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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 21:1–22:30 30: 22 – 1: 21 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us109# 605م: 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  االَحادديي وَواالِعْشريینااألْصحاحح َ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  
 

َفَنْحُن َنْعَلُم َجيیًِّداا أأنَُّه إإنْن َتَمكََّن االنَّاسُس ِمَن يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنعيیَش َتْحَت االَقانونن. 
ىى َسْوفَف َنَروَو َسيُیعاني وَويَیَتَضرَّرر.َفإننَّ االُمْجَتَمَع ُكلَُّه ، بٍبوَوااإلْفالتِت ِمْنها دُدوْونَن ِعَقاااْقِتراافِف االَجرااِئِم 

. ااإلَلِهيیَّة وَواالشَّرااِئُع االَقواانيیُن يَیعيیشونَن في ُمْجَتَمٍع َتْحُكُمُهَكاُنواا إإْسراائيیَل في َحْلَقِة االيَیْومِم أأننَّ َبني   
 

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

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

-1: 21في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة  9 :  
 

إِإذَذاا وُوِجَد َقِتيیٌل ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك ِلَتْمَتِلَكَها وَوااِقًعا ِفي 
َك وَويَیِقيیُسونَن إِإَلى ااْلُمُدنِن ااْلَحْقِل، َال يُیْعَلُم َمْن َقَتَلُه، يَیْخُرجُج ُشيُیوُخَك وَوُقَضاُت

االَِّتي َحْولَل ااْلَقِتيیِل. َفاْلَمِديیَنُة ااْلُقْرَبى ِمَن ااْلَقِتيیِل، يَیْأُخُذ ُشيُیوخُخ ِتْلَك ااْلَمِديیَنِة 
ِعْجَلًة ِمَن ااْلَبَقِر َلْم يُیْحَرثْث َعَليْیَها، َلْم َتُجرَّ ِبالنِّيیِر. وَويَیْنَحِدرُر ُشيُیوخُخ ِتْلَك 

اْلِعْجَلِة إِإَلى وَواادٍد دَدااِئِم االسَّيَیَالنِن َلْم يُیْحَرثْث ِفيیِه وَوَلْم يُیْزرَرعْع، ااْلَمِديیَنِة ِب
وَويَیْكِسُروونَن ُعُنَق ااْلِعْجَلِة ِفي ااْلَواادِديي. ُثمَّ يَیَتَقدَّمُم ااْلَكَهَنُة َبُنو َالوِويي، َألنَُّه إِإيیَّاُهُم 

االرَّببِّ، وَوَحَسَب َقْوِلِهْم َتُكونُن ُكلُّ  ااْخَتارَر االرَّببُّ إِإلُهَك ِليَیْخِدُموهُه وَويُیَبارِرُكواا ِباْسِم
ُخُصوَمٍة وَوُكلُّ َضْرَبٍة، وَويَیْغِسُل َجِميیُع ُشيُیوخِخ ِتْلَك ااْلَمِديیَنِة ااْلَقِريیِبيیَن ِمَن 
ااْلَقِتيیِل أَأيْیِديَیُهْم َعَلى ااْلِعْجَلِة ااْلَمْكُسورَرةِة ااْلُعُنِق ِفي ااْلَواادِديي، وَويُیَصرُِّحونَن 

يیَنا َلْم َتْسِفْك هَذاا االدَّمَم، وَوأَأْعيُیُنَنا َلْم ُتْبِصْر. اِاْغِفْر ِلَشْعِبَك وَويَیُقوُلونَن: أَأيْیِد
إِإْسَرااِئيیَل االَِّذيي َفَديْیَت يَیا رَرببُّ، وَوَال َتْجَعْل دَدمَم َبِرييٍء ِفي وَوَسِط َشْعِبَك 

ذَذاا َعِمْلَت إِإْسَرااِئيیَل. َفيُیْغَفُر َلُهُم االدَّمُم. َفَتْنزعُع االدَّمَم ااْلَبِرييَء ِمْن وَوَسِطَك إِإ
االصَّاِلَح ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ.  

 
االَقاِتل. َفَقْد كانَن يَیْنَبغي دُدوْونَن َتْحديیِد ُهِويیَِّة َعلى َقتيیٍل  االُعثورِر كانَن َهذاا ااإلْجرااُء يُیتََّبُع ِعْنَد 

االُجثَُّة إإلى االُمُدنِن ِلُشيیوخِخ االشَّْعِب وَوُقضاِتِه أأنْن يَیقيیُسواا االَمَساَفَة ِمَن االَمكانِن االَّذيي وُوِجَدتْت فيیِه 
ألننَّ ااالْحِتمالَل ااألقوىى ُهَو أأنْن يَیكونَن  االَجريیَمِةإإلى َمكانِن  االُمحيیَطِة ِمْن أأْجِل َتْحديیِد االَمديیَنِة ااألْقَربِب

االقاِتُل ِمْن ِتْلَك االَمديیَنة.   
 

َن االَبَقِر َلْم ُتْسَتْخَدمْم أأنْن يُیْحِضُروواا ِعْجَلًة ِموَوَبْعَد َتْحديیِد االَمديیَنِة ااألْقَربب، يَیْنَبغي للشُّيیوخِخ  
دَدااِئُم  َماٌءفيیِه وَوَكاُنواا يَیأُخذوونَن االِعْجَلَة إإلى وواادٍد َبْعُد في أأْعمالِل االزِّررااَعِة وَوَلْم يُیْوَضْع َعَليْیها ِنيْیٌر. 

َنِة َبني الوويي وَوكانَن ال ُبدَّ ِمْن ُحضورِر االَكَهَفيَیْذَبحوَنها ُهناكَك. االَجَريیانِن َلْم يُیْحَرثْث فيیِه وَوَلْم يُیْزرَرعع، 
لتََّحقُِّق ِمْن َتْطبيیِق االشَّريیَعِة وَوُمبارَرَكِة االشَّْعِب. لإلْشراافِف َعلى َهذاا االطَّْقِس ألننَّ االرَّببَّ ااْختارَرُهْم ل

َلْم  أَأيْیِديیَناأأيْیِديَیُهْم َفْوقَق االِعْجَلِة االَمْذبوَحِة وَويَیقولونَن: "َجميیُع ُشيیوخِخ ِتْلَك االَمديیَنِة يَیْغِسلونَن  ُثمَّ َكانَن
ْل دَدمَم َتْسِفْك هَذاا االدَّمَم، وَوأَأْعيُیُنَنا َلْم ُتْبِصْر. اِاْغِفْر ِلَشْعِبَك إِإْسَرااِئيیَل االَِّذيي َفَديْیَت يَیا رَرببُّ، وَوَال َتْجَع

وَويَیْغِفُر ". وَوِعْنَد ااتِّباعِع َهذاا االطَّْقِس، كانَن االرَّببُّ يَیْسَتجيیُب َصالَتُهْم َبِرييٍء ِفي وَوَسِط َشْعِبَك إِإْسَرااِئيیَل
دُدوْونَن أأنْن يَیْحِمَل أأْهُل ِتْلَك االَمديیَنِة َمسؤووليیََّة َسْفِك دَدمِم االَقتيیل. ِلَشْعِبِه  

 
في َحالِل  وَوكانَن ذَذْبُح االِعْجَلِة يَیْرِمُز إإلى ُعقوَبِة ااإلْعداامِم االَّتي َكانَن يَیْنَبغي أأنْن ُتَنفََّذ في االقاِتِل

ْجَلٍة َلْم ُتْسَتْخَدمْم في أأيیَِّة أأْعمالٍل زِزررااِعيیٍَّة يَیْرِمُز إإلى أأننَّ االقاِتَل ُهَو . وَوكانَن ااْسِتْخداامُم ِعَتْحديیِد ُهِويیَِّته
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االَماُء االَجارريي يَیْرِمُز إإلى َغْسِل االَخِطيیَِّة وَوَتْقديیِم  َشْخٌص َغيْیُر َناِفٍع ِلُمْجَتَمِعِه وَوَشْعِبِه. وَوكانَن
دَدمِم االَقتيیل. ْن ِمِتِهْم ْرِمُز إإلى إإْعالنِن َبرااَءاالُغْفراانِن ألْهِل االَمديیَنِة. وَوكانَن َغْسُل ااأليْیديي يَی  

 
-10ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   14:  

 
إِإذَذاا َخَرْجَت ِلُمَحارَرَبِة أَأْعَدااِئَك وَودَدَفَعُهُم االرَّببُّ إِإلُهَك إِإَلى يَیِدكَك، وَوَسَبيْیَت ِمْنُهْم 

َجِميیَلَة االصُّورَرةِة، وَوااْلَتَصْقَت ِبَها وَوااتََّخْذَتَها َسْبيًیا، وَورَرأَأيْیَت ِفي االسَّْبِي ااْمَرأَأةًة 
َلَك زَزوْوَجًة، َفِحيیَن ُتْدِخُلَها إِإَلى َبيْیِتَك َتْحِلُق رَرأْأَسَها وَوُتَقلُِّم أَأْظَفارَرَها وَوَتْنِزعُع 

االزََّمانِن،  ِثيَیابَب َسْبيِیَها َعْنَها، وَوَتْقُعُد ِفي َبيْیِتَك وَوَتْبِكي أَأَباَها وَوأُأمََّها َشْهًراا ِمَن
ُثمَّ َبْعَد ذذِلَك َتْدُخُل َعَليْیَها وَوَتَتَزووَّجُج ِبَها، َفَتُكونُن َلَك زَزوْوَجًة. وَوإِإنْن َلْم ُتَسرَّ ِبَها 

َفَأْطِلْقَها ِلَنْفِسَها. َال َتِبْعَها َبيْیًعا ِبِفضٍَّة، وَوَال َتْسَتِرقََّها ِمْن أَأْجِل أَأنََّك َقْد 
أَأذْذَلْلَتَها.  

 
نا، يیا أأِحبَّائي، َعْن َكيْیِفيیَِّة االتََّصرُّفِف َمَع َسبايیا االُحرووبِب. َفَقْد أَأَمَر ااُهللا َشعَبُه أأنْن َنْقَرأأ ُه 

. وَوإإنْن رَرأأىى أَأَحُدُهْم ااْمَرأَأةًة ِمَن االسَّبايیا َفأْعَجَبُه َجماُلها يُیْحِسُنواا ُمعاَمَلَة أأْسرىى االَحْربِب وَواالَمْسِبيیِّيین
االَّتي يُیْمليیها االرَّببُّ َعَليْیِه. وَوكانَن ذَذِلَك يَیْعني أأنْن ُب عليیِه أأنْن يُیَطبَِّق االشَّريیَعَة وَوأأرراادَد أأنْن يَیَتَزووََّجها، يَیِج

. وَوكاَنْت َهاتانِن االَعادَدتانِن ِمْن َمظاِهِر االتَّعبيیِر َعِن أَأْظَفارَرَها َقلَِّميُیرَرأأَسَها وَو ْحِلَقوَويَیيَیأُخَذها إإلى َبيْیِتِه، 
بارَرةٍة أأخرىى، كانَن يَیْنَبغي أأنْن يُیْعطيیها ُفْرَصًة للُحْزنِن َعلى َمْن ِبِع االِحداادد.في أأوْوقاتِت االُحْزنِن 

َفارَرَقْتُهْم ِمَن ااألْهِل وَوااألقارِربِب وَوااألِحبَّاء.   
 

–ِثيَیابَب َسْبيِیَها َعْنَها  ْنِزعَعيَیَكَذِلَك، كانَن يَیْنَبغي َلُه أأنْن  ُمْرَتِبَطة ال ِسيیَّما أأننَّ ِثيیاَبها َقْد َتكونُن  
وَوَتْبِكي أَأَباَها وَوأأمََّها َشْهًراا ِمَن َبيْیِتِه ِفي  َتْقُعَدوَوكانَن يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْسَمَح لها أأنْن ِبِعبادَدةِة ااألوْوثانن. 

ِهمًَّة ُموَوَقْد كاَنْت َهِذهِه االُمْهَلُة زَزوْوَجًة. َلُه َتَزووَّجُج ِبَها َفَتُكونُن يَیُخُل َعَليْیَها وَويَیْداالزََّمانِن، ُثمَّ َبْعَد ذذِلَك 
ى ِعبادَدةَة ااألوْوثانِن وَوَتَتَعلََّم ااإليیمانَن باِهللا االَحيِّ. َتْنَسِلَكْي إإْعطاِئها ُفْرَصًة ِلَتْهِدَئِة َمشاِعِرها وَوللَمْرأأةِة 

ها. وَوكاَنْت َهِذهِه االُمْهَلُة ُمِهمًَّة للرَُّجِل أأيْیًضا ِلَكْي يَیَتأكََّد ِمْن َمشاِعِرهِه ُتجاَهها َقْبَل أأنْن يَیَتَزووََّج  
 

يَء ُمعاَمَلَتها أأوْو أأنْن ، ال يَیجوزُز َلُه أأنْن يُیِسَسّر ِبَهايُیَلْم َحَدثَث َبْعَد َفْتَرةٍة ِمْن االزَّووااجِج أأنَُّه وَوإِإنْن 
َتْعويیًضا َعمَّا َلِحَق ِبها ِمْن أَأذًذىى وَوُحْزنٍن ِبَسَبِب  ، َبْل يَیْنَبغي َلُه أأنْن يُیْطِلَق َسرااَحهايَیبيیَعها أَأَمًة
َتْطليیِقها.   

 
-15ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   17:  

 
إِإذَذاا َكانَن ِلَرُجل ااْمَرأَأَتانِن، إِإْحَدااُهَما َمْحُبوَبٌة وَوااُألْخَرىى َمْكُرووَهٌة، َفَوَلَدَتا َلُه 
ُم َبِنيیَن، ااْلَمْحُبوَبُة وَوااْلَمْكُرووَهُة. َفِإنْن َكانَن ااالْبُن ااْلِبْكُر ِلْلَمْكُرووَهِة، َفيَیْومَم يَیْقِس

ِلَبِنيیِه َما َكانَن َلُه، َال يَیِحلُّ َلُه أَأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَن ااْلَمْحُبوَبِة ِبْكًراا َعَلى ااْبِن 
ااْلَمْكُرووَهِة ااْلِبْكِر، َبْل يَیْعِرفُف ااْبَن ااْلَمْكُرووَهِة ِبْكًراا ِليُیْعِطيَیُه َنِصيیَب ااْثَنيْیِن ِمْن 

ُقْدرَرِتِه. َلُه َحقُّ ااْلَبُكورِريیَِّة. ُكلِّ َما يُیوَجُد ِعْنَدهُه، َألنَُّه ُهَو أَأووَّلُل  
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وَوِهَي  ِبَحاَلٍة ُمَعيیََّنٍة في ذَذِلَك االزَّماننوَوِمَن االَوااِضُح ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ َهذاا االنَّصَّ يَیْخَتصُّ  

وَوأأنْن يَیكونَن ِبْكُرهُه إِإْحَدااُهَما وَويَیْنُفر ِمَن ااُألْخَرىى،  يُیِحبَّأأنْن وَوا ِمِن ااْمَرأَأَتيْیِن، ُمَتَزووًِّجاالرَُّجُل  أأنْن يَیكونَن
َفِحيیَن يُیَوززِّعُع ِميیَرااَثُه َعَلى أَأْبَناِئِه، َال يَیِحلُّ َلُه أَأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَن االزَّوْوَجِة  ِمْن زَزوْوَجِتِه االَمْكرووَهِة َلَديْیه.

االزَّوْوَجِة االَمْكُرووَهة. َبْل َعَليْیِه أَأنْن يَیْعَتِرفَف ْن ِبْكِرهِه ِمَن َبَدًلا ِمِليَیْجَعَلُه ِبْكَرهُه ِفي االِميیَرااثِث االَمْحبوَبِة 
ُقْدرَرِتِه، ِبَبُكورِريیَِّة ااْبِن االَمْكُرووَهِة، وَويُیْعِطيَیُه َنِصيیَب ااْثَنيْیِن ِمْن ُكلِّ َما يَیْمِلُكُه، َألنَُّه ُهَو أَأووَّلُل َمْظَهِر 

ة.وَوَلُه َحقُّ االَبُكورِريیَّ  
 

-18َعْن َحاَلٍة أأخرىى في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ   21:  
 

إِإذَذاا َكانَن ِلَرُجل ااْبٌن ُمَعاِنٌد وَوَمارِردٌد َال يَیْسَمُع ِلَقْولِل أَأِبيیِه وَوَال ِلَقْولِل أُأمِِّه، 
وَويُیَؤددَِّباِنِه َفَال يَیْسَمُع َلُهَما. يُیْمِسُكُه أَأُبوهُه وَوأُأمُُّه وَويَیْأِتيَیانِن ِبِه إِإَلى ُشيُیوخِخ 

وَوإِإَلى َبابِب َمَكاِنِه، وَويَیُقوَالنِن ِلُشيُیوخِخ َمِديیَنِتِه: ااْبُنَنا هَذاا ُمَعاِنٌد وَوَمارِردٌد َمِديیَنِتِه 
َال يَیْسَمُع ِلَقْوِلَنا، وَوُهَو ُمْسِرفٌف وَوِسكِّيیٌر. َفيَیْرُجُمُه َجِميیُع رِرَجالِل َمِديیَنِتِه 

يَیْسَمُع ُكلُّ إِإْسَرااِئيیَل ِبِحَجارَرةٍة َحتَّى يَیُموتَت. َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن َبيْیِنُكْم، وَو
وَويَیَخاُفونَن.  

 
وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ َهِذهِه االَوِصيیََّة َتْخَتصُّ ِباالْبِن االَعاقِق االَّذيي ال يَیْسَمُع ِلَقْولِل أأبيیِه أأوْو  

بأنَُّه ُمَبذِّرٌر وَوِسكِّيیٌر، ، وَوأأمِّه. َفإنْن َشكا االوااِلداانُن ااْبَنُهما للُقضاةِة بأنَُّه ااْبٌن َعاقٌق وَوُمعاِنٌد وَوال يُیطيیُعُهما
َكانَن ُحْكُم االشَّريیَعِة َعلى ِمْثِل َهذاا ااالْبِن االَعاقِق ُهَو االرَّْجُم وَوبأنَُّهما َقْد يَیِئسا ِمْن ُمحاوَوَلِة إإْصالِحِه، 

َرةًة لألبناِء ِعْب االَعاقُق بالِحجارَرةِة َحتَّى االَمْوتت ِلَكْي يُیْنَزعَع االشَّرُّ ِمْن َبيْیِنِهْم وَويَیكونَن َهذاا ااالْبُن
. ااآلَخريیَن في االُمْجَتَمع  

 
:23وو  22ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَوإِإذَذاا َكانَن َعَلى إِإْنَسانٍن َخِطيیٌَّة َحقَُّها ااْلَمْوتُت، َفُقِتَل وَوَعلَّْقَتُه َعَلى َخَشَبٍة، َفَال 

مِم، َألننَّ ااْلُمَعلََّق َمْلُعونٌن ِمَن َتِبْت ُجثَُّتُه َعَلى ااْلَخَشَبِة، َبْل َتْدِفُنُه ِفي ذذِلَك ااْليَیْو
ااِهللا. َفَال ُتَنجِّْس أَأرْرَضَك االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك َنِصيیًبا.  

 
ال يَیجوزُز أأنْن َتْبقى إإْنسانٍن وَوَتْعليیِق ُجثَِّتِه َعلى َخَشَبة،  فيإإذًذاا، في َحالِل َتْنفيیِذ ُحْكِم ااإلْعداامِم  

ألننَّ االُمَعلََّق  االَخَشَبِة إإلى االيیومِم االتَّالي، َبْل يَیِجُب إإْنزااُلها وَودَدْفُنها في االيَیْومِم َنْفِسِهُجثَُّتُه ُمَعلََّقًة َعلى 
. َمْلعونٌن ِمَن ااِهللا  

 
وَويَیْقَتضي االتَّنويیُه ُهنا إإلى أأننَّ االيَیهودَد َلْم يَیكوُنواا يَیْسَتْخِدمونَن ُعقوَبَة االصَّْلِب ِمْثَل االرُّوومانن.  

واا يَیَنفِّذوونَن ُحْكَم ااإلْعداامِم باألْشخاصِص ِبَطريیَقٍة أأخرىى ُثمَّ يُیَعلِّقونَن االُجثََّة َعلى َخَشَبٍة وَوَلِكنَُّهْم كاُن
ِلَكْي ال يَیْفَعلواا ِمْثَلُه. أأمامَم االنَّاسِس َجميیًعا  ِتِهللتَّْشهيیِر ِبَخطيیَئ  
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نا ِليَیْفَتديینا ِمْن َلْعَنِة االنَّاموسس. َصارَر َلْعَنًة ألْجِلوَويُیْخِبُرنا االرَّسولُل ُبوُلُس أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح  
ِلَذِلَك، . االِعقابِب وَواالدَّيْینوَنِة ألننَّ أأْجَرةَة االَخِطيیَِّة ِهَي َمْوتٌتَصارَر ااإلْنسانُن َتْحَت َفِعْنَدما أأْخَطَأ آآدَدمُم، 

ال يُیريیُدنا أأنْن َنموتَت في َفإننَّ ُحْكَم االَمْوتِت يَیْسريي َعَليْینا َجميیًعا. وَوَلِكْن ألننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع يُیِحبُّنا وَو
 َخطايیانا، َفَقْد َماتَت َعنَّا على االصَّليیِب، وَوَحَمَل االلَّْعَنَة َعنَّا ِلَكْي َتكونَن َلنا االَبَرَكُة وَواالُغْفراانُن وَواالَحيیاةُة

ااألبديیَُّة.   
 

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

 
َال َتْنُظْر َثْورَر أَأِخيیَك أَأوْو َشاَتُه َشارِردًداا وَوَتَتَغاَضى َعْنُه، َبْل َتُرددُّهُه إِإَلى أَأِخيیَك َال 

أَأُخوكَك َقِريیًبا ِمْنَك أَأوْو َلْم َتْعِرْفُه، َفُضمَُّه إِإَلى دَدااِخِل َبيْیِتَك. َمَحاَلَة. وَوإِإنْن َلْم يَیُكْن 
وَويَیُكونُن ِعْنَدكَك َحتَّى يَیْطُلَبُه أَأُخوكَك، ِحيیَنِئٍذ َتُرددُّهُه إِإَليْیِه. وَوهَكَذاا َتْفَعُل ِبِحَمارِرهِه، 

ِخيیَك يُیْفَقُد ِمْنُه وَوَتِجُدهُه. َال وَوهَكَذاا َتْفَعُل ِبِثيَیاِبِه، وَوهَكَذاا َتْفَعُل ِبُكلِّ َمْفُقودٍد َأل
يَیِحلُّ َلَك أَأنْن َتَتَغاَضى. َال َتْنُظْر ِحَمارَر أَأِخيیَك أَأوْو َثْورَرهُه وَوااِقًعا ِفي االطَِّريیِق 

  وَوَتَتَغاَفُل َعْنُه َبْل ُتِقيیُمُه َمَعُه َال َمَحاَلَة.
 

ِبَمَصاِلِح ااآلَخريین. َفإنْن وَوَجَد وَوااِحٌد ِمَن َنْقَرأُأ ُهنا، يیا أأْصدقائي، َبْعَض االَوَصايیا االُمْخَتصَِّة  
َليْیِه أأنْن يَیْحَفَظُه ِعْنَدهُه إإلى ، يَیِجُب َعَشارِردًداا دُدوْونَن أأنْن يَیْعِرفَف َصاِحَبُهاالشَّْعِب َثْورًراا أأوْو َشاةًة أأوْو ِحمارًراا 
ًعا في االطَّريیِق، يَیِجُب َعَليْیِه أأنْن رَرأأىى ِحمارَر َجارِرهِه أأوْو َثْورَرةُة وَوااِق. وَوإإنْن أأنْن يَیْطُلبُه َصاِحُبُه َفيُیْعطيیِه َلُه

يُیعاوِوَنُه في رَرْفِعِه. وَوَقْد َبيیََّن يَیسوعُع في َمَثِل االسَّاِمِرييِّ االصَّاِلِح أأننَّ االَقريیَب ُهَو ُكلُّ إإْنسانٍن.   
 

:ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في االَعَددِد االَخاِمِس  
 

وَوَال يَیْلَبْس رَرُجٌل َثْوبَب ااْمَرأَأةٍة، َألننَّ ُكلَّ َمْن َال يَیُكْن َمَتاعُع رَرُجل َعَلى ااْمَرأَأةٍة، 
يَیْعَمُل ذذِلَك َمْكُرووهٌه َلَدىى االرَّببِّ إِإلِهَك.  

 
َفال  ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، يَیِجُب َعلى ُكلِّ َفْردٍد أأنْن يَیْسُلَك َحَسَب االطَّبيیَعِة االَّتي َخَلَقُه ااُهللا َعليیها. 

لرَُّجل. َتَتَشبََّه با، وَوال يَیجوزُز للَمْرأأةِة أأنْن ْرأأةِةيَیَتَشبََّه بالَميَیجوزُز للرَُّجِل أأنْن   
 

: 7وو  6ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

إِإذَذاا ااتََّفَق ُقدَّااَمَك ُعشُّ َطاِئٍر ِفي االطَِّريیِق ِفي َشَجَرةٍة َما أَأوْو َعَلى ااَألرْرضِض، ِفيیِه 
ااْلَبيْیَض، َفَال َتْأُخِذ ااُألممَّ َمَع ااَألوْوَالدِد. ِفَرااخٌخ أَأوْو َبيْیٌض، وَوااُألممُّ َحاِضَنٌة ااْلِفَرااخَخ أَأوِو 

أَأْطِلِق ااُألممَّ وَوُخْذ ِلَنْفِسَك ااَألوْوَالدَد، ِلَكْي يَیُكونَن َلَك َخيْیٌر وَوُتِطيیَل ااَأليیَّامَم.  
 

وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، َمدىى ِعنايَیِة ااِهللا ِبَخليیَقِتِه ُكلِّها.    
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:االثَّاِمِنُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد   
 

إِإذَذاا َبَنيْیَت َبيْیًتا َجِديیًداا، َفاْعَمْل َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَئالَّ َتْجِلَب دَدًما َعَلى َبيْیِتَك إِإذَذاا 
َسَقَط َعْنُه َساِقٌط.  

 
 أَأخاهُه للَخَطر. َفيَیِجُب َعلى ُكلِّ إإْنسانٍنااإلْنسانُن وَواالِحْكَمُة ِمْن َهِذهِه االَوِصيیَِّة ِهَي أألَّا يُیَعرِّضض  

ْفَعَل ُكلَّ َما يَیْلَزمُم للِحفاظِظ َعلى َحيیاةِة ااآلَخريین. وَوَهذاا يُیريینا َمدىى ااْهِتمامِم ااِهللا ِبَسالَمِتنا. أأنْن يَی  
 

:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع  
 

ولُل َال َتْزرَرعْع َحْقَلَك ِصْنَفيْیِن، ِلَئالَّ يَیَتَقدَّسَس ااْلِمْلُء: االزَّرْرعُع االَِّذيي َتْزرَرعُع وَوَمْحُص
ااْلَحْقِل.   

 
االَمْحُصولَل ُكلَُّه يَیصيیُر ِمْن َفإننَّ َحْقَلَك ِبِصْنَفيْیِن ِمَن االُحبوبِب إإنْن زَزرَرْعَت ِبِعبارَرةٍة أأخرىى،  

. لَكَهَنةَنصيیِب اا  
 

:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَعاِشِر  
 

َال َتْحُرثْث َعَلى َثْورٍر وَوِحَمارٍر َمًعا.   
 

َفِمَن االَمْعلومِم َلَديْینا أأننَّ االثَّورَر أَأقوىى ِمن االِحمارِر. ِلَذِلَك ال يَیْنَبغي رَرْبُط االثَّْورِر وَواالِحمارِر ِبِنيْیٍر  
 وَوااِحٍد ألننَّ ذَذِلَك َسيُیْرِهُق االِحمارر. َكَذِلَك َفإننَّ االثَّْورَر ِمَن االَحيَیوااناتِت االطَّاِهَرةِة، وَوأأمَّا االِحمارَر َفَحيَیواانٌن

َكَتْطبيیٍق رُروْوِحيٍّ، ال يَیْنَبغي أأنْن يَیْخَتِلَط االُمؤِمنونَن ِبَغيْیِر االُمؤِمنيین. وَوَنِجٌس.   
 

:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االحادديي َعَشر  
 

َال َتْلَبْس َثْوًبا ُمْخَتَلًطا ُصوًفا وَوَكتَّاًنا َمًعا.  
 

 فإننَّ االثَّْوبَب االَمْصُنوعَع ِمَن، االَكتَّانِنَتْخَتِلُف َعْن َخوااصصِّ االصُّوفِف َفَلمَّا كاَنْت َخوااصصُّ  
وَوَكْتطبيیٍق رُروْوِحيٍّ، يَیْنَبغي ِلَشْعِب ااِهللا أأنْن يَیكونَن َنسيیًجا وَوااِحًداا َلُه رُروْوحٌح االنَّْوَعيْیِن يَیْتَلُف َسريیًعا. 

وَوااِحٌد وَوِفْكٌر وَوااحد.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني َعَشر:   
 

ى أَأرْرَبَعِة أَأْطَراافِف َثْوِبَك االَِّذيي َتَتَغطَّى ِبِه.اِاْعَمْل ِلَنْفِسَك َجَدااِئَل َعَل  
 

وَوَقْد كاَنِت االَغايَیُة ِمْن ذَذِلَك ِهَي َتْميیيیُز االَمْظَهِر االَخارِرِجيِّ ِلَشْعِب االرَّببِّ َعْن َبِقيیَِّة االشُّعوبب.    
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-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  أأنَّها زُزوْورًراا أأنَُّه إإذذاا َتَزووَّجَج رَرُجٌل ِمْن َفتاةٍة ُثمَّ أَأْبَغَضها وَوااتََّهمها  19

. للُحْكِم في ااألْمر أأمامَم ُشيیوخِخ االَمديیَنِة َقِضيیًَّةيَیْرَفعانِن وَوااِلداا االَفتاةِة َفإننَّ لزَّووااجِج، ااَلْم َتُكْن َعْذررااَء َقْبَل 
يَیِتمُّ َتأدديیُب االزَّوْوجِج وَويُیَغرَّمُم ِبِمَئٍة ِمَن االِفضَِّة يَیْدَفُعها ْقواالِل االزَّوْوجِج، وَوَبْعَد االتََّحقُِّق ِمْن َعَدمِم ِصحَِّة أأ

االَفتاةُة َفَتكونُن َلُه زَزوْوَجًة َمدىى َحيیاِتِه، ال يَیْقِدرُر أأنْن يُیَطلَِّقها.. أأمَّا ِلوااِلِد االَفتاةِة  
 

ُشيیوخُخ االَمديیَنِة أأننَّ ااتِّهامَم االزَّوْوجِج ِلَزوْوَجِتِه أأنَُّه إإذذاا وَوَجَد  21وو  20َلِكْن َنْقَرأُأ في االَعَددَديْین وَو 
َحتَّى بالرَّْجِم  االَفتاةِة ُهْم يَیْحُكمونَن َعلى)، َفإنَّ(أأيْي أأننَّ االَفتاةَة االَّتي َتَزووََّجها َلْم َتُكْن َعْذررااَء َصحيیٌح
.  هايْیِبأَأمامَم َبيْیِت أَأ االَمْوتت  

 
-22ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   وَوِهَي  َتْخَتصُّ بالزِّنى وَوااالْغِتصاببَحاالتٍت  َخْمِسَعْن  29

كالتَّالي:   
 

:ىااألووَّلَعِن االَحاَلِة  22َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

إِإذَذاا وُوِجَد رَرُجٌل ُمْضَطِجًعا َمَع ااْمَرأَأةٍة زَزوْوَجِة َبْعل، يُیْقَتُل ااالْثَنانِن: االرَُّجُل 
وَوااْلَمْرأَأةُة. َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن إِإْسَرااِئيیَل.ااْلُمْضَطِجُع َمَع ااْلَمْرأَأةِة،   

 
االَحاَلِة االثَّاِنيَیِة:َعِن  24وو  23وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
إِإذَذاا َكاَنْت َفَتاةٌة َعْذرَرااُء َمْخُطوَبًة ِلَرُجل، َفَوَجَدَها رَرُجٌل ِفي ااْلَمِديیَنِة وَوااْضَطَجَع 

َمَعَها، َفَأْخِرُجوُهَما ِكَليْیِهَما إِإَلى َبابِب ِتْلَك ااْلَمِديیَنِة وَواارْرُجُموُهَما ِباْلِحَجارَرةِة 
َتْصُرخْخ ِفي ااْلَمِديیَنِة، وَواالرَُّجُل ِمْن أَأْجِل َحتَّى يَیُموَتا. ااْلَفَتاةُة ِمْن أَأْجِل أَأنََّها َلْم 

أَأنَُّه أَأذَذللَّ ااْمَرأَأةَة َصاِحِبِه. َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن وَوَسِطَك.   
 

-25ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  :َعِن االَحاَلِة االثَّاِلَثِة 27  
 

وَوأَأْمَسَكَها االرَُّجُل  وَولِكْن إِإنْن وَوَجَد االرَُّجُل ااْلَفَتاةَة ااْلَمْخُطوَبَة ِفي ااْلَحْقِل
وَوااْضَطَجَع َمَعَها، يَیُموتُت االرَُّجُل االَِّذيي ااْضَطَجَع َمَعَها وَوْحَدهُه. وَوأَأمَّا ااْلَفَتاةُة َفَال 
َتْفَعْل ِبَها َشيْیًئا. َليْیَس َعَلى ااْلَفَتاةِة َخِطيیٌَّة ِلْلَمْوتِت، َبْل َكَما يَیُقومُم رَرُجٌل َعَلى 

ًال. هَكَذاا هَذاا ااَألْمُر. إِإنَُّه ِفي ااْلَحْقِل وَوَجَدَها، َفَصَرَخِت َصاِحِبِه وَويَیْقُتُلُه َقْت
ااْلَفَتاةُة ااْلَمْخُطوَبُة َفَلْم يَیُكْن َمْن يُیَخلُِّصَها.  

 
:َعِن االَحاَلِة االرَّااِبَعِة 29وو  28وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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َفَأْمَسَكَها وَوااْضَطَجَع َمَعَها، إِإذَذاا وَوَجَد رَرُجٌل َفَتاةًة َعْذرَرااَء َغيْیَر َمْخُطوَبٍة، 
َفُوِجَداا. يُیْعِطي االرَُّجُل االَِّذيي ااْضَطَجَع َمَعَها َألِبي ااْلَفَتاةِة َخْمِسيیَن ِمَن ااْلِفضَِّة، 
وَوَتُكونُن ِهَي َلُه زَزوْوَجًة ِمْن أَأْجِل أَأنَُّه َقْد أَأذَذلََّها. َال يَیْقِدرُر أَأنْن يُیَطلَِّقَها ُكلَّ أَأيیَّاِمِه.  

 
:30: 22يیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة وَوأأخ   

 
َال يَیتَِّخْذ رَرُجٌل ااْمَرأَأةَة أَأِبيیِه، وَوَال يَیْكِشْف ذَذيْیَل أَأِبيیِه.  

 
ااألحواالل. أأييِّ َحالٍل ِمَن في  وَواالَمْقُصودُد ُهنا ُهَو أأنَُّه ال يَیجوزُز لالْبِن أأنْن يَیَتَزووَّجَج ااْمَرأأةَة أأبيیِه   

 
وَوِبَهذاا َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر  

االتَّْثِنيَیِة. وَوَسْوفَف ُنتاِبُع دِدررااَسَتنا ِلَهذاا االسِّْفِر في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة ااهللا.   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

رااِئُع االَّتي وَوَضَعها ااُهللا ِلَبني إإْسراائيیَل في زَزَمِن ُمْوَسى ُمفيیَدةًة ِجد)اا َلُهْم. َلَقْد كاَنِت االشَّ
َال َتُظنُّواا أَأنِّي ِجْئُت َألْنُقَض االنَّاُموسَس أَأوِو ااَألْنِبيَیاَء. َما َجاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض، َقالَل: "وَوِعْنَدما 

". ِجْئُت َألْنُقَض َبْل ُألَكمَِّل  
 

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

َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة. ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يَیْحَفَظَك ااُهللا، وَوأأنْن يُیْعطيیَك ِنْعَمًة وَووَوْقًتا للتَّأمُِّل 
وَوُهَو يُیريیُدكَك أأنْن فاُهللا يُیِحبَُّك وَويَیْهَتمُّ ِبَك أأْكَثَر ِجد4اا ِممَّا َتُظنُّ أأوْو َتْفَتِكُر.  .االَحيیَّةفي َشْخِصِه وَوَكِلَمِتِه 

 االَفاِئَقَة ُهااِهللا َلَك وَوِنْعَمَت َمَحبََّةَتْخَتِبُر في َهذاا االيیومِم  َكذَذِلَك وَوأأنْن َتْخَتِبَر َمَحبََّتَه َعَمِليی+ا. ِلَذِلَك، َليْیَتَتْعَلَم 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفِمْن َنْحِوكَك.   

 


