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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Deuteronomy 9:1–10:13 13: 10 – 1: 9 االتَّْثِنيَیةِسْفر 

 wt_c20_us103# 599م: 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  االتَّاِسِعااألْصحاحح َ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 َنرىى في َحْلَقِة االيَیْومم َعوااِقَب َعَدمِم إإطاَعِة االرَّببِّ. َفَكثيیًراا َما ُنوااِجُه َموااِقَف َتْبدوو 
ُكلَّما زَزاادَد َتْركيیُزنا َعلى االُمْشِكَلِة، زَزاادَد َحْجُمهااا. َفُمْسَتحيیَلًة في َنَظِرنا. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك َبسيیٌط ِجد 

. وَوَلِكنَّنا َنْشُكُر ااَهللا ألنَُّه أَأْعَظُم ِمْن َجميیِع َمشاِكِلنا وَوال يَیْعُسُر َعَليْیِه أَأْمر. في أأْعيُیِننا  
 

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

 
االشَّريیَعِة أأوْو َتْلخيیِصها ِمْن َلَقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ االَكِلَمة "َتْثِنيَیة" ُتشيیُر إإلى َتْكراارِر  

ُتَقدَّرُر ِبَنْحِو أأرْرَبعيیَن َسَنة، َفإننَّ ُمْوَسى َسَردَد ُكلَّ ُمْوَسى. َفَمَع أأننَّ ِسْفَر االشَّريیَعِة يُیَغطِّي ُمدَّةًة  ِقَبِل
ِتْلَك ااألْحدااثِث في َنْحِو أأرْرَبعيیَن يَیْوًما َفَقط.  

 
 االُبْنيَیِة، َفإنَُّه َكانُن َما يَیزاالُل َقِوييَِّمَئٍة وَوِعْشريیَن َسَنًة آآَنذااكَك، ااْبَن كانَن َمَع أأننَّ ُمْوَسى وَو 

يَیْعَلُم ُمْوَسى َكانَن وَوَلِكنَّ ااَهللا َقالَل َلُه إإنَُّه َلْن يَیْدُخَل أأرْرضَض َكْنَعانن. وَووَويَیَتَمتَُّع ِبَنَظٍر َسليیٍم وَوَسْمٍع َقِوييٍّ. 
 ِلَك َفإنَُّه يَیْصِرفُف ااألرْرَبعيیَن يَیْوًما ااألخيیَرةَة ِمْن َحيیاِتِه َعلى ااألرْرضِضأأننَّ وَوْقَت رَرحيیِلِه َقِد ااْقَتَربب. ِلَذ

اْمِتالكِك أأرْرضِض َكنعانن. ِلَذِلَك َفإننَّ ااُألمورَر االَّتي في َتْذكيیِر االشَّْعِب ِبَعْهِد ااِهللا َمَعُهْم وَووَوْعِدهِه ِلُهْم ِب
ااِهللا،  َشريیَعِةِهمٌَّة ألننَّ ُمْوَسى َكانَن يُیَذكُِّر االشَّْعَب ِبيَیَتَحدَّثُث َعْنها ِسْفُر االتَّْثِنيَیِة ِهَي أأمورٌر ُم

يَیكونَن َمْوُجودًداا َمَعُهْم  َسيُیفارِرُقُهْم َقريیًبا وَوَلْن(أأيْي: ُمْوَسى) وَووَوَصايیاهه، وَوأأْحكاِمِه، وَودَديْینوَنِته. َفُهَو 
-1: 9نَُّه يَیقولُل َلُهْم في ِسْفِر االتَّْثِنيَیِة ِلَتْشجيیِعِهْم أأوْو َتْقديیِم االنُّْصِح وَوااإلرْرشادِد َلُهْم. ِلَذِلَك َفإ 3:  

 
اِاْسَمْع يَیا إِإْسَرااِئيیُل، أَأْنَت ااْليَیْومَم َعاِبٌر ااُألرْردُدننَّ ِلَكْي َتْدُخَل وَوَتْمَتِلَك ُشُعوًبا أَأْكَبَر 

وَوِطَوااًال، وَوأَأْعَظَم ِمْنَك، وَوُمُدًنا َعِظيیَمًة وَوُمَحصََّنًة إِإَلى االسََّماِء. َقْوًما ِعَظاًما 
َبِني َعَناقَق االَِّذيیَن َعَرْفَتُهْم وَوَسِمْعَت: َمْن يَیِقُف ِفي وَوْجِه َبِني َعَناقَق؟ َفاْعَلِم 

ااْليَیْومَم أَأننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك ُهَو ااْلَعاِبُر أَأَماَمَك َنارًراا آآِكَلًة. ُهَو يُیِبيیُدُهْم وَويُیِذلُُّهْم 
  َسِريیًعا َكَما َكلََّمَك االرَّببُّ.أَأَماَمَك، َفَتْطُردُدُهْم وَوُتْهِلُكُهْم 

 
ُهْم َكانَن َبنو إإْسراائيیَل َقْد وَوَصُلواا إإلى ُحدوودِد أأرْرضِض َكْنعانَن َقْبَل َنْحِو أأرْرَبعيیَن َسَنًة. وَوَلِكنَّوَو 

وَوَقْد . فيیهاوَوأأننَّ َعماِلَقًة يَیْسُكنونَن  ،آآَنذااكَك حيیَن َسِمُعواا أأننَّ االُمُدنَن ُمَحاَطٌة ِبأْسواارٍر َعظيیَمٍة َخاُفواا
َحاوَوُلواا آآَنذااكَك أأنْن يَیْخَتارُروواا قاِئًداا َغيْیَر ُمْوَسى ِلَكْي يُیعيیَدُهْم إإلى أأرْرضِض ِمْصر. وَوحيینئٍذ، َغِضَب ااُهللا 

  .َعَليْیِهْم
 

 َفَقْدوَوِبَسَبِب إإْخفاِقِهْم َقْبَل أأرْرَبعيیَن َسَنة، َعاَقَبُهُم ااُهللا ِبأنْن أَأتاَهُهْم في االَبرِّيیَِّة أأرْرَبعيیَن َسَنة. 
َقالَل االرَّببُّ َلُهْم َقْد وَو يَیْسَتْطِلعونَن أأْحواالَل ااألرْرضِض. االرِّجالُل االَّذيیَن أَأرْرَسَلُهْم ُمْوَسى أأرْرَبعيیَن يَیْوًماَبِقَي 

ُكلُّ يَیْومٍم ِبَسَنة) إإلى أأنْن يَیموتَت ُكلُّ االِجيْیِل االَّذيي َخَرجَج ِمْن (أأيْي َسَنًة أأرْرَبعيیَن إإنَُّه َسيُیتيیُهُهْم في االَبرِّيیَِّة 
َليْیَتَنا ُمْتَنا ِفي "أأرْرضِض ِمْصَر ِمِن ااْبِن ِعْشريیَن َسَنًة َفَصاِعًداا ألنَُّهْم َتَمرَّدُدوواا َعلى االرَّببِّ قاِئليین: 

اا أَأَتى ِبَنا االرَّببُّ إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض ِلَنْسُقَط أَأرْرضِض ِمْصَر، أَأوْو َليْیَتَنا ُمْتَنا ِفي هَذاا ااْلَقْفِر! وَوِلَماذَذ
وَوَقْد َقالَل ااُهللا َلُهْم:  "ِبالسَّيْیِف؟ َتِصيیُر ِنَساؤُؤَنا وَوأَأْطَفاُلَنا َغِنيیَمًة. أَأَليْیَس َخيْیًراا َلَنا أَأنْن َنْرجَع إِإَلى ِمْصَر؟

االَّذيیَن َسيَیْدُخلونَن وَويَیْمَتِلكونَن ااألرْرضَض. أأمَّا أَأْنُتْم َفَلْن أَأْنُتْم َقِلُقونَن َعلى أأْطفاِلُكْم. وَوَلِكنَّ أأْطفاَلُكْم ُهُم 
َتْدُخلوها.  

 
َلْن أأنْن يُیَشجَِّعُهْم َعلى دُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن. َفإنْن َلْم يَیْدُخلوها ااآلنَن ااآلنَن ُمْوَسى يُیحاوِولُل وَو

، وَويَیْدُعْوُهم االَقاِئَمَةوَويَیْسَتْعِرضُض االَمشاِكَل ِهْم، يَیْرَفُع ِمْن َمْعَنِويیَّاِت. ِلَذِلَك َفإننَّ ُمْوَسى يَیْدُخلوها الِحًقا
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يُیحاوِولُل أأنْن يُیَشدِّدَد ُقلوَبُهْم قاِئًلا َلُهْم إإننَّ ااَهللا ُهَو وَو االَمشاِكل.في ُموااَجَهِة ِتْلَك  إإلى أأنْن يَیكوُنواا وَوااِقِعيیِّيیَن
االَحيَّ االَّذيي يَیْعُبدووَنُه ُهَو أأْعَظُم ِمْن أأييِّ َعاِئٍق في َطريیِقِهم.   

 
إإلى َمَشاِكِل االَحيیاةِة َنْظَرةًة وَوااِقِعيیًَّة. يَیْنُظَر أأنْن للُمؤِمِن االَمسيیحيِّ وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَُّه يَیْنَبغي 

االَحماَقِة أأنْن َنْسَتهيیَن بالَمشاِكِل االَحيیاتيیَِّة االَخطيیَرةِة. َبْل يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْنُظَر إإليیها َنْظَرةًة َفِمَن 
ُهَو أَأْعَظُم ِمْن  أأننَّ ااَهللا االَحيَّ االَّذيي َنْعُبُدهُهَنْعَلَم يَیقيیًنا وَوااِقِعيیًَّة. وَوَلِكْن في االَوْقِت َنْفِسِه، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن 

ْشِكَلٍة في َحيیاِتنا. أأييِّ ُم  
 

إإذًذاا، كانَن ُمْوَسى يُیَشجُِّعُهْم َعلى أأنْن يَیْنُظروواا إإلى ااُألمورِر َنْظَرةًة وَوااِقِعيیًَّة. وَوَلِكنَُّه كانَن  
 يُیَشجُِّعُهْم، في االَوْقِت َنْفِسِه، َعلى ااالتِّكالِل َعلى ااِهللا االَحيِّ االَّذيي يَیْعُبدووَنُه. وَوَقْد َكانَن َبُنو عَناقَق

وَوَلِكنَّ ُمْوَسى يَیقولُل للشَّْعِب: َمَع أأننَّ َبني َعماِلَقًة. وَوَلْم يَیُكْن أَأَحٌد يَیْجُرؤُؤ َعلى االُوقوفِف في وَوْجِهِهْم. 
َمْن عناقَق َطويیلو االَقاَمِة وَوال أَأَحَد يَیْجُرؤُؤ َعلى االُوقوفِف في وَوْجِهِهْم، ااْعَلُمواا أأننَّ االرَّببَّ إإَلَهُكْم ُهَو 

ِذلُُّهْم.َسيُیبيیُدُهْم وَويُی  
 

ال  ،َمشاِكِلناَفِعْنَدما ُنَركُِّز أأْنظارَرنا َعلى أأْعَتِقُد أأنَّنا َنَخافُف ِجداا ِعْنَدما َنْنُظُر إإلى َمشاِكِلنا.  
إإَلِهنا وَوما أَأْخَطَر أأنْن َنْسَمَح ِلَمشاِكِلنا أأنْن َتِقَف َكالَمارِردِد َبيْیَننا وَوَبيْیَن َنُعودُد َنرىى َعَظَمَة ااِهللا وَوُقْدرَرَتُه. 

 ِجداا ِمَن ااألرْرضِض. وَوَلِكْنَفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االشَّْمَس أأْكَبُر  !االقادِدرِر َعلى ُكلِّ َشيء
وَوال َتعودُد َترااها. وَوَهذاا ُهو  َتهاَفإنََّك َقْد َتْحُجُب أَأِشعَّوَواالشَّْمِس، وَوْجِهَك َمَثًلا َبيْیَن ِكتاًبا وَوَضْعَت  نْنإإ

َنَظَركَك َعلى  تَتنْن رَركَّْزَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ ااَهللا َعظيیٌم وَوَقديیٌر ِجداا. وَوَلِكْن إإْحُدثُث َمَعنا أأْحيیاًنا. َفَما يَی
وَوَهذاا ُهَو َما يُیحاوِولُل ُمْوَسى أأنْن يُیَبيیَِّنُه للشَّْعِب. ُمْشِكَلِتَك، َقْد ال َتعودُد َقادِدرًراا َعلى رُرؤؤيَیِة ااِهللا االَعظيیم. 

أنْن ال يَیْهَتمُّواا َلها ألننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َحدُِّثُهْم َعِن االَمشاِكِل االقاِئَمِة، َفإنَُّه يُیَذكُِّرُهْم أأيْیًضا ِبَفَمَع أأنَُّه يُی
َسيَیَتَقدَُّمُهْم وَويَیْعُبُر أَأماَمُهْم.   

 
-4في ااألْعداادد َعْن َبني َعَناقٍق َفيَیقولُل وَويُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه  6:  

 
َقْلِبَك ِحيیَن يَیْنِفيیِهِم االرَّببُّ إِإلُهَك ِمْن أَأَماِمَك َقاِئًال: َألْجِل ِبرِّيي َال َتُقْل ِفي 

أَأدْدَخَلِني االرَّببُّ َألْمَتِلَك هِذهِه ااَألرْرضَض. وَوَألْجِل إِإْثِم هُؤَالِء االشُُّعوبِب يَیْطُردُدُهُم 
ُخُل ِلَتْمَتِلَك أَأرْرَضُهْم، َبْل االرَّببُّ ِمْن أَأَماِمَك. َليْیَس َألْجِل ِبرِّكَك وَوَعَدااَلِة َقْلِبَك َتْد

َألْجِل إِإْثِم أُأوولِئَك االشُُّعوبِب يَیْطُردُدُهُم االرَّببُّ إِإلُهَك ِمْن أَأَماِمَك، وَوِلَكْي يَیِفَي 
ِباْلَكَالمِم االَِّذيي أَأْقَسَم االرَّببُّ َعَليْیِه آلَباِئَك إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب. َفاْعَلْم 

ْجِل ِبرِّكَك يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك هِذهِه ااَألرْرضَض ااْلَجيیَِّدةَة ِلَتْمَتِلَكَها، َألنََّك أَأنَُّه َليْیَس َأل
َشْعٌب ُصْلُب االرََّقَبِة.  

 
. َفَقْد يَیُظنُّونَن أأننَّ ااَهللا َفَعَل ذَذِلَك ُكلَُّه ِبَسَبِب ِبِعبارَرةٍة أأخرىى َفإنَُّه يُیَحذِّرُرُهْم ِمَن االِبرِّ االذَّااِتيِّ 

يُیَبيیُِّن َلُهْم أأننَّ ااَهللا َطَردَد َبني َعناقَق وَواالشُّعوبَب ااُألخرىى ِمْن أَأماِمِهْم ِبَسَبِب إإْثِم َهؤالِء . وَوَلِكنَُّه ْمِبرِِّه
االشُّعوبب.   
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َفاْعَلْم أَأنَُّه َليْیَس َألْجِل ِبرِّكَك يُیْعِطيیَك االرَّببُّ إِإلُهَك هِذهِه ااَألرْرضَض وَوُهَو يَیقولُل للشَّْعِب أأيْیًضا: " 
وَوَقْد رَرأأيْینا ذَذِلَك ِمْن ِخاللِل دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االُخرووجِج ". ااْلَجيیَِّدةَة ِلَتْمَتِلَكَها، َألنََّك َشْعٌب ُصْلُب االرََّقَبِة

ِبَسَبِب ِعنادِدِهْم وَوَتَمرُّدِدِهْم َعَليْیه. وَوِسْفِر االَعَددد. وَوَقْد َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیْهِلَكُهْم َجميیًعا   
 

-7وَويُیَذكُِّر ُمْوَسى االشَّْعَب ِبحادِدَثِة االِعْجِل االذََّهِبيِّ َفيَیقولُل في ااألْعداادد  22:  
 

اُاذْذُكْر. َال َتْنَس َكيْیَف أَأْسَخْطَت االرَّببَّ إِإلَهَك ِفي ااْلَبرِّيیَِّة. ِمَن ااْليَیْومِم االَِّذيي 
َكانِن ُكْنُتْم ُتَقاوِوُمونَن َخَرْجَت ِفيیِه ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر َحتَّى أَأَتيْیُتْم إِإَلى هَذاا ااْلَم

االرَّببَّ. َحتَّى ِفي ُحورِريیَب أَأْسَخْطُتُم االرَّببَّ، َفَغِضَب االرَّببُّ َعَليْیُكْم ِليُیِبيیَدُكْم. ِحيیَن 
َصِعْدتُت إِإَلى ااْلَجَبِل ِلَكْي آآُخَذ َلْوَحِي ااْلَحَجِر، َلْوَحِي ااْلَعْهِد االَِّذيي َقَطَعُه االرَّببُّ 

ي ااْلَجَبِل أَأرْرَبِعيیَن َنَهارًراا وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة َال آآُكُل ُخْبًزاا وَوَال أَأْشَربُب َمَعُكْم، أَأَقْمُت ِف
َماًء. وَوأَأْعَطاِنَي االرَّببُّ َلْوَحِي ااْلَحَجِر ااْلَمْكُتوَبيْیِن ِبَأَصبِع ااِهللا، وَوَعَليْیِهَما ِمْثُل 

َجَبِل ِمْن وَوَسِط االنَّارِر ِفي يَیْومِم َجِميیِع ااْلَكِلَماتِت االَِّتي َكلََّمُكْم ِبَها االرَّببُّ ِفي ااْل
ااالْجِتَماعِع. وَوِفي ِنَهايَیِة ااَألرْرَبِعيیَن َنَهارًراا وَوااَألرْرَبِعيیَن َليْیَلًة، َلمَّا أَأْعَطاِنَي االرَّببُّ 
َلْوَحِي ااْلَحَجِر، َلْوَحِي ااْلَعْهِد، َقالَل االرَّببُّ ِلي: ُقِم ااْنِزلْل َعاِجًال ِمْن ُهَنا، َألنَُّه 

َسَد َشْعُبَك االَِّذيي أَأْخَرْجَتُه ِمْن ِمْصَر. زَزااُغواا َسِريیًعا َعِن االطَِّريیِق االَِّتي َقْد َف
أَأوْوَصيْیُتُهْم. َصَنُعواا َألْنُفِسِهْم ِتْمَثاًال َمْسُبوًكا. وَوَكلََّمِنَي االرَّببُّ َقاِئًال: رَرأَأيْیُت هَذاا 

ِني َفُأِبيیَدُهْم وَوأَأْمُحَو ااْسَمُهْم ِمْن االشَّْعَب وَوإِإذَذاا ُهَو َشْعٌب ُصْلُب االرََّقَبِة. اُاْتُرْك
َتْحِت االسََّماِء، وَوأَأْجَعَلَك َشْعًبا أَأْعَظَم وَوأَأْكَثَر ِمْنُهْم. َفاْنَصَرْفُت وَوَنَزْلُت ِمَن 

َفَنَظْرتُت وَوإِإذَذاا أَأْنُتْم َقْد  ااْلَجَبِل، وَوااْلَجَبُل يَیْشَتِعُل ِبالنَّارِر، وَوَلْوَحا ااْلَعْهِد ِفي يَیَدييَّ.
أَأْخَطْأُتْم إِإَلى االرَّببِّ إِإلِهُكْم، وَوَصَنْعُتْم َألْنُفِسُكْم ِعْجًال َمْسُبوًكا، وَوزُزْغُتْم َسِريیًعا 

َعِن االطَِّريیِق االَِّتي أَأوْوَصاُكْم ِبَها االرَّببُّ. َفَأَخْذتُت االلَّْوَحيْیِن وَوَطَرْحُتُهَما ِمْن 
َسَقْطُت أَأَمامَم االرَّببِّ َكاَألووَّلِل أَأرْرَبِعيیَن َنَهارًراا  يَیَدييَّ وَوَكسَّْرُتُهَما أَأَمامَم أَأْعيُیِنُكْم. ُثمَّ

وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة، َال آآُكُل ُخْبًزاا وَوَال أَأْشَربُب َماًء، ِمْن أَأْجِل ُكلِّ َخَطايَیاُكُم االَِّتي 
ااْلَغَضِب  أَأْخَطْأُتْم ِبَها ِبَعَمِلُكُم االشَّرَّ أَأَمامَم االرَّببِّ ِإلَغاَظِتِه. َألنِّي َفِزْعُت ِمَن

وَوااْلَغيْیِظ االَِّذيي َسِخَطُه االرَّببُّ َعَليْیُكْم ِليُیِبيیَدُكْم. َفَسِمَع ِلَي االرَّببُّ ِتْلَك ااْلَمرَّةَة 
أَأيْیًضا. وَوَعَلى َهارُروونَن َغِضَب االرَّببُّ ِجداا ِليُیِبيیَدهُه. َفَصلَّيْیُت أَأيْیًضا ِمْن أَأْجِل 

ُتُكُم، ااْلِعْجُل االَِّذيي َصَنْعُتُموهُه، َفَأَخْذُتُه َهارُروونَن ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت. وَوأَأمَّا َخِطيیَّ
وَوأَأْحَرْقُتُه ِبالنَّارِر، وَورَرَضْضُتُه وَوَطَحْنُتُه َجيیًِّداا َحتَّى َنِعَم َكاْلُغَبارِر. ُثمَّ َطَرْحُت 

  ُغَبارَرهُه ِفي االنَّْهِر ااْلُمْنَحِدرِر ِمَن ااْلَجَبِل.
 

ُتَبيیُِّن أُأخرىى واادِدثَث ِبَحُمْوَسى ُثمَّ يُیَذكُِّرُهْم في ِسْفِر االُخرووجج. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َهِذهِه االَحادِدَثَة 
-22في ااألْعداادد َلُهْم  َفيَیقولُلأأيْیًضا َتَمرُّدَدُهْم  29:  

 
وَوِفي َتْبِعيیَرةَة وَوَمسََّة وَوَقَبُرووتَت َهتََّأوَوةَة أَأْسَخْطُتُم االرَّببَّ. وَوِحيیَن أَأرْرَسَلُكُم االرَّببُّ 

َبْرِنيیَع َقاِئًال: ااْصَعُدوواا ااْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي أَأْعَطيْیُتُكْم، َعَصيْیُتْم ِمْن َقادَدشَش 
َقْولَل االرَّببِّ إِإلِهُكْم وَوَلْم ُتَصدُِّقوهُه وَوَلْم َتْسَمُعواا ِلَقْوِلِه. َقْد ُكْنُتْم َتْعُصونَن االرَّببَّ 
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َبِعيیَن َنَهارًراا وَوااَألرْرَبِعيیَن َليْیَلًة االَِّتي َفَسَقْطُت أَأَمامَم االرَّببِّ ااَألرْر ُمْنُذ يَیْومَم َعَرْفُتُكْم.
َسَقْطُتَها، َألننَّ االرَّببَّ َقالَل إِإنَُّه يُیْهِلُكُكْم. وَوَصلَّيْیُت ِللرَّببِّ وَوُقْلُت: يَیا َسيیُِّد االرَّببُّ، 

ِمْصَر ِبيَیٍد َال ُتْهِلْك َشْعَبَك وَوِميیَرااَثَك االَِّذيي َفَديْیَتُه ِبَعَظَمِتَك، االَِّذيي أَأْخَرْجَتُه ِمْن 
َشِديیَدةٍة. اُاذْذُكْر َعِبيیَدكَك إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب. َال َتْلَتِفْت إِإَلى َغَالَظِة هَذاا 
االشَّْعِب وَوإِإْثِمِه وَوَخِطيیَِّتِه، ِلَئالَّ َتُقولَل ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْخَرْجَتَنا ِمْنَها: َألْجِل أَأننَّ 

ِخَلُهُم ااَألرْرضَض االَِّتي َكلََّمُهْم َعْنَها، وَوَألْجِل أَأنَُّه أَأْبَغَضُهْم، االرَّببَّ َلْم يَیْقِدرْر أَأنْن يُیْد
أَأْخَرَجُهْم ِلَكْي يُیِميیَتُهْم ِفي ااْلَبرِّيیَِّة. وَوُهْم َشْعُبَك وَوِميیَرااُثَك االَِّذيي أَأْخَرْجَتُه 

ِبُقوَِّتَك ااْلَعِظيیَمِة وَوِبِذرَرااِعَك االرَِّفيیَعِة.  
 

َن ُموسى ِلَبني إإْسراائيیَل أأننَّ ااَهللا َلْم يَیُكْن َسيَیْطُردُد االشُّعوبَب ااُألخرىى ِمْن وَوَهَكذاا َفَقْد َبيیَّ 
 . وَوَقْد َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیْعِطيَیُهْم أَأرْرضَض َكْنعانَنألْجِل ِبرِِّهْم، َبْل ِبَسَبِب آآثامِم ِتْلَك االشُّعوبِب أَأماِمِهْم

. أأمَّا ُهْم َفكاُنواا َشْعًبا ُصْلَب إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَبِهْم َعَليْیِه آلَباِئ ِلَكْي يَیِفَي ِباْلَكَالمِم االَِّذيي أَأْقَسَم
االرََّقَبة.   

 
. وَوفي َهذاا ااألْصحاحِح، وَوَنأتي ااآلنَن، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االَعاِشِر ِمْن ِسْفِر االتَّْثِنيَیة

َعْن إإْخفاقِق االشَّْعِب في االَبرِّيیَِّة. وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم ِبإْخفاِقِهْم ِعْنَدما أَأْعطاُهُم ااُهللا يُیتاِبُع ُمْوَسى َحديیَثُه 
َطَرحَح االلَّْوَحيْیِن . وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم ِبما َحَدثَث َبْعَد أأنْن االَوَصايیا االَعْشَر َمْكُتوَبًة َعلى َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجر

-1إإذْذ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  مَم َعيْیَنيِّ االشَّْعِبااألووََّليْیِن وَوَكسََّرُهما أَأما 5:  
 

ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت َقالَل ِلَي االرَّببُّ: ااْنَحْت َلَك َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل ااَألووََّليْیِن، 
 وَوااْصَعْد إِإَليَّ إِإَلى ااْلَجَبِل، وَوااْصَنْع َلَك َتاُبوًتا ِمْن َخَشٍب. َفَأْكُتُب َعَلى االلَّْوَحيْیِن
ااْلَكِلَماتِت االَِّتي َكاَنْت َعَلى االلَّْوَحيْیِن ااَألووََّليْیِن االلََّذيْیِن َكَسْرَتُهَما، وَوَتَضُعُهَما ِفي 
االتَّاُبوتِت. َفَصَنْعُت َتاُبوًتا ِمْن َخَشِب االسَّْنِط، وَوَنَحتُّ َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل 

َحانِن ِفي يَیِديي. َفَكَتَب َعَلى االلَّْوَحيْیِن ِمْثَل ااَألووََّليْیِن، وَوَصِعْدتُت إِإَلى ااْلَجَبِل وَوااللَّْو
ااْلِكَتاَبِة ااُألووَلى، ااْلَكِلَماتِت ااْلَعَشَر االَِّتي َكلََّمُكْم ِبَها االرَّببُّ ِفي ااْلَجَبِل ِمْن وَوَسِط 

ِمَن  االنَّارِر ِفي يَیْومِم ااالْجِتَماعِع، وَوأَأْعَطاِنَي االرَّببُّ إِإيیَّاَها. ُثمَّ ااْنَصَرْفُت وَوَنَزْلُت
ااْلَجَبِل وَووَوَضْعُت االلَّْوَحيْیِن ِفي االتَّاُبوتِت االَِّذيي َصَنْعُت، َفَكاَنا ُهَناكَك َكَما أَأَمَرِنَي 

االرَّببُّ.   
 

إِإَلى أأنْن يَیْصَعَد إإليیِه َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل ااَألووََّليْیِن، وَو ُمْوَسى أأنْن يَیْنَحَتإإذًذاا، َفَقْد أَأَمَر االرَّببُّ  
. وَوكانَن يَیْنَبغي َعَلى االلَّْوَحيْیِن االَكِلَماتِت االَِّتي َكاَنْت على االلَّْوَحيْیِن ااَألووََّليْیِنااُهللا  يَیْكُتَبِلَكْي  ااْلَجَبِل

وَوَقْد َفَعَل ُمْوَسى ُكلَّ َما  ِفي االتَّاُبوتِت.يَیَضع االَحَجَريْیِن وَوأأنْن  َتاُبوًتا ِمْن َخَشٍبأأنْن يَیْصَنَع ِلُمْوَسى 
ِه. أَأَمَرهُه ااُهللا ِب  

 
-6ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في ااألْعداادد   9:  
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وَوَبُنو إِإْسَرااِئيیَل اارْرَتَحُلواا ِمْن آآَبارِر َبِني يَیْعَقانَن إِإَلى ُموِسيیَر. ُهَناكَك َماتَت 
َهارُروونُن، وَوُهَناكَك دُدِفَن. َفَكَهَن أَأِلَعازَزاارُر ااْبُنُه ِعَوًضا َعْنُه. ِمْن ُهَناكَك اارْرَتَحُلواا 

ِفي ذذِلَك ااْلَوْقِت  ِمَن ااْلِجْدُجودِد إِإَلى يُیْطَباتَت، أَأرْرضِض أَأْنَهارِر َماٍء.إِإَلى ااْلِجْدُجودِد وَو
أَأْفَرزَز االرَّببُّ ِسْبَط َالوِويي ِليَیْحِمُلواا َتاُبوتَت َعْهِد االرَّببِّ، وَوِلَكْي يَیِقُفواا أَأَمامَم االرَّببِّ 

َك َلْم يَیُكْن ِلَالوِويي ِقْسٌم َألْجِل ذذِل ِليَیْخِدُموهُه وَويُیَبارِرُكواا ِباْسِمِه إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم.
وَوَال َنِصيیٌب َمَع إِإْخَوِتِه. االرَّببُّ ُهَو َنِصيیُبُه َكَما َكلََّمُه االرَّببُّ إِإلُهَك.  

 
. وَوُهَو يُیَذكُِّرُهْم إإذًذاا، يُیَذكُِّر ُمْوَسى االشَّْعَب ُهنا ِبما َحَدثَث ِعْنَدما اارْرَتَحُلواا في االصَّْحرااِء 

وَوِحيْیَن َكاُنواا . وَوَبْعَد َمْوتِت َهارروونن َخَلَفُه ااْبُنُه أألعازَزاارر في رِرئاَسِة االَكَهنوتت. أأيْیًضا ِبَمْوتِت َهارروونَن
أَأْفَرزَز االرَّببُّ ِسْبَط َالوِويي ِليَیْحِمُلواا َتاُبوتَت َعْهِد االرَّببِّ، وَوِلَكْي يَیِقُفواا أَأَمامَم االرَّببِّ في ُحْورريیب، 

عليیماتُت االرَّببِّ َتُنصُّ َعلى َعَدمِم إإْعطاِء َنصيیٍب ِمَن ااألرْرضِض وَوكاَنْت َت .ُهِليَیْخِدُموهُه وَويُیَبارِرُكواا ااْسَم
ِلِسْبِط الوويي ِعْنَد َتْقسيیِم ااألرْرضِض َبيْیَن ااألْسباطط وَوذَذِلَك ألنَُّهْم ُمَكرَُّسونَن ِلِخْدَمِة االرَّببِّ.   

 
ُثمَّ يَیقولُل ُمْوَسى في االَعَددَديْیِن االَعاِشِر وَواالَحادديي َعَشر:    

 
َمَكْثُت ِفي ااْلَجَبِل َكاَأليیَّامِم ااُألووَلى، أَأرْرَبِعيیَن َنَهارًراا وَوأَأرْرَبِعيیَن َليْیَلًة. وَوَسِمَع وَوأَأَنا 

االرَّببُّ ِلي ِتْلَك ااْلَمرَّةَة أَأيْیًضا، وَوَلْم يَیَشِإ االرَّببُّ أَأنْن يُیْهِلَكَك. ُثمَّ َقالَل ِلَي االرَّببُّ: ُقِم 
ْدُخُلواا وَويَیْمَتِلُكواا ااَألرْرضَض االَِّتي َحَلْفُت ااذْذَهْب ِلالرْرِتَحالِل أَأَمامَم االشَّْعِب، َفيَی

آلَباِئِهْم أَأنْن أُأْعِطيَیُهْم.  
 

-1يَیعودُد ُمْوَسى ُهنا إإلى االِقصَِّة االرَّئيیسيیَِّة االَّتي أَأعادَد ذِذْكَرها في ااألْعداادد   ، وَوِهَي ِقصَُّة 5
وَوَقْد االثَّاِنيَیِة أأرْرَبعيیَن َنهارًراا وَوأأرْرَبعيیَن َليْیَلًة.  َلْوَحِي االشَّريیَعة. وَوُهَو يَیقولُل إإنَُّه َمَكَث في االَجَبِل للَمرَّةِة

الكِك َقِبَل ااُهللا َصالَتُه وَوَشفاَعَتُه وَوَصَفَح َعِن االشَّْعِب. ُثمَّ أَأَمَرهُه االرَّببُّ باالرْرِتحالِل وَوِقيیادَدةِة االشَّْعِب وَوااْمِت
وَوَعَد ِبها آآباَءُهْم. أأرْرضِض َكْنعانَن االَّتي   

 
: 13وو  12ُمْوَسى ِلَبني إإْسراائيیل في االَعَددَديْین  وَوأأخيیًراا، يَیقولُل   

 
َفاآلنَن يَیا إِإْسَرااِئيیُل، َماذَذاا يَیْطُلُب ِمْنَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإالَّ أَأنْن َتتَِّقَي االرَّببَّ إِإلَهَك 

ُكلِّ ِلَتْسُلَك ِفي ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوُتِحبَُّه، وَوَتْعُبَد االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن 
َنْفِسَك، وَوَتْحَفَظ وَوَصايَیا االرَّببِّ وَوَفَرااِئَضُه االَِّتي أَأَنا أُأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَخيْیِركَك.  

 
وَورُربَّما وَوَليْیَت ُكلَّ إإْنسانٍن يَیْطَرحُح َهذاا االسُّؤاالَل َعلى َنْفِسِه: "َماذذاا يَیْطُلُب ااُهللا ِمنِّي أأنْن أَأْفَعل؟"  

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  هِه.ِبُوجودِدِهَي أأنْن يَیْعَتِرُفواا ْن ال يَیْعَتِرفونَن ِبُوجودِد ااِهللا َكاَنِت االُخْطَوةُة ااألوولى ِلَم
ااالْقِتناعَع ِبُوجودِد ااِهللا ُهَو أَأْسَهُل ِمْن َعَدمِم ااالْقِتناعِع ِبَذِلك. َفيَیْكفي أأنْن َتَتأمََّل في االَكْونِن وَواالطَّبيیَعِة 

َفال يُیْعَقُل أأننَّ ِجْسًما ُمَعقًَّداا َكالِجْسِم االَبَشِرييِّ وُوِجَد ُصْدَفًة وَواالِجْسِم االَبَشِرييِّ ِلُتْدرِركَك أأننَّ ااَهللا َمْوجودٌد. 
مَم ااُهللا يَیْنَبغي أأنْن ُتَفكَِّر في َسَبِب َخْلِق ااِهللا َلَك. َفَما دَداا أأوْو دُدوْونَن َخاِلٍق َعظيیٍم! وَوَبْعَد أأنْن ُتِقرَّ ِبُوجودِد ااِهللا

َقْد َخَلَقَك، ِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه َخَلَقَك ِلَغايَیٍة َما. ِلَذِلَك، َما االَّذيي يَیْطُلُبُه ااُهللا ِمنِّي؟   
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َماذَذاا يَیْطُلُب ِمْنَك االرَّببُّ إِإلُهَك إِإالَّ أَأنْن َتتَِّقَي يُیجيیُب ُمْوَسى َعْن َهذاا االسُّؤاالِل االُمِهمِّ َفيَیقولُل: " 

َتْسُلَك ِفي ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوُتِحبَُّه، وَوَتْعُبَد االرَّببَّ إِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، االرَّببَّ إِإلَهَك ِل
". آآميین!وَوَتْحَفَظ وَوَصايَیا االرَّببِّ وَوَفَرااِئَضُه االَِّتي أَأَنا أأووِصيیَك ِبَها ااْليَیْومَم ِلَخيْیِركَك  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َفَنْحُن َلْن َنَتَمكََّن دَدااِئًما ِمَن يیُعنا ُخطاةٌة ِبَطبيیَعِتنا. ِلَذِلَك، ِمَن االَبديیِهيِّ أأنْن ُنْخِطئ. َنْحُن َجم

َمَعنا، وَوُهَو االَّذيي االسَّيْیِر في االطَّريیِق االَّذيي يُیريیُدنا ااُهللا أأنْن َنْسُلَك فيیه. وَوَمَع ذَذِلَك َفإننَّ ااَهللا يَیْبقى أأميیًنا 
يَیْجَتِذُبنا إإليیِه وَويُیعيیُدنا إإلى االشَِّرَكِة االُحْلَوةِة َمَعُه.   

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

جو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْراالتَّْثِنيَیةِلِسْفِر (ِ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)  
َنْحُن ُنوااِجُه َعُدوواا َلدوودًداا أَأْقوىى ِمنَّا وَوُهَو إإْبليیس. وَوَلِكْن إإنْن َحَصْرنا َتْفكيیَرنا في ُقوَّةِة 

وَوَلِكنَّ َكِلَمَة ااِهللا َتقولُل َلنا إإننَّ االَّذيي َمَعنا أَأْقوىى ِمَن االشَّيْیطانِن، َقْد ال َنعودُد َنرىى ُقْدرَرةَة ااِهللا االَحيِّ. 
ِلَذِلَك َفإنَّنا ، َمَع أأنَّنا َلْسنا أَأْقوىى ِمَن االشَّيْیطانِن، َفإننَّ ااَهللا أَأْقوىى ِمْنُه ِبما ال يُیقاسس. االَّذيي َعَليْینا. ِلَذِلَك

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفيیا أَأبانا، ألنََّك َتَتَقدَُّمنا وَوُتَحامي َعنَّا دَدااِئًما.  ،َنْشُكُركَك  
 


