
 ٢٢٧سـالة لرا
 

ببلعلعامامب ب ننعب عب وركَكَ  ....ورانانبباُل سالم بباُل سالم   ضهِِهاللِتاللِتض    
 

(Arabic – Balaam son of Beor’s error was for profit.) 
 

    بلعام بن بعور كَان الماُل سبب ضاللِتِهبلعام بن بعور كَان الماُل سبب ضاللِتِه :ضوعهموم  حديثنَا اليو..ىأحباِئ
 

 وِمنلِةارسي أ نَوذاهقر ددالعاِدى الحشَ عر  : 
 

"ويٌل لهألنّم هموانْ سلكوا طريقَ قايين صبوا إلى ضاللِة بلعامألجل أج ٍةر.ىلكوا ِف وهشَ ماجِةرقور ١."ح 
 

 إني اِت كّ.وذاهبالر ى الِتالِةسُلِم تحاس هِفى اإلنجيلم .ه أخُو و يااِت كَعقوب بلرلِةاسالم عوفِةرِمِه  باس
ضاًأي.ي دقص وذا ِمهِكن تابِه ِتالِتِة رسأن لكحِذ يرؤِم المِمنين نعِل الممينلِض المينالذين اند سوا بين جمِةاعالر ب. 
 طر أخْ إبليسم له القديم دبرِدهال الع رجن ِمثةكر ثال ِذاهأنَ قرى الِذ بالنّصاء ج ولقد.ان الصحيحكوا باإليمسيتملو

 . سلكوا طريقَ قايينؤالء الذين هرنتِظ يىل الِذيشيراً إلى الومكتب  .الر األفعا بأشَهموص وماتَهي حدايد فأفسالمكَ
 ٢."اماماللِة بلعاللِة بلعضض" وَل حوردم يوا الينَديثوح . قورحمشَاجرِة ىلكوا ِف وه.ةر ألجل أجام بلعاللِةوا إلى ضبصوانْ

 

 لقدأع ان ِل اُهللادقبَلكلِّ إنْس أن ي ولداً كَ طريقاً سويىسل يكَه.م بؤي اهٍة ِلداً إيقوح تكونياتهثِم مِلةر ماِهللاِدج . 
وقدطى اِهللا أعاإلنس انح ريةَ اإلرل ِةادِلي نفِسِهختار.ا قباِلوَل إمىح الِذ الصسح م شيَئِة اِهللاب.أو أن  ِلي نفِسِه ختار

 مدآ و أنبدي  إذابعاح الرحفرالتكوين األص بِساءجا  مكذِل ِلثاٌلوِم .ة لهِح الصاِلشيئِة اِهللا منداً عبتِع مرطريقاً آخَ
أوضحقاييِه إلبني ننَابيَل وه وعِة الذبيحالم نْ ِعولِةقبِف اِهللاد ى العبلِك و.ِةادن قايين أساءوقد ِمم نأثم ض ار األر
قرِلاناًب لربم ِهلِم ِععذِل أن كِلفٌاِلخَ م ما أوى بِهصالر بع بدهآد تقيل مإلى اِهللا بِهرب ب عدِمِهِد طر نِّة الجن .ا أم
ابيُلهفأح ستْانَكَة ومتقِدال نولة مقباغتاظف" ى اِهللا لدجداً قايين وس قط وجهولِك."ه نالر بلم يتر ألفكَكه ار إبليس 
  ٣."؟؟فعفع أفال ر أفال رتَتَنْنْسس أح أحننإإ. . ؟؟ككههججقط وقط واذا ساذا سمم وِل وِلاذا اغتظتَاذا اغتظتَلملم" : لقايينب الر فقاَل.هات حيرمد لي لهربدي ان كَىالِذ
 

 لقدالو مسر حبِس اإللهىى فر العِدداألص شْ والِعِثاح الثاِلحرين اِهشَمرالص ىاع الِذد دبقلِب بلع ارام بين 
 لقد .؟طار باألخْوفُحف المضِةالِف وِبهاِت الذاءرغْ بإدعبالِك المطريقٌ اله وأ . اآلِمنستقيم طريقُ اهللا الم:ناريختياال
حثَدأن بد رمِلاالقُ ب كم وآبمكيد إ ىِنة لبسائيَلر.االقُ وبي عأن اَهللالم أع طاهنم صرة على كلِّ أعاِئدهم.َل فأرس 
مِلاالقُب كم الً إلى بلعوآبساَ رم يدِلع وهإلتيقائالً.هان إلي : "فاآلنفاآلنتع اَلاَل تعوالع والع نىى ِل ِلنهذا الشّع هذا الشّع بب..ألنّه ألنّه أع أع ظمىىنِّنِّ ِم ِمظم . .

 انطلقَ ف.."ونونلعلع م مههنن تلع تلعىىارك والذارك والذبب م مههاركارك تب تبىى الِذ الِذفتُ أنفتُ أنرر ع عىى ألنِّ ألنِّ..ضض األر األرننه ِمه ِم فأطرد فأطرد نكِسره نكِسرها أنا أنننَننَمِكمِك ي يههلعللعل
 ." الرب الربىىنِِنمم كَما يكِل كَما يكِلاباًاباًوو ج جد عليكمد عليكمِد أرِد أر الغَ الغَىىفِِف" :م فقال له.الم بالاموا بلعوة ليغر رشْمهع ومانيمد ووآب مخُيوشُ
بلإن عشيئة اِهللا امداً مجي علمكَو .يِمان الِحن كمِة أن ىلبال يِك مِل طلبم وآببإص ارروي وت رشْرفض٤.ه    
 

ى اُهللا إلى  فأتَ.ضِة والِفِباِت الذهاءر إغْ أمامِةاد اإلرعيفَض وِةشْلر مياالً ِل قلب بلعامان كَ!.ِف لألسنولِك 
بلعوقاَلام له : "ال تذهال تذهببم م ععههمموال تلع وال تلع ننالشّع الشّع ببألنّه ألنّه م م بباركارك" .فعسإلى الر ل قاِئادالً لهم: "إنإنأب بالر أب بالر ى أنى أني ي سسممحح  
  أكثراءسؤه ر إليسَلأرو . بلعامىرغْ ليوفرأضاً رماً عقدى مررة أخْ مؤاَل الساالقُ باد فأع."عكمعكم م ماِباِبهه بالِذ بالِذىىلِِل

وأعظما إل وأتوِهيالٍة أخْ برسنْى ِمرها يقوُل فيه: "ال تمتِنتِنال تمعِم ِمع نناإلتي ان إلان إل اإلتيىأكر أكرىى ألنِّ ألنِّ..ى إكر كمإكر كماماً عوكّل وكّل..ماًماًظيظياماً ع م ا ا  م
  ِتِهِتِهء بيء بيلْْل ِم ِماالقُاالقُ ب بىىطاِنطاِن أع أعووولول" :القَا لعبيِد ب وقاَلاماب بلع فأج.."بب هذا الشّع هذا الشّعىى ِل ِلنن والع والع فتعاَل اآلن فتعاَل اآلن..هه أفعل أفعلىى ِل ِلههتقولتقول

  ٥."هِِه ب بىىنِِنممكِلكِل ي يود الربود الربععاذا ياذا يلم ملم م ألع ألع..يلِةيلِةاللاللهِ هِ ا هِذا هِذنَنَكثوا هكثوا ه فام فام..ىى إله إلهز قوَل الربز قوَل الرباواو أتج أتج ال أقِدر أن ال أقِدر أن..باًباً وذه وذهضةضةفِِف
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                ،              ١١ رسالة يهوذا ١
        ٤ – ٣ رسالة يهوذا ٢
  ٨ – ٣: ٤ سفر التكوين ٣
     ٨ – ٢: ٢٢ سفر العدد ٤
      ١٩ – ٩: ٢٢ سفر العدد ٥
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 غَِضب اُهللا على االق تمنّى لو بال مىعاً ِفمط نّه ولِك.هالر أقوغي ال ي اَهللا أن اليقينلمعلم ِع يام بلعانكَ 
تقلِقل فقاَل  الم الرجلك ذِلرد صىور ِفا يد بماالقُ بس أحلقد .ساِنِه على ِلةنَ لعهمب عليجِل ويِةركَ البمرمهح ليِهبعشَ
له: "تعاَل ااَل اتعلعلعنىى ِل ِلني ي عقوبعقوبوهلم وهلم اشتم ائيَل   اشتمرائيَلإسرإس".فأج كَكَ" :ابييفَ ألعفَ ألعم نم نننلم لم يلع اُهللا يلع اُهللانْه وكَ وكَنْه يتِِت أشْ أشْفَفَيم مم مننلم لم ي ي  هشِتم هشِتم

بالربِم ِمهِِه على فِم على فِمتْتْتَتَ وأ وأ..؟؟الر ننب بقبِل الر ب بةةركَركَ قبِل الرال لع فقاَل. "ةةنَنَ ال لعاالقُ بلبلع ؟؟ىىعلتَ بعلتَ بماذا فماذا ف" :املتشتم لتشتم أع أخذتأخذت  ىىداِئداِئ أعكك  
ووهوذا أنْذا أنْوهتَ قدتَ قدب ب اركتَهمماركتَه".ثم الال" : قاَل لهتلع نْنْ تلعههلع ةةنَنَ لعوال تب وال تب ب اركهب ةةركَركَاركه".فأج لعامب اب: " ألم أكِلأكِلألمممكالًالً قاِئ قاِئك::  ""كلُّ ما ا كلُّ م
 ١."؟؟ىىفف وال ي وال يمم يتكل يتكلأوأو  فعُلفعُل وال ي وال ي هْل يقوُل هْل يقوُل..ممندند في فيانانن إنسن إنس اب ابوالوال  بب فيكِذ فيكِذ إنْساناً إنْساناًاُهللاُهللا  سسليلي". " أفعُل أفعُلاهاه فإي فإي الرب الربم بِهم بِهيتكليتكل

 

 لمي سمبالر حلبلع امتخْ أن رَِمج نةنَ فِمِه لعأر هادا العِلد شَوو .ِب اِهللاعلقدس محلبلع بالر امأن يتالقى  
مالمِلِكقَال باع  وإنلم تكن مشيئ ح بف. ه اهللاستأنّقد على بلع بى الرامغْ رمو .الِلِه ضجاءبسفر الع ِدداألص اح ح

 امبلعكَان  و.قاومه الطريق ليىالك الرب ِف مقفَ ووآبِك مالقاِة مِل طريِقِه لمىِف  وهوامبلع  أنرينشْى والِعالثاِن
وغُ على أتاِنِهاًاكبر الماهم عه.فأب تْصرم األتان بالر الكالطىفاً ِفاِق و ريق وفيسهىسلوٌل ِف مِهِد ي ..التْفماألتان  
عريق الطنالحقلى ِفتْشَ وم ..بل فض برعاماألتان لي ها إلى الطريقرد.لقد أراد أن بَل الردعي م سهولِك.ار نّه 
أبعاً ِحاِفى دمهارع ليإلى م ودِهار قلبسالم عوج.وقفَ ثم م بالر قى ِفالكِل خَنْد وملكر. لهط ِماِئ حهنَن ط ِماِئا وحن 
نَهاك.ا أبفلم صتْراألتان م بالر الك.ز حتْماِئ الحطتْغَط وضرج َل بلعامِطاِئ بالحفض ربه٢.ضاًا أي   
 

 .االًم ِشميناً أوكوِب يلنُّبيٌل ِل سس ليثُي ح. ضيقانكَ مى ِفقفَووضاًَ  أيالك الربتاز م اج أنثَدحلقد و 
ا أبفلمصتْرم األتان  الكبالرر تْ تحضتَ ببلعام.ِم فحغَى ض ببلعبالقضيبام األتان برال. وض ففتح  فم بر
. . ىىِت بِت بييدردرألنِّك ازألنِّك از" : لألتانامفقاَل بلع. "؟؟اٍتاٍتفعفع د د ثالثَ ثالثَ اآلن اآلنىىبتَِنبتَِنررتُ بك حتى ضتُ بك حتى ضععنَنَاذا صاذا صمم" :ام لبلعالتْ فقاألتان

لولوكان ىى ِف ِف كاني ىىدِِد يس س يفٌ لكنْفٌ لكنْيتُ قدفقالتْ."كِِك قتلت قتلتتُ قد ل األتان بلعهْل" :امتع دتُوأفعَل أن ال:  فقاَل."ذا؟ هكَ بك.فَشَ كَ ثم 
بالرع نع نَيىلعب امفأب صرم بالر الكىاقفاً ِف والطريق و سفيهىسلوٌل ِف مفخَ. ِهِد يرس اِجداً على وفقاَل. هِهج 

لِِل" :لهمماذا ضاذا ضررببتَ أتانَك اآلنثالثَ ثالثَتَ أتانَك اآلن د د فعفقاَل. "؟؟اٍتاٍتفعبلع ِلام مبقاَل ف."طأتُطأتُأخْأخْ": الِك الرال ملبلع بالر كاا" :امذهذهبب  
ممععجالر جنّنّإإال وال و الرما تتكلا تتكلممأكِل أكِلىىالم الِذالم الِذ بالكَ بالكَم ممكفقط فقط بِه بِهك ".فانطلقَ بلع امم عر اِءؤس٣.االقَ ب 
 

 لميكن  افُاعتربلع بأنّام طأ نَاِتجاً أخْهع نتوب قٍةاِدٍة ص.ولكنّه ع ناتج نِمذير وإنذار تح نىالِك الِذ الم 
 هنْ ع الربىضر ي أنامة بلعني أمتْانَ كَ."ااقيتهقيته واستب واستبكك قتلت قتلت قد قدتُ اآلنتُ اآلننْنْ لك لكىى قداِم قداِمنن ِم ِم األتان األتانلْْل تِم تِم لم لملولو" : لهقاَل
قَحِقليتَ رغبهفيلع نشع اِهللاب فيكس بم كَ. اهاًاالً وجيان تمنّى هالشّع ِب ِمالكفع أجِل نَناِد مى. إنِت اعطأ افاً بالخَر
 ٤.ِهيِن الضالُل بعو ه.ِهقتِلالِك بالم ذار إنْنفاً ِموخَ ِة طريق التهلكَىر ِف السينوالً عدع واِفترع االكثل ذِلِم
  

ِب عشَ ِل الرب قاَلإذ ِةفر التّثنيِسب كرهِذ اءج لقدف ..جوع المِهِكولسعن  وِعدة مراٍت اماللِة بلعكر ض ِذررتكَ 
  ك قدك قد الرب إله الرب إله ألن ألن..ةٍٍةركَركَببة إلى ة إلى نَنَعع الل اللكك الرب إله الرب إلهككوَل ألجِلوَل ألجِل فح فحمماالعلع لب لبععممسس ي ي أن أنككشأ الرب إلهشأ الرب إله ي ي لم لمننولِكولِك" :إسرائيَل

أحأحكبكب".وج ِذاء كرهِسبضاً  أيشُفر يوع: "وبلعوبلعامام  ببننب ب ععورورالع الع رافُافُرقتله قتله ب ائيَلنو نو  برائيَلإسرإسيبالس يفِِف بالسم م ععقتاله قتاله مم" .وجاء 
هذِل كَِذكرفر بِس كشُوعي: "وقامباالقُ باالقُوقام ب ِص ب ِصن ففنور مِلر مِلوككم م وآبوآبوح وح اراربائيَلإإ  برائيَلسرسوأر سَلسَل وأرود ود عا ا عامبلعامبلعنب نب  ورعب  ورعكَكَلِِل بىى  
يلعيلعنكنك..ولم أشَ أشَ ولم أ أنأ أنأس أس مملبلع علبلع عامامفب فب اركتكماركتكمب قذتقذت وأن وأنركَةركَة بكمِم ِمكم نني تَ وكَ.."ِدِهِدِه يب بطرسسى ِفوُل الرِهِتال رسِة الثانيع ن 

الينالضتب  الذينطريقَواع بلع الّقاِئ ام: "قدريقَريقَ تركوا الط تركوا الطقدالم الم ستقيمستقيمفض لوالوا فض..تابعين طريقَ طريقَ تابعين بلع بلع امامب ب ن بن بصصورىى الِذ الِذ..ور  
أحأحببأج أج رنّنّ ولِك ولِك.. اإلثم اإلثمةَةَرههح ح صلََلصعلى تو على تو بيخ تعبيخ تعديِهيِهد..إذ م نَنَ إذ مععح ح ماقة النّباقة النّبمىِح ِحى ممأع ارأع ارججماِطاِط نَ نَمقاً بصقاً بصوِت إنِْت إنْوس٥."انانس 
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السنَ. .أبشكرك ألنع دما نَِتنَانَ أمحنال ي بانَِطُل أمتك.  
لساناًتَ إنس.اشَ فحاكتكِذ أن ب.تَ ولس ابإنْن فتنْانس دتتكل.  تقوُل فتفعُل.مر لنَِفغْا. ى وتِفما عدأم انَِتانَمر ن. انَبرفع 

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  على ِصدق وعِدك يا من قلتَمؤِمنين ومتِكلين. صالتنَا ِفى اسم يسوع فاِدينَا
  

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. زأخى القارئ العزي
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    ٣٠ – ٦: ٢٣ سفر العدد ١
  ٢٥ – ٢٢: ٢٢ سفر العدد ٢
        ٣٥ – ٢٦: ٢٢ سفر العدد ٣
        ٣٣ – ٣٢: ٢٢ سفر العدد ٤
    ١٦ – ١٥: ٢رسالة بطرس الرسول الثانية       ،      ٩: ٢٤  & ٢٢: ١٣سفر يشوع       ،        ٥: ٢٣ سفر التثنية ٥
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