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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 5:1–6:25 25: 6 – 1: 5 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us101# 597م: 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  االَخاِمِسااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
 ،َفَما َنْرجوهُه ِمْنَك ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة،االتَّْثِنيَیةِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

ِمْن َنْحِو وَوَقْد َكانَن َشْوقُق َقْلِب ااِهللا َسْوفَف َنَرىى في َحْلَقِة االيَیْومم أَأِهِميیََّة َكِلَمِة ااِهللا ِلَحيیاِتنا. 
يَیا َليْیَت َقْلَبُهْم اهُه وَويَیْعَمُلواا ِبها. ِلذاا فإنَُّه يَیقولُل ِلُمْوَسى: "َشْعِبِه في االَعْهِد االَقديیِم ُهَو أأنْن يَیَتَعلَُّمواا وَوَصايی

ْم َكانَن هَكَذاا ِفيیِهْم َحتَّى يَیتَُّقوِني وَويَیْحَفُظواا َجِميیَع وَوَصايَیايَي ُكلَّ ااَأليیَّامِم، ِلَكْي يَیُكونَن َلُهْم وَوَألوْوَالدِدِه
ِب ااِهللا ِمْن َنْحِونا َجميیًعا.َقْل ". وَوما زَزاالَل َهذاا ُهَو َشْوقُقَخيْیٌر إِإَلى ااَألَبِد  

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

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَخاِمِسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 5َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   (َعلى ِلسانِن ُمْوَسى): 5  

 
اِاْسَمْع يَیا إِإْسَرااِئيیُل ااْلَفَرااِئَض «وَودَدَعا ُموَسى َجِميیَع إِإْسَرااِئيیَل وَوَقالَل َلُهْم: 

وَوااَألْحَكامَم االَِّتي أَأَتَكلَُّم ِبَها ِفي َمَساِمِعُكُم ااْليَیْومَم، وَوَتَعلَُّموَها وَوااْحَتِرزُزوواا 
رِريیَب. َليْیَس َمَع آآَباِئَنا َقَطَع ِلَتْعَمُلوَها. اَالرَّببُّ إِإلُهَنا َقَطَع َمَعَنا َعْهًداا ِفي ُحو

االرَّببُّ هَذاا ااْلَعْهَد، َبْل َمَعَنا َنْحُن االَِّذيیَن ُهَنا ااْليَیْومَم َجِميیُعَنا أَأْحيَیاٌء. وَوْجًها ِلَوْجٍه 
ْم َتَكلََّم االرَّببُّ َمَعَنا ِفي ااْلَجَبِل ِمْن وَوَسِط االنَّارِر. أَأَنا ُكْنُت وَوااِقًفا َبيْیَن االرَّببِّ وَوَبيْیَنُك
ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت ِلَكْي أُأْخِبَرُكْم ِبَكَالمِم االرَّببِّ، َألنَُّكْم ِخْفُتْم ِمْن أَأْجِل االنَّارِر، وَوَلْم 

َتْصَعُدوواا إِإَلى ااْلَجَبِل.   
 

َبني إإْسراائيیَل إإلى أأنْن يَیْسَمُعواا يَیْدُعو فيیها االَّتي  َتْبَدأأ ِعَظُة ُموَسى االثَّاِنيَیة ِبَهِذهِه االَكِلماتِت 
َليْیَتنا َجميیًعا، يیا أأِحبَّائي، يَیا وَو. في َحيیاِتِهْم يُیَطبِّقوهاوَوأأنْن  ، وَوأأنْن يَیَتَعلَُّموها،َفرااِئَض االرَّببِّ وَوأأْحكاَمُه

هُه ِبأننَّ االرَّببَّ َقَطَع َعْهَدُمْوَسى . وَويُیَذكُِّرُهْم االيَیْوِميیَّة ، وَوَنْفَهمها، وَوُنَطبِّقها في َحيیاِتناَنْقَرأأ َكِلَمَة االرَّببِّ
االَعِليِّ وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّه َكانَن َشاِهًداا َعلى ُحُضورِر ااِهللا  َكما َقَطَعُه َمَع آآباِئِهْم. َمَعُهْم َشْخِصيیا

. ِلَذِلَك آآَنذااكك االنَّارِروَوَكالِمِه َمَع االشَّْعِب، وَوأأنَُّه َكانَن وَوِسيْیًطا َبيْیَنُهْم وَوَبيْیَن ااِهللا ألنَُّهْم َخاُفواا ِمْن َمْنَظِر 
. شَّْعِبللَنَقَلها وَوَسِمَع االَوَصايیا وَواالشَّريیَعَة ُثمَّ االَجَبِل َفَقِد َصِعَد وَوْحَدهُه إإلى   

 
-6ي ااآليیاتت ِفوَو  ذَذاِاِكًراا االَوَصايیا االَعْشَر االَّتي أَأْعَطاها االرَّببُّ ِلَبني يُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه ، 21

أأنْن َقَرأأناها وَودَدرَرْسَناها ِلْلَوَصايیا االَعْشِر االَّتي َسَبَق  ًصاُمَلخَّ ،َصديیقي االُمْسَتِمع، إإَليْیَكإإْسراائيیل. وَو
لَوِصيیَُّة ااَال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة أأْخَرىى أَأَماِمي. : االَوِصيیَُّة ااألوولىِمْن ِسْفِر االُخرووجج:  20ألْصحاحح في اا
ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض  َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما: االثَّاِنيَیة

 َال :االَوِصيیَُّة االثَّاِلَثة .ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد َلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ
: االَوِصيیَُّة االرَّااِبَعةَنَطَق ِباْسِمِه َباِطًال.  َتْنِطْق ِباْسِم االرَّببِّ إِإلِهَك َباِطًال، َألننَّ االرَّببَّ َال يُیْبِرئُئ َمْن

َال َتْقُتْل. : االَوِصيیَُّة االسَّادِدَسة .أَأْكِرمْم أَأَباكَك وَوأأمََّك: االَوِصيیَُّة االَخاِمَسةااذْذُكْر يَیْومَم االسَّْبِت ِلُتَقدَِّسُه. 
َال َتْشَهْد َعَلى َقِريیِبَك : االَوِصيیَُّة االتَّاِسَعةَال َتْسِرقْق. : االَوِصيیَُّة االثَّاِمَنةَال َتْزنِن. : االَوِصيیَُّة االسَّاِبَعة

َال َتْشَتِه َبيْیَت َقِريیِبَك. َال َتْشَتِه ااْمَرأَأةَة َقِريیِبَك، وَوَال َعْبَدهُه، وَوَال : االَوِصيیَُّة االَعاِشَرةةَشَهادَدةَة زُزوورٍر. 
ا ِلَقِريیِبَك.أَأَمَتُه، وَوَال َثْورَرهُه، وَوَال ِحَمارَرهُه، وَوَال َشيْیًئا ِممَّ  

 
:22االَعَددد ُمْوَسى للشَّْعِب في ُثمَّ يَیقولُل   

 
هِذهِه ااْلَكِلَماتُت َكلََّم ِبَها االرَّببُّ ُكلَّ َجَماَعِتُكْم ِفي ااْلَجَبِل ِمْن وَوَسِط االنَّارِر 

وَواالسََّحابِب وَواالضََّبابِب، وَوَصْوتٍت َعِظيیٍم وَوَلْم يَیِزدْد. وَوَكَتَبَها َعَلى َلْوَحيْیِن ِمْن 
  َجٍر وَوأَأْعَطاِني إِإيیَّاَها.َح
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ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، أأنَّها يَیقولُل ُمْوَسى ِلَبني إإْسراائيیَل إإننَّ االرَّببَّ َتَكلََّم ِبَهِذهِه االَكِلماتِت "وَوَلْم يَیِزدْد". 
وَوِهَي االَكِلماتُت االَّتي أأْعطاها ااُهللا َلُه َمْكُتوَبًة َعلى َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجر ِعْنَدما َظَهَر َعلى االَجَبل. 

دُدوْونَن زِزيیادَدةة.  َكِلماتُت ااِهللا  
 

-23في ااألْعداادد ُمْوَسى للشَّْعِب ُثمَّ يَیقولُل  27:  
 

َفَلمَّا َسِمْعُتُم االصَّْوتَت ِمْن وَوَسِط االظََّالمِم، وَوااْلَجَبُل يَیْشَتِعُل ِبالنَّارِر، َتَقدَّْمُتْم إِإَليَّ، 
وَوُقْلُتْم: ُهَوذَذاا االرَّببُّ إِإلُهَنا َقْد أَأرَرااَنا َمْجَدهُه َجِميیُع رُرؤَؤَساِء أَأْسَباِطُكْم وَوُشيُیوُخُكْم 

وَوَعَظَمَتُه، وَوَسِمْعَنا َصْوَتُه ِمْن وَوَسِط االنَّارِر. هَذاا ااْليَیْومَم َقْد رَرأَأيْیَنا أَأننَّ ااَهللا يُیَكلُِّم 
يیَمَة َتْأُكُلَنا. إِإنْن ااِإلْنَسانَن وَويَیْحيَیا. وَوأَأمَّا ااآلنَن َفِلَماذَذاا َنُموتُت؟ َألننَّ هِذهِه االنَّارَر ااْلَعِظ

ُعْدَنا َنْسَمُع َصْوتَت االرَّببِّ إِإلِهَنا أَأيْیًضا َنُموتُت. َألنَُّه َمْن ُهَو ِمْن َجِميیِع ااْلَبَشِر 
َتَقدَّمْم أَأْنَت  االَِّذيي َسِمَع َصْوتَت ااِهللا ااْلَحيِّ يَیَتَكلَُّم ِمْن وَوَسِط االنَّارِر ِمْثَلَنا وَوَعاشَش؟

ولُل َلَك االرَّببُّ إِإلُهَنا، وَوَكلِّْمَنا ِبُكلِّ َما يُیَكلُِّمَك ِبِه االرَّببُّ إِإلُهَنا، وَوااْسَمْع ُكلَّ َما يَیُق
َفَنْسَمَع وَوَنْعَمَل.   

 
َسِمُعواا وَو )ِحيْیَن َظَهَر َعلى االَجَبِل ِبنارٍر وَوَضبابٍب(ِعْنَدما رَرأأىى َبُنو إإْسراائيیَل َعَظَمَة ااِهللا  

ُثمَّ يُیْخِبُرُهْم ِبما ُبواا ِمْن ُمْوَسى أأنْن يَیِقَف أأمامَم ااِهللا وَويَیَتَكلََّم َمَعُه َصْوَتُه، َخاُفواا َخْوًفا َعظيیًما وَوَطَل
يُیريیُدهُه االرَّببُّ ِمْنُهم.   

 
-28يَیقولُل ُمْوَسى في ااألْعداادد ُثمَّ   31 :  

 
َفَسِمَع االرَّببُّ َصْوتَت َكَالِمُكْم ِحيیَن َكلَّْمُتُموِني وَوَقالَل ِلي االرَّببُّ: َسِمْعُت َصْوتَت 
َكَالمِم هُؤَالِء االشَّْعِب االَِّذيي َكلَُّموكَك ِبِه. َقْد أَأْحَسُنواا ِفي ُكلِّ َما َتَكلَُّمواا. يَیا َليْیَت 

يَیْحَفُظواا َجِميیَع وَوَصايَیايَي ُكلَّ ااَأليیَّامِم، َقْلَبُهْم َكانَن هَكَذاا ِفيیِهْم َحتَّى يَیتَُّقوِني وَو
ِلَكْي يَیُكونَن َلُهْم وَوَألوْوَالدِدِهْم َخيْیٌر إِإَلى ااَألَبِد. اِاذْذَهْب ُقْل َلُهْم: اارْرِجُعواا إِإَلى 
ِخيَیاِمُكْم. وَوأَأمَّا أَأْنَت َفِقْف ُهَنا َمِعي َفُأَكلَِّمَك ِبَجِميیِع ااْلَوَصايَیا وَوااْلَفَرااِئِض 

امِم االَِّتي ُتَعلُِّمُهْم َفيَیْعَمُلوَنَها ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأَنا أُأْعِطيیِهْم ِليَیْمَتِلُكوَها. وَوااَألْحَك  
 

إإذًذاا َفَقِد ااْمَتَدحَح ااُهللا َمخاَفَة االشَّْعِب َلُه وَوااْسِتْعداادَدُهْم ِلَطاَعِته. وَوكانَن َشْوقُق َقْلِب ااِهللا ُهَو أأنْن  
ى يَیتَُّقوهُه وَويَیْحَفُظواا َجميیَع وَوَصايیاهه ُكلَّ ااأليیَّامم. فاُهللا ال يُیريیُد ااْنِفعاالتٍت كونَن ُقلوبُب االشَّْعِب َهَكذاا َحتََّت

َلِكنَّنا ااِهللا ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمْن أأووالدِدهِه. وَوَلدىى وَوُهناكَك ُخطٌَّة َعظيیَمٌة وَوْقِتيیًَّة، َبْل يُیريیُد َمْوااِقَف َقْلِبيیًَّة َحقيیقيیَّة. 
ِلَذِلَك َفإنَّنا َنْقَرأأ في رِرساَلِة ذيي وَوَضَعُه ااُهللا ِلَحيیاِتنا ِبَسَبِب َعَدمِم َطاَعِتنا َلُه. َقْد ال ُنِصيْیُب االَهَدفَف االَّ

إإننَّ االَمْقُصودَد ُهنا ُهَو أأنْن وَوَلِكْن َما َمْعَنى ذَذِلك؟ . "أَأْنُفَسُكْم ِفي َمَحبَِّة ااِهللااْحَفُظواا : "21: 1يَیهوذذاا 
َنْحِرصَص َعلى االِحفاظِظ َعلى ُقْرِبنا ِمَن ااِهللا وَوااْلِتصاِقنا ِبِه ِلَكْي ُنْعطي ااَهللا َمجاًلا للَعَمِل في َحيیاِتنا 

ِلَكْي ْظِهَر َلنا َهِذهِه االَمَحبَّة. وَوَلِكْن َلنا. فاُهللا يُیِحبُّنا ُحبا َعظيیًما ِجداا وَويُیريیُد أأنْن يُی ِهَمَحبَِّتوَوإإْظهارِر 
 ، وَوأأنْن ُنطيیَع َصْوَتُهوَوأأنْن َنْتَبَع َمشيیَئَتُه ،َمَعُهِفي وِوفاقٍق يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنكونَن َمَحبََّتُه، َنْخَتِبَر 
َألننَّ َعيْیَنِي االرَّببِّ َتُجوَالنِن ِفي ُكلِّ : "9: 16االثَّاني  ااأليیامم. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر أأْخبارِر وَووَوَصايیاهه
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ِلَذِلَك، إإذذاا َكانَن َقْلُبَك، يیا َصديیقي، َكاِمًلا َنْحَو ااِهللا ". االَِّذيیَن ُقُلوُبُهْم َكاِمَلٌة َنْحَوهُهااَألرْرضِض ِليَیَتَشدَّدَد َمَع 
ها)، َفإنَُّه َسيَیكونُن َمَعَك وَويُیبارِرُكَك. ُتطيیَعوَو وَوَصايیاهُه ُتِحبَّأأنْن (ِبَمْعنى   

 
ُمْوَسى للشَّْعِب:  االَخاِمِس ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة، يَیقولُلوَوفي ِختامِم ااألْصحاحِح   

 
َفاْحَتِرزُزوواا ِلَتْعَمُلواا َكَما أَأَمَرُكُم االرَّببُّ إِإلُهُكْم. َال َتِزيیُغواا يَیِميیًنا وَوَال يَیَسارًراا. ِفي 
َجِميیِع االطَِّريیِق االَِّتي أَأوْوَصاُكْم ِبَها االرَّببُّ إِإلُهُكْم َتْسُلُكونَن، ِلَكْي َتْحيَیْواا وَويَیُكونَن 

واا ااَأليیَّامَم ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي َتْمَتِلُكوَنَها.َلُكْم َخيْیٌر وَوُتِطيیُل  
 

َثباًتا. ِلَذِلَك َفإننَّ ُمْوَسى يُیَحذِّرُر َتْكريیًسا َقْلِبيیا، وَوأَأماَنًة، وَو ااإلْنسانِن َفالَحيیاةُة َمَع ااِهللا َتَتَطلَُّب ِمَن 
يُیْوِصيَیُهْم ِبأنْن يَیْسُلكواا في َجميیِع وَوَصايیا االرَّببِّ . وَوُهَو االشَّْعَب ِمْن ُخطورَرةِة االزَّيَیغانِن يَیميیًنا أأوْو يَیسارًراا

ِلَكْي يَیْحيَیْواا وَويَیكونَن َلُهْم َخيْیٌر.  
 

ِقرااَءةَة َما ُمَتاِبعيیَن وَوَنْنَتِقُل ااآلنَن، يیا أأْصِدقائي، إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة  
-1َقاَلُه ُمْوَسى ِلَبني إإْسراائيیَل في ااألْعداادد  5:  

 
وَوهِذهِه ِهَي ااْلَوَصايَیا وَوااْلَفَرااِئُض وَوااَألْحَكامُم االَِّتي أَأَمَر االرَّببُّ إِإلُهُكْم أَأنْن أُأَعلَِّمُكْم 
ِلَتْعَمُلوَها ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنُتْم َعاِبُروونَن إِإَليْیَها ِلَتْمَتِلُكوَها، ِلَكْي َتتَِّقَي االرَّببَّ 

ِه وَووَوَصايَیاهُه االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها، أَأْنَت وَوااْبُنَك إِإلَهَك وَوَتْحَفَظ َجِميیَع َفَرااِئِض
وَوااْبُن ااْبِنَك ُكلَّ أَأيیَّامِم َحيَیاِتَك، وَوِلَكْي َتُطولَل أَأيیَّاُمَك. َفاْسَمْع يَیا إِإْسَرااِئيیُل وَوااْحَتِرزْز 

إِإلُه آآَباِئَك ِفي  ِلَتْعَمَل، ِلَكْي يَیُكونَن َلَك َخيْیٌر وَوَتْكُثَر ِجداا، َكَما َكلََّمَك االرَّببُّ
اِاْسَمْع يَیا إِإْسَرااِئيیُل: االرَّببُّ إِإلُهَنا رَرببٌّ وَوااِحٌد. « أَأرْرضٍض َتِفيیُض َلَبًنا وَوَعَسًال.

َفُتِحبُّ االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك وَوِمْن ُكلِّ ُقوَِّتَك.   
 

َلها االرَّااِبِع وَواالَخاِمِس ِمْن َهذاا ااألْصحاحِح  َعَددَديْیِنفي اال االَواارِردَدةَة االَكِلماتِتوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  
وَوَقِد ااْسَتْخَدمَم ِعْنَد االيَیهودِد، وَوُهْم يُیَسمُّوَنها "ِشَماعع" (أأيِي: ااْسَمع) وَويُیَرددِّددووَنها دَدااِئًما.  َخاصٌَّة َمكاَنٌة

َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْصحاحِح االنَّاموسس.  يَیسوعُع َهِذهِه االَكِلماتِت وَووَوَصَفها بأنَّها االَوِصيیَُّة االُعْظَمى في
يَیا ُمَعلُِّم، "ِليُیَجرَِّبُه ِقاِئًال: أأننَّ وَوااِحًداا ِمَن االنَّاُموِسيیِّيیَن َسألَل يَیسوعَع االثَّاني وَواالِعْشريیَن ِمْن إإْنجيیِل َمتَّى 

 :تِت َهاَتيْیِن ااآليَیَتيْیِن وَوأأجاَبُه قاِئًلاَكِلما يَیُسوعُعوَوَقِد ااْقَتَبَس  "أَأيیَُّة وَوِصيیٍَّة ِهَي ااْلُعْظَمى ِفي االنَّاُموسِس؟
ُألووَلى ُتِحبُّ االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، وَوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، وَوِمْن ُكلِّ ِفْكِركَك. هِذهِه ِهَي ااْلَوِصيیَُّة اا"

".وَوااْلُعْظَمى  
 

وَواالَكِلَمُة ". االرَّببُّ إِإلُهَنا رَرببٌّ وَوااِحٌداِاْسَمْع يَیا إِإْسَرااِئيیُل: وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ االنَّصَّ يَیقولل: " 
–االِعْبِريیَُّة االُمَتْرَجَمُة "وَوااِحد" ُتشيیُر إإلى وَوْحدااِنيیَِّة ااِهللا االَجاِمَعِة  أأيْي إإلى ااِهللا ااآلبِب، وَوااالْبِن،  

َمْوجودٌد يُیْعِلُن أأنَُّه ٌد، َفإنَُّه ااَهللا وَوااِحاالِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْعِلُن ِبُوُضوحٍح َتاممٍّ أأننَّ َفَمَع أأننَّ وَواالرُّووحِح االُقُدسس. 
َبني إإْسراائيیَل أأنْن ااُهللا وَوَقْد أَأوْوَصى ااالْبُن، وَوااُهللا االرُّووحُح االُقُدسس.  ، وَوااُهللااآلبُب ااُهللا :في َثالَثِة أأقانيیم

– ِتِهْموَوِمْن ُكلِّ ُقوَُّنفوِسِهْم، وَوِمْن ُكلِّ ُقلوِبِهْم، ُكلِّ يُیِحبُّوهُه ِمْن  . أأيْي ِبُكلِّ ِكيیاِنِهْم   
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-6في ااألْعداادد وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه   االَكالمَم االَّذيي وَوجََّهُه االرَّببُّ ِلَبني إإْسراائيیل:  ُمْقَتِبًسا 9  

 
وَوْلَتُكْن هِذهِه ااْلَكِلَماتُت االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم َعَلى َقْلِبَك، وَوُقصََّها َعَلى 

وَوَتَكلَّْم ِبَها ِحيیَن َتْجِلُس ِفي َبيْیِتَك، وَوِحيیَن َتْمِشي ِفي االطَِّريیِق، أَأوْوَالدِدكَك، 
وَوِحيیَن َتَنامُم وَوِحيیَن َتُقومُم، وَواارْرُبْطَها َعَالَمًة َعَلى يَیِدكَك، وَوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبيْیَن 

.َعيْیَنيْیَك، وَوااْكُتْبَها َعَلى َقَوااِئِم أَأْبَواابِب َبيْیِتَك وَوَعَلى أَأْبَوااِبَك  
 

إإذًذاا َفَقْد أأوْوَصى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْحَفُظواا وَوَصايیاهُه في ُقلوِبِهْم، وَوأأنْن يَیُقصُّوها َعلى  
أأنْن يَیَتَكلَُّمواا ِبها ِحيْیَن يَیْجِلُسونَن في ُبيیوِتِهْم، وَوِحيْیَن يَیْمُشونَن في َقْد أَأوْوَصاُهْم أأيْیًضا وَو .أأوْوالدِدِهْم

وَوَقْد أأوْوَصاُهْم أأنْن يَیْرُبطوها َعالَمًة َعلى أأيْیِديَیُهْم وَوأأنْن يَیْجَعلوها االطَّريیِق، وَوِحيْیَن يَیَناُمونَن وَويَیقومونَن. 
ِهْم. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد أأوْوَصاُهْم َقوااِئِم أأْبوااِبااِبِهْم وَوأأْبوَعَصاِئَب َبيْیَن أَأْعيُیِنِهْم، وَوأأنْن يَیْكُتبوَها َعلى 

. ِبأْسِرها َحيیاتُهْماالِمْحَورَر االَّذيي َتُدوْورُر َحْوَلُه أأنْن َتكونَن وَوَصايیاهُه   
 

َكَتُبواا َفِهُمواا َكالمَم ااِهللا َهذاا بالَمْعنى االَحْرِفيِّ ال االرُّووِحيِّ. ِلَذِلَك َفَقْد  اا َكثيیريیَنيَیهودًد وَوَلِكنَّ
أأوْو وَوَضُعوها في ُجيیوبٍب  ِبَخطٍّ َصغيیٍر وَووَوَضُعوها في ِغالفٍف ِجْلِدييٍّ رَرَبُطوهُه َعلى أأيیادِديْیِهموَوَصايیاهُه 

، وَوبََّخ َهؤالِء وعُعيَیُسِعْنَدما َجاَء َخاصٍَّة َكاَنْت َتْحويیها االَعَصاِئُب االَّتي يَیَضُعوَنها َعلى رُرؤؤووِسِهْم. وَو
وَويُیْهِملونَن َجْوَهَرها.  ونَن ِبَحْرِفيیَِّة االَوِصيیَِّةاالَّذيیَن َكاُنواا يَیْهَتمُّ  

 
ِسْفًراا ِلَتْذكيیِرِهْم ِبَوَصايیا االرَّببِّ.  في وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت ِمْن َتارريیِخ َبني إإْسراائيیل، َكَتُبوااوَو 

وَوااِحٍد َقِريیَبُه، وَواالرَّببُّ أَأْصَغى ِحيیَنِئٍذ َكلََّم ُمتَُّقو االرَّببِّ ُكلُّ : "16: 3َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر َمالخي 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ". وَوَسِمَع، وَوُكِتَب أَأَماَمُه ِسْفُر َتْذَكَرةٍة ِللَِّذيیَن ااتَُّقواا االرَّببَّ وَوِلْلُمَفكِِّريیَن ِفي ااْسِمِه

باِهللا َتْنَشِغُل دَدااِئًما وَوُعقوَلنا نا َليْیَت ُقلوَبيَیا االَحديیَث َعِن إإَلِهنا االَحيِّ ُمِسرٌّ وَوُمْبِهٌج دَدااِئًما. ِلَذِلَك، 
، وَوِبَكِلَمِتِه، وَوبالَحديیِث َعْنُه. االَحيِّ  

 
-10: 6وَوُنتاِبُع ِقرااَءةَة َما َجاَء في ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة   19:  

 
وَوَمَتى أَأَتى ِبَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي َحَلَف آلَباِئَك إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق 
وَويَیْعُقوبَب أَأنْن يُیْعِطيَیَك، إِإَلى ُمُدنٍن َعِظيیَمٍة َجيیَِّدةٍة َلْم َتْبِنَها، وَوُبيُیوتٍت َمْمُلوَءةٍة ُكلَّ 
َخيْیٍر َلْم َتْمْألَها، وَوأَأَبآرٍر َمْحُفورَرةٍة َلْم َتْحِفْرَها، وَوُكُروومٍم وَوزَزيْیُتونٍن َلْم َتْغِرْسَها، 

ْنَسى االرَّببَّ االَِّذيي أَأْخَرَجَك ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر وَوأَأَكْلَت وَوَشِبْعَت، َفاْحَتِرزْز ِلَئالَّ َت
َال  ِمْن َبيْیِت ااْلُعُبودِديیَِّة. االرَّببَّ إِإلَهَك َتتَِّقي، وَوإِإيیَّاهُه َتْعُبُد، وَوِباْسِمِه َتْحِلُف.

 َتِسيیُروواا وَورَرااَء آآِلَهٍة أُأْخَرىى ِمْن آآِلَهِة ااُألَمِم االَِّتي َحْوَلُكْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهُكْم
إِإلٌه َغيُیورٌر ِفي وَوَسِطُكْم، ِلَئالَّ يَیْحَمى َغَضُب االرَّببِّ إِإلِهُكْم َعَليْیُكْم َفيُیِبيیَدُكْم َعْن 

وَوْجِه ااَألرْرضِض. َال ُتَجرُِّبواا االرَّببَّ إِإلَهُكْم َكَما َجرَّْبُتُموهُه ِفي َمسََّة. ااْحَفُظواا 
االَِّتي أَأوْوَصاُكْم ِبَها. وَوااْعَمِل  وَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهُكْم وَوَشَهادَدااِتِه وَوَفَرااِئِضِه

االصَّاِلَح وَوااْلَحَسَن ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ، ِلَكْي يَیُكونَن َلَك َخيْیٌر، وَوَتْدُخَل وَوَتْمَتِلَك 
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ااَألرْرضَض ااْلَجيیَِّدةَة االَِّتي َحَلَف االرَّببُّ آلَباِئَك أَأنْن يَیْنِفَي َجِميیَع أَأْعَدااِئَك ِمْن أَأَماِمَك. 
َم االرَّببُّ.َكَما َتَكلَّ  

 
 ااالْنِشغالِل ِبَخيْیرااتِت أأرْرضِض َكْنَعانَن ُخُطورَرةِة َنِجُد ُهنا أأننَّ االرَّببَّ يُیَحذِّرُر َبني إإْسراائيیَل ِمْن

يُیَذكُِّرُهْم ِبَمَحبَِّتِه َلُهْم وَويُیْوِصيیُهْم ِبأنْن يَیتَذكَُّروواا أأنَُّه ُهَو وَوُهَو . َعلى ِحسابِب َعالَقِتِهِم االشَّْخِصيیَِّة ِبِه
َجُهْم ِمْن أأرْرضِض االُعبودِديیَّة. ِمْن ِجَهٍة أأخرىى َفإنَُّه يُیَحذِّرُرُهْم ِمْن ُخُطورَرةِة ِعبادَدةِة ااألوْوثانِن االَّذيي أَأْخَر

يَیْحَفُظواا وَوَصايیاهُه وَوأأنْن يَیْعَمُلواا االصَّاِلَح في َعيْیَنيْیِه قاِئًلا َلُهْم إإنَُّه إإَلٌه َغيیورٌر. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن 
في ِتْلَك ااألرْرضض.  َكْي يَیكونَن َلُهْم َخيْیٌرِل  

 
وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم أأيْیًضا: "ال ُتَجرُِّبواا االرَّببَّ إإَلَهُكْم َكما َجرَّْبُتموهُه في َمسَّة". وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، 

 :ُخرووججَفَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االسَّاِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر اال يَیا َصديیقي، َما َحَدثَث في َمسَّة!
ِلَماذَذاا أَأْصَعْدَتَنا ِمْن «وَوَعِطَش ُهَناكَك االشَّْعُب إِإَلى ااْلَماِء، وَوَتَذمََّر االشَّْعُب َعَلى ُموَسى وَوَقاُلواا: "

االصَّْخَرةَة يَیْضِربَب وَوُهناكَك أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن  "ِمْصَر ِلُتِميیَتَنا وَوأَأوْوَالدَدَنا وَوَمَوااِشيَیَنا ِباْلَعَطِش؟
. َفَفَعَل ُموَسى هَكَذاا أَأَمامَم ُعيُیونِن ُشيُیوخِخ إِإْسَرااِئيیل. وَودَدَعا ااْسَم "َفيَیْخُرجُج ِمْنَها َماٌء ِليَیْشَربَب االشَّْعُب

ِمْن أَأْجِل ُمَخاَصَمِة َبِني إِإْسَرااِئيیَل، وَوِمْن أَأْجِل َتْجِرَبِتِهْم ِللرَّببِّ َقاِئِليیَن:  "َمسََّة وَوَمِريیَبَة"ااْلَمْوِضِع 
"ي وَوْسِطَنا االرَّببُّ أَأمْم َال؟أَأِف"  

 
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َحَدثَث ِعْنَدما َجرَّبَب االشَّيْیطانُن يَیسوعَع في ِبداايَیِة ِخْدَمِتِه  

يیَنِة إِإَلى االَمِد أَأَخَذ يَیُسوعَع إِإْبِليیَسأأننَّ إإْنجيیِل َمتَّى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن االَعَلِنيیَّة. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في 
إِإنْن ُكْنَت ااْبَن ااِهللا َفاْطَرحْح َنْفَسَك إِإَلى أَأْسَفُل، َألنَُّه " وَوَقالَل َلُه: االُمَقدََّسِة، وَوأَأوْوَقَفُه َعَلى َجَناحِح االَهيْیَكِل، 

وَوَلِكنَّ . "ْجَلَكَمْكُتوبٌب: أَأنَُّه يُیوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك، َفَعَلى أأيَیادِديیِهْم يَیْحِمُلوَنَك ِلَكْي َال َتْصِدمَم ِبَحَجٍر رِر
."َمْكُتوبٌب أَأيْیًضا: َال ُتَجرِّبب االرَّببَّ إِإلَهَك" :أَأجاَبُه قاِئًلا يَیُسوعَع  

 
-20: 6وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   25:  

 
إِإذَذاا َسَأَلَك ااْبُنَك َغًداا َقاِئًال: َما ِهَي االشََّهادَدااتُت وَوااْلَفَرااِئُض وَوااَألْحَكامُم االَِّتي 
أَأوْوَصاُكْم ِبَها االرَّببُّ إِإلُهَنا؟ َتُقولُل الْبِنَك: ُكنَّا َعِبيیًداا ِلِفْرَعْونَن ِفي ِمْصَر، 

االرَّببُّ آآيَیاتٍت وَوَعَجاِئَب َعِظيیَمًة  َفَأْخَرَجَنا االرَّببُّ ِمْن ِمْصَر ِبيَیٍد َشِديیَدةٍة. وَوَصَنَع
وَورَردِديیَئًة ِبِمْصَر، ِبِفْرَعْونَن وَوَجِميیِع َبيْیِتِه أَأَمامَم أَأْعيُیِنَنا وَوأَأْخَرَجَنا ِمْن ُهَناكَك ِلَكْي 
يَیْأِتَي ِبَنا وَويُیْعِطيَیَنا ااَألرْرضَض االَِّتي َحَلَف آلَباِئَنا. َفَأَمَرَنا االرَّببُّ أَأنْن َنْعَمَل َجِميیَع 

ِذهِه ااْلَفَرااِئَض وَوَنتَِّقَي االرَّببَّ إِإلَهَنا، ِليَیُكونَن َلَنا َخيْیٌر ُكلَّ ااَأليیَّامِم، وَويَیْسَتْبِقيَیَنا ه
َكَما ِفي هَذاا ااْليَیْومِم. وَوإِإنَُّه يَیُكونُن َلَنا ِبرٌّ إِإذَذاا َحِفْظَنا َجِميیَع هِذهِه ااْلَوَصايَیا 

َصاَنا.ِلَنْعَمَلَها أَأَمامَم االرَّببِّ إِإلِهَنا َكَما أَأوْو  
 

ْصدقائي، أأننَّ االرَّببَّ أَأْعطى ااألْطفالَل رَرْغَبًة في َطْرحِح ااألْسِئَلة. َفُهْم وَوِمَن االُمْدِهَش، يیا أأ 
يَیَتَعلَّمونَن ِمْن ِخاللِل االُمالَحَظِة وَوَطْرحِح ااألْسِئَلِة َعلى االِكبارر. وَواالرَّببُّ يَیقولُل ِلَشْعِبِه ُهنا إإننَّ أأوْوالدَدُهْم 

َفيَیْسألوَنُهْم  ااْخِتالفَف َشرااِئِعِهْم َعْن َشرااِئِع االشُّعوبِب ااُألخرىى ِمْن َحْوِلِهْمْسَتْقَبِل في االُمَسيُیالِحُظونَن 
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َعْن رِرعايَیِة ااِهللا االَحيِّ َلُهْم ُمْنُذ أأنْن أَأْخَرَجُهْم ْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیْخِبروواا أأوْوالدَدُهْم . وَوحيینئٍذ، يَیَعِن االسََّبب
َجاُءوواا إإلى أأرْرضِض َكْنعانن. وَويَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیَعلُِّموُهْم أأنْن يَیْحَفُظواا  ِمْن أأرْرضِض االُعبودِديیَِّة إإلى أأنْن

َبَرَكة.  َطاَعِة االرَّببِّوَوَصايیا االرَّببِّ ألننَّ في   
 

وَوُنَشجَِّعُهْم  ااِهللاوَوَليْیَتنا َجميیًعا َنْصِرفُف وَوْقًتا َثميیًنا َمَع أأوْوالدِدنا ِلَكْي ُنَعلَِّمُهْم َما َتقوُلُه َكِلَمُة  
آآميین!َعلى إإطاَعِتها وَواالَعَمِل ِبها.   

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
أأننَّ َمْعِرَفَة وَوَصايیا ااِهللا وَواالَعَمَل ِبها ِبُوضوحٍح ُتريینا ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة َلَقْد َقَرأأنا االيیومَم َمقاِطَع ِمَن 

. ِلَذِلَك، ِبُمْجَمِلهَهذاا ُهَو َما يُیؤكُِّدهُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإْنسانن. وَوُهما أَأْمراانِن في َغايَیِة ااألَهِميیَِّة ِلُكلِّ 
. َفإنَّنا َنْفَعُل َحَسًنا إإنْن َقَرأأنا َكِلَمَة ااِهللا، وَوَفِهْمَناها، وَوَطبَّْقناها في َحيیاِتنا  

 
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.  

 
ْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُم  

 
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

! وَوَعظيیَمٌة ِهَي َكِلَمُتَك يیا رَرببُّ! وَوَكْم َنْشُكُركَك ألنََّك أَأِميْیٌن َنْحَو َعظيیَمٌة ِهَي أأَماَنُتَك يیا ااهللا
ُنَصلِّي، يیا أَأَبانا، أأنْن ُتساِعَدنا على أأنْن َنْسُلَك َشْعِبَك وَوأأوْوالدِدكَك، وَوألنََّك أَأميیٌن في وُوعودِدكَك. وَوَنْحُن 

. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع ألْجِل َجميیِع َعلى ااألرْرضض َحيیاِتناَطواالَل وَوأأنْن َنْفَعَل َمشيیَئَتَك  في َطريیِق االَحقِّ
ْسَمُعواا َكالَمَك وَويَیْفَهموهُه وَوِلَكْي يَی ،َعلى َحيیاِتِهْموَوَسيیًِّداا وَوحيیًداا ِلَكْي يَیْعِرُفوكَك إإَلًها وَوحيیًداا  ُمْسَتِمعيینا
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف، أأباناَنْسأُلَك َهذاا، يیا . بِّقوههوَويُیَط  

 


