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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 18:19–20:20 20: 20 – 19: 18 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us108# 604م: 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 االثَّاِمنااألْصحاحح َ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  
 

اُهُم ااُهللا َحق8ا إإلى االتََّكلُِّم ِبَكالِمِه َعلى َمْسَمٍع دَدَع(َعْبَر االتَّارريیِخ) ُهناكَك أأْشخاصٌص َعديیدوونَن 
ددَُّعواا (َكِذًبا) أأنَُّهْم يَیْحِملونَن رِرساَلًة ِمَن ااِهللا. وَوَسْوفَف ااِمَن االنَّاسِس. وَوَلِكْن، وَويیا لألَسف، َفإننَّ َكثيیريیَن 

َعلََّم َشْعَبُه َكيْیَف يُیَميیِّزوونَن َبيْیَن ااألْنبيیاِء االَحقيیقيیِّيیَن وَوااألْنبيیاِء َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أأننَّ ااَهللا َنْفَسُه 
االَكَذَبة.  

 
ااْبِتدااًء  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنآآَخَر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االتَّاِسع َعَشروَواالَعَددِد  َعَشر االثَّاِمنباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-15: 18ِسْفِر االتَّْثِنيَیة للشَّْعِب في َقالَل ى ُمْوَسُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ   18:  

 
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.   

 
ووكانَن َتْحديیًداا إإلى يَیسوعَع االَمسيیح. شيیُر في َهذاا االنَّصِّ ُتاالَكِلَمة "َنِبّي" وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ  

وَوَلِكنَُّهْم أَأْخَفُقواا في االيَیهودُد يَیْعَلمونَن أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةِة االَّتي َتَنبََّأ ِبها ُمْوَسى كاَنْت ُتشيیُر إإلى االَمِسيیَّا. 
 وَوَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأيْیًضا أأننَّ يُیْوَحنَّا االَمْعَمداانَن َشِهَد َعِن االَمِسيیَّااء. َمْعِرَفِتِه ِعْنَدما َج
، وَوأأننَّ االرَُّسولَل ُبْطُرسَس َبيیََّن لليَیهودِد أأننَّ يَیسوعَع االَّذيي َقَتلوهُه ُهَو ذذااكَك االنَِّبيُّ االَّذيي االَّذيي َسيَیأتي َبْعَدهُه
َأ َعْن َمجيیِئِه. َكانَن ُمْوَسى َقْد َتَنبَّ  

 
االرَّببُّ االشَّْعَب َعلى ِلسانِن ُمْوَسى. َفَنْحُن َنْقَرأأ وَوُنتاِبُع ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، االَكالمَم االَّذيي َكلََّم ِبِه  

: 20وو  19: 18في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   
 

وَويَیُكونُن أَأننَّ ااِإلْنَسانَن االَِّذيي َال يَیْسَمُع ِلَكَالِمي االَِّذيي يَیَتَكلَُّم ِبِه ِباْسِمي أَأَنا 
أُأَطاِلُبُه. وَوأَأمَّا االنَِّبيُّ االَِّذيي يُیْطِغي، َفيَیَتَكلَُّم ِباْسِمي َكَالًما َلْم أُأووِصِه أَأنْن يَیَتَكلََّم 

ٍة أُأْخَرىى، َفيَیُموتُت ذذِلَك االنَِّبيُّ. ِبِه، أَأوِو االَِّذيي يَیَتَكلَُّم ِباْسِم آآِلَه  
 

وَوإإددااَنِة ُكلِّ َمْن ال يَیْسَتِمُع إإلى َكالِمِه َعلى َفِم أأْنبيیاِئِه االَّذيیَن َقالَل في  إإذًذ، يَیَتَوعَُّد ااُهللا ِبُمحاَسَبِة 
مَّا ااألْنبيیاُء االَكَذَبُة االَّذيیَن ااألْعداادِد االسَّاِبَقِة إإنَُّه َسيُیقيیُمُهْم ِمْن َبني يَیْعُقوبَب، وَوَليْیَس ِمَن ااألجاِنِب. أأ

َفيَیَتَكلَّمونَن باْسِم ااِهللا َكالًما َلْم يُیْوِصِهْم أأنْن يَیَتَكلَّمواا ِبِه، أأوِو االَّذيیَن يَیَتَكلَّمونَن باْسِم آآِلَهٍة  االنُُّبوَّةَةيَیدَُّعونَن 
ِضلُّونَن االشَّْعَب. يُیَحذِّرُرُهْم إإنَُّه َسيُیعاِقُبُهْم بالَمْوتِت ألنَُّهْم يُیإننَّ ااَهللا أأخرىى، َف  

 
: 22وو  21ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَوإِإنْن ُقْلَت ِفي َقْلِبَك: َكيْیَف َنْعِرفُف ااْلَكَالمَم االَِّذيي َلْم يَیَتَكلَّْم ِبِه االرَّببُّ؟ َفَما َتَكلََّم 

االَِّذيي َلْم يَیَتَكلَّْم ِبِه  ِبِه االنَِّبيُّ ِباْسِم االرَّببِّ وَوَلْم يَیْحُدثْث وَوَلْم يَیِصْر، َفُهَو ااْلَكَالمُم
االرَّببُّ، َبْل ِبُطْغيَیانٍن َتَكلََّم ِبِه االنَِّبيُّ، َفَال َتَخْف ِمْنُه.  

 
َعالَمًة ِلَتْميیيیِز ااألْنبيیاِء االَكَذَبِة ِمَن ااألْنبيیاِء االَحقيیقيیِّيین. َفإنْن َحَدَثِت وَوُهنا، يُیْعطي ااُهللا َشْعَبُه  

ااُألمورُر االَّتي َتَنبََّأ ِبها االنَِّبيُّ، كاَنْت ُنبوَءُتُه َصادِدَقًة. أأمَّا إإنْن َلْم َتْحُدثث َفُهَو َنِبيٌّ َكاذِذبٌب.   
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-1: 2وَوَنْقَرأأ في رِرساَلِة ُبْطُرسَس االثَّاِنيَیة   يَیُدسُّونَن ِبَدعَع َهَالكٍك. وَوإِإذْذ أأننَّ ااألنبيیاَء االَكَذَبة: " 3

ُهْم يُیْنِكُروونَن االرَّببَّ االَِّذيي ااْشَتَرااُهْم، يَیْجِلُبونَن َعَلى أَأْنُفِسِهْم َهَالًكا َسِريیًعا. وَوَسيَیْتَبُع َكِثيیُروونَن 
قِّ. وَوُهْم ِفي االطََّمِع يَیتَِّجُروونَن ِبُكْم ِبَأْقَواالل ُمَصنََّعٍة، َتْهُلَكاِتِهْم. االَِّذيیَن ِبَسَبِبِهْم يُیَجدَّفُف َعَلى َطِريیِق ااْلَح

".االَِّذيیَن دَديْیُنوَنُتُهْم ُمْنُذ ااْلَقِديیِم َال َتَتَوااَنى، وَوَهَالُكُهْم َال يَیْنَعُس  
 

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

 
االرَّببُّ إِإلُهَك ااُألَمَم االَِّذيیَن االرَّببُّ إِإلُهَك يُیْعِطيیَك  (أأيْي: أَأبادَد وَوَطَردَد)َمَتى َقَرضَض 

ُهْم وَوُبيُیوَتُهْم، َتْفِرزُز ِلَنْفِسَك َثَالثَث ُمُدنٍن ِفي أَأرْرَضُهْم، وَووَورِرْثَتُهْم وَوَسَكْنَت ُمُدَن
وَوَسِط أَأرْرِضَك االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك ِلَتْمَتِلَكَها. ُتْصِلُح االطَِّريیَق وَوُتَثلُِّث 
َقاِتل.  ُتُخومَم أَأرْرِضَك االَِّتي يَیْقِسُم َلَك االرَّببُّ إِإلُهَك، َفَتُكونُن ِلَكْي يَیْهُربَب إِإَليْیَها ُكلُّ  

 
َفَقْد كانَن االَعَددد. ِسْفِر ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالثَّالثيیَن ِمْن وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َعْن ُمُدنِن االَمْلَجِأ في  

نْن ااألْخُذ بالثَّأرِر ِمَن االَقاِتِل َعادَدةًة ُمْنَتِشَرةًة ِجد@اا في ذَذِلَك االُمْجَتَمع. وَوَلِكنَّ ااَهللا يُیْوِصي َشْعَبُه ُهنا ِبأ
َلِكْن َهْل وَو. االَقاِتُل االَّذيي يَیْخَشى َثأرَر أأْهِل االَقتيیِل ِمْنُه يُیَخصُِّصواا َثالثَث ُمُدنٍن يُیْمِكُن أأنْن يَیْلَتِجَئ إإليیها

-4كانَن يَیجوزُز ألييِّ َقاِتٍل أأنْن يَیْهُربَب إإلى ُمُدنِن االَمْلَجِأ ِتْلَك؟ ال! َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  6:  
 

وَوهَذاا ُهَو ُحْكُم ااْلَقاِتِل االَِّذيي يَیْهُربُب إِإَلى ُهَناكَك َفيَیْحيَیا: َمْن َضَربَب َصاِحَبُه 
ِبَغيْیِر ِعْلٍم وَوُهَو َغيْیُر ُمْبِغٍض َلُه ُمْنُذ أَأْمِس وَوَما َقْبَلُه. وَوَمْن ذَذَهَب َمَع َصاِحِبِه 

اْلَفْأسِس ِليَیْقَطَع ااْلَحَطَب، وَوأَأْفَلَت ِفي ااْلَوْعِر ِليَیْحَتِطَب َحَطًبا، َفاْنَدَفَعْت يَیُدهُه ِب
ااْلَحِديیُد ِمَن ااْلَخَشِب وَوأَأَصابَب َصاِحَبُه َفَماتَت، َفُهَو يَیْهُربُب إِإَلى إِإْحَدىى ِتْلَك 

ااْلُمُدنِن َفيَیْحيَیا. ِلَئالَّ يَیْسَعى وَوِليُّ االدَّمِم وَورَرااَء ااْلَقاِتِل ِحيیَن يَیْحَمى َقْلُبُه، وَويُیْدرِرَكُه 
االطَِّريیُق وَويَیْقُتَلُه، وَوَليْیَس َعَليْیِه ُحْكُم ااْلَمْوتِت، َألنَُّه َغيْیُر ُمْبِغٍض َلُه  إِإذَذاا َطالَل

ُمْنُذ أَأْمِس وَوَما َقْبَلُه.   
 

يَیِحقُّ َلُه االَهَربب إإلى ُمُدنِن  وَوَنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ َمْن َقَتَل َشْخًصا َعْن َغيْیِر َعْمٍد 
-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد . ُل االَقتيیِل وَوررااَء االَقاِتِل للثَّأرِر ِمْنُهاالَمْلَجِأ ِلَئلَّا يَیْسعى أأْه 10:  

 
َألْجِل ذذِلَك أَأَنا آآُمُركَك َقاِئًال: َثَالثَث ُمُدنٍن َتْفِرزُز ِلَنْفِسَك. وَوإِإنْن وَوسََّع االرَّببُّ إِإلُهَك 

االَِّتي َقالَل إِإنَُّه يُیْعِطي ُتُخوَمَك َكَما َحَلَف آلَباِئَك، وَوأَأْعَطاكَك َجِميیَع ااَألرْرضِض 
آلَباِئَك، إِإذْذ َحِفْظَت ُكلَّ هِذهِه ااْلَوَصايَیا ِلَتْعَمَلَها، َكَما أَأَنا أُأووِصيیَك ااْليَیْومَم ِلُتِحبَّ 
االرَّببَّ إِإلَهَك وَوَتْسُلَك ِفي ُطُرِقِه ُكلَّ ااَأليیَّامِم، َفِزدْد ِلَنْفِسَك أَأيْیًضا َثَالثَث ُمُدنٍن َعَلى 

، َحتَّى َال يُیْسَفُك دَدمُم َبِرييٍء ِفي وَوَسِط أَأرْرِضَك االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ هِذهِه االثََّالثِث
إِإلُهَك َنِصيیًبا، َفيَیُكونَن َعَليْیَك دَدمٌم.  
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نِن االَمْلَجِأ ُهَو ِستُّ ُمُدنن. َفَقْد ُكنَّا َقْد ذَذَكْرنا ِعْنَد دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االَعَددد أأننَّ االَعَددَد ااإلْجماِليَّ ِلُمُد 
كاَنْت ُهناكَك َثالثُث ُمُدنِن َمْلَجٍأ َشْرقَق َنْهِر ااُألرْردُدننِّ، وَوَثالثُث ُمُدنِن َمْلَجٍأ أأخرىى َغْربَب االنَّْهِر. وَوكانَن 

ُمناِسًبا ِلَكْي  االسََّبُب في إإضاَفِة َثالثِث ُمُدنٍن أأخرىى ُهَو أأنْن يَیكونَن ُبْعُد أأييِّ َمديیَنٍة ِمْن َهِذهِه االُمُدنِن
في زَزَمٍن ُمناِسٍب َقْبَل أأنْن يَیْلَحَق ِبِه أأْهُل االَقتيیِل وَويَیْثأرُروواا ِمْنُه.  يُیْدرِرَكها االَقاِتُل  

 
ِلَمْن َقَتَل َشْخًصا َعْن َغيْیِر كاَنْت ُمَخصََّصًة وَوَلِكْن َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ ُمُدنَن االَمْلَجِأ 

-11ْقَرأأ في ااألْعداادد َقْصٍد. َفَنْحُن َن 13:  
 

وَولِكْن إِإذَذاا َكانَن إِإْنَسانٌن ُمْبِغًضا ِلَصاِحِبِه، َفَكَمَن َلُه وَوَقامَم َعَليْیِه وَوَضَرَبُه َضْرَبًة 
َقاِتَلًة َفَماتَت، ُثمَّ َهَربَب إِإَلى إِإْحَدىى ِتْلَك ااْلُمُدنِن، يُیْرِسُل ُشيُیوخُخ َمِديیَنِتِه 

ْدَفُعوَنُه إِإَلى يَیِد وَوِليِّ االدَّمِم َفيَیُموتُت. َال ُتْشِفْق َعيْیُنَك وَويَیْأُخُذووَنُه ِمْن ُهَناكَك وَويَی
َعَليْیِه. َفَتْنِزعَع دَدمَم ااْلَبِرييِء ِمْن إِإْسَرااِئيیَل، َفيَیُكونَن َلَك َخيْیٌر.   

 
الِل في َحالِل االَقْتِل االَعْمِد، ال يَیجوزُز للقاِتِل أأنْن يَیْهُربَب إإلى إإْحدىى ُمُدنِن االَمْلَجأ. وَوفي َحإإذَذنْن،  

إإليیها، يَیِحقُّ ِلُشيیوخِخ َمديیَنِتِه أأنْن يُیْحِضُرووهُه ِمْنها وَويُیَسلِّموهُه إإلى أأْهِل االَقتيیِل ِليُیَنفُِّذوواا ِبِه ُحْكَم ُلجوِئِه 
وَويَیِجُب َعَليْینا، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َنْعَلَم أأننَّ االَعْهَد االَجديیَد ال يَیْسَمُح َلنا باألْخِذ بالثَّأرِر، ااإلْعداامم. 

لَقانونِن االِجناِئيِّ االَمْعمولِل ِبِه في االَبَلد. إإننَّ االَقاِتَل يُیعاَقُب ِبَحَسِب اا َبْل  
 

:14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

َال َتْنُقْل ُتْخَم َصاِحِبَك االَِّذيي َنَصَبُه ااَألووَُّلونَن ِفي َنِصيیِبَك االَِّذيي َتَناُلُه ِفي 
إِإلُهَك ِلَكْي َتْمَتِلَكَها.ااَألرْرضِض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ   

 
. َفإنْن ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، ال يَیجوزُز ألييِّ َشْخٍص أأنْن يُیَوسَِّع أأرْرَضُه َعلى ِحسابِب أأرْرضِض َجارِرهِه 

ُمْعَتِديًیا َعلى ُمْمَتَلكاتِت ااآلَخريین. ِلُحقوقِق االَغيْیِر وَوَفَعَل ذَذِلَك َفإنَُّه يَیكونُن ُمْغَتِصًبا   
 

:15االَعَددد ُثمَّ َنْقَرأأ في   
 

َال يَیُقومُم َشاِهٌد وَوااِحٌد َعَلى إِإْنَسانٍن ِفي ذَذْنٍب مَّا أَأوْو َخِطيیٍَّة مَّا ِمْن َجِميیِع 
ااْلَخَطايَیا االَِّتي يُیْخِطُئ ِبَها. َعَلى َفِم َشاِهَديْیِن أَأوْو َعَلى َفِم َثَالَثِة ُشُهودٍد يَیُقومُم 

ااَألْمُر.   
 

االتُّْهَمِة  ِبَحقِّ أأييِّ إإْنسانٍن، يَیْنَبغي االتََّحقُُّق ِمَنأأييِّ ُحْكِم إإدَدااَنٍة وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َقْبَل إإْصداارِر  
َشاِهَديْیِن َعلى ااألَقّل. ِمن ِخاللِل ااالْسِتماعِع إإلى َشهادَدةِة االَمْنُسوَبِة إإليیِه   

 
-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   21:  
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َعَليْیِه ِبَزيْیٍغ، يَیِقُف االرَُّجَالنِن االلََّذاانِن إِإذَذاا َقامَم َشاِهُد زُزوورٍر َعَلى إِإْنَسانٍن ِليَیْشَهَد 
َبيْیَنُهَما ااْلُخُصوَمُة أَأَمامَم االرَّببِّ، أَأَمامَم ااْلَكَهَنِة وَوااْلُقَضاةِة االَِّذيیَن يَیُكوُنونَن ِفي ِتْلَك 

ااَأليیَّامِم. َفِإنْن َفَحَص ااْلُقَضاةُة َجيیًِّداا، وَوإِإذَذاا االشَّاِهُد َشاِهٌد َكاذِذبٌب، َقْد َشِهَد 
ْلَكِذبِب َعَلى أَأِخيیِه، َفاْفَعُلواا ِبِه َكَما َنَوىى أَأنْن يَیْفَعَل ِبَأِخيیِه. َفَتْنِزُعونَن االشَّرَّ ِبا

ِمْن وَوْسِطُكْم. وَويَیْسَمُع ااْلَباُقونَن َفيَیَخاُفونَن، وَوَال يَیُعودُدوونَن يَیْفَعُلونَن ِمْثَل ذذِلَك 
ْفٌس ِبَنْفٍس. َعيْیٌن ِبَعيْیٍن. ِسنٌّ ااَألْمِر ااْلَخِبيیِث ِفي وَوَسِطَك. َال ُتْشِفْق َعيْیُنَك. َن

ِبِسنٍّ. يَیٌد ِبيَیٍد. رِرْجٌل ِبِرْجل.  
 

وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأْصدقائي، ُحْكَم ُمخاَلَفِة االَوِصيیَِّة االتَّاِسَعِة االَّتي ذُذِكَرتْت في االَوَصايیا االَعْشِر  
َحٌد َهِذهِه االَوِصيیََّة وَوَشِهَد َعلى إإْنسانٍن آآَخَر َفإنْن َخاَلَف أَأوَوِهَي: "ال َتْشَهْد َعلى َقريیِبَك َشهادَدةَة زُزوْورٍر". 

يُیَنفُِّذوواا فيیِه َنْفَس االُحْكِم االَّذيي َكانَن يَیْرُجو أأنْن يُیَنفََّذ في االشَّْخِص َشهادَدةَة زُزوْورٍر، يَیْنَبغي للُقضاةِة أأنْن 
إنَُّه يُیْقَتُل َبَدًلا ِمْنُه. وَوإإنْن كاَنِت زُزوْورًراا ِبُتْهَمٍة ُعقوَبُتها االَقْتل، َف االَبرييء. َفَمَثًلا، َمْن يَیتَِّهُم َشْخًصا

االَبرييء.  االشَّْخِصُتَنفََّذ في االُعقوَبُة َقْطَع يَیٍد، َفإنَُّه يُیعاَقُب ِبَنْفِس االُعقوَبِة االَّتي َكانَن يُیريیُد أأنْن   
 

-1وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد 
4:  

 
إِإذَذاا َخَرْجَت ِلْلَحْربِب َعَلى َعُدووِّكَك وَورَرأَأيْیَت َخيْیًال وَوَمَرااِكَب، َقْوًما أَأْكَثَر ِمْنَك، َفَال 

َهَك االَِّذيي أَأْصَعَدكَك ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوِعْنَدَما َتَخْف ِمْنُهْم، َألننَّ َمَعَك االرَّببَّ إِإل
َتْقُرُبونَن ِمَن ااْلَحْربِب يَیَتَقدَّمُم ااْلَكاِهُن وَويُیَخاِطُب االشَّْعَب وَويَیُقولُل َلُهْم: ااْسَمْع يَیا 

ُبُكْم. َال إِإْسَرااِئيیُل: أَأْنُتْم َقُرْبُتُم ااْليَیْومَم ِمَن ااْلَحْربِب َعَلى أَأْعَدااِئُكْم. َال َتْضُعْف ُقُلو
َتَخاُفواا وَوَال َتْرَتِعُدوواا وَوَال َتْرَهُبواا وُوُجوَهُهْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهُكْم َساِئٌر َمَعُكْم 

ِلَكْي يُیَحارِربَب َعْنُكْم أَأْعَدااَءُكْم ِليُیَخلَِّصُكْم.   
 

ِمْثَل  ِخْبَرةة في االِقتاللففي ذَذِلَك االَوْقِت، َلْم يَیُكْن َلدىى َبني إإْسراائيیَل َمْرَكباتت َحْرِبيیَّة وَوال  
ِلَذِلَك َفإننَّ االَلَه يُیَشجُِّعُهْم وَويَیقولُل َلُهْم أألَّا يَیخاُفواا وَوال يَیْرَتِعُدوواا وَوال يَیْرَهُبواا ألنَُّه ُهَو َساِئٌر . إإْعدااِئِهْم

ِفي وَواادِديي ِظلِّ  اا ِسْرتُتأَأيْیًضا إِإذَذوَوفي وَوْقٍت الِحٍق َكَتَب دَدااوُودُد َهِذهِه االَكِلماتت: "َمَعُهْم ِليُیحارِربَب َعْنُهْم. 
وَوَكما أأننَّ ااَهللا َكانَن َمَع َشْعِبِه في االَعْهِد االَقديیِم، َفإنَُّه َمَعنا  ".ااْلَمْوتِت َال أَأَخافُف َشر/اا، َألنََّك أَأْنَت َمِعي

أأيْیًضا في ُحرووِبنا االرُّووِحيیَِّة ِضدَّ ُسْلطانِن االظُّْلَمة.   
 

َكاُنواا يُیَشجِّعونَن رووجِج للَحْربِب أأنْن يَیْسَتِمُعواا إإلى االَكَهَنِة االَّذيیَن يَیْنَبغي للشَّْعِب َقْبَل االُخوَوكانَن  
االشَّْعَب، وَويُیَذكِّرووَنُه ِبُوعودِد االرَّببِّ، وَويُیَصلُّونَن ألْجِل ُنْصَرِتِهْم َعلى أأْعدااِئِهْم.   

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9:  

 
ُثمَّ يُیَخاِطُب ااْلُعَرَفاُء االشَّْعَب َقاِئِليیَن: َمْن ُهَو االرَُّجُل االَِّذيي َبَنى َبيْیًتا َجِديیًداا 

وَوَلْم يُیَدشِّْنُه؟ ِليَیْذَهْب وَويَیْرجْع إِإَلى َبيْیِتِه ِلَئالَّ يَیُموتَت ِفي ااْلَحْربِب َفيُیَدشَِّنُه رَرُجٌل 
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ْرًما وَوَلْم يَیْبَتِكْرهُه؟ ِليَیْذَهْب وَويَیْرجْع إِإَلى آآَخُر. وَوَمْن ُهَو االرَُّجُل االَِّذيي َغَرسَس َك
َبيْیِتِه ِلَئالَّ يَیُموتَت ِفي ااْلَحْربِب َفيَیْبَتِكَرهُه رَرُجٌل آآَخُر. وَوَمْن ُهَو االرَُّجُل االَِّذيي 
 َخَطَب ااْمَرأَأةًة وَوَلْم يَیْأُخْذَها؟ ِليَیْذَهْب وَويَیْرجْع إِإَلى َبيْیِتِه ِلَئالَّ يَیُموتَت ِفي ااْلَحْربِب

َفيَیْأُخَذَها رَرُجٌل آآَخُر. ُثمَّ يَیُعودُد ااْلُعَرَفاُء يُیَخاِطُبونَن االشَّْعَب وَويَیُقوُلونَن: َمْن ُهَو 
االرَُّجُل ااْلَخاِئُف وَواالضَِّعيیُف ااْلَقْلِب؟ ِليَیْذَهْب وَويَیْرجْع إِإَلى َبيْیِتِه ِلَئالَّ َتُذووبَب 

ُعَرَفاِء ِمْن ُمَخاَطَبِة االشَّْعِب يُیِقيیُمونَن ُقُلوبُب إِإْخَوِتِه ِمْثَل َقْلِبِه. وَوِعْنَد َفَرااغِغ ااْل
رُرؤَؤَساَء ُجُنودٍد َعَلى رَرأْأسِس االشَّْعِب.  

 
ْربِب وَوُهْم: َمْن َبنى َبيْیًتا وَوَلْم يَیْفَرحْح ِبِه َبْعد، وَوَمْن ِفئاتٍت ِمَن االَحأأرْرَبَع إإذَذنْن، َفَقْد أَأْعَفى ااُهللا  

 ْعد، وَوَمْن َخَطَب ااْمَرأَأةًة وَوَلْم يَیَتَزووَّْجها َبْعد، وَوَمْن ُهَو َخاِئٌفَغَرسَس َكْرًما وَوَلْم يَیأُكْل ِمْن َثَمِرهِه َب
وَوَضعيیُف االَقْلِب.   

 
-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   15:  

 
ِحيیَن َتْقُربُب ِمْن َمِديیَنٍة ِلَكْي ُتَحارِرَبَها ااْسَتْدِعَها إِإَلى االصُّْلِح، َفِإنْن أَأَجاَبْتَك إِإَلى 

االصُّْلِح وَوَفَتَحْت َلَك، َفُكلُّ االشَّْعِب ااْلَمْوُجودِد ِفيیَها يَیُكونُن َلَك ِللتَّْسِخيیِر 
َمَعَك َحْرًبا، َفَحاِصْرَها. وَوإِإذَذاا  وَويُیْسَتْعَبُد َلَك. وَوإِإنْن َلْم ُتَساِلْمَك، َبْل َعِمَلْت

دَدَفَعَها االرَّببُّ إِإلُهَك إِإَلى يَیِدكَك َفاْضِربْب َجِميیَع ذُذُكورِرَها ِبَحدِّ االسَّيْیِف. وَوأَأمَّا 
االنَِّساُء وَوااَألْطَفالُل وَوااْلَبَهاِئُم وَوُكلُّ َما ِفي ااْلَمِديیَنِة، ُكلُّ َغِنيیَمِتَها، َفَتْغَتِنُمَها 

َتْأُكُل َغِنيیَمَة أَأْعَدااِئَك االَِّتي أَأْعَطاكَك االرَّببُّ إِإلُهَك. هَكَذاا َتْفَعُل ِبَجِميیِع ِلَنْفِسَك، وَو
ااْلُمُدنِن ااْلَبِعيیَدةِة ِمْنَك ِجد9اا االَِّتي َليْیَسْت ِمْن ُمُدنِن هُؤَالِء ااُألَمِم ُهَنا.   

 
. َفَقْد كانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأووًَّلا أأنْن يَیْسَتْدُعواا َهِذهِه ااألْعداادُد َتَتَحدَّثُث َعْن َحاَلِة ُمحارَرَبِة َمديیَنٍة َبعيیَدةٍة 

. َفإنِن ااْسَتجاُبواا للصُّْلِح، ال يُیَطبَُّق َعَليْیِهْم ُحْكُم ااإلبادَدةِة. أأمَّا إإذذاا رَرَفُضواا أأْهَل االَمديیَنِة ِلَعْقِد ُمعاَهَدةة
ُمحارَرَبِتِهْم، ال ُبدَّ ِمْن ُمحاَصَرةِة االَمديیَنِة وَوإإْهالكِك االذُّكورِر فيیها. االسِّْلَم وَوَعَقُدوواا االَعْزمَم َعلى   

 
-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   18:  

 
وَوأَأمَّا ُمُدنُن هُؤَالِء االشُُّعوبِب االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك َنِصيیًبا َفَال َتْسَتْبِق ِمْنَها 

ْحِريیًما: ااْلِحثِّيیِّيیَن وَوااَألُمورِريیِّيیَن وَوااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن َنَسَمًة مَّا، َبْل ُتَحرُِّمَها َت
وَوااْلِفِرززِّيیِّيیَن وَوااْلِحوِّيیِّيیَن وَوااْليَیُبوِسيیِّيیَن، َكَما أَأَمَركَك االرَّببُّ إِإلُهَك، ِلَكْي َال 
ُتْخِطُئواا يُیَعلُِّموُكْم أَأنْن َتْعَمُلواا َحَسَب َجِميیِع أَأرْرَجاِسِهِم االَِّتي َعِمُلواا آلِلَهِتِهْم، َف

إِإَلى االرَّببِّ إِإلِهُكْم.  
 

سَّاِكَنَة في أأرْرضِض االَمْوِعِد، َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیْهِلُكواا االشُّعوبَب االإإذَذنْن، ِعْنَدما يُیحارِرُبونَن  
وَوَقْد َكانَن َلدىى ااِهللا ِحْكَمٌة ِمْن إإبادَدةِة ِتْلَك . االَوَثِنيیَّة ااْسِتْئصالِل االُمَمارَرساتِتِمْن أأْجِل  ُكلَّ َمْن فيیها

وَوَمَع أأنَّنا َقْد َنِجُد ُصعوَبًة في االشُّعوبِب ألنَّها َكاَنْت َتْفَعُل ُشروورًراا يَیْصُعُب وَوْصُفها ِلَبشاَعِتها. 
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ضيیِح ااألْمِر، َتَخيیَّْل أأنََّك َفإننَّ ِحْكَمَة ااِهللا َتفوقُق ِحْكَمَتنا. وَوِلَتْوَقبولِل َهذاا ااألْمِر في االَعْهِد االَقديیِم، 
َجاَء َتْعَمُل َحارِرًسا في َمْدرَرَسٍة لألْطفالِل االصِّغارر. وَوفي أأْثناِء وُوجودِد ااألْطفالِل في َساَحِة االَمْدرَرَسِة، 

َتْقُتُلُه َس أَأمْم أأنََّك ،َكْلٌب َمْسُعورٌر إإلى االسَّاَحِة. َفَهْل َسَتْسَمُح َلُه ِبُمهاَجَمِة َهؤالِء ااألْطفالِل وَوإإيیذااِئِهْم
ْد ِلِحمايَیِة ااألْطفالل؟ ِمَن االُمؤكَِّد أأنََّك َسَتْقُتُلُه ألنَُّه يُیَشكُِّل َخَطًراا َكبيیًراا ِجد3اا َعلى َهؤالِء ااألْطفالل. وَوَق

روورًراا َفظيیَعًة َكانَن ااألْمُر ُمَشاِبًها ِلَذِلَك في االَعْهِد االَقديیم. َفَقْد كاَنْت ِتْلَك االشُّعوبُب االَوَثِنيیَُّة َتْقَتِرفُف ُش
أأننَّ االَوْقَت َقْد َحانَن ِلُمعاَقَبِة ِتْلَك ااُألَمِم االَوَثِنيیَِّة وَوإإبادَدِتها  )ِبِحْكَمِتِه وَوُسْلطاِنِه(. وَوَقْد رَرأأىى ااُهللا ِجد"اا

َعلى َشْعِب ااِهللا َكانَن أَأَشد َفْتًكا ِمَن االِكالبِب االَمْسُعورَرةة.  اَخَطَره َعلى ِبْكَرةِة أأبيیها ألننَّ  
 

: 20وو  19: 20يیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة وَوأأخ  
 

إِإذَذاا َحاَصْرتَت َمِديیَنًة أَأيیَّاًما َكِثيیَرةًة ُمَحارِرًبا إِإيیَّاَها ِلَتْأُخَذَها، َفَال ُتْتِلْف َشَجَرَها 
ااْلَحْقِل ِبَوْضِع َفْأسٍس َعَليْیِه. إِإنََّك ِمْنُه َتْأُكُل. َفَال َتْقَطْعُه. َألنَُّه َهْل َشَجَرةُة 

إِإْنَسانٌن َحتَّى يَیْذَهَب ُقدَّااَمَك ِفي ااْلِحَصارِر؟ وَوأَأمَّا االشََّجُر االَِّذيي َتْعِرفُف أَأنَُّه َليْیَس 
َشَجًراا يُیْؤَكُل ِمْنُه، َفِإيیَّاهُه ُتْتِلُف وَوَتْقَطُع وَوَتْبِني ِحْصًنا َعَلى ااْلَمِديیَنِة االَِّتي 

َتْعَمُل َمَعَك َحْرًبا َحتَّى َتْسُقَط.  
 

ألننَّ َقْطَعها َسيَیكونُن  هاَنْشجارَر االُمُدنِن االَّتي يُیحاِصرووأَأُفواا ا يُیْتِلإإذذنْن َفَقْد أَأوْوَصى ااُهللا َشْعَبُه أألَّ 
ُتَشكُِّل َخَطًراا ال  االُمْثِمَرةَة َهِذهِه ااألْشجارَروَوَفْضًلا َعْن ذَذِلَك، َفإننَّ ِلَشْيٍء ُمِهمٍّ في االَحيیاةة. َهْدرًراا 
جارُر ااُألخرىى َغيْیُر االُمْثِمَرةِة َفيُیْمِكُنُهْم أأنْن يَیْقَطعوها وَوأأنْن يَیْسَتْخِدُمواا أأْخَشاَبها في . أأمَّا ااألْشَعَليْیُهْم
اَصَرةِة االَمديیَنة.ُمَح  

 
وَوِبَهذاا، َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، يیا َصديیقي، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیة.  

وَوفي االَحلَقِة االَقادِدَمِة َسُنتاِبُع دِدررااَسَتنا ِلَهذاا االسِّْفِر ِبَمشيیَئِة ااِهللا.   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

ُتَضيیُِّع وَوْقَتنا ُسَدىى. وَوَلِكْن يَیْنَبغي َلنا وَوأأمورٌر َكثيیَرةٌة  في االَحيیاةِةَكثيیَرةٌة ُهناكَك ُمَعطِّالتٌت 
. ِلَذِلَك، ِلُنَركِّْز أأْنظارَرنا َعلى ااُألمورِر االُمِهمَِّة َجميیًعا أأنْن َنَتَذكََّر أأننَّ ُهناكَك َحيیاةًة أأبديیًَّة َتْنَتِظُرنا َمَع ااِهللا

كوتَت ااِهللا وَوِبرَّهُه". أأووًَّلا ألننَّ االَمسيیَح َقالَل: "ااْطُلبواا أأووًَّلا َمَل  
 

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

إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  



8 
 

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
بالرَّْهَبِة ِمْن ُحُضورِرهِه. وَوَمَع ذَذِلَك َفإننَّ ِعْنَدما يُیْدرِركُك ااإلْنسانُن ُحُضورَر ااِهللا، ال ُبدَّ أأنْن يَیْشُعَر 

نا في ااألوْوقاتِت االَعصيیَبة. ِلَذِلَك، ُنَصلِّي ألْجِلَك، يیا ُحُضورَر ااِهللا يُیَعزِّيینا، ِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن، وَويُیَشجُِّع
ْنَدما َتْجتازُز ُظرووًفا َصديیقي، أأنْن َتْخَتِبَر ُحُضورَر ااِهللا في َحيیاِتَك ِبَطريیَقٍة ُمَعزِّيَیٍة وَوُمَشجَِّعًة ِع

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفَصْعَبًة ألننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیقولُل: "إإنْن َكانَن ااُهللا َمَعنا، َفَمْن َعَليْینا!" 
االَمسيیح. آآميین!  

 


