمًال َلَدىى االرَّببِّ إِإلِهَك. إِإننَّ هُؤَالِء ااُألَمَم االَِّذيیَن َتْخُلُفُهْم أَأَماِمَك. 
يَیْسَمُعونَن ِلْلَعاِئِفيیَن وَوااْلَعرَّااِفيیَن. وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَلْم يَیْسَمْح َلَك االرَّببُّ إِإلُهَك هَكَذاا.  

 
َثِنيیِّيیَن االُمحيیطيیَن ِبِهْم في ِعبادَدِتِهْم لآلِلَهِة االتََّشبُِّه بالَوَعِن ُموَسى َبني إإْسراائيیَل يَیْنهى وَوُهنا،  

االَغريیَبة.   
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يُیِقيیُم َلَك االرَّببُّ إِإلُهَك َنِبيی;ا ِمْن وَوَسِطَك ِمْن إِإْخَوِتَك ِمْثِلي. َلُه َتْسَمُعونَن. َحَسَب 
ُكلِّ َما َطَلْبَت ِمَن االرَّببِّ إِإلِهَك ِفي ُحورِريیَب يَیْومَم ااالْجِتَماعِع َقاِئًال: َال أَأُعودُد 

ااْلَعِظيیَمَة أَأيْیًضا ِلَئالَّ أَأُموتَت.  أَأْسَمُع َصْوتَت االرَّببِّ إِإلِهي وَوَال أَأرَرىى هِذهِه االنَّارَر
َقالَل ِلَي االرَّببُّ: َقْد أَأْحَسُنواا ِفي َما َتَكلَُّمواا. أُأِقيیُم َلُهْم َنِبيی0ا ِمْن وَوَسِط إِإْخَوِتِهْم 

ِمْثَلَك، وَوأَأْجَعُل َكَالِمي ِفي َفِمِه، َفيُیَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما أُأووِصيیِه ِبِه.   
 

يُیِقيیُم أأِحبَّائي، أأننَّ االَكِلَمة "َنِبّي" َتِردُد ِبصيیَغِة االُمْفَردِد إإذْذ يَیقولُل ُمْوَسى: "ُنالِحُظ ُهنا، يیا وَو 
وَوَمَع أأنَّنا َنْقَرأأ َعِن االَعديیِد ِمْن أأْنبيیاِء االَعْهِد ". َلَك االرَّببُّ إِإلُهَك َنِبيی2ا ِمْن وَوَسِطَك ِمْن إِإْخَوِتَك ِمْثِلي

َتْحديیًداا إإلى االنَِّبيِّ ِبصيیَغِة االُمْفَردِد يُیشيیُر في َهذاا االنَّصِّ َمة "َنِبّي" االَقديیِم، َفإننَّ ااْسِتْخداامَم االَكِل
يْي إإلى يَیسوعَع االَمسيیح. أأااألْسمى ااآلتي،   

 
وَوَقْد كانَن االيَیهودُد يَیْعَلمونَن أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةِة االَّتي َتَنبََّأ ِبها ُمْوَسى كاَنْت ُتشيیُر إإلى االَمِسيیَّا.  

ما َجاَء يُیوَحنَّا االَمْعَمداانن َظنُّواا أأنَُّه االَمِسيیَّا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن إإْنجيیل ِلَذِلَك ِعْنَد
إِإنِّي َلْسُت أَأَنا " َفاْعَتَرفَف وَوَلْم يُیْنِكْر، وَوأَأَقرَّ: "َمْن أَأْنَت؟" :أأنَُّهْم أَأرْرَسُلواا َكَهَنًة وَوالوِويیِّيیَن يُیوَحنَّا
(أأيْي: َهْل أَأْنَت االنَِّبيُّ  "أَألنَِّبيُّ أَأْنَت؟" ."َلْسُت أَأَنا" َفَقالَل: "إِإذًذاا َماذَذاا؟ إِإيیِليیَّا أَأْنَت؟" َفَسَأُلوهُه: ".ااْلَمِسيیح
َمْن أَأْنَت، ِلُنْعِطَي َجَوااًبا ِللَِّذيیَن " َفَقاُلواا َلُه: ."ال" َفَأَجابَب:) ؟َعْنُه ُمْوَسى وَوَجميیُع ااألْنبيیاِءَتَنبََّأ االَّذيي 
أَأَنا َصْوتُت َصارِرخٍخ ِفي ااْلَبرِّيیَِّة: َقوُِّمواا َطِريیَق االرَّببِّ، " َقالَل: "رْرَسُلوَنا؟ َماذَذاا َتُقولُل َعْن َنْفِسَك؟أَأ

 "يَّ؟َفَما َباُلَك ُتَعمُِّد إِإنْن ُكْنَت َلْسَت ااْلَمِسيیَح، وَوَال إِإيیِليیَّا، وَوَال االنَِّب" َفَسَأُلوهُه: ."َكَما َقالَل إِإَشْعيَیاُء االنَِّبيُّ
ُهَو االَِّذيي يَیأِتي  أَأَنا أأَعمُِّد ِبَماٍء، وَولِكْن ِفي وَوْسِطُكْم َقاِئٌم االَِّذيي َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه." أَأَجاَبُهْم يُیوَحنَّا ِقاِئًال:

". َبْعِديي، االَِّذيي َصارَر ُقدَّااِمي، االَِّذيي َلْسُت ِبُمْسَتِحّق أَأنْن أَأُحلَّ ُسيُیورَر ِحَذااِئِه  
 

 ذْذ قاللإإفي ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل ُهِويیََّة َهذاا االنَِّبيِّ وَوَقْد َبيیََّن ُبْطُرسُس 
 َفِإننَّ ُموَسى َقالَل ِلآلَباِء: إِإننَّ َنِبيی@ا ِمْثِلي َسيُیِقيیُم َلُكُم االرَّببُّ إِإلُهُكْم ِمْن إِإْخَوِتُكْم. َلُه َتْسَمُعونَن": لليَیهودِد
ْنِبيَیاِء لِّ َما يُیَكلُِّمُكْم ِبِه. وَويَیُكونُن أَأننَّ ُكلَّ َنْفٍس َال َتْسَمُع ِلذِلَك االنَِّبيِّ ُتَبادُد ِمَن االشَّْعِب. وَوَجِميیُع ااَألِفي ُك

ْم أَأْبَناُء ااَألْنِبيَیاِء، أَأيْیًضا ِمْن َصُموِئيیَل َفَما َبْعَدهُه، َجِميیُع االَِّذيیَن َتَكلَُّمواا، َسَبُقواا وَوأَأْنَبُأوواا ِبهِذهِه ااَأليیَّامِم. أَأْنُت
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إِإَليْیُكْم وَوااْلَعْهِد االَِّذيي َعاَهَد ِبِه ااُهللا آآَباَءَنا َقاِئًال ِإلْبرااِهيیَم: وَوِبَنْسِلَك َتَتَبارَركُك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِض. 
."ِمْنُكْم َعْن ُشُروورِرهِه أَأووًَّال، إِإذْذ أَأَقامَم ااُهللا َفَتاهُه يَیُسوعَع، أَأرْرَسَلُه يُیَبارِرُكُكْم ِبَرددِّ ُكلِّ وَوااِحٍد  

 
َممَّا يَیسوعَع، َبْل َتآَمُروواا َعَليْیِه وَوَقَتلوهه. وَو ااوَوَلِكْن، وَويیا ِلألَسف، َفإننَّ يَیهودًداا َكثيیريیَن َلْم يُیَصدِّقو 

يُیؤَسُف َلُه أأيْیًضا أأننَّ أأناًسا َكثيیريیَن في وَوْقِتنا َهذاا ال يُیؤِمنونَن بيیسوعَع االَمسيیِح. ِلَذِلَك، َصالُتنا 
أَأَنا ُهَو ااْلِقيَیاَمُة ُه ُهَو االَّذيي َقالَل َعْن َنْفِسِه: "ألْجِلُكْم، أأِحبَّاَءنا االُمْسَتِمعيیَن، ِهَي أأنْن ُتؤِمنواا ِبِه ألنَّ

". وَوااْلَحيَیاةُة. َمْن آآَمَن ِبي وَوَلْو َماتَت َفَسيَیْحيَیا، وَوُكلُّ َمْن َكانَن َحيی8ا وَوآآَمَن ِبي َفَلْن يَیُموتَت إِإَلى ااَألَبِد
يین!آآم  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
ِمْن َمْكِر االشَّيْیطانِن وَوأأكاذذيیِبِه. وَوَقْد رَرأأيْینا في َحْلَقِة االيیومم أأننَّ االَّذيیَن  االُمَقدَّسُس االِكتابُبيُیَحذِّرُرنا 

ُقطونَن ُكلَّ َسيَیْهِلكونن. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنْعَلَم أأننَّ أأناًسا َكثيیريیَن يَیْس يُیَصدِّقونَن أأكاذذيیَب االشَّيْیطانِن
يُیَصدُِّقواا َكِلَمَة ااِهللا االَحيِّ!يَیْومٍم في االَفخِّ االَّذيي َنَصَبُه إإْبليیُس َلُهْم ألنَُّهْم َلْم   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َ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.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
ِختاميیَّة][َكِلَمة   

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
؟ وَوَهْل َتُظنُّ أأنََّك َتْمَتِلُك ِمَن االُقوَّةِة وَواالذَّكاِء َما راالَكثيیَتْعِرفُف َهْل َتْعَتِقُد، يیا َصديیقي، أأنََّك 

َنيْیَك يُیَمكُِّنَك ِمَن ااالْسِتْغناِء َعِن ااِهللا؟ إإذذاا ُكْنَت َتْعَتِقُد ذَذِلَك َفإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن يَیْفَتَح ااُهللا َعيْی
 ُكلُّ ااْلِكَتابِب ُهَو: "يَیقولُلُبوُلَس َلْم يُیْعِطنا االِكتابَب االُمَقدَّسَس للتَّْسِليَیة. َبْل إإننَّ االرَّسولَل ِلَترىى أأننَّ ااَهللا 

ونَن إِإْنَسانُن ُموًحى ِبِه ِمَن ااِهللا، وَوَناِفٌع ِللتَّْعِليیِم وَواالتَّْوِبيیِخ، ِللتَّْقِويیِم وَواالتَّأدِديیِب االَِّذيي ِفي ااْلِبرِّ، ِلَكْي يَیُك
ُتَصدِّقَق َكِلَمَة ". ِلَذِلَك، َليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيیَك ِنْعَمًة وَوِحْكَمًة ِلَكْي ااِهللا َكاِمًال، ُمَتَأهًِّبا ِلُكلِّ َعَمل َصاِلٍح

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوَتْعَمَل بها. االَعِليِّ ااِهللا   
 


