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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 3:23–4:49  49: 4 – 23: 3 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us0100# 596م: 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   
 

االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االثَّاِلِثااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
 ،االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ِمْنَك). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االتَّْثِنيَیةِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

وَوَلِكنَّ َقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأْحيیاًنا أأننَّ أأْبطالَل ااإليیمانِن َعْبَر االتَّارريیِخ َكاُنواا يَیْفَعلونَن االصَّواابَب دَدااِئًما. 
ننَّ أأْبطالَل ااإليیمانِن َهؤالِء َلْم يَیكوُنواا َكاِمليین، َبْل كاَنْت َلُهْم االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیريینا ِبُوضوحٍح َتاممٍّ أأ

– َسَهوااُتُهْم وَوأأْخطاؤُؤُهم أأيْیًضا. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا ااألْمَر يُیَشجُِّعنا وَوال ِسيیَّما في ااألوْوقاتِت االَّتي  
َنتَِّخُذ فيیها َقرااررااتٍت َخاِطَئًة ألييِّ َسَبٍب ِمَن ااألْسبابب.   

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

- االثَّاِلِث وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  االثَّاِلِثباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-23: 3َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   (َعلى ِلسانِن ُمْوَسى): 25  

 
وَوَتَضرَّْعُت إِإَلى االرَّببِّ ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت َقاِئًال: يَیا َسيیُِّد االرَّببُّ، أَأْنَت َقِد ااْبَتَدأْأتَت «

وَوَعَلى ااَألرْرضِض  ُتِريي َعْبَدكَك َعَظَمَتَك وَويَیَدكَك االشَِّديیَدةَة. َفِإنَُّه أَأييُّ إِإلٍه ِفي االسََّماِء
يَیْعَمُل َكَأْعَماِلَك وَوَكَجَبُرووِتَك؟ دَدْعِني أَأْعُبْر وَوأَأرَرىى ااَألرْرضَض ااْلَجيیَِّدةَة االَِّتي ِفي 

َعْبِر ااُألرْردُدننِّ، هَذاا ااْلَجَبَل ااْلَجيیَِّد وَوُلْبَنانَن.   
 

وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمْسَتِمع، َسَبَب ِحْرمانِن ُمْوَسى ِمْن دُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن. َفَقْد  
بَسَبِب َعَلى ُموَسى  ووااَتَذمَُّر َبني إإْسراائيیَلاالسَّاِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجج أأننَّ ااألْصحاحِح َقَرأأنا في 

 "اذَذاا أَأْصَعْدَتَنا ِمْن ِمْصَر ِلُتِميیَتَنا وَوأَأوْوَالدَدَنا وَوَمَوااِشيَیَنا ِباْلَعَطِش؟ِلَم"َقاُلواا: َفَعَدمِم وُوجودِد َماٍء للشُّْربِب 
َفَقالَل االرَّببُّ  ."َماذَذاا أَأْفَعُل ِبهَذاا االشَّْعِب؟ َبْعَد َقِليیل يَیْرُجُموَنِني"َفَصَرخَخ ُموَسى إِإَلى االرَّببِّ َقاِئًال: 

َمَعَك ِمْن ُشيُیوخِخ إِإْسَرااِئيیَل. وَوَعَصاكَك االَِّتي َضَرْبَت ِبَها االنَّْهَر ُمرَّ ُقدَّاامَم االشَّْعِب، وَوُخْذ "ِلُموَسى: 
ُخْذَها ِفي يَیِدكَك وَوااذْذَهْب. َها أَأَنا أَأِقُف أَأَماَمَك ُهَناكَك َعَلى االصَّْخَرةِة ِفي ُحورِريیَب، َفَتْضِربُب االصَّْخَرةَة 

  وَسى هَكَذاا أَأَمامَم ُعيُیونِن ُشيُیوخِخ إِإْسَرااِئيیَل.. َفَفَعَل ُم"َفيَیْخُرجُج ِمْنَها َماٌء ِليَیْشَربَب االشَّْعُب
 

َبني إإْسراائيیَل َخاَصُمواا ُمْوَسى َمرَّةًة االَعَددد أأننَّ ِسْفِر االِعْشريین ِمْن ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح 
وَوااْجَمِع ااْلَجَماَعَة أَأْنَت ُخِذ ااْلَعَصا ": ِلُموسىاالرَّببُّ َقْد َقالَل وَوللشُّْربِب.  َماٍءَعَدمِم وُوجودِد َثاِنيَیًة ِبَسَبِب 

ةِة وَوَهارُروونُن أَأُخوكَك، وَوَكلَِّما االصَّْخَرةَة أَأَمامَم أَأْعيُیِنِهْم أَأنْن ُتْعِطَي َماَءَها، َفُتْخِرجُج َلُهْم َماًء ِمَن االصَّْخَر
َرهُه، وَوَجَمَع ُموَسى . َفَأَخَذ ُموَسى ااْلَعَصا ِمْن أَأَمامِم االرَّببِّ َكَما أَأَم"وَوَتْسِقي ااْلَجَماَعَة وَوَمَوااِشيَیُهْم

ااْسَمُعواا أَأيیَُّها ااْلَمَردَدةُة، أَأِمْن هِذهِه االصَّْخَرةِة ُنْخِرجُج "وَوَهارُروونُن ااْلُجْمُهورَر أَأَمامَم االصَّْخَرةِة، َفَقالَل َلُهُم: 
َفَشِرَبِت  وَورَرَفَع ُموَسى يَیَدهُه وَوَضَربَب االصَّْخَرةَة ِبَعَصاهُه َمرََّتيْیِن، َفَخَرجَج َماٌء َغِزيیٌر، "َلُكْم َماًء؟

ِمْن أَأْجِل أَأنَُّكَما َلْم ُتْؤِمَنا ِبي َحتَّى ُتَقدَِّساِني "ااْلَجَماَعُة وَوَمَوااِشيیَها. َفَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى وَوَهارُروونَن: 
 ."ْم إِإيیَّاَهاأَأَمامَم أَأْعيُیِن َبِني إِإْسَرااِئيیَل، ِلذِلَك َال ُتْدِخَالنِن هِذهِه ااْلَجَماَعَة إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْعَطيْیُتُه

أأنْن وَوَهِذهِه ِهَي االَحادِدَثُة االَّتي يُیشيیُر إإليیها ُمْوَسى ُهنا. وَوَقْد َتَضرَّعَع ُمْوَسى إإلى االرَّببِّ ِلَكْي يَیْسَمَح َلُه 
يَیْدُخَل أأرْرضَض َكْنعانن.   

 
:27وو  26وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا في االَعَددَديْین   

 
ِبَسَبِبُكْم وَوَلْم يَیْسَمْع ِلي، َبْل َقالَل ِلي االرَّببُّ: َكَفاكَك! َال  لِكنَّ االرَّببَّ َغِضَب َعَليَّ

َتُعْد ُتَكلُِّمِني أَأيْیًضا ِفي هَذاا ااَألْمِر. ااْصَعْد إِإَلى رَرأْأسِس ااْلِفْسَجِة وَواارْرَفْع َعيْیَنيْیَك 
ْن َال َتْعُبُر هَذاا إِإَلى ااْلَغْربِب وَواالشَِّمالِل وَوااْلَجُنوبِب وَواالشَّْرقِق، وَوااْنُظْر ِبَعيْیَنيْیَك، لِك

ااُألرْردُدننَّ.   
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وَوَلِكنَُّه َسَمَح َلُه  َفَقْد َحَرَمُه ِمْن دُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن. إإذًذاا، كانَن رَرددُّ االرَّببِّ َحازِزًما وَوقاِطًعا. 
أَأرراادَد االرَّببُّ  وَوِمْن ِخاللِل َهذاا االَقراارِر االَحازِزمِم،ااألرْرضَض ِبَعيْیَنيْیِه. أأنْن يَیْصَعَد إإلى َجَبٍل َعالٍل وَوأأنْن يَیْنُظَر 

.أأنْن يُیَرسَِّخ َمْفهومَم االطَّاَعِة ِعْنَد َبني إإْسراائيیل  
 

: 29وو  28ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في االَعَددَديْین   
 

وَوأَأمَّا يَیُشوعُع َفَأوْوِصِه وَوَشدِّدْدهُه وَوَشجِّْعُه، َألنَُّه ُهَو يَیْعُبُر أَأَمامَم هَذاا االشَّْعِب، 
ِتي َتَرااَها. َفَمَكْثَنا ِفي ااْلِجَوااِء ُمَقاِبَل َبيْیِت َفُغورَر.وَوُهَو يَیْقِسُم َلُهُم ااَألرْرضَض االَّ  

 
ِمْن َبْعِدهِه. وَوَقْد  يَیشوعَع َقاِئًداا للشَّْعِب َكانَن َهذاا ُهَو أَأْمُر االرَّببِّ ِلُمْوَسى. َفَقْد أَأوْوَصاهُه أأنْن يُیَعيیَِّن 

أأنْن يُیَشدِّدَدهُه وَويُیَشجَِّعُه ألنَُّه ُهَو االَّذيي َسيَیْعُبُر بالشَّْعِب إإلى أأرْرضِض َكْنعانن وَويَیْقِسُمها َلُهْم.  أَأوْوَصاهُه أأيْیًضا  
 

االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َفَنْقَرأُأ في  
َصايیا ااِهللا: االَعَمِل ِبَوِة َعْن أَأَهمِّيیَّ وَواالثَّاني  

 
َفاآلنَن يَیا إِإْسَرااِئيیُل ااْسَمِع ااْلَفَرااِئَض وَوااَألْحَكامَم االَِّتي أَأَنا أُأَعلُِّمُكْم ِلَتْعَمُلوَها، 

 َال ِلَكْي َتْحيَیْواا وَوَتْدُخُلواا وَوَتْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي االرَّببُّ إِإلُه آآَباِئُكْم يُیْعِطيیُكْم.
ااْلَكَالمِم االَِّذيي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبِه وَوَال ُتَنقُِّصواا ِمْنُه، ِلَتْحَفُظواا وَوَصايَیا  َتِزيیُدوواا َعَلى

االرَّببِّ إِإلِهُكُم االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها.   
 

َنْقَرأأ ُهنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ االرَّببَّ أَأوْوَصى َشْعَبُه في االَعْهِد االَقديیِم ِبأنْن يَیْسَمُعواا  
ُه وَوأأْحكاَمُه وَويَیْعَمُلواا ِبها. وَوَقْد أَأووَصاُهْم أأيْیًضا ِبأنْن ال يَیزيیُدوواا َعلى االَكالمِم االَّذيي يُیْوِصيْیِهْم ِبِه َفرااِئَض
َألنِّي أَأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن يَیْسَمُع : "االُمَماِثلاالتَّْحذيیَر َهذاا واا ِمْنُه. وَوَنْقَرأأ في ِنهايَیِة ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُصوَوال يُیْنِق

ِفي هَذاا  أَأْقَواالَل ُنُبوَّةِة هَذاا ااْلِكَتابِب: إِإنْن َكانَن أَأَحٌد يَیِزيیُد َعَلى هَذاا، يَیِزيیُد ااُهللا َعَليْیِه االضََّرَباتِت ااْلَمْكُتوَبَة
ااْلَحيَیاةِة، ااْلِكَتابِب. وَوإِإنْن َكانَن أَأَحٌد يَیْحِذفُف ِمْن أَأْقَواالِل ِكَتابِب هِذهِه االنُُّبوَّةِة، يَیْحِذفُف ااُهللا َنِصيیَبُه ِمْن ِسْفِر 

". وَوِمَن ااْلَمِديیَنِة ااْلُمَقدََّسِة، وَوِمَن ااْلَمْكُتوبِب ِفي هَذاا ااْلِكَتابِب  
 

-3: 4ِسْفِر االتَّْثِنيَیة في َتَكلََّم ِبِه ُمْوَسى أَأمامَم االشَّْعِب وَوُنتاِبُع ِقرااَءةَة َما  9 :  
 

. إِإننَّ ُكلَّ َمْن ذَذَهَب وَورَرااَء َبْعَل أَأْعيُیُنُكْم َقْد أَأْبَصَرتْت َما َفَعَلُه االرَّببُّ ِبَبْعَل َفُغورَر
َفُغورَر أَأَبادَدهُه االرَّببُّ إِإلُهُكْم ِمْن وَوَسِطُكْم، وَوأَأمَّا أَأْنُتُم ااْلُمْلَتِصُقونَن ِبالرَّببِّ إِإلِهُكْم 
رَّببُّ َفَجِميیُعُكْم أَأْحيَیاٌء ااْليَیْومَم. اُاْنُظْر. َقْد َعلَّْمُتُكْم َفَرااِئَض وَوأَأْحَكاًما َكَما أَأَمَرِني اال
إِإلِهي، ِلَكْي َتْعَمُلواا هَكَذاا ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنُتْم دَدااِخُلونَن إِإَليْیَها ِلَكْي 

َتْمَتِلُكوَها. َفاْحَفُظواا وَوااْعَمُلواا. َألننَّ ذذِلَك ِحْكَمُتُكْم وَوِفْطَنُتُكْم أَأَمامَم أَأْعيُیِن 
َفيَیُقوُلونَن: هَذاا االشَّْعُب ااْلَعِظيیُم االشُُّعوبِب االَِّذيیَن يَیْسَمُعونَن ُكلَّ هِذهِه ااْلَفَرااِئِض، 

إِإنََّما ُهَو َشْعٌب َحِكيیٌم وَوَفِطٌن. َألنَُّه أَأييُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيیٌم َلُه آآِلَهٌة َقِريیَبٌة ِمْنُه 
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َكالرَّببِّ إِإلِهَنا ِفي ُكلِّ أَأدْدِعيَیِتَنا إِإَليْیِه؟ وَوأَأييُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيیٌم َلُه َفَرااِئُض وَوأَأْحَكامٌم 
دِدَلٌة ِمْثُل ُكلِّ هِذهِه االشَِّريیَعِة االَِّتي أَأَنا وَوااِضٌع أَأَماَمُكُم ااْليَیْومَم؟َعا  

 
في َمْمَلَكِة  وَوكانَن َبْعُل َفُغورر ُهَو ااْسُم إإَلِه االُموآآِبيیِّيین. وَوكاُنواا يَیْعُبدووَنُه على َجَبِل َفُغورر 

واا في َخِطيیَِّة االزِّنا وَوِعبادَدةِة َبْعِل َفُغْورر ِحيْیَن ُموآآبب. وَويُیَذكُِّرُهْم ُمْوَسى ُهنا ِبما َحَدثَث ِعْنَدما َسَقُط
 يُیَحذِّرُرُهْم ِمَن ااالْبِتعادِد َعْن وَوَصايیا ااِهللاَفإنَُّه . ِلَذِلَك أَأْغَرااُهُم االَمِلُك باالقق بالنِّساِء االُموآآِبيیَّاتت

َكَما أَأَمَرِني االرَّببُّ إِإلِهي، ِلَكْي َتْعَمُلواا َقْد َعلَّْمُتُكْم َفَرااِئَض وَوأَأْحَكاًما وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم: ". االُقدُّووسس
". وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإننَّ هَكَذاا ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنُتْم دَدااِخُلونَن إِإَليْیَها ِلَكْي َتْمَتِلُكوَها. َفاْحَفُظواا وَوااْعَمُلواا

 أَأْعيُیِن االشُّعوبِب ااُألخرىى َفَتْعَلُم ِتْلَك االشُّعوبُبوَوَتَميیًُّزاا في  َتَمسَُّكُهْم ِبَوَصايیا االرَّببِّ َسيُیْعِطيیُهْم ِحْكَمًة
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبَكالمِم االسَّيیِِّد االَمسيیِح إإذْذ َقالل: َعَظَمَة إإَلِهِهِم االَّذيي أَأْعطاُهْم َهِذهِه االَوَصايیا. 

ٌة َعَلى َجَبل، وَوَال يُیوِقُدوونَن ِسَرااًجا وَويَیَضُعوَنُه أَأْنُتْم ُنورُر ااْلَعاَلِم. َال يُیْمِكُن أَأنْن ُتْخَفى َمِديیَنٌة َمْوُضوَع"
 َتْحَت ااْلِمْكيَیالِل، َبْل َعَلى ااْلَمَنارَرةِة َفيُیِضيُء ِلَجِميیِع االَِّذيیَن ِفي ااْلَبيْیِت. َفْليُیِضْئ ُنورُرُكْم هَكَذاا ُقدَّاامَم

". ُم االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِتاالنَّاسِس، ِلَكْي يَیَروْواا أَأْعَماَلُكُم ااْلَحَسَنَة، وَويُیَمجُِّدوواا أَأَباُك  
 

-9وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا للشَّْعِب في ااألْعداادد  14:  
 

إِإنََّما ااْحَتِرزْز وَوااحَفْظ َنْفَسَك ِجداا ِلَئالَّ َتْنَسى ااُألُمورَر االَِّتي أَأْبَصَرتْت َعيْیَناكَك، «
َحيَیاِتَك. وَوَعلِّْمَها أَأوْوَالدَدكَك وَوأَأوْوَالدَد أَأوْوَالدِدكَك. ِفي وَوِلَئالَّ َتُزوولَل ِمْن َقْلِبَك ُكلَّ أَأيیَّامِم 

ااْليَیْومِم االَِّذيي وَوَقْفَت ِفيیِه أَأَمامَم االرَّببِّ إِإلِهَك ِفي ُحورِريیَب ِحيیَن َقالَل ِلي االرَّببُّ: 
مِم االَِّتي ااْجَمْع ِلي االشَّْعَب َفُأْسِمَعُهْم َكَالِمي، ِليَیَتَعلَُّمواا أَأنْن يَیَخاُفوِني ُكلَّ ااَأليیَّا

َفَتَقدَّْمُتْم وَووَوَقْفُتْم ِفي أَأْسَفِل  ُهْم ِفيیَها أَأْحيَیاٌء َعَلى ااَألرْرضِض، وَويُیَعلُِّمواا أَأوْوَالدَدُهْم.
ااْلَجَبِل، وَوااْلَجَبُل يَیْضَطِرمُم ِبالنَّارِر إِإَلى َكِبِد االسََّماِء، ِبَظَالمٍم وَوَسَحابٍب وَوَضَبابٍب. 

االنَّارِر وَوأَأْنُتْم َساِمُعونَن َصْوتَت َكَالمٍم، وَولِكْن َلْم َتَروْواا َفَكلََّمُكُم االرَّببُّ ِمْن وَوَسِط 
ُصورَرةًة َبْل َصْوًتا. وَوأَأْخَبَرُكْم ِبَعْهِدهِه االَِّذيي أَأَمَرُكْم أَأنْن َتْعَمُلواا ِبِه، ااْلَكِلَماتِت 

ْقِت أَأنْن ااْلَعَشِر، وَوَكَتَبُه َعَلى َلْوَحْي َحَجٍر. وَوإِإيیَّايَي أَأَمَر االرَّببُّ ِفي ذذِلَك ااْلَو
أُأَعلَِّمُكْم َفَرااِئَض وَوأَأْحَكاًما ِلَكْي َتْعَمُلوَها ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنُتْم َعاِبُروونَن 

إِإَليْیَها ِلَتْمَتِلُكوَها.   
 

. وَوأأْحفادِدنا أأيْیًضاوَوَنرىى ُهنا، يیا أأْصدقائي، أَأَهِميیََّة َتْعليیِم وَوَصايیا االرَّببِّ ألووالدِدنا    
 

-15ُمْوَسى في ااألْعداادد يَیَتَحدَّثُث ُثمَّ   َفِعْنَدما َظَهَر ااُهللا َلُهْم َعْن َتْحريیِم ِعبادَدةِة ااألوْوثانن.  24
َعلى االَجَبِل في ُحْورريیب ِليُیْعِطيَیُهْم االَوَصايیا وَواالنَّاموسَس، َلْم يَیْظَهْر َلُهْم ِبُصْورَرةٍة أأوْو َشْكٍل َما، َبْل 

َنارٌر ... َألننَّ االرَّببَّ وَوْفًقا ِلَتَخيیُّالِتِهْم "ْم أأنْن يُیَصوِّرُروواا ااَهللا َسِمُعواا َصْوَتُه َفَقط. ِلَذِلَك، ال يَیجوزُز َلُه
  ."آآِكَلٌة، إِإلٌه َغيُیورٌر

 
-25وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم في ااألْعداادد   31:  
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إِإذَذاا وَوَلْدُتْم أَأوْوَالدًداا وَوأَأوْوَالدَد أأوْوالدٍد، وَوأَأَطْلُتُم االزََّمانَن ِفي ااَألرْرضِض، وَوَفَسْدُتْم 
وَوَصَنْعُتْم ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا ُصورَرةَة َشْيٍء مَّا، وَوَفَعْلُتُم االشَّرَّ ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ 

إِإلِهُكْم ِإلَغاَظِتِه، أُأْشِهُد َعَليْیُكُم ااْليَیْومَم االسََّماَء وَوااَألرْرضَض أَأنَُّكْم َتِبيیُدوونَن َسِريیًعا 
ننَّ إِإَليْیَها ِلَتْمَتِلُكوَها. َال ُتِطيیُلونَن ااَأليیَّامَم َعِن ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنُتْم َعاِبُروونَن ااُألرْردُد

َعَليْیَها، َبْل َتْهِلُكونَن َال َمَحاَلَة. وَويُیَبدِّدُدُكُم االرَّببُّ ِفي االشُُّعوبِب، َفَتْبَقْونَن َعَددًداا 
َصْنَعَة  َقِليیًال َبيْیَن ااُألَمِم االَِّتي يَیُسوُقُكُم االرَّببُّ إِإَليْیَها. وَوَتْصَنُعونَن ُهَناكَك آآِلَهًة

أَأيْیِديي االنَّاسِس ِمْن َخَشٍب وَوَحَجٍر ِممَّا َال يُیْبِصُر وَوَال يَیْسَمُع وَوَال يَیْأُكُل وَوَال يَیُشمُّ. 
ُثمَّ إِإنْن َطَلْبَت ِمْن ُهَناكَك االرَّببَّ إِإلَهَك َتِجْدهُه إِإذَذاا ااْلَتَمْسَتُه ِبُكلِّ َقْلِبَك وَوِبُكلِّ 

وَوأَأَصاَبْتَك ُكلُّ هِذهِه ااُألُمورِر ِفي آآِخِر ااَأليیَّامِم، َتْرجُع  َنْفِسَك. ِعْنَدَما ُضيیَِّق َعَليْیَك
إِإَلى االرَّببِّ إِإلِهَك وَوَتْسَمُع ِلَقْوِلِه، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك إِإلٌه رَرِحيیٌم، َال يَیْتُرُكَك وَوَال 

يُیْهِلُكَك وَوَال يَیْنَسى َعْهَد آآَباِئَك االَِّذيي أَأْقَسَم َلُهْم َعَليْیِه.  
 

وَوَضَع ااُهللا في َقْلِب ااإلْنسانِن َشْوًقا ِلِعبادَدِتِه. وَوَلِكْن ِبَسَبِب ُسقوطِط ااإلْنسانِن في االَخِطيیَِّة،  َفَقْد 
يَیَشاُءوونن. يَیْعُبدوونَن االَمْخلوقاتت. وَوُهناكَك َمْن َصَنُعواا َتماثيیَل َصوَّرُروواا ااَهللا فيیها َكَما االنَّاسُس رَرااحَح 

وَوُهَو ااإلَلُه  ،أأييَّ آآِلَهٍة أأخرىى ألنَّها زَزااِئَفة. َفُهناكَك إإَلٌه َحقيیقيٌّ وَوااِحٌد َفَقْط وَوَلِكنَّ ااَهللا ال يُیريیُدنا أأنْن َنْعُبَد
َة االَّذيي أَأْعَلَن َعْن ذَذااِتِه َلنا في االِكتابِب االُمَقدَّسس. ِلَذِلَك، َنْقَرأأ في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا أأننَّ االَمْرأأةَة االسَّاِمِريیَّ

وواا ِفي هَذاا ااْلَجَبِل، وَوأَأْنُتْم َتُقوُلونَن إِإننَّ ِفي أأوورُرَشِليیَم ااْلَمْوِضَع االَِّذيي آآَباؤُؤَنا َسَجُدَقاَلْت ِليَیسوعع: "
يَیا ااْمَرأَأةُة، َصدِِّقيیِني أَأنَُّه َتأِتي َساَعٌة، َال ِفي هَذاا ". وَوَلِكنَُّه أَأجاَبها َقاِئًلا: "يَیْنَبِغي أَأنْن يُیْسَجَد ِفيیِه

ُدوونَن ِلآلبِب. أَأْنُتْم َتْسُجُدوونَن ِلَما َلْسُتْم َتْعَلُمونَن، أَأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما ااْلَجَبِل، وَوَال ِفي أأوورُرَشِليیَم َتْسُج
 َنْعَلُم . َألننَّ ااْلَخَالصَص ُهَو ِمَن ااْليَیُهودِد. وَولِكْن َتأِتي َساَعٌة، وَوِهَي ااآلنَن، ِحيیَن االسَّاِجُدوونَن ااْلَحِقيیِقيیُّونَن

قِّ، َألننَّ ااآلبَب َطاِلٌب ِمْثَل هُؤَالِء االسَّاِجِديیَن َلُه. اَاُهللا رُرووحٌح. وَواالَِّذيیَن يَیْسُجُدوونَن ِلآلبِب ِبالرُّووحِح وَوااْلَح
". يَیْسُجُدوونَن َلُه َفِبالرُّووحِح وَوااْلَحقِّ يَیْنَبِغي أَأنْن يَیْسُجُدوواا  

 
وَوَقْد َكانَن االَكالمُم االَّذيي َتَكلََّم ِبِه ُمْوَسى ُهنا ُنبوَءةًة َعْن إإْخفاقِق َبني إإْسراائيیَل في ااتِّباعِع  

. وَوَلِكنَّ وَوِبَسَبِب َعَدمِم ااتِّباِعِهْم وَوَصايیا االرَّببِّ الِحًقا، َسَمَح ااُهللا ِبَسْبيِیِهْم وَوَتَشتُِّتِهْموَوَصايیا االرَّببِّ. 
ُثمَّ إِإنْن َطَلْبَت ِمْن ُهَناكَك االرَّببَّ إِإلَهَك َتِجْدهُه إِإذَذاا ااْلَتَمْسَتُه ِبُكلِّ ِبَأماَنِة ااِهللا َفيَیقولُل َلُهْم: "ُمْوَسى يُیَذكُِّرُهْم 

ى َقْلِبَك وَوِبُكلِّ َنْفِسَك. ِعْنَدَما ُضيیَِّق َعَليْیَك وَوأَأَصاَبْتَك ُكلُّ هِذهِه ااُألُمورِر ِفي آآِخِر ااَأليیَّامِم، َتْرجُع إِإَل
إِإلِهَك وَوَتْسَمُع ِلَقْوِلِه، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك إِإلٌه رَرِحيیٌم، َال يَیْتُرُكَك وَوَال يُیْهِلُكَك وَوَال يَیْنَسى َعْهَد  االرَّببِّ

".آآَباِئَك االَِّذيي أَأْقَسَم َلُهْم َعَليْیِه  
 

-32وَوُهَو يُیَتاِبُع َكالَمُه َقاِئًلا في ااألْعداادد   40:  
 

ووَلى االَِّتي َكاَنْت َقْبَلَك، ِمَن ااْليَیْومِم االَِّذيي َخَلَق ااُهللا ِفيیِه َفاْسَألْل َعِن ااَأليیَّامِم ااُأل
ااِإلْنَسانَن َعَلى ااَألرْرضِض، وَوِمْن أَأْقَصاِء االسََّماِء إِإَلى أَأْقَصاِئَها. َهْل َجَرىى ِمْثُل 

َتَكلَُّم هَذاا ااَألْمِر ااْلَعِظيیِم، أَأوْو َهْل ُسِمَع َنِظيیُرهُه؟ َهْل َسِمَع َشْعٌب َصْوتَت ااِهللا يَی
ِمْن وَوَسِط االنَّارِر َكَما َسِمْعَت أَأْنَت، وَوَعاشَش؟ أَأوْو َهْل َشَرعَع ااُهللا أَأنْن يَیْأِتَي وَويَیْأُخَذ 
ِلَنْفِسِه َشْعًبا ِمْن وَوَسِط َشْعٍب، ِبَتَجارِربَب وَوآآيَیاتٍت وَوَعَجاِئَب وَوَحْربٍب وَويَیٍد َشِديیَدةٍة 
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َل ُكلِّ َما َفَعَل َلُكُم االرَّببُّ إِإلُهُكْم ِفي وَوذِذرَرااعٍع رَرِفيیَعٍة وَوَمَخاوِوفَف َعِظيیَمٍة، ِمْث
ِمْصَر أَأَمامَم أَأْعيُیِنُكْم؟ إِإنََّك َقْد أُأرِريیَت ِلَتْعَلَم أَأننَّ االرَّببَّ ُهَو ااِإللُه. َليْیَس آآَخَر 

ِمَن االسََّماِء أَأْسَمَعَك َصْوَتُه ِليُیْنِذرَركَك، وَوَعَلى ااَألرْرضِض أَأرَرااكَك َنارَرهُه ِسَوااهُه. 
، وَوَسِمْعَت َكَالَمُه ِمْن وَوَسِط االنَّارِر. وَوَألْجِل أَأنَُّه أَأَحبَّ آآَباَءكَك وَوااْخَتارَر ااْلَعِظيیَمَة

َنْسَلُهْم ِمْن َبْعِدِهْم، أَأْخَرَجَك ِبَحْضَرِتِه ِبُقوَِّتِه ااْلَعِظيیَمِة ِمْن ِمْصَر، ِلَكْي يَیْطُردَد 
ِتَي ِبَك وَويُیْعِطيَیَك أَأرْرَضُهْم َنِصيیًبا ِمْن أَأَماِمَك ُشُعوًبا أَأْكَبَر وَوأَأْعَظَم ِمْنَك، وَويَیْأ

َكَما ِفي هَذاا ااْليَیْومِم. َفاْعَلِم ااْليَیْومَم وَورَرددِّدْد ِفي َقْلِبَك أَأننَّ االرَّببَّ ُهَو ااِإللُه ِفي 
االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَعَلى ااَألرْرضِض ِمْن أَأْسَفُل. َليْیَس ِسَوااهُه. وَوااْحَفْظ َفَرااِئَضُه 

ي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَكْي يُیْحَسَن إِإَليْیَك وَوإِإَلى أَأوْوَالدِدكَك ِمْن وَووَوَصايَیاهُه االَِّت
َبْعِدكَك، وَوِلَكْي ُتِطيیَل أَأيیَّاَمَك َعَلى ااَألرْرضِض االَِّتي االرَّببُّ إِإلُهَك يُیْعِطيیَك إِإَلى ااَألَبِد.  

 
َذكُِّر االشَّْعَب ِبأننَّ االرِّعايَیَة االَّتي أَأَحاَطُهُم االرَّببُّ ِبها وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ ُمْوَسى يُی 

ااُألمورِر ِمْن ِخاللِل َجِليیا وَوَقْد َظَهَر ذَذِلَك وَوال َمثيیَل َلها َبيْیَن االشُّعوبِب ااُألخرىى.  َفريیَدةٌةِهَي رِرَعايَیٌة 
ِهْم في االَبرِّيیَّة. وَوُهَو َلْم يَیْفَعْل ذَذِلَك ألييِّ االُمْرِعَبِة االَّتي أَأْجرااها في ِمْصَر، وَوِمْن ِخاللِل ِعنايَیِتِه ِب

يُیؤِمُنواا ِبِه وَويیتَِّكُلواا َلُهْم. وَوَقْد َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن  َشْيٍء َصاِلٍح ِفيْیِهْم، َبْل ِلِكْي يُیْظِهَر ِنْعَمَتُه وَوَمَحبََّتُه
. ُه ااُهللا االَوحيیُد االَحقيیقيُّإإليیِه ألنَّأأنْن يَیُقودُدوواا االشُّعوبَب االَوَثِنيیََّة َعَليْیِه، وَو  

 
-41: 4َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة ُثمَّ  االضَّفَِّة االشَّْرِقيیَِّة ِفي  َمْلَجٍأ َثَالثَث ُمُدنِنأأننَّ ُمْوَسى أَأْفَرزَز  43

َتَحدَّْثنا َعْن ُمُدنِن وَوَقْد ِلَنْهِر ااُألرْردُدننِّ َحيْیُث ااْسَتَقرَّ ِسْبُط رَرأأووبيین وَوِسْبُط َجادد وَوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّى. 
يَیكوُنواا َقْد دَدَخُلواا وَوألننَّ َبني إإْسراائيیَل َلْم  .وَوذَذَكْرنا أأنَّها َكاَنْت ِستَّ ُمُدنٍن االَمْلَجِأ في َحْلَقٍة َساِبَقٍة

َتْعيیيیُن وَوفي وَوْقٍت الِحٍق، َتمَّ  أأرْرضَض َكْنعانَن َبْعد، َفَقْد َعيیََّن ُمْوَسى َثالثَث ُمُدنٍن في َشْرقِق ااُألرْردُدننِّ.
. ِلَتكونَن ُمُدنَن َمْلَجأ أأخرىى في االضَّفَِّة االَغْرِبيیَّة َثالثِث ُمُدنٍن  

 
:49 -44وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ااألْعداادد    

 
وَوهِذهِه ِهَي االشَِّريیَعُة االَِّتي وَوَضَعَها ُموَسى أَأَمامَم َبِني إِإْسَرااِئيیَل. هِذهِه ِهَي 
االشََّهادَدااتُت وَوااْلَفَرااِئُض وَوااَألْحَكامُم االَِّتي َكلََّم ِبَها ُموَسى َبِني إِإْسَرااِئيیَل ِعْنَد 

َل َبيْیِت َفُغورَر، ِفي ُخُرووِجِهْم ِمْن ِمْصَر ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ ِفي ااْلِجَوااِء ُمَقاِب
أَأرْرضِض ِسيیُحونَن َمِلِك ااَألُمورِريیِّيیَن االَِّذيي َكانَن َساِكًنا ِفي َحْشُبونَن، االَِّذيي َضَرَبُه 
ُموَسى وَوَبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِعْنَد ُخُرووِجِهْم ِمْن ِمْصَر وَوااْمَتَلُكواا أَأرْرَضُه وَوأَأرْرضَض 

، االلََّذيْیِن ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ َنْحَو ُشُرووقِق ُعوجٍج َمِلِك َباَشانَن، َمِلَكِي ااَألُمورِريیِّيیَن
االشَّْمِس. ِمْن َعُرووِعيیَر االَِّتي َعَلى َحاَفِة وَواادِديي أَأرْرُنونَن إِإَلى َجَبِل ِسيیُئونَن 
االَِّذيي ُهَو َحْرُمونُن وَوُكلَّ ااْلَعَرَبِة ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ َنْحَو االشُُّرووقِق إِإَلى َبْحِر 

ُسُفوحِح ااْلِفْسَجِة.ااْلَعَرَبِة َتْحَت   
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ااْنَتَهِت االثَّاِنيَیِة. َفَقِد َتْمهيیٌد ِلِعَظِة ُمْوَسى ِهَي ااآلنَن وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألْعداادَد االَّتي َقَرأأناها  
 49إإلى  44ِبِنهايَیِة االَعَددِد االثَّاِلِث وَوااألرْرَبعيیَن ِمَن ااألْصحاحِح االرَّااِبِع. أأمَّا ااألْعداادُد ِمْن  االِعَظُة ااألوولى

في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین! َنْبَتِدئُئ ِبِدررااَسِتها َمًعاَفإنَّها ُتَمهُِّد ِلِعَظِتِه االثَّاِنيَیِة االَّتي َس  
 

[االخاتمة]  
مم االبرنامج)(ُمَقدِّ  

إإننَّ َشريیَعَة االرَّببِّ َتَهُب َحيیاةًة ِلُكلِّ َمْن يَیْعَمُل ِبها. َفَهذاا ُهَو َما أأكََّدهُه ُمْوَسى ِلَبني إإْسراائيیَل. 
 االَمْزمورِر االتَّاِسعفي َفَنْحُن َنْقَرأُأ وَوَهذاا ُهَو َما يُیؤكُِّدهُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس ِبُمْجَمِلِه ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا. 

َناُموسُس االرَّببِّ َكاِمٌل يَیُرددُّ االنَّْفَس. َشَهادَدااتُت االرَّببِّ َصادِدَقٌة ُتَصيیُِّر ااْلَجاِهَل َحِكيیًما. وَوَصايَیا َعَشر: "
َبِد. َلى ااَألاالرَّببِّ ُمْسَتِقيیَمٌة ُتَفرِّحُح ااْلَقْلَب. أَأْمُر االرَّببِّ َطاِهٌر يُیِنيیُر ااْلَعيْیَنيْیِن. َخْوفُف االرَّببِّ َنِقيٌّ َثاِبٌت إِإ

ِر أَأْحَكامُم االرَّببِّ َحقٌّ َعادِدَلٌة ُكلَُّها. أَأْشَهى ِمَن االذََّهِب وَوااِإلْبِريیِز ااْلَكِثيیِر، وَوأَأْحَلى ِمَن ااْلَعَسِل وَوَقْط
".االشَِّهادِد. أَأيْیًضا َعْبُدكَك يُیَحذَّرُر ِبَها، وَوِفي ِحْفِظَها َثَواابٌب َعِظيیٌم  

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمِفوَو

. ِ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.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ وَويَیْحَفَظَك في رِرضاهه. وَوَصالُتنا 

ُقدُّووسٌس وَويُیريیُدنا أأنْن َنكونَن ِقدِّيیسيین. إإَلٌه ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْسُلَك في َحيیاةِة االِبرِّ وَواالَقدااَسِة ألننَّ االرَّببَّ 
 ِلَكْي يَیَروْواا أَأْعَماَلَكللنَّاسِس ِمْن َحْوِلَك َساِطًعا أأنْن َتكونَن َحيیاُتَك ُنْورًراا وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف. االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتت االَحَسَنَة وَويُیَمجُِّدوواا أَأَباكَك  
 


