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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 7:1–8:20 20: 8 – 1: 7 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us102# 598م: 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  االسَّاِبِعااألْصحاحح َ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  
 

َسْوفَف َنَتَعلَُّم في َهذاا االدَّرْرسِس أَأَهِميیََّة االسُّلوكِك في ااإليیمانن. وَوَلِكنَّ ااإليیمانَن ال يَیْعني أأنْن ُنْهِمَل 
وَوَكما أأننَّ ااَهللا أَأميیٌن . َمسؤووليیٌَّة َبَشِريیَّةُهناكَك دَدوْورٌر إإَلِهيٌّ وَو. َفنا أأوْو أأنْن ُنَقصَِّر في وَوااِجباِتناِتاَمسؤووِليیَّ

وَويَیْفَعُل دَدااِئًما َما يَیِعُد ِبِه، َفإنَُّه يَیَتَوقَُّع ِمنَّا أأنْن َنقومَم ِبَمسؤووِليیَّاِتنا َعلى أأْكَمِل وَوْجٍه.   
 

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

 
االسَّاِبِع. وَوما زَزاالَل ُمْوَسى  إإلى ااألْصحاحِح االتَّْثِنيَیِةَلَقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي، في دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر  

-1يُیَكلُِّم االشَّْعَب قاِئًلا َلُهْم في ااألْعداادد  5:  
 

َمَتى أَأَتى ِبَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنَت دَدااِخٌل إِإَليْیَها ِلَتْمَتِلَكَها، وَوَطَردَد 
ُشُعوًبا َكِثيیَرةًة ِمْن أَأَماِمَك: ااْلِحثِّيیِّيیَن وَوااْلِجْرَجاِشيیِّيیَن وَوااَألُمورِريیِّيیَن وَوااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن 

ااْليَیُبوِسيیِّيیَن، َسْبَع ُشُعوبٍب أَأْكَثَر وَوأَأْعَظَم ِمْنَك، وَوااْلِفِرززِّيیِّيیَن وَوااْلِحوِّيیِّيیَن وَو
وَودَدَفَعُهُم االرَّببُّ إِإلُهَك أَأَماَمَك، وَوَضَرْبَتُهْم، َفِإنََّك ُتَحرُِّمُهْم. َال َتْقَطْع َلُهْم َعْهًداا، 

َال َتْأُخْذ الْبِنَك.  وَوَال ُتْشِفْق َعَليْیِهْم، وَوَال ُتَصاِهْرُهْم. ْبنَتَك َال ُتْعِط الْبِنِه، وَوِبنتُه
َألنَُّه يَیُرددُّ ااْبَنَك ِمْن وَورَرااِئي َفيَیْعُبُد آآِلَهًة أُأْخَرىى، َفيَیْحَمى َغَضُب االرَّببِّ َعَليْیُكْم 
وَويُیْهِلُكُكْم َسِريیًعا. وَولِكْن هَكَذاا َتْفَعُلونَن ِبِهْم: َتْهِدُمونَن َمَذااِبَحُهْم، وَوُتَكسُِّروونَن 

ونَن َسَواارِريَیُهْم، وَوُتْحِرُقونَن َتَماِثيیَلُهْم ِبالنَّارِر. أَأْنَصاَبُهْم، وَوُتَقطُِّع  
 

َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ أَأوْوَصى َشْعَبُه في االَعْهِد االَقديیِم ِبُأمورٍر ُمَعيیََّنٍة َبْعَد دُدخوِلِهْم أأرْرضَض  
 ُهْموَوَثِنيیٍَّة أَأقوىى ِمْنُهم. وَوُهَو يُیوِصيیَة ُشعوبٍب وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم إإنَُّه َسيَیْطُردُد ِمْن أَأَماِمِهْم َسْبَعَكْنعانن. 

ِمَن ااِهللا َنْفِسِه ِلِتْلَك االشُّعوبِب ِبَسَبِب  ايَیْقُضواا َعلى ِتْلَك االشُّعوبِب االَوَثِنيیَّة. وَوكانَن َهذاا ِعقاًبِبأنْن 
ِدمَم َشْعَبُه َكأددااةٍة ِلَتْنفيیِذ َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیْسَتْخِلَذِلَك، . وَوإإْصراارِرِهْم َعلى رَرْفِض االتَّْوَبةُشروورِرِهْم 

َهذاا االِعقابب.   
 

بأنْن ال يُیْبِرُمواا أأييَّ ُمعاَهدااتٍت ِمَع ِتْلَك االشُّعوبِب ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى، يُیْوِصي ااُهللا َشْعَبُه 
َهؤالِء االَوَثِنيیِّيیَن َسيَیْجَعلونَن َبني إإْسراائيیَل اذذاا؟ ألننَّ االَوَثِنيیَِّة، وَوِبأنْن ال يَیكونَن َبيْیَنُهْم َتزااوُوجٌج. ِلَم

َفإننَّ ااَهللا َسيُیعاِقُب َبني إإْسراائيیَل إإنْن َحَدثَث ذَذِلَك وَويَیْنَحِرُفونَن َعْن إإَلِهِهْم َفيَیْعُبدوونَن آآِلَهًة أأخرىى. 
َمظاِهِر االِعبادَدةِة االَوَثِنيیَِّة في ْهِدُمواا ُكلَّ َمْظَهٍر ِمْن يُیْوِصي االرَّببُّ َشْعَبُه ِبأنْن يَیِلَذِلَك، وَويُیْهِلُكُهْم. 

أأرْرضِض َكْنَعانن.   
 

-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   11:  
 

َألنََّك أَأْنَت َشْعٌب ُمَقدَّسٌس ِللرَّببِّ إِإلِهَك. إِإيیَّاكَك َقِد ااْخَتارَر االرَّببُّ إِإلُهَك ِلَتُكونَن َلُه 
ِه ااَألرْرضِض، َليْیَس ِمْن َكْوِنُكْم َشْعًبا أَأَخصَّ ِمْن َجِميیِع االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َعَلى وَوْج

أَأْكَثَر ِمْن َساِئِر االشُُّعوبِب، ااْلَتَصَق االرَّببُّ ِبُكْم وَوااْخَتارَرُكْم، َألنَُّكْم أَأَقلُّ ِمْن َساِئِر 
االشُُّعوبِب. َبْل ِمْن َمَحبَِّة االرَّببِّ إِإيیَّاُكْم، وَوِحْفِظِه ااْلَقَسَم االَِّذيي أَأْقَسَم آلَباِئُكْم، 

ُكُم االرَّببُّ ِبيَیٍد َشِديیَدةٍة وَوَفَدااُكْم ِمْن َبيْیِت ااْلُعُبودِديیَِّة ِمْن يَیِد ِفْرَعْونَن َمِلِك أَأْخَرَج
ِمْصَر. َفاْعَلْم أَأننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك ُهَو ااُهللا، ااِإللُه ااَألِميیُن، ااْلَحاِفُظ ااْلَعْهَد 

إِإَلى أَأْلِف ِجيیل، وَوااْلُمَجازِزيي وَوااِإلْحَسانَن ِللَِّذيیَن يُیِحبُّوَنُه وَويَیْحَفُظونَن وَوَصايَیاهُه 
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االَِّذيیَن يُیْبِغُضوَنُه ِبُوُجوِهِهْم ِليُیْهِلَكُهْم. َال يُیْمِهُل َمْن يُیْبِغُضُه. ِبَوْجِهِه يُیَجازِزيیِه. 
َفاْحَفِظ ااْلَوَصايَیا وَوااْلَفَرااِئَض وَوااَألْحَكامَم االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ااْليَیْومَم ِلَتْعَمَلَها.  

 
وَوُهَو يَیقولُل وْوَصى ااُهللا َشْعَبُه ِبَهِذهِه االَوَصايیا؟ ألنَُّهْم َشْعٌب ُمَقدَّسٌس للرَّببِّ إإَلِهِهْم. ِلماذذاا أَأإإذًذاا،  

". وَوَلِكْن َشْعًبا أَأَخصَّ ِمْن َجِميیِع االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِضَلُهْم إإنَُّه ااْختارَرُهْم ِليَیكوُنواا َلُه "
وَوَلِكنَُّه أَأَقلَّ َعَددًداا ِمْن َساِئِر االشُّعوبِب. َهْل َفَعَل ااُهللا ذَذِلَك ِلَكْثَرةِة َعَددِدِهْم؟ ال! َفَقد َكانَن َبنو إإْسراائيیَل 

ِلَذِلَك بب). ااْختارَرُهْم ِبَسَبِب َمَحبَِّتِه َلُهْم، وَوِبَسَبِب َعْهِدهِه َمَع آآباِئِهم (أأيْي َمَع إإْبرااهيیَم وَوإإْسحاقَق وَويَیْعقو
اِفُظ االَعْهد وَوأأنَُّه َح، أَأِميیٌن ٌهإِإَلَفَقْد أَأْنَقَذُهْم ِمَن االُعبودديیَِّة االَقاِسيَیِة في أأرْرضِض ِمْصر. وَوُهَو يُیؤكُِّد َلُهْم أأنَُّه 

َعلى ِبِعنادٍد يُیَصرُّوونَن  وَوَلِكنَُّه يُیْهِلُك َمْن. وَوااِإلْحَسانن ِللَِّذيیَن يُیِحبُّوَنُه وَويَیْحَفُظونَن وَوَصايَیاهُه إِإَلى أَأْلِف ِجيیٍل
َفاْحَفِظ ااْلَوَصايَیا وَوااْلَفَرااِئَض وَوااَألْحَكامَم االَِّتي وَوُهَو يَیقولُل ِلَشْعِبِه في ِنهايَیِة َهِذهِه االَفْقَرةِة: "رَرْفِضِهْم َلُه. 

  ".أَأَنا أأووِصيیَك ااْليَیْومَم ِلَتْعَمَلَها
 

ِمْن ِسْفِر  20إإذْذ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح  االَعْشِرنَن َهذاا ُهَو َما َقاَلُه االرَّببُّ في االَوَصايیا وَوكا
َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي االُخرووجج: "

ُبْدُهنَّ، َألنِّي أَأَنا االرَّببَّ ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد َلُهنَّ وَوَال َتْع
ْصَنُع إِإلَهَك إِإلٌه َغيُیورٌر، أَأْفَتِقُد ذُذُنوبَب ااآلَباِء ِفي ااَألْبَناِء ِفي ااْلِجيیِل االثَّاِلِث وَواالرَّاابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ، وَوأَأ

ْيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ َعلى وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َش". إِإْحَساًنا إِإَلى أأُلوفٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ وَوَحاِفِظي وَوَصايَیايَي
أَأِهِميیَِّة ِحْفِظ وَوَصايیا ااِهللا وَواالَعَمِل ِبها.   

 
-12: 7ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة   15 :  

 
وَوِمْن أَأْجِل أَأنَُّكْم َتْسَمُعونَن هِذهِه ااَألْحَكامَم وَوَتْحَفُظونَن وَوَتْعَمُلوَنَها، يَیْحَفُظ َلَك 

االرَّببُّ إِإلُهَك ااْلَعْهَد وَوااِإلْحَسانَن االلََّذيْیِن أَأْقَسَم آلَباِئَك، وَويُیِحبَُّك وَويُیَبارِرُكَك 
رْرِضَك: َقْمَحَك وَوَخْمَركَك وَوزَزيْیَتَك وَوِنَتاجَج وَويُیَكثُِّركَك وَويُیَبارِركُك َثَمَرةَة َبْطِنَك وَوَثَمَرةَة أَأ

َبَقِركَك وَوإِإَناثَث َغَنِمَك، َعَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْقَسَم آلَباِئَك أَأنَُّه يُیْعِطيیَك إِإيیَّاَها. 
ُمَبارَرًكا َتُكونُن َفْوقَق َجِميیِع االشُُّعوبِب. َال يَیُكونُن َعِقيیٌم وَوَال َعاِقٌر ِفيیَك وَوَال ِفي 

. وَويَیُرددُّ االرَّببُّ َعْنَك ُكلَّ َمَرضٍض، وَوُكلَّ أَأدْدوَوااِء ِمْصَر االرَّدِديیَئِة االَِّتي َبَهاِئِمَك
َعَرْفَتَها َال يَیَضُعَها َعَليْیَك، َبْل يَیْجَعُلَها َعَلى ُكلِّ ُمْبِغِضيیَك.   

 
أأْحكاَمُه وَوَعِمُلواا ِبها، َفإننَّ . َفإنْن َسِمُعواا َمَع َشْعِبِهَمْشُرووًطا وَوَنِجُد ُهنا أأننَّ ااَهللا يَیْقَطُع َعْهًداا  

، في ِنتاجِج ااألرْرضِض وَواالَموااِشي وَويُیبارِرُكُهْم ،َذيْیِن أَأْقَسَم آلباِئِهْمانَن االلَّااَهللا يَیْحَفُظ َلُهُم االَعْهَد وَوااإلْحَس
ِمَن ااألْمرااضِض ِة االِحمايَیوَووَوُهَو يَیِعُدُهْم أأيْیًضا ِبالصِّحَِّة . وَويَیْجَعُلُهْم ُمبارَركيیَن َفْوقَق َجميیِع االشُّعوبِب

وَوبأنَُّه َلْن يَیكونَن َعقيیٌم وَوال َعاِقٌر ِفيْیِهْم وَوال َحتَّى في َبهاِئِمِهْم.وَوااألوْوِبَئِة،   
 

-16ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   21:  
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 وَوَتْأُكُل ُكلَّ االشُُّعوبِب االَِّذيیَن االرَّببُّ إِإلُهَك يَیْدَفُع إِإَليْیَك. َال ُتْشِفْق َعيْیَناكَك َعَليْیِهْم
َلَك. إِإنْن ُقْلَت ِفي َقْلِبَك: هُؤَالِء  (أأيْي: َفخٌّ)وَوَال َتْعُبْد آآِلَهَتُهْم، َألننَّ ذذِلَك َشَركٌك 

االشُُّعوبُب أَأْكَثُر ِمنِّي. َكيْیَف أَأْقِدرُر أَأنْن أَأْطُردَدُهْم؟ َفَال َتَخْف ِمْنُهُم. ااذْذُكْر َما َفَعَلُه 
ااْلِمْصِريیِّيیَن. االتََّجارِربَب ااْلَعِظيیَمَة االَِّتي أَأْبَصَرْتَها االرَّببُّ إِإلُهَك ِبِفْرَعْونَن وَوِبَجِميیِع 

َعيْیَناكَك، وَوااآليَیاتِت وَوااْلَعَجاِئَب وَوااْليَیَد االشَِّديیَدةَة وَواالذِّرَرااعَع االرَِّفيیَعَة االَِّتي ِبَها 
أَأْنَت أَأْخَرَجَك االرَّببُّ إِإلُهَك. هَكَذاا يَیْفَعُل االرَّببُّ إِإلُهَك ِبَجِميیِع االشُُّعوبِب االَِّتي 

وَواالزََّناِبيیُر أَأيْیًضا يُیْرِسُلَها االرَّببُّ إِإلُهَك َعَليْیِهْم َحتَّى يَیْفَنى  َخاِئٌف ِمْن وَوْجِهَها.
ااْلَباُقونَن وَوااْلُمْخَتُفونَن ِمْن أَأَماِمَك. َال َتْرَهْب وُوُجوَهُهْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك ِفي 

وَوَسِطَك إِإلٌه َعِظيیٌم وَوَمُخوفٌف.   
 

ْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد َكانَن إإْهالكُك االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة ِعَقاًبا ِمَن ااِهللا َلُهْم َعلى وَوَكما ذَذَك 
. وَويَیقولُل ااُهللا ِلَشْعِبِه أألَّا يَیخافَف ِمْن َكْثَرةِة أأوْو ُقوَّةِة االشُّعوبِب االَوَثِنيیَِّة االسَّاِكَنِة في أأرْرضِض ُشروورِرِهْم

كَُّروواا َكيْیَف أأْنَقَذُهْم ِمَن أأنْن يَیِثُقواا في االرَّببِّ االَّذيي َمَعُهْم وَوأأنْن يَیَتَذ َكْنعانن. َبْل َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم
َضَربَب االِمْصِريیِّيیَن بالضََّرباتِت االَعْشِر، َفإنَُّه َسيَیْضِربُب االُعبودديیَِّة االَقاِسيَیِة في ِمْصر. وَوَكما أأننَّ ااَهللا 
ِلُمَضايَیَقِتِهْم ِبَلْسعاِتها ُل َعَليْیِهم االزَّنابيیَر (أأيِي: االدَّبابيیَر) ِتْلَك االُشعوبَب االَوَثِنيیََّة أأيْیًضا. وَوُهَو َسيُیْرِس

االُمؤِلَمة.  
 

-22وَوااآلنْن، الِحْظ، يَیا َصديیقي، َما يَیقوُلُه االرَّببُّ في ااألْعداادد  26:  
 

َتْسَتِطيیُع وَولِكنَّ االرَّببَّ إِإلَهَك يَیْطُردُد هُؤَالِء االشُُّعوبَب ِمْن أَأَماِمَك َقِليیًال َقِليیًال. َال 
أَأنْن ُتْفِنيَیُهْم َسِريیًعا، ِلَئالَّ َتْكُثَر َعَليْیَك وُوُحوشُش ااْلَبرِّيیَِّة. وَويَیْدَفُعُهُم االرَّببُّ إِإلُهَك 
أَأَماَمَك وَويُیوِقُع ِبِهِم ااْضِطَرااًبا َعِظيیًما َحتَّى يَیْفَنْواا. وَويَیْدَفُع ُمُلوَكُهْم إِإَلى يَیِدكَك، 

االسََّماِء. َال يَیِقُف إِإْنَسانٌن ِفي وَوْجِهَك َحتَّى ُتْفِنيَیُهْم.  َفَتْمُحو ااْسَمُهْم ِمْن َتْحِت
وَوَتَماِثيیَل آآِلَهِتِهْم ُتْحِرُقونَن ِبالنَّارِر. َال َتْشَتِه ِفضًَّة وَوَال ذَذَهًبا ِممَّا َعَليْیَها ِلَتْأُخَذ 

ْدِخْل رِرْجًسا إِإَلى َبيْیِتَك َلَك، ِلَئالَّ ُتَصادَد ِبِه َألنَُّه رِرْجٌس ِعْنَد االرَّببِّ إِإلِهَك. وَوَال ُت
ِلَئالَّ َتُكونَن ُمَحرًَّما ِمْثَلُه. َتْسَتْقِبُحُه وَوَتْكَرُهُه َألنَُّه ُمَحرَّمٌم.  

 
، َبْل َتْدرريیجيیا. وَوَنرىى ُهنا َسريیًعا أأوْو دُدْفَعًة وَوااِحَدةًةيُیْعِلُن ااُهللا ُهنا أأنَُّه َلْن يَیْطُردَد ِتْلَك االشُّعوبَب  

وُوُحوشَش االَبرِّيیَِّة َسَتْكُثُر في ِتْلَك َطَردَدُهْم أأوْو أَأْهَلَكُهْم َسريیًعا َفإننَّ َعِليِّ. َفَلْو أأنَُّهْم ِحْكَمَة ااِهللا اال
. وَويَیأُمُر ااُهللا َشْعَبُه أأنْن يُیَحطُِّمواا . ِلَذِلَك، َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیبيیَد ِتْلَك االشُّعوبَب َتْدرريیجيیاااألرْرضِض

َحتَّى ال (وَويَیْحِرقوها َحتَّى َلْو َكاَنْت ُمَرصََّعًة بالذََّهِب أأوِو االِفضَِّة  االَوَثِنيیَِّة أأْصنامَم ِتْلَك االشُّعوبِب
وَوَال ُتْدِخْل رِرْجًسا إِإَلى َبيْیِتَك ِلَئالَّ َتُكونَن ُمَحرًَّما . وَوُهَو يَیقولُل ِلَشْعِبِه: ")ِذبَب ُقلوُبُهْم إإلى ِعبادَدِتهاَتْنَج

َجميیًعا َنْرُفُض ُكلَّ َخِطيیٍَّة وَوَشرٍّ وَوَنْبقى ُمْلَتِصقيیَن  ". وَويَیا َليْیَتناَتْكَرُهُه َألنَُّه ُمَحرَّمٌمِمْثَلُه. َتْسَتْقِبُحُه وَو
بالرَّببِّ إإَلِهنا.   

 
َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيیِة َف 

وَواالثَّاني:   
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َجِميیَع ااْلَوَصايَیا االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیُكْم ِبَها ااْليَیْومَم َتْحَفُظونَن ِلَتْعَمُلوَها، ِلَكْي َتَحيَیْواا 

ُكلَّ  َتَتَذكَُّروَووَوَتْكُثُروواا وَوَتْدُخُلواا وَوَتْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْقَسَم االرَّببُّ آلَباِئُكْم. 
االطَِّريیِق االَِّتي ِفيیَها َسارَر ِبَك االرَّببُّ إِإلُهَك هِذهِه ااَألرْرَبِعيیَن َسَنًة ِفي ااْلَقْفِر، ِلَكْي 

يُیِذلََّك وَويُیَجرَِّبَك ِليَیْعِرفَف َما ِفي َقْلِبَك: أَأَتْحَفُظ وَوَصايَیاهُه أَأمْم َال؟   
 

ْصَر إإلى أأرْرضِض َكْنعانن كاَنْت َتْسَتْغِرقُق أَأَحَد َقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ االطَّريیَق ِمْن ِمل
ِهْم َعَشَر يَیْوًما َتْقريیًبا. وَوَلِكنَّ َبني إإْسراائيیَل َتاُهواا في االَبرِّيیَِّة أأرْرَبعيیَن َسَنًة ِبَسَبِب ِعْصيیاِنِهْم وَوَتَمرُّدِد

ِلَكْي يُیِذلَُّهْم وَويُیَجرَِّبُهْم ِليَیْعِرفَف رِّيیَِّة في االَبوُهواا َسَمَح أأنْن يَیُتيَیقولُل ُمْوَسى ُهنا إإننَّ ااَهللا َعلى االرَّببِّ. وَو
وَوَكما َنْعَلُم، َفإننَّ ااَهللا َعاِلٌم ِبُكلِّ َشيٍء. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َكانَن وَوَصايیاهُه أَأمْم ال.  نن: أَأيَیْحَفُظوَما في َقْلِبِهْم

. يَیْعِرُفواا ُهْم َمْوِقَفُهْم ُتجاهَه ااِهللاَسَمَح ِبأنْن يَیُتوُهواا ِلَكْي يَیْعَلُم َما في ُقلوبِب َبني إإْسراائيیل. وَوَلِكنَُّه   
 

وَوَهذاا ُهَو َما يَیْحُدثُث في َحيیاِتنا َنْحُن أأيْیًضا. َفَقْد يَیْسَمُح ااُهللا أأنْن َنْجتازَز دُدررووًبا َصْعَبًة ووأأْنفاًقا 
-ُمْظِلَمًة في َحيیاِتنا  . َفُهَو يَیْعَلُم اَهُهَمْوِقَفنا ُتَج َكْي َنْعِرفَف َنْحُنال ِلَكْي يَیْعِرفَف َما في ُقلوِبنا، َبْل ِل 
َحاَجَتنا إإلى ااالتِّكالِل َعَليْیه. ِلُنْدرِركَك ِكنَُّه يُیريیُد أأنْن يُیِريَینا َموااِطَن االضَّْعِف َلَديْینا ُكلَّ َشيٍء َعنَّا. وَوَل

َليْینا أأنْن َنَتَعلََّم ااالتِّكالَل َعلى ااِهللا. وَوَهذاا َلْن َفَنْحُن أَأْعَجُز ِمْن أأنْن َنتَِّكَل َعلى أأْنُفِسنا. ِلَذِلَك، يَیِجُب َع
. وَوَقْد َكانَن َهذاا ُهَو َقْصُد ااِهللا ِمْن ُكلِّ َما َحَدثَث ِلَبني إإْسراائيیَل يَیْحُدثَث إإلَّا إإذذاا ااْخَتَبْرنا ااألَلَم وَواالضِّيیق

إإيیماَنُهْم َعلى َحقيیَقِتِه: أَأيَیْحَفظونَن وَوَصايیاهُه أَأمْم ُهْم في رِرْحَلِتِهْم في االَبرِّيیَِّة. َفَقْد أَأرراادَد االرَّببُّ أأنْن يُیَبيیَِّن َل
ال!  

 
وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا في االَعَددِد االثَّاِلِث:    

 
َفَأذَذلََّك وَوأَأَجاَعَك وَوأَأْطَعَمَك ااْلَمنَّ االَِّذيي َلْم َتُكْن َتْعِرُفُه وَوَال َعَرَفُه آآَباؤُؤكَك، ِلَكْي 

يُیَعلَِّمَك أَأنَُّه َليْیَس ِباْلُخْبِز وَوْحَدهُه يَیْحيَیا ااِإلْنَسانُن، َبْل ِبُكلِّ َما يَیْخُرجُج ِمْن َفِم 
االرَّببِّ يَیْحيَیا ااِإلْنَسانُن.   

 
َليْیَس ِباْلُخْبِز وَوْحَدهُه يَیْحيَیا َتَبَس يَیسوعُع َهِذهِه ااآليَیَة أأيْیًضا ِعْنَدما َجرََّبُه االشَّيْیطانُن: "وَوَقِد ااْق 

". كلمة تخرجج من فم ااهللااِإلْنَسانُن، َبْل ِبُكلِّ   
 

ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في االَعَددِد االرَّااِبِع:    
 

َوررَّمْم هِذهِه ااَألرْرَبِعيیَن َسَنًة. ِثيَیاُبَك َلْم َتْبَل َعَليْیَك، وَورِرْجُلَك َلْم َتَت  
 

َفَقد َحِفَظ االرَّببُّ ِثيیاَبُهْم أأرْرَبعيیَن َسَنًة! وَوال َشكَّ أأننَّ  !، يیا َصديیقييیا َلُه ِمْن أأْمٍر ُمْذِهٍلوَو 
االَعجيیَبة. وَوَقْد أَأْعطاُهُم . وَوَلِكنَّها َكاَنْت ُقْدرَرةُة االرَّببِّ ُكلَّ َهِذهِه االُمدَّةةااالْسِتْخداامَم االُقماشَش ال يَیْحَتِمُل 

بالرَّْغِم ِمْن  رْرُجَلُهْم َلْم َتَتَوررَّمْم َطواالَل ااألرْرَبعيیَن َسَنًةاالرَّببُّ أأيْیًضا ُقْدرَرةَة ااْحِتمالٍل َعجيیَبة َحتَّى إإننَّ أَأ
وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه َكاَنْت ُمْعِجَزةًة!. َقْسَوةِة االسَّيْیِر في رِرمالِل االصَّْحرااء  
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في االَعَددِد االَخاِمِس:  ُثمَّ َنْقَرأأ   

 
. َفاْعَلْم ِفي َقْلِبَك أَأنَُّه َكَما يُیَؤددِّبُب ااِإلْنَسانُن ااْبَنُه َقْد أَأددََّبَك االرَّببُّ إِإلُهَك  

 
. وَوَلِكنَّ ااَهللا يُیَبيیُِّن وَويَیْرُفضوَنُه وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى أأناًسا يَیْسَتهيینونَن ِبَتأدديیِب االرَّببِّ

 أأننَّ َتأدديیَبُه َلُهْم َلْم يَیُكِن ااْنِتقاًما أأوْو َقْسَوةًة، َبْل َكانَن دَدليیًلا َعلى رِرعايَیِتِه وَوااْهِتماِمِهِلَبني إإْسراائيیَل 
ااألَبِوييِّ.   

 
-6ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى للشَّْعِب في ااألْعداادد   10 :  

 
االرَّببَّ إِإلَهَك آآتٍت وَوااْحَفْظ وَوَصايَیا االرَّببِّ إِإلِهَك ِلَتْسُلَك ِفي ُطُرِقِه وَوَتتَِّقيَیُه، َألننَّ 

ِبَك إِإَلى أَأرْرضٍض َجيیَِّدةٍة. أَأرْرضِض أَأْنَهارٍر ِمْن ُعيُیونٍن، وَوِغَمارٍر َتْنَبُع ِفي ااْلِبَقاعِع 
وَوااْلِجَبالِل. أَأرْرضِض ِحْنَطٍة وَوَشِعيیٍر وَوَكْرمٍم وَوِتيیٍن وَورُرمَّانٍن. أَأرْرضِض زَزيْیُتونِن زَزيْیٍت، 

ِفيیَها ُخْبًزاا، وَوَال يُیْعِوزُزكَك ِفيیَها َشْيٌء.  وَوَعَسل. أَأرْرضٌض َليْیَس ِباْلَمْسَكَنِة َتْأُكُل
أَأرْرضٌض ِحَجارَرُتَها َحِديیٌد، وَوِمْن ِجَباِلَها َتْحُفُر ُنَحاًسا. َفَمَتى أَأَكْلَت وَوَشِبْعَت 

ُتَبارِركُك االرَّببَّ إِإلَهَك َألْجِل ااَألرْرضِض ااْلَجيیَِّدةِة االَِّتي أَأْعَطاكَك.   
 

ي َضْوِء ُكلِّ َهذاا االَخيْیِر وَوَهِذهِه االَبَركاتِت، يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن وَويیا َلها ِمْن وُوعودٍد َثميیَنٍة! ووف 
  وَويُیَمجِّدووهه. َفَهذاا ُهَو االتَّجاوُوبُب االَّذيي يَیَتَوقَُّعُه ااُهللا ِمْن أأووالدِدهِه. يَیْشُكروواا ااَهللا

 
-11ُثمَّ يُیَحذِّرُرُهْم ُمْوَسى َقاِئًلا في ااألْعداادد   16:  

 
اِاْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن َتْنَسى االرَّببَّ إِإلَهَك وَوَال َتْحَفَظ وَوَصايَیاهُه وَوأَأْحَكاَمُه وَوَفَرااِئَضُه 
االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم. ِلَئالَّ إِإذَذاا أَأَكْلَت وَوَشِبْعَت وَوَبَنيْیَت ُبيُیوًتا َجيیَِّدةًة 

تْت َلَك ااْلِفضَُّة وَواالذََّهُب، وَوَكُثَر ُكلُّ َما وَوَسَكْنَت، وَوَكُثَرتْت َبَقُركَك وَوَغَنُمَك، وَوَكُثَر
َلَك، يَیْرَتِفُع َقْلُبَك وَوَتْنَسى االرَّببَّ إِإلَهَك االَِّذيي أَأْخَرَجَك ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر ِمْن 
َبيْیِت ااْلُعُبودِديیَِّة، االَِّذيي َسارَر ِبَك ِفي ااْلَقْفِر ااْلَعِظيیِم ااْلَمُخوفِف، َمَكانِن َحيیَّاتٍت 

وَوَعَقارِربَب وَوَعَطٍش َحيْیُث َليْیَس َماٌء. االَِّذيي أَأْخَرجَج َلَك َماًء ِمْن َصْخَرةِة ُمْحِرَقٍة 
االصَّوَّاانِن. االَِّذيي أَأْطَعَمَك ِفي ااْلَبرِّيیَِّة ااْلَمنَّ االَِّذيي َلْم يَیْعِرْفُه آآَباؤُؤكَك، ِلَكْي يُیِذلََّك 

وَويُیَجرَِّبَك، ِلَكْي يُیْحِسَن إِإَليْیَك ِفي آآِخَرِتَك.   
 

وَويَیُظنُّ أأنَُّه َقادِدرٌر َعلى ااالتِّكالِل َعلى َنْفِسِه  َخاِلَقُهأأوْوقاتِت االرَّخاِء، َقْد يَیْنَسى ااإلْنسانُن  َففي 
أأنْن ُتْبِعَد أَأْعيُیَننا َعِن ااِهللا  َماددِّيیَّاتِتللال َنْسَمُح ِلَذِلَك، يیا َليْیَتنا َجميیًعا وَوأأنَُّه َليْیَس في َحاَجٍة إإلى ااِهللا. 

َمْصَدرُر ُكلِّ َخيْیٍر وَوَبَرَكٍة في َحيیاِتنا. االَحيِّ االَّذيي ُهَو  
 

-17وَوأأخيیًراا، يَیقولُل ُمْوَسى َلُهْم في ااألْعداادد   20:  
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وَوِلَئالَّ َتُقولَل ِفي َقْلِبَك: ُقوَِّتي وَوُقْدرَرةُة يَیِديَي ااْصَطَنَعْت ِلي هِذهِه االثَّْروَوةَة. َبِل 
ااذْذُكِر االرَّببَّ إِإلَهَك، أَأنَُّه ُهَو االَِّذيي يُیْعِطيیَك ُقوَّةًة الْصِطَناعِع االثَّْروَوةِة، ِلَكْي يَیِفَي 

إِإنْن َنِسيیَت االرَّببَّ إِإلَهَك، وَوااْليَیْومِم.  ِبَعْهِدهِه االَِّذيي أَأْقَسَم آلَباِئَك َكَما ِفي هَذاا
وَوذَذَهْبَت وَورَرااَء آآِلَهٍة أُأْخَرىى وَوَعَبْدَتَها وَوَسَجْدتَت َلَها، أُأْشِهُد َعَليْیُكُم ااْليَیْومَم أَأنَُّكْم 
، َتِبيیُدوونَن َال َمَحاَلَة. َكالشُُّعوبِب االَِّذيیَن يُیِبيیُدُهُم االرَّببُّ ِمْن أَأَماِمُكْم َكذِلَك َتِبيیُدوونَن

َألْجِل أَأنَُّكْم َلْم َتْسَمُعواا ِلَقْولِل االرَّببِّ إِإلِهُكْم.  
 

َنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، ِحْرصَص االرَّببِّ َعلى َتْحذيیِر َبني إإْسراائيیَل ِمْن َعوااِقِب َتْرِكِه  
َكَحالِل االشُّعوبِب . َفإنْن َفَعلواا ذَذِلَك وَوذَذَهُبواا وَوررااَء آآِلَهٍة أُأخرىى، َسَتكونُن َحاُلُهْم وَوااالْبِتعادِد َعْنُه

ااُألخرىى االَّتي أَأبادَدها االرَّببُّ.  
 

وَويیا َليْیَتنا َجميیًعا َنَتَذكَُّر أأنْن ااَهللا ُهَو وَوااِهُب االَخيْیرااتِت َلنا، وَوأأنْن َنْشُكَرهُه َعلى ذَذِلَك دَدااِئًما.  
آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َكْم َنْشُكُر ااَهللا ألنَُّه ِلُكلِّ ُمؤِمٍن أأنْن يَیَتَعلََّمُه وَويُیمارِرَسُه. وَوإإننَّ االَمسؤووليیََّة االَبَشِريیََّة أَأْمٌر يَیْنَبغي 

أَأْعطاَنا َكِلَمَتُه االَحيیََّة االَّتي َنْسَتْرِشُد ِبها في َحيیاِتنا، وَوألننَّ رُروْوَحُه االُقدُّووسَس يَیْسُكُن فيینا وَويُیَقوِّيینا.   
 

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

َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

. وَوُنَصلِّي أأْقوااُلنا وَوأأْفعاُلنا وَوَحيیاُتنا َمْرِضيیًَّة أأَماَمَكُنَصلِّي يَیا رَرببُّ في َهذاا االيَیْومم أأنْن َتكونَن 
في ذَذهاِبنا وَوإإيیاِبنا، وَوفي ُكلِّ وَوْقٍت. وَوُنَصلِّي أأيْیًضا أأنْن وَو ،أأنْن ُنْدرِركَك ُحُضورَركَك في ِقيیاِمنا وَوُقعودِدنا

. وَوأأخيیًراا، َنْسأُلَك، يیا ُنْدرِركَك في ُكلِّ يَیْومٍم َمَحبََّتَك، وَوَصالَحَك، وَوأأماَنَتَك، وَوُجْودَدكَك، وَوإإْحساناِتَك
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم َف. ِلَكْي َنْحيیا في َطاَعٍة َتامٍَّة َلَكوَواالُقوَّةَة وَواالِحْكَمَة يینا االُقْدرَرةَة أأبانا، أأنْن ُتْعط

يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


