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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 23:1–25:4 4: 25 – 1: 23 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us110# 606م: 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  وَواالِعْشريین االثَّاِلِثااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه  ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِهاالتَّْثِنيَیةِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

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

في االَعْهِد االَقديیم، َلْم يَیُكْن ُهناكَك َقانونٌن وَوْضِعيٌّ ِلَشْعِب ااِهللا، َبْل إإننَّ ااَهللا َنْفَسُه أَأْعطى َشْعَبُه 
 االشَّْعِبيُیْدرِركُك َضُروورَرةَة َتْذكيیِر ِلَذِلَك، كانَن ُمْوَسى َتضاها. االشَّرااِئَع االَّتي يَیْنَبغي أأنْن يَیْسُلكواا ِبُمْق
َما َتزاالُل َتْحَتلُّ ااألَهِميیََّة َنْفَسها في وَوْقِتنا  ِهللا مَم أأننَّ َطاَعَتناِبَهِذهِه االشَّرااِئِع وَواالَوَصايیا. وَوَسَنرىى االيَیْو

االَحاِضِر، وَوأأنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنَتَعلََّم دُدررووًسا َقيیَِّمًة ِلَحيیاِتنا ِمَن االَعْهِد االَقديیم.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّْثِنيَیةِسْفِر  ِمْنآآَخَر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  وَواالِعْشريین االثَّاِلِثباألْصحاحِح  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: 23في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة  8 :  
 

َال يَیْدُخْل َمْخِصيٌّ ِبالرَّضضِّ أَأوْو َمْجُبوبٌب ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. َال يَیْدُخِل ااْبُن زِزًنى 
ْنُه أَأَحٌد ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. َحتَّى ااْلِجيیِل ااْلَعاِشِر َال يَیْدُخْل ِم

َال يَیْدُخْل َعمُّوِنيٌّ وَوَال ُموآآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ. َحتَّى ااْلِجيیِل ااْلَعاِشِر َال يَیْدُخْل 
ِمْنُهْم أَأَحٌد ِفي َجَماَعِة االرَّببِّ إِإَلى ااَألَبِد، ِمْن أَأْجِل أَأنَُّهْم َلْم يُیَالُقوُكْم ِباْلُخْبِز 

ِء ِفي االطَِّريیِق ِعْنَد ُخُرووِجُكْم ِمْن ِمْصَر، وَوَألنَُّهُم ااْسَتْأَجُروواا َعَليْیَك وَوااْلَما
َبْلَعامَم ْبَن َبُعورَر ِمْن َفُتورِر أَأرَراامِم االنَّْهَريْیِن ِلَكْي يَیْلَعَنَك. وَولِكْن َلْم يَیَشِإ االرَّببُّ 

إِإلُهَك االلَّْعَنَة إِإَلى َبَرَكٍة، َألننَّ إِإلُهَك أَأنْن يَیْسَمَع ِلَبْلَعامَم، َفَحوَّلَل َألْجِلَك االرَّببُّ 
االرَّببَّ إِإلَهَك َقْد أَأَحبََّك. َال َتْلَتِمْس َسَالَمُهْم وَوَال َخيْیَرُهْم ُكلَّ أَأيیَّاِمَك إِإَلى ااَألَبِد. َال 
. َتْكَرهْه أَأدُدووِميی7ا َألنَُّه أَأُخوكَك. َال َتْكَرهْه ِمْصِريی7ا َألنََّك ُكْنَت َنِزيیًال ِفي أَأرْرِضِه

ااَألوْوَالدُد االَِّذيیَن يُیوَلُدوونَن َلُهْم ِفي ااْلِجيیِل االثَّاِلِث يَیْدُخُلونَن ِمْنُهْم ِفي َجَماَعِة 
االرَّببِّ.  

 
أأووًَّلا، يُیْمَنُع االلُّجوُء إإلى َخْصِي ااألْشخاصِص ُنَلخُِّص، يیا أأِحبَّائي، َهِذهِه االَوَصايیا َكما يَیلي: 

ااالْبُن االَّذيي يُیْوَلُد يُیْمَنُع ِبَغَرضِض َتْخصيیِصِهْم لْلِخْدَمِة ألننَّ َهِذهِه االُممارَرَسَة وَوَثِنيیَّة. ثاِنيًیا، بأييِّ َطريیَقٍة 
وِنٍي أأوْو ُموآآِبيٍّ في َجماَعِة . ثاِلًثا، يُیْمَنُع دُدخولُل أأييِّ َعمُِّمْن دُدخولِل َجماَعِة االرَّببِّ ىَنتيیَجَة َعالَقِة زِزن

ررااِبًعا، َعَدمُم َعْقِد ُمعاَهَدةِة َسالمٍم االرَّببِّ ِبَسَبِب َما َفَعلوهُه ِبأْبناِء ُعموَمِتِهْم َبْعَد ُخرووِجِهْم ِمْن َمْصر. 
جوزُز َلُهْم أأنْن يَیْكَرُهواا ال يَیاالَعمُّوِنيیِّيیَن أأوِو االُموآآِبيیِّيیَن ِلَكْي ال يَیَتَنجَُّسواا ِبِعبادَدةِة ااألووثانِن. خاِمًسا، َمَع 

ااألددووِميیِّيیَن ألنَُّهْم َنْسُل ِعيْیُسو (أَأخو يَیْعقوبب). َسادِدًسا، ال يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يَیْكَرُهواا االِمْصِريیِّيیَن ألنَُّهْم 
يیَن ألبناِء االِجيْیِل االثَّاِلِث ِمَن ااألددووِميیِّفي زَزَمِن يُیوُسف. َساِبًعا، يَیجوزُز  كاُنواا ُنَزالَء في أأرْرِضِهْم

وَواالِمْصِريیِّيیَن أأنْن يَیْدُخلواا في َجماَعِة االرَّببِّ.   
 

-9ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد  14:  
 

إِإذَذاا َخَرْجَت ِفي َجيْیٍش َعَلى أَأْعَدااِئَك َفاْحَتِرزْز ِمْن ُكلِّ َشْيٍء رَردِدييٍء. إِإنْن َكانَن 
يَیْخُرجُج إِإَلى َخارِرجِج ااْلَمَحلَِّة. َال ِفيیَك رَرُجٌل َغيْیَر َطاِهٍر ِمْن َعارِرضِض االلَّيْیِل، 

يَیْدُخْل إِإَلى دَدااِخِل ااْلَمَحلَِّة. وَوَنْحَو إِإْقَبالِل ااْلَمَساِء يَیْغَتِسُل ِبَماٍء، وَوِعْنَد ُغُرووبِب 
االشَّْمِس يَیْدُخُل إِإَلى دَدااِخِل ااْلَمَحلَِّة. وَويَیُكونُن َلَك َمْوِضٌع َخارِرجَج ااْلَمَحلَِّة ِلَتْخُرجَج 

َخارِرًجا. وَويَیُكونُن َلَك وَوَتٌد َمَع ُعدَِّتَك ِلَتْحِفَر ِبِه ِعْنَدَما َتْجِلُس َخارِرًجا  إِإَليْیِه
وَوَتْرِجُع وَوُتَغطِّي ِبَراازَزكَك. َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك َساِئٌر ِفي وَوَسِط َمَحلَِّتَك، ِلَكْي 

ُمَقدََّسًة، ِلَئالَّ يَیَرىى ِفيیَك َقَذرَر يُیْنِقَذكَك وَويَیْدَفَع أَأْعَدااَءكَك أَأَماَمَك. َفْلَتُكْن َمَحلَُّتَك 
َشْيٍء َفيَیْرِجَع َعْنَك.  
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وَوَهِذهِه االَوَصايیا َتْخَتصُّ ِبُوجوبِب َطهارَرةِة االَمكانِن االَّذيي يَیعيیشونَن فيیِه ألننَّ ااَهللا َساِكٌن في  

وَوَسِطِهْم.   
 

:16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

ِمْن َمْوَالهُه َال ُتَسلِّْم إِإَلى َمْوَالهُه. ِعْنَدكَك يُیِقيیُم  َهَربَب إإليیَك)(أأيْي: َعْبًداا أَأَبَق إِإَليْیَك 
ِفي وَوَسِطَك، ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي يَیْخَتارُرهُه ِفي أَأَحِد أَأْبَوااِبَك َحيْیُث يَیِطيیُب َلُه. َال 

َتْظِلْمُه.  
 

ُه، ال يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يُیَسلِّموهُه إإلى إإذذاا َهَربَب َعْبٌد ِمْن َمْوالهه ِبَسَبِب ُسْوِء ُمعاَمَلِتِه َل، ننإإذَذ 
دُدوْونَن أأنْن يَیْظِلُموهه.  يُیريید َمكانٍنأأييِّ َبيْیَنُهْم في َمْوالهه. َبْل يَیِجُب َعَليْیِهْم أأنْن يَیْسَمُحواا َلُه باإلقاَمِة   

 
:18وو  17ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
يَیُكْن َمْأُبونٌن ِمْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل. َال َال َتُكْن زَزااِنيَیٌة ِمْن َبَناتِت إِإْسَرااِئيیَل، وَوَال 

ُتْدِخْل أُأْجَرةَة زَزااِنيَیٍة وَوَال َثَمَن َكْلٍب إِإَلى َبيْیِت االرَّببِّ إِإلِهَك َعْن َنْذرٍر مَّا، َألنَُّهَما 
ِكَليْیِهَما رِرْجٌس َلَدىى االرَّببِّ إِإلِهَك.  

 
االِجْنِسيِّ. وَوال يَیْقَبُل ااُهللا َنْذرًراا يُیَقدَّمْم إإليیِه ِمْن إإذَذنْن، يَیْنهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعِن االزِّنا وَواالشُّذووذِذ  

أأوْو ُشذووذٍذ ِجْنِسيٍّ.  ىأأْجَرةِة زِزن  
 

:20وو  19ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

َال ُتْقِرضْض أَأَخاكَك ِبِرًبا، رِرَبا ِفضٍَّة، أَأوْو رِرَبا َطَعامٍم، أَأوْو رِرَبا َشْيٍء مَّا ِممَّا 
َألْجَنِبيِّ ُتْقِرضُض ِبِرًبا، وَولِكْن َألِخيیَك َال ُتْقِرضْض ِبِرًبا، ِليُیَبارِرَكَك يُیْقَرضُض ِبِرًبا، ِل

االرَّببُّ إِإلُهَك ِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ إِإَليْیِه يَیُدكَك ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنَت دَدااِخٌل إِإَليْیَها 
ِلَتْمَتِلَكَها.  

 
اا َبْعُضُهْم َبْعًضا ِبِرًبا (أأيْي ِبَفوااِئد). وَوَلِكْن َفال يَیجوزُز ألْفراادِد َشْعِب االرَّببِّ أأنْن يُیْقِرُضو 

. يُیَقدِّموها َلُهْماالُقرووضِض االَّتي يَیجوزُز َلُهْم أأنْن يَیأُخذوواا َفوااِئَد ِمَن ااألجاِنِب َعلى   
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ َعِن االنُّذوورِر في ااألْعداادد  23:  
 

وَوَفاَءهُه، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك يَیْطُلُبُه ِمْنَك إِإذَذاا َنَذرْرتَت َنْذرًراا ِللرَّببِّ إِإلِهَك َفَال ُتَؤخِّْر 
َفَتُكونُن َعَليْیَك َخِطيیٌَّة. وَولِكْن إِإذَذاا ااْمَتَنْعَت أَأنْن َتْنُذرَر َال َتُكونُن َعَليْیَك َخِطيیٌَّة. َما 
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لََّم َخَرجَج ِمْن َشَفَتيْیَك ااْحَفْظ وَوااْعَمْل، َكَما َنَذرْرتَت ِللرَّببِّ إِإلِهَك َتَبرًُّعا، َكَما َتَك
َفُمَك.  

 
. وَوَلِكْن إإنْن َنَذرَر ااإلْنسانُن َنْذرًراا َفإنَُّه يَیكونُن َفاُهللا، يیا أأِحبَّائي، ال يُیْلِزمُم أَأَحًداا ِبأنْن يَیْنُذرَر َنْذرًراا 

ُمْلَزًما أَأمامَم االرَّببِّ ِبالَوفاِء ِبِه دُدوْونَن َتأجيیٍل أأوْو َتأخيیر.   
 

: َعْن أَأِهِميیَِّة ااْحِتراامِم أأْمالكِك ااآلَخريین 25وو  24ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

إِإذَذاا دَدَخْلَت َكْرمَم َصاِحِبَك َفُكْل ِعَنًبا َحَسَب َشْهَوةِة َنْفِسَك، َشْبَعَتَك. وَولِكْن ِفي 
وِوَعاِئَك َال َتْجَعْل. إِإذَذاا دَدَخْلَت زَزرْرعَع َصاِحِبَك َفاْقِطْف َسَناِبَل ِبيَیِدكَك، وَولِكْن 

َفْع َعَلى زَزرْرعِع َصاِحِبَك.ِمْنَجًال َال َتْر  
 

َفاُهللا يُیريیُد ِلَشْعِبِه أأنْن يَیْكَتُفواا ِبما َلَديْیِهْم وَوأأنْن ال يَیْنُظروواا ِبَعيْیِن االَحَسِد أأوِو االَغيْیَرةِة أأوِو االطََّمِع  
إإلى ُمْقَتَنيیاتِت ااآلَخريین.   

 
ُثمَّ َنأتي، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  
1- 4:  

 
إِإذَذاا أَأَخَذ رَرُجٌل ااْمَرأَأةًة وَوَتَزووَّجَج ِبَها، َفِإنْن َلْم َتِجْد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیِه َألنَُّه وَوَجَد 

َب َلَها ِكَتابَب َطَالقق وَودَدَفَعُه إِإَلى يَیِدَها وَوأَأْطَلَقَها ِمْن ِفيیَها َعيْیَب َشْيٍء، وَوَكَت
َمَتى َخَرَجْت ِمْن َبيْیِتِه ذَذَهَبْت وَوَصارَرتْت ِلَرُجل آآَخَر، َفِإنْن أَأْبَغَضَها وَوَبيْیِتِه، 

َبيْیِتِه، االرَُّجُل ااَألِخيیُر وَوَكَتَب َلَها ِكَتابَب َطَالقق وَودَدَفَعُه إِإَلى يَیِدَها وَوأَأْطَلَقَها ِمْن 
َال يَیْقِدرُر زَزوْوُجَها ااَألووَّلُل  أَأوْو إِإذَذاا َماتَت االرَُّجُل ااَألِخيیُر االَِّذيي ااتََّخَذَها َلُه زَزوْوَجًة،

االَِّذيي َطلََّقَها أَأنْن يَیُعودَد يَیْأُخُذَها ِلَتِصيیَر َلُه زَزوْوَجًة َبْعَد أَأنْن َتَنجََّسْت. َألننَّ ذذِلَك 
ْب َخِطيیًَّة َعَلى ااَألرْرضِض االَِّتي يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك رِرْجٌس َلَدىى االرَّببِّ. َفَال َتْجِل

  َنِصيیًبا.
 

وَوَقِد ااْخَتَلَفْت هاتانِن ُه كاَنْت َلدىى االيَیهودِد َمْدرَرَستانِن َتْفسيیريیَّتانِن رَرئيیسيیَّتانن. االَحقيیَقُة ِهَي أأنَّوَو 
 ِت االَمْدرَرَسُة االتَّْفسيیريیَُّة ااألوولىَقْد قاَلَف ."إإنْن وَوَجَد فيیها َعيْیَب َشْيٍء"في َتْفسيیِر ِعبارَرةة االَمْدرَرَستانِن 

االتَّفسيیريیََّة االَمْدرَرَسَة َلِكنَّ َليْیَسْت َعْذررااء. وَوأأننَّ زَزوْوَجَتُه  يَیَتَبيیََّن للرَُّجِل ُهنا ُهَو أأنْنإإننَّ االَمْقصودَد 
أَأَعدَّتِت االزَّوْوَجُة ٍة. َفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، إإنْن ألييِّ ِعلَّ للزَّوْوجِج أأنْن يُیَطلَِّق زَزوْوَجَتُهيَیِحقُّ إإنَُّه االثَّاِنيَیَة َقاَلْت 

َطعاًما َماِلًحا ِلَزوْوِجها، يَیِحقُّ َلُه أأنْن يُیَطلَِّقها.   
 

أَأرراادُدوواا أأنْن يُیْوِقُعواا يَیسوعَع َن يیااْلَفرِّيیِسيیِّاالَعاِشِر ِمْن إإْنجيیِل َمْرُقَس أأننَّ وَوَنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح 
وَويُیْخِبُرنا َمْرُقُس إإنَُّهْم َقالواا َلُه ذَذِلَك  "يَیِحلُّ ِللرَُّجِل أَأنْن يُیَطلَِّق ااْمَرأَأَتُه؟َهْل في االَفخِّ َفَسألوهه: "

ُموَسى أَأذِذنَن أَأنْن يُیْكَتَب " َفَقاُلواا: "ِبَماذَذاا أَأوْوَصاُكْم ُموَسى؟" وَوَقالَل َلُهْم:يَیسوعُع ِليُیَجرُِّبوهُه. َفَأَجابَب 
ِمْن أَأْجِل َقَساوَوةِة ُقُلوِبُكْم َكَتَب َلُكْم هِذهِه " َفَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلُهْم:. "ِكَتابُب َطَالقق، َفُتَطلَُّق
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اهُه وَوأأمَُّه ااْلَوِصيیََّة، وَولِكْن ِمْن َبْدِء ااْلَخِليیَقِة، ذَذَكًراا وَوأأْنَثى َخَلَقُهَما ااُهللا. ِمْن أَأْجِل هَذاا يَیْتُركُك االرَُّجُل أَأَب
وَويَیُكونُن ااالْثَنانِن َجَسًداا وَوااِحًداا. إِإذًذاا َليْیَسا َبْعُد ااْثَنيْیِن َبْل َجَسٌد وَوااِحٌد. َفالَِّذيي َجَمَعُه وَويَیْلَتِصُق ِباْمَرأَأِتِه، 
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ يَیسوعَع َلْم يَیْرِجْع ِبِهْم إإلى زَزَمِن ُمْوَسى، َبْل إإلى ُخطَِّة ااِهللا  ."ااُهللا َال يُیَفرِّْقُه إِإْنَسانٌن

ِمْن أَأْجِل هَذاا يَیْتُركُك االرَُّجُل أَأَباهُه وَوأأمَُّه وَويَیْلَتِصُق ِباْمَرأَأِتِه، وَويَیُكونُن االزَّوْوِجيیَِّة: "للَعالَقِة ااألْصِليیَِّة 
. "َسانٌنااالْثَنانِن َجَسًداا وَوااِحًداا. إِإذًذاا َليْیَسا َبْعُد ااْثَنيْیِن َبْل َجَسٌد وَوااِحٌد. َفالَِّذيي َجَمَعُه ااُهللا َال يُیَفرِّْقُه إِإْن  

 
أأيْیًضا في ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة أأنَُّه ال يُیْسَمُح للرَُّجِل االَّذيي َطلََّق ااْمَرأأَتُه أأنْن يَیْسَتعيیَدها إإنْن  وَوَنْقَرأأ 

َتَزووََّجْت ِبآَخر.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:    
 

يُیْحَمْل َعَليْیِه أَأْمٌر مَّا. إِإذَذاا ااتََّخَذ رَرُجٌل ااْمَرأَأةًة َجِديیَدةًة، َفَال يَیْخُرجْج ِفي ااْلُجْنِد، وَوَال 
ُحرEاا يَیُكونُن ِفي َبيْیِتِه َسَنًة وَوااِحَدةًة، وَويَیُسرُّ ااْمَرأَأَتُه االَِّتي أَأَخَذَها.  

 
وَوَنرىى في َهذاا االَعَددِد ااْهِتمامَم ااِهللا بالزَّووااجج. َفإنْن َتَزووَّجَج االرَُّجُل َفإنَُّه يُیْعفى في االسََّنِة ااألوولى  

وَوِمْن َجميیِع ااألْعمالِل االَّتي ُتطاَلُب ِبها االَجماَعُة.  رووجِج للَحْربِبِمْن زَزووااِجِه ِمَن االُخ  
 

:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس  
 

َال يَیْسَتْرِهْن أَأَحٌد رَرًحى أَأوْو ِمْردَدااَتَها، َألنَُّه إِإنََّما يَیْسَتْرِهُن َحيَیاةًة.  
 

ُمؤلََّفٌة ِمْن َحَجَريْیِن ُتْسَتْخَدمُم ِلَطْحِن االُحبوبب. وَوَقْد َنهى ااُهللا وَواالرَّحى، يیا أأِحبَّائي، ِهَي أَأددااةٌة  
ُه ُهَو أأنَّذَذِلَك أَأَحِد َحَجَريِي االرَّحى أأوْو ِكِليْیِهما َكَرْهٍن ُمقاِبَل دَديْیٍن َما. وَواالسََّبُب في َشْعَبُه َعْن أَأْخِذ 

ِلَذِلَك َفإننَّ أَأْخَذها ِمْن َصاِحِبها يَیْحِرُمُه ِبدوونِن وُوجودِد رَرًحى، َلْن يَیكونَن ُهناكَك ُخْبٌز ألْهِل االَبيْیِت. 
َطعاَمُه ااألَساِسيَّ وَويُیَعرُِّضُه للُجْوعِع وَواالَمْوتِت.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبِع:   

 
ِمْن إِإْخَوِتِه َبِني إِإْسَرااِئيیَل وَوااْسَتَرقَُّه وَوَباَعُه،  إِإذَذاا وُوِجَد رَرُجٌل َقْد َسَرقَق َنْفًسا

يَیُموتُت ذذِلَك االسَّارِرقُق، َفَتْنِزعُع االشَّرَّ ِمْن وَوَسِطَك.  
 

أَأَحًداا ِمَن َمْن ُتَسوِّلُل َلُه َنْفُسُه أأنْن يَیْسِرقَق  ُكلَّاالِعقابُب االَّذيي يَیْنَتِظُر إإذَذنْن َفَقْد َكانَن االَمْوتُت ُهَو  
ِلَجْعِلِه َعْبًداا َلَديْیِه أأوْو ِلَبيْیِعِه َعْبًداا. االشَّْعِب   

 
:9وو  8ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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اِاْحِرصْص ِفي َضْرَبِة ااْلَبَرصِص ِلَتْحَفَظ ِجد9اا وَوَتْعَمَل َحَسَب ُكلِّ َما يُیَعلُِّمَك ااْلَكَهَنُة 
. اُاذْذُكْر َما َصَنَع االرَّببُّ إِإلُهَك االالَّوِويیُّونَن. َكَما أَأَمْرُتُهْم َتْحِرُصونَن أَأنْن َتْعَمُلواا

ِبَمْريَیَم ِفي االطَِّريیِق ِعْنَد ُخُرووِجُكْم ِمْن ِمْصَر.  
 

َما َعلََّمُه االرَّببُّ  ُكلَّيُیَنفُِّذوواا َفَقْد كانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیَطبُِّقواا َشريیَعَة االَبَرصِص ِبُكلِّ دِدقٍَّة وَوأأنْن  
للَكَهَنة.   

 
َفَعلى في َهذاا ااألْصحاحِح أأْحكاًما َتْخَتصُّ بالَعْدلِل وَواالرَّْحَمِة. االُمَتَبقِّيَیِة  ااألْعداادِدُثمَّ َنْقَرأُأ في 

-10َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في ااألْعداادد  13:  
 

إِإذَذاا أَأْقَرْضَت َصاِحَبَك َقْرًضا مَّا، َفَال َتْدُخْل َبيْیَتُه ِلَكْي َتْرَتِهَن رَرْهًنا ِمْنُه. ِفي 
ِقُف، وَواالرَُّجُل االَِّذيي ُتْقِرُضُه يُیْخِرجُج إِإَليْیَك االرَّْهَن إِإَلى ااْلَخارِرجِج. وَوإِإنْن ااْلَخارِرجِج َت

َكانَن رَرُجًال َفِقيیًراا َفَال َتَنْم ِفي رَرْهِنِه. رُرددَّ إِإَليْیِه االرَّْهَن ِعْنَد ُغُرووبِب االشَّْمِس، 
َلَدىى االرَّببِّ إِإلِهَك.ِلَكْي يَیَنامَم ِفي َثْوِبِه وَويُیَبارِرَكَك، َفيَیُكونَن َلَك ِبرٌّ   

 
وَواالغايَیُة ِمْن َهذاا االتَّْشريیِع ُهَو ِحْفظ َكرااَمِة االَفقيیِر إإذذاا ما ااْقَتَرضَض َماًلا ِمْن َشْخٍص آآَخر.    

 
:15وو  14وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
االَِّذيیَن ِفي أَأرْرِضَك، َال َتْظِلْم أَأِجيیًراا ِمْسِكيیًنا وَوَفِقيیًراا ِمْن إِإْخَوِتَك أَأوْو ِمَن ااْلُغَرَباِء 

ِفي أَأْبَوااِبَك. ِفي يَیْوِمِه ُتْعِطيیِه أُأْجَرَتُه، وَوَال َتْغُربْب َعَليْیَها االشَّْمُس، َألنَُّه َفِقيیٌر 
وَوإِإَليْیَها َحاِمٌل َنْفَسُه، ِلَئالَّ يَیْصُرخَخ َعَليْیَك إِإَلى االرَّببِّ َفَتُكونَن َعَليْیَك َخِطيیٌَّة.  

 
أأنْن يُیْعَطى  ، َبْل يَیْنَبغيإإذذاا كانَن َفقيیًراا أأوْو ِمْسكيیًنا)وَوال ِسيیَّما ( جيیُرااَأل َفال يَیجوزُز أأنْن يُیْظَلَم 

ووبِب االشَّْمِس. أأْجَرَتُه َقْبَل ُغُر  
 

:16وَوَنْقَرأأ في االَعَددد   
 

ِبَخِطيیَِّتِه َال يُیْقَتُل ااآلَباُء َعِن ااَألوْوَالدِد، وَوَال يُیْقَتُل ااَألوْوَالدُد َعِن ااآلَباِء. ُكلُّ إِإْنَسانٍن 
يُیْقَتُل.  

 
، وَوال ُهُنااْبذَذْنٍب ااْقَتَرَفُه َنتيیَجَة  َفُكلُّ إإْنسانٍن َمْسؤوولٌل َعْن َخطيیَئِتِه وَوال يَیجوزُز أأنْن يُیْقَتَل ااألبُب 

. َنتيیَجَة ذَذْنٍب ااْقَتَرَفُه أأبوهُهأأنْن يُیْقَتَل ااالْبُن   
 

:18وو  17وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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ااْلَغِريیِب وَوااْليَیِتيیِم، وَوَال َتْسَتْرِهْن َثْوبَب ااَألرْرَمَلِة. وَوااذْذُكْر أَأنََّك ُكْنَت َال ُتَعوِّجْج ُحْكَم 
َعْبًداا ِفي ِمْصَر َفَفَدااكَك االرَّببُّ إِإلُهَك ِمْن ُهَناكَك. ِلذِلَك أَأَنا أُأووِصيیَك أَأنْن َتْعَمَل هَذاا 

ااَألْمَر.  
 

وَوال يَیجوزُز ُظْلُم االيَیتيیِم ألنَُّه  .ِمْن َبني إإْسراائيیل َفال يَیجوزُز ُظْلُم االَغريیِب ِلُمَجرَّدِد أأنَُّه َليْیَس 
وَوال يَیجوزُز أَأْخُذ َثْوبِب ااألرْرَمَلِة َكَرْهٍن. وَويُیَذكُِّر االرَّببُّ َليْیَس َلُه َمْن يُیدااِفُع َعْنُه أأوْو يُیطاِلُب ِبَحقِِّه. 

َن االُعبودِديیَِّة. َشْعَبُه ِبأنَُّهْم َكاُنواا َعبيیًداا في أأرْرضِض ِمْصَر وَوأأنَُّه َفدااُهْم ِم  
 

-19ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  22:  
 

إِإذَذاا َحَصْدتَت َحِصيیَدكَك ِفي َحْقِلَك وَوَنِسيیَت ُحْزَمًة ِفي ااْلَحْقِل، َفَال َتْرجْع 
ِلَتْأُخَذَها، ِلْلَغِريیِب وَوااْليَیِتيیِم وَوااَألرْرَمَلِة َتُكونُن، ِلَكْي يُیَبارِرَكَك االرَّببُّ إِإلُهَك ِفي ُكلِّ 

َعَمِل يَیَديْیَك. وَوإِإذَذاا َخَبْطَت زَزيْیُتوَنَك َفَال ُتَرااجِع ااَألْغَصانَن وَورَرااَءكَك، ِلْلَغِريیِب 
وَوااْليَیِتيیِم وَوااَألرْرَمَلِة يَیُكونُن. إِإذَذاا َقَطْفَت َكْرَمَك َفَال ُتَعلِّْلُه وَورَرااَءكَك. ِلْلَغِريیِب 

َت َعْبًداا ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر. ِلذِلَك أَأَنا وَوااْليَیِتيیِم وَوااَألرْرَمَلِة يَیُكونُن. وَوااذْذُكْر أَأنََّك ُكْن
أُأووِصيیَك أَأنْن َتْعَمَل هَذاا ااَألْمَر.  

 
في َهِذهِه ااألْعداادِد، َنرىى أأْحكامَم االرَّببِّ االُمْخَتصَِّة بإْظهارِر االرَّْحَمِة ِمْن َنْحِو االُفَقرااء. َفُهَو  

أأنْن يَیعودُدوواا ألْخِذها، َبْل يَیجوزُز َلُهْم ، ال ُثمَّ َتَذكَّرووها يُیْوصي َشْعَبُه ِبأنَُّهْم إإنْن َنَسْواا ُحْزَمًة في االَحْقِل
َكَذِلَك، كانَن االُمزاارِرعونَن يَیْحُصدوونَن االزَّيْیتونَن أأنْن يَیْتِركوها للَغريیِب وَوااليَیتيیِم وَوااألرْرَمَلِة. يَیْنَبغي 

االَعْودَدةِة يَیْنهاُهْم َعِن االرَّببَّ  باْسِتْخداامِم ِعِصيٍّ َطويیَلٍة َفَتْسُقُط أأْثمارُر االزَّيْیتونِن على ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّ
ِمْن أأْجِل االتَّأكِِّد ِمْن أأنَّها ال َتْحِمُل االَمزيیَد ِمَن إإلى ااألْغصانِن االَّتي أَأْسَقُطواا ِثمارَرها أأْكَثَر ِمْن َمرَّةٍة 

ااألْمُر َنْفُسُه وَوااألررااِمِل. وَواالزَّيْیتونِن، َبْل يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْتُركواا َما َبِقَي َعَليْیها للُغَرباِء وَوااليَیتامى 
–َعلى أأْعمالِل االرَّْحَمِة  في ذَذِلَك ُهَو َتْشجيیُع االشَّْعِبَقْطِف َعناقيیِد االِعَنْب. وَواالسََّبُب يَیصحُّ َعلى  ال  

ِسيیَّما أأنَُّهْم َعاُنواا االَفْقَر وَواالذُّللَّ وَواالَهواانَن في أأيیَّامِم ُعبودِديیَِّتِهْم في أأرْرضِض ِمْصَر.   
 

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

 
إِإذَذاا َكاَنْت ُخُصوَمٌة َبيْیَن أُأَناسٍس وَوَتَقدَُّمواا إِإَلى ااْلَقَضاِء ِليَیْقِضَي ااْلُقَضاةُة َبيْیَنُهْم، 

َلى ااْلُمْذِنِب. َفِإنْن َكانَن ااْلُمْذِنُب ُمْسَتْوِجَب َفْليُیَبرِّرُروواا ااْلَباررَّ وَويَیْحُكُمواا َع
االضَّْربِب، يَیْطَرُحُه ااْلَقاِضي وَويَیْجِلُدووَنُه أَأَماَمُه َعَلى َقَدرِر ذَذْنِبِه ِباْلَعَددِد. أَأرْرَبِعيیَن 

َتَقَر يَیْجِلُدهُه. َال يَیِزدْد، ِلَئالَّ إِإذَذاا زَزاادَد ِفي َجْلِدهِه َعَلى هِذهِه َضَرَباتٍت َكِثيیَرةًة، يُیْح
أَأُخوكَك ِفي َعيْیَنيْیَك.   

 
يَیْدُعو ااُهللا االُقضاةَة إإلى االَعْدلْل في َتْبِرَئِة االَباررِّ وَوُمعاَقَبِة االُمْذِنِب ِعْنَدما يَیْجِلسونَن للُحْكِم في  

أأنَُّه ُعوِقَب ْي يَیَتَحقََّق ِبَنْفِسِه وويَیْنَبغي أأنْن يُیَعاَقَب االُمْذِنُب أأمامَم االقاضي ِلَكأأييِّ ُخصوَمٍة بيیَن االنَّاسِس. 



8 
 

دُدوْونَن زِزيیادَدةٍة أأوْو ُنْقصانن. وَويَیْنَبغي أألَّا َتزيیَد االَجَلدااتُت َعْن أأرْرَبعيیَن َجْلَدةة ِلئلَّا يَیْشُعر االُمْذِنب بالذُّللِّ 
سِس . وَواالرَّْقُم أأرْرَبعونن في االِكتابِب االُمَقدَّااإلذْذاللل. َفالغايَیُة ِمَن االُعقوَبِة ِهَي االتَّأدديیُب وَوَليْیَس وَوااالْحِتقارر

االُمْذِنُب أأرْرَبعيیَن َجْلَدةًة إإلَّا ووااِحَدةة (أأيْي ِتْسًعا يَیَتَلقَّى وَوَقْد كاَنِت االَعادَدةُة ِهَي أأنْن ُهَو رَرْقُم االدَّيْینوَنِة. 
. االرَّْحَمةَعالَمًة َعلى ) َجْلَدةًة وَوَثالثيیَن  

 
: وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع  

 
ِسِه.َال َتُكمَّ االثَّْورَر ِفي دِدرَراا  

 
ِلَئلَّا االدَّاارِرسِس للِغاللِل اَمًة َعلى َفِم االثَّْورِر ِكَماالشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة أأنْن يَیَضُعواا  ةِةادَدَفَقْد كانَن ِمْن َع 

ُتجاهَه االَحيَیوااناتِت. ِلذاا فإنَُّه يَیأُمُر َشْعَبُه أأنْن  ْظَهُر ُهنا َحتَّىيَیااِهللا رِرْفَق . وَوَلِكنَّ يَیأُكَل ِمَن االُحبوبب
يَیْتُركواا االثَّْورَر يَیأُكُل َما يَیْحتاُجُه ِمَن االتِّْبِن ِليَیَتَمكَِّن ِمْن ُموااَصَلِة َعَمِلِه.   

 
َسَنَتَوقَُّف ُهنا، يَیا أأِحبَّائي، َعلى أأنْن ُنْكِمَل دِدررااَسَتنا ِلَهذاا ااألْصحاحِح في االَحْلَقِة االُمْقِبَلِة  

ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

فاالتِّكالُل َعلى . ُطَمأنيیَنًة ُمْزدَدوَوَجًةيَیْمَنُحنا في أأنَُّه َتْكُمُن ااالتِّكالِل َعلى االرَّببِّ  رَروْوَعُةإإننَّ 
. وَوِمْن ألنَُّه َساِهٌر َعلى َكِلَمِتِه ِليُیْجريیها االرَّببِّ يُیْعطيینا ُطَمأنيیَنًة ألنَّنا َنْعَلُم أأننَّ َمشيیَئَتُه ال ُبدَّ أأنْن َتِتمَّ

َئَتُه َصاِلَحٌة ِلَحيیاِتنا يُیْعطيینا ُطَمأنيیَنًة ألنَّنا َنْعَلُم يَیقيیًنا أأننَّ َمشيیَفإننَّ ااالتِّكالَل َعلى االرَّببِّ ِجَهٍة َثاِنيَیة، 
َتْحديیًداا.   

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

وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا االتَّْثِنيَیةِلِسْفِر (ِ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)  
َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ وَويَیْغمَركَك ِبَمَحبَِّتِه وَوِنْعَمِتِه 

أأننَّ َفَرحَح االرَّببِّ ُهَو ُقوَُّتَك، وَوأأنْن َتكونَن ُمَتيَیقًِّنا دَدااِئًما وَوِمْلِئِه. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن َتْخَتِبَر 
يي َلَك في االَمسيیِح يَیسوعع. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن يَیْسَتْخِدَمَك ااُهللا االيَیْومَم ِمَن االرَّجاِء االَّذ

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوُكلَّ يَیْومٍم ِلَتْمجيیِد ااْسِمُه االُقدُّووسس.   
 


