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γ٣١٩γ 

ْثنَِيةِ مقدمة سفر   التَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 :تسميته   : أوال
يسمى التثنية ألن به إعادة للمرة الثانية لنصوص الشريعة واألحكام التى ذكرت فى أسفار 
التــوراة الســابقة، وٕان كانــت هــذه اإلعــادة ال تقتصــر فقــط علــى تكــرار الســرد وانمــا اشــتملت 

. جــوب اتباعهــا وعــدم االنحــراف عنهــاأيًضــا علــى شــرح وتفســير مــن موســى وتأكيــد علــى و 
 .هذا الشرح مبنى أيًضا على ضوء أحداث برية سيناءو 

باإلضــافة إلــى أن الجيــل القــديم الــذى تــذمر علــى اهللا قــد مــات كلــه فــى بريــة ســيناء والــذين 
سيدخلون إلى أرض الميعاد هم الجيـل الجديـد مـع اثنـين فقـط مـن الجيـل القـديم همـا يشـوع 

نة، لذا يشرح لهم موسى رعايـة اهللا لهـم وآلبـائهم فـى سـيناء وتفاصـيل بن نون وكالب بن يف
 .الشريعة التى سيحيون بها طوال حياتهم فى أرض الميعاد

 :ودعى هذا السفر بخمسة أسماء هى 
 .فى الترجمة السبعينيةالشريعة الثانية  -١
 .وهى الكلمات الثالث األولى التى يبدأ بها السفرهذا هو الكالم  -٢

 .والمقصود الخامس من أسفار التوراةمس السفر الخا -٣

 .أو النصائحسفر التوبيخ  -٤

والمقصود نسخة من الشريعة التى كان كل ملك يحـتفظ بهـا عنـد تملكـه ليقـرأ النسخة  -٥
 .فيها ويقود الشعب بتعليمها

 .واألربعة تسميات األخيرة هى تسميات فى اللغة العبرية
 

 :كاتبه   : ثانيا
والتــى تعــرف  –ألســفار الخمســة األولــى مــن العهــد القــديم هــو موســى النبــى وهــو كاتــب ا

 .سفر التثنية هو خامس تلك األسفارو  –بالتوراة 



γ٣٢٠γ 

 :أن موسى هو كاتبه هى  واألدلة على

..." هـذه هـى الوصـايا واألحكـام"هو استكمال لما ورد فى نهاية سفر العـدد حـين قـال  -١

الـذى كلـم بـه موسـى جميـع هـذا هـو الكـالم "ويبدأ سفر التثنية بما يلى ) ١٣: ٣٦عد(

 ).١: ١ص..." (إسرائيل

 ).١: ٦، ٩: ٢٧، ١: ٨، ص٦: ١ص(يذكر عبارات كثيرة تؤكد أنه شاهد عيان مثل -٢

تنبيــه موســى لكــل ملــك أن يكتــب نســخة مــن الســفر ليحفظهــا ويقــود شــعبه بــه ويكتــب  -٣

الشـــعب نســـخة علـــى نصـــب تـــذكارى، كـــذلك ســـلمها موســـى للالويـــين حتـــى يعلموهـــا 

 ).١٣-٩: ٣١، ٣، ٢: ٢٧، ١٨ :١٧ص(للشعب 

فـى العهـد الجديـد شـواهد كثيــرة تؤكـد أن موسـى هـو كاتــب هـذا السـفر عـدا األصــحاح  -٤

الــذى يحكــى عــن مــوت موســى فقــد كتبــه يشــوع ابــن  – ٣٤األصــحاح  –األخيــر منــه 

 .نون الذى خلف موسى فى قيادة الشعب والدخول بهم إلى أرض الموعد

 

 :زمان كتابته  : ثالثا 
هرين مـــن عمـــر موســـى النبـــى، وكـــان ذلـــك فـــى الســـنة األربعـــين مـــن الخـــروج فـــى آخـــر شـــ

 )٢: ١ص(وبالتحديــد فــى أول الشــهر الحــادى عشــر مــن تلــك الســنة) م.ق١٤٠٥حــوالى عــام (

عــام قبــل أن يعبــر الشــعب نهــر األردن ليتملــك األرض  ١٢٠وكــان عمــر موســى وقتــذاك 

 .شعبه التى وعد بها اهللا

 

 :مكان كتابته   : رابًعا 
علــى الضــفة الشــرقية لــألردن فــى ســهل مــوآب شــمال البحــر الميــت فــى المنطقــة المواجهــة 

 ).١: ١ص(لمدينة أريحا 

 

 



γ٣٢١γ 

  :سماته  : خامًسا
النبى ثم جزء ختامى وهو يعتبر الخطاب الـوداعى ثالث عظات لموسى هو عبارة عن  )١(

 .لموسى قبل أن يموت فوضع فيه خالصة مشاعره وٕارشاداته لشعبه

 .غة العبريةبالل بَ ُكتِ  )٢(

لـم تـذكر فـى مكـان آخـر مثـل يشمل أخبـاًرا تاريخيـة ولكنه  ،إن كان يتكلم عن الشريعة )٣(

 ).٣٤ص(تسليم يشوع القيادة وموت موسى 

ولكـــن ســـفر الالويـــين يكلـــم الكهنـــة  ،فـــى التحـــدث عـــن الشـــريعةيشـــبه ســـفر الالويـــين  )٤(

 كلهــم نحــوه أمــا ســفر التثنيــة فيتحــدث عــن مســئوليات شــعب اهللا ،ومســاعديهم الالويــين

 .ونحو بعضهم البعض

ــذ الحرفــى للشــريعة اهــتم اليهــود وقــادتهم  )٥( ولكــن فــى العهــد الجديــد عنــدما نضــج بالتنفي

شــعب اهللا أى المســيحيين فيعيشــون بــالروح ال بــالحرف وينفــذون أعمــاق الوصــية ولــيس 

 ).٥مت(مظهرها 

 .فى تنفيذ كالمه حتى ينالوا الخالصللتدقيق يدعو هذا السفر شعب اهللا  )٦(

 .فى اهتمامه بتوصية شعبه للسلوك الروحى وتنفيذ وصايا اهللاأبوة موسى تظهر  )٧(

ن شــعًبا خاًصــا لــه فــى ســفر التكــوين، : التثنيــة بــين أســفار موســى  )٨( إن كــان اهللا قــد كــوَّ

أمـا سـفر . خرجهم وأبعدهم عن الشعوب الوثنية وسـكن فـى وسـطهمأففى سفر الخروج، 

فر العــدد قــادهم فــى البريــة، وفــى ســفر التثنيــة الالويــين فأعطــاهم فيــه شــرائعه، وفــى ســ

 .يؤكد أهمية طاعة شرائعه لتحفظهم فى أرض الميعاد

 .من أهم أسفار العهد القديم التى اقتبست من سفر التثنية هو سفر أرميا )٩(

ــة والعهــد الجديــد  )١٠( مــرة، وٕان كانــت أســفار العهــد  ٨٣اقتــبس العهــد الجديــد منــه : التثني

ة عشــر منهــا اقتبســت مــن ســفر التثنيــة، والمســيح نفســه الجديــد ســبعة وعشــرين، فســبع

وفــى عظتــه علــى الجبــل ) ٣: ٨، تــث ٤: ٤مــت(اقتــبس منــه فــى تجربتــه علــى الجبــل 

 ).١: ٢٤، تث٣١: ٥مت(



γ٣٢٢γ 

  :أغراضه : سادًسا
يظهــر محبــة اهللا فــى اهتماماتــه بشــعبه بإخراجــه مــن أرض مصــر وعبــورهم : رعايــة اهللا  -١

 .سنة ٤٠ة البحر األحمر ورعايتهم فى البري

ــا يقــودهم ويرعــاهم، ومــن  :الطاعــة  -٢ يــذكرهم بالعهــد الــذى قطعــوه مــع اهللا ليكــون لهــم إلًه

 .ناحية أخرى يكونوا له شعًبا بطاعة وصاياه وشرائعه

 .يشرح معانى تفصيلية لتنفيذ الوصايا والشرائع المختلفة :شرح الشريعة  -٣

بعضـــهم الـــبعض وكـــذلك يـــنظم تفاصـــيل المعـــامالت بـــين اليهـــود و  :شـــرائع المعـــامالت  -٤

 .معامالتهم مع غير اليهود

يوضح بركات طاعة الوصايا ومن ناحية أخرى اللعنات التى تأتى علـى  :جزاء الطاعة  -٥

 .من يعصى هذه الوصايا ويهملها

 :يؤكد بعض المفاهيم الهامة مثل  -٦

) ٨: ٧، ١٥: ٥، ٦: ٥ص(كما فداهم اهللا من عبودية مصـرالفداء من العبودية - أ 

 .لفداء المسيح من عبودية الخطيةوترمز 

، إذ أعطاهـــــم أرض الميعــــاد وهــــى ترمــــز لملكــــوت الســــموات النصـــــيب الصـــــالح- ب 

 ).٢١: ٤،  ٨: ١ص(

 ).٢٩:  ٤،  ١٠: ٥ص(محبة اهللا من كل القلب - ج 

وهــــو يرمـــــز ) ١: ٥، ١: ١ص(الــــذين يتحــــدون فــــى طاعــــة وصــــاياه شــــعب اهللا - د 

 .للكنيسة جسد المسيح

:  ١٢ص(حيـث يقدمـون عبادتهــم وعطايـاهم فهـو أهـم مكـان فـى العـالم :  المذبـح- هـ

 .وهو يرمز للمذبح فى الكنيسة)  ١١، ٧، ٥

ـــة - و  يظهـــر مـــدى شـــناعتها والحاجـــة للتطهيـــر منهـــا وخاصـــة خطيـــة عبـــادة : الخطي

 ).٢٥:  ٧،  ٩: ١٥ص(األوثان 



γ٣٢٣γ 

 حقوق اإلنسان -٧

 :اهتم سفر التثنية بحقوق اإلنسان فأظهر 

 .كما يهتم اهللا بالجماعة، يهتم أيًضا بكل شخص: هتمام بكل شخص اال- أ 

 .كما يهتم بالرجل يهتم بالمرأة أيًضا مثله: المرأة - ب 

 .يهتم بحقوق العبد تمهيًدا إللغاء العبودية من فكر اإلنسان: العبد - ج 

حاكمـة يحفظ اإلنسان من الشهود الزور وال يقبل أى اتهام إلنسان بدون م:  العدل- د 

 .فيحيا فى أمان

 .يحفظ لإلنسان ميراثه فى أرض الميعاد وكل ما يمتلكه: الملكية - هـ

 .يحفظ حقوق العمال واألجراء: األجرة - و 

 .أعطى شريعة السبت لراحة الجسد والعبيد وأيًضا الحيوانات: الجسد - ز 

 .يهتم بالمحافظة على العالقات الزيجية واألسرية: الزواج - ح 

 .يخضع جميع الشعب، مهما كان مركزهم، للوصايا والشرائع: لقانون ا- ط 

حتــــى الحيــــوان أيًضــــا، أعطــــاه راحتــــه وطعامــــه فيثبــــت فكــــرة حقــــوق : الحيوانــــات - ى 

 .الحيوان والرفق به

 :يضع شروًطا ومفاهيم وقوانين للحرب فيراعى فيها  -٨

 ).٩-١: ٢٠ص(االستعداد للحرب - أ 

 ).١٨-١٠: ٢٠ص(سقط فى أيديهم التعامل مع المدن التى ت- ب 

 ).١٤-١٠: ٢١ص(التعامل مع المسبيات - ج 

 ).١٤-٩: ٢٣ص(قداسة المحاربين - د 

 ).٥:  ٢٤ص(المتزوجين حديثًا - هـ

 

 

 



γ٣٢٤γ 

 :ينقسم السفر إلى ثالث عظات لموسى النبى ثم جزء ختامى أقسامه 

 .ءتتحدث عن رعاية اهللا لشعبه فى برية سينا) ٤٣: ٤-١ص(العظة االولى  -١

تـتكلم عـن حفـظ الوصـية واالبتعـاد ) : ١١حتى نهاية ص – ٤٤: ٤ص(العظة الثانية  -٢

 .عن معطالتها

وهى صلب السفر وتتحدث عن الشـرائع والقـوانين ) : ١٠: ٢٧-١٢ص(العظة الثالثة  -٣

 .التى يحيا بها الشعب فى أرض الميعاد

ــام  -٤ ــ) ٣٤-١١: ٢٧ص(الخت ى البركــات وتشــمل أحــداثًا تاريخيــة فيــتكلم عنــد الجبــال عل

 .واللعنات ونشيد موسى وتسليمه الشريعة للالويين والقيادة ليشوع ثم موته

 
  :نبواته  : سابًعا
يتحـــدث عـــن ظهـــور المســـيح مـــن نســــل اليهـــود ويـــأمرهم بطاعتــــه : المنتظـــر المســـيا  -١

 ).١٨، ١٥: ١٨ص(

ــ :تمــرد الشــعب  -٢ وا يتنبــأ بعصــيان شــعب اهللا لــه وابتعــادهم عنــه، فيعــاقبهم، وعنــدما يتوب

 ).٢٧-١٥: ٣٢ص(يتحنن عليهم ويباركهم 

 ).٤٣: ٣٢ص(يتنبأ بدخول األمم فى اإليمان وتسبيحهم هللا  :إيمان األمم  -٣

 
  :رموزه  : ثامًنا 
الكهنــــوت وخيمــــة االجتمــــاع والــــذبائح، ترمــــز لذبيحــــة العهــــد الجديــــد بكهنوتهــــا وذبيحــــة  -١

 .المسيح أى جسده ودمه األقدسين

 .موسى النبى كرمز للمسيح -٢



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣٢٥γ 

 

َيةِ ْــ ثــَ ِسفُْر التّ   نِ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 س أرض الميعاد وعقـاب اهللا بمنعهم من دخولهاتجسّ 
Rη Ε η 
 

 ):۲-۱ع(أماكن أخذ الوصايا )  ۱(

لَعَربَِة قـَُبالَة َهَذا ُهَو الَكالُم الِذي َكلَم ِبِه ُموَسى َجِميَع ِإْسَرائِيل ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِفي البَـرِّيَِّة ِفي ا١
ُروَت َوِذي َذَهبٍ  َأَحَد َعَشَر يـَْوماً ِمْن ُحورِيَب َعلى َطرِيِق َجَبِل ٢. ُسوٍفَ◌ بـَْيَن فَارَاَن َوُتوَفل َوالبَاَن َوَحَضيـْ

 .َسِعيَر ِإلى قَاِدَش بـَْرنِيعَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٢(خريطة 



ْثنَِيةِ ُر ِسفْ   التَّ

γ٣٢٦γ 

 .الضفة الشرقية لنهر األردن: عبر األردن  :۱ع
 .لصحراء القاحلةا: البرية 
 .الممتد من طرف البحر الميت السفلى إلى خليج العقبة) السهل(الوادى : العربة 
ويطلق اسم بحر سـوف علـى البحـر األحمـر كلـه أو  ،المقصود به هنا خليج العقبة: سوف 

 .الخليج باعتباره جزء من البحر
سـيناء بـالتوازى مـع الخـط اسم الصحراء الممتدة فى المنطقة الشرقية من شبه جزيرة : فاران 

 ).عصيون جابر قديما(الممتد من العريش إلى إيالت 
كم عن جنوب شرقى البحر الميت وقد تكون هى قرية طفيلـة  ٢٠مكان يبعد حوالى : توفل 

 .نسمة ٦٠٠الحالية وتضم 
 .بضعة كيلو مترات شمال شرقى حضيروتتقع أو لبنة وهى : البان 

ى جبــل حوريــب وهــى التــى صــارت فيهــا مــريم أخــت كــم شــمال شــرق٤٠حــوالى : حضــيروت 
 .)١٢، ١خريطة ( )١٢عد(موسى برصاء 

ــ: ذى ذهــب  ا فــى خــط الســير مــن ســيناء إلــى قــادش برنيــع بــين الجبــال بــين بريــة فــاران غرًب
 .ومعناها التى فيها ذهب كثير. وخليج العقبة شرًقا

 . فى كل جيلهذه هى وصايا موسى لشعبه قبل انتقاله من العالم، وهى لشعب اهللا
وللتبسـيط (وقد حّدد موسى المكان الذى اجتمع فيه مـع الشـعب وحـدثهم فيهـا بـثالث عظـات 

، ويبــدأ هنــا العظــة األولــى منهــا وهــى )علــى القــارئ نقــول أن هــذا المكــان هــو شــرق نهــر األردن
ــذين يزيــد ). ٥-١ص(المــذكورة فــى  ــه ال ــا مــع شــيوخ إســرائيل ولــيس مــع الشــعب كل وقــد تكلــم غالًب

 .مليون شخص، وأوصل السبعون شيًخا كالمه إلى كل الشعب ٢ددهم عن ع
عام  ١٢٠سنالحظ فى هذه العظة، رغم أنها الخطاب الوداعى لموسى الذى بلغ من العمر 

واقتربت نهاية حياته، أنه لم يتكلم عن إنجازاته وتعبه مع شعبه بـل تحـدث عـن محبـة اهللا ورعايتـه 
 .نشغلوا عن اهللا بخيرات أرض الميعاد التى سيدخلون إليهالهم حتى يتذكر الشعب ذلك وال ي



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ
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ولـم يتحــدث موســى أيًضـا عــن المعــارك الحربيـة التــى ســيدخلونها المـتالك أرض الميعــاد بــل 

ــيهم االنتصــار فــى جميــع  تحــدث عــن رعايــة اهللا لهــم، فــالمهم هــو عالقــتهم بــاهللا وبقوتــه يســهل عل

 .الحروب

 

ــا  :۲ع ــا  ٨مشــًيا علــى القــدمين مــدة حــوالى  يســير المســافر: أحــد عشــر يوًم ســاعات يومًي

 ١٦٥والمسـافة بـين حوريـب وقـادش برنيـع .ميالً  ١٥ميًال وٕان كانوا قافلة فيكون  ٢٠يقطع خاللها 

 .يوًما ١١ميًال فتستغرق 

 .المنطقة حول جبل سيناء الذى تلقى عليه موسى الوصايا العشر: حوريب 

 .جنوب البحر الميت: جبل سعير 

 .فى منتصف الخط الممتد من العريش إلى رأس خليج العقبة: نيع قادش بر 

يوًمــا ولكــن رحلـــة بنــى إســرائيل فــى ســـيناء  ١١تســتغرق الرحلــة بــين حوريــب وقـــادش برنيــع 

ســنة، وكــان ذلــك مــن أجــل قسـاوة قلــوبهم ورفضــهم طاعــة اهللا بــدخول أرض الميعــاد  ٤٠اسـتغرقت 

ـــاههم اهللا فـــى البريـــة ـــد ودخـــل أبنـــاؤهم أرض  واستئصـــال األشـــرار، إذ أت ـــى مـــات الجيـــل المعان حت

 .الميعاد

ويالحظ أن سفر التثنية هو تعاليم مـن موسـى للشـعب الجديـد بعـد مـوت اآلبـاء جمـيعهم، مـا 

عـدا يشـوع بــن نـون وكالـب بــن يفنـة، وهــو بهـذا يختلـف عــن أسـفار الخـروج والالويــين والعـدد التــى 

بت الشعب فى اإليمان بـاهللا والتمسـك بوصـاياه وهو هنا يث. نسمع فيها عن أحاديث اهللا مع موسى

وشـــرائعه حتـــى ال ينزعجـــوا مـــن قـــوة األعـــداء فـــى أرض كنعـــان وال ينســـوا شـــرائعه وســـط العبـــادات 

 .الوثنية المنتشرة فى كنعان

  ،وثـق أن  كن مطيًعا لوصايا اهللا مهما بدت صعبة فهى أقصر الطرق لدخول الملكـوت

 .أطعت وصاياهاهللا يسندك ويخلصك من كل شر إن 
 



ْثنَِيةِ ُر ِسفْ   التَّ
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 ):٥-۳ع(تذكر هزيمة سيحون وعوج )  ۲(

َنِة اَألْربَِعيَن ِفي الشَّْهِر الَحاِدي َعَشَر ِفي اَألوَّ ٣ ْهِر َكلَم ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيل َفِفي السَّ ِل ِمَن الشَّ
ُمورِيِّيَن السَّاِكَن ِفي َحْشُبوَن َوُعوَج بـَْعَد َما َضَرَب ِسيُحوَن َمِلَك األَ ٤. َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصاُه الرَّبُّ ِإلْيِهمْ 

َتَدَأ ُموَسى َيْشَرُح ٥. َمِلَك بَاَشاَن السَّاِكَن ِفي َعْشَتاُروَث ِفي ِإْذَرِعي ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِفي َأْرِض ُموآَب ابـْ
 :َهِذِه الشَّرِيَعَة قَاِئالً 

 
كانـــت أحاديـــث موســـى فـــى أواخـــر الســـنة األربعـــين لخـــروج بنـــى إســـرائيل مـــن مصـــر  :۳ع

ر لهم أحكام الشريعة اإللهية التى نقلها إليهم، وقد أتبعها بنصيحته بأال يحيدوا عنها لشعبه، إذ كرّ 
وكان توقيت هذه األحاديث قبل نياحتـه بمـدة قصـيرة . وتحذيره لهم بما سوف يحل بهم إذا خالفوها

 .وتسليم القيادة ليشوع
ن الشـهر الحـادى عشـر مـن السـنة األربعـين، وعبـر وقد بدأ موسى حديثـه فـى اليـوم األول مـ

الشــعب نهــر األردن ودخلــوا أرض الميعــاد فــى اليــوم العاشــر مــن الشــهر األول مــن الســنة الحاديــة 
، فتكون المدة كلها تسعة وستين يوًما، قضى موسى نحو ثالثـين يوًمـا فـى )١٩: ٤يش(واألربعين 

واأليــام ) ٨: ٣٤ص(حــة عليــه مــدة ثالثــين يوًمــا أحاديثــه التــى ذكرهــا فــى ســفر التثنيــة وعملــوا منا
 .القليلة الباقية تم فيها كتابة الشريعة وتسليمها للالويين

 
كـانوا فـى زمـن موسـى يسـكنون جنـوب  ،شعب سامى مـن أصـل كنعـانى: األموريون  :٤ع

فلسطين وتملكوا أيًضا فى حقبة ما من تـاريخهم منطقـة شـرق األردن مـن نهـر أرنـون فـى الجنـوب 
 .جبل حرمون فى الشمال إلى

هــى مدينــة ســيحون ملــك األمــوريين فــى زمــن موســى، يوجــد مكانهــا حالًيــا مدينــة : حشــبون 
 .بين نهر أرنون ونهر اليبوق" حسبان"خربة تعرف باسم 

مقاطعــة فــى أرض كنعــان واقعــة شــرق األردن بــين جبلــى حرمــون وجلعــاد يحــدها : باشــان 
جنوًبا أرض جلعاد وغرًبا نهر األردن ويخترقها فى الشرق شماًال دمشق وشرًقا الصحراء السورية و 

 ).٥خريطة (جبل الدروز 
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بلدة فى باشان كانت قاعدة لعوج ملك باشان ويظن أنها حالًيا تل عشـترة علـى : عشتاروت 
 .كم شرق بحيرة طبرية ٣٥بعد 

كــم شــرقى  ٤٧وتقــع علــى مســافة حــوالى " درعــة"عاصــمة باشــان واســمها الحــالى : أذرعــى 
 .لطرف الجنوبى لبحيرة طبرية، على الحدود بين األردن وسورياا

 ).١٣، ٤خريطة (الضفة الشرقية لألردن : عبر األردن 
وصـــل الشـــعب بقيـــادة موســـى إلـــى هـــذه البقعـــة مـــن األرض، التـــى تقـــع فـــى الضـــفة الشـــرقية 

ك لألردن فى أرض موآب، وكان ذلك بعد حربين انتصر فيهمـا إسـرائيل علـى كـل مـن سـيحون ملـ
وكـان سـيحون يسـيطر علـى الجـزء الجنـوبى شـرق نهـر األردن بينمـا . األموريين وعوج ملك باشـان

) ٢١ص(وأخبـــار هـــذا االنتصـــار جـــاءت فـــى ســـفر العـــدد . عـــوج كـــان يحكـــم الجـــزء الشـــمالى منـــه
 ).٥خريطة (

 
 .القسم الشرقى من البحر الميت وهى جزء من مملكة األردن حالًيا: أرض موآب  :٥ع

بــل شــرحها وفســرها أيًضــا للجيــل الجديــد الــذى كــان علــى  ،موســى بتكــرار الشــريعةلــم يكتــٍف 
 .وشك الدخول إلى أرض كنعان بعدما هلك الجيل السابق بأكمله فى البرية

   جيـــد أن تتـــذكر أعمـــال اهللا الســـابقة معـــك حتـــى تطمـــئن وتشـــكره وتتشـــجع فـــى جهـــادك
 .مستنًدا على قوته

 
 ):۸-٦ع( دعوة هللا لدخول أرض كنعان)  ۳(

َتَحوَُّلوا َواْرَتِحُلوا َواْدُخُلوا ٧! َكَفاُكْم قـُُعوٌد ِفي َهَذا الَجَبلِ : اَلرَّبُّ ِإلُهَنا َكلَمَنا ِفي ُحورِيَب قَاِئالً «٦
َناَن َجَبل اَألُمورِيِّيَن وَُكل َما يَِليِه ِمَن الَعَربَِة َوالَجَبِل َوالسَّْهِل َوالَجُنوِب َوَساِحِل الَبْحِر َأْرَض  َعاِنيِّ َولُبـْ الَكنـْ

اْدُخُلوا َوَتَملُكوا اَألْرَض الِتي َأْقَسَم . اُْنظُْر َقْد َجَعلُت َأَماَمُكُم اَألْرضَ ٨. ِإلى النـَّْهِر الَكِبيِر نـَْهِر الُفَراتِ 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َأْن يـُْعِطيَـَها لُهْم َولَِنْسِلِهمْ   .ِمْن بـَْعِدِهمْ  الرَّبُّ ِآلبَاِئُكْم ِإبـْ

 
وصــل بنــو إســرائيل إلــى جبــل حوريــب فــى اليــوم األول مــن الشــهر الثالــث فــى الســنة  :٦ع

األولى لخروجهم من مصر، وظلوا فيها مدة عـام تقريًبـا اسـتلموا خاللهـا الوصـايا والشـريعة وعملـوا 
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م فــى بريــة ههخيمــة االجتمــاع كمــا أمــرهم اهللا، ولكــنهم رفضــوا دخــول أرض الميعــاد بعــد ذلــك، فأتــا
 .سنة ٤٠سيناء 
 
 ملــــوك  ةوهـــو جنــــوب فلســـطين وكــــان لألمـــوريين فيــــه خمســـ: وريين ـل األمـــــجبـــ :۸، ۷ع

 ).٥: ١٠يش(
 .المنحدر الكبير الذى يجرى فيه نهر األردن: العربة 

الســــهل هــــو األراضــــى المنخفضــــة المجــــاورة للبحــــر المتوســــط : الجبــــل والســــهل والجنــــوب 
لــى جنوبهــا، والجبــل هــو المرتفعــات الوســطى والجنــوب هــو منطقــة والممتــدة مــن شــمال فلســطين إ

 .َقب الممتدة من جنوب فلسطين إلى حدود مصرالنَ 
 .المناطق الساحلية على البحر المتوسط: ساحل البحر 
 .يقصد بها كل بالد فلسطين وما حولها والتى تسكنها الشعوب الكنعانية: أرض كنعان 

تمتــد علـى ســاحل البحــر والتــى يقصــد لبنــان الحاليـة : رات لبنـان إلــى النهــر الكبيــر نهــر الفــ
 .المتوسط ثم األراضى الممتدة شرقها حتى نهر الفرات

طلب منهم الرب أن يرتحلوا ويدخلوا إلى جبل األموريين جنوب فلسطين ويتجهوا شماًال إلـى 
قـوب، فقـد كـان النهر الكبير أى نهر الفرات؛ وهى األرض الموعود بهـا لآلبـاء إبـراهيم وٕاسـحق ويع

 .الرب مشتاًقا أن يسرع للوفاء بوعده بتمليكهم األرض
   عدم اإليمان بوعود اهللا يجعلنا نبعد عن وصاياه فنتوه فى هذا العالم ونتعرض للضـياع

أنا "كما قال اهللا فى الخطايا والتشتت فى أفكار دنيوية تبعدنا عن طريق الحياة الذى رسمه لنا 
، وبهذا نسلك فى متاهـات تبعـدنا عـن الملكـوت الـذى وعـد بـه الـرب "ةهو الطريق والحق والحيا

 .من يطيعون وصاياهل
 
 ):۱۸-۹ع(تعيين الشيوخ المساعدين لموسى )  ٤(

. اَلرَّبُّ ِإلُهُكْم َقْد َكثـَّرَُكمْ ١٠. ال َأْقِدُر َوْحِدي َأْن َأْحِملُكمْ : وََكلْمُتُكْم ِفي َذِلَك الَوْقِت قَاِئالً ٩
َماِء ِفي الَكثْـَرةِ َوُهَوَذا  ُتُم اليَـْوَم َكُنُجوِم السَّ الرَّبُّ ِإلُه آبَاِئُكْم يَزِيُد َعلْيُكْم ِمْثلُكْم أَلَف َمرٍَّة َويـَُبارُِكُكْم  ١١. أَنـْ
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اًال َهاُتوا ِمْن َأْسَباِطُكْم رِجَ ١٣َكْيَف َأْحِمُل َوْحِدي ثِْقلُكْم َوِحْملُكْم َوُخُصوَمَتُكْم؟ ١٢. َكَما َكلَمُكمْ 
. َحَسٌن اَألْمُر الِذي َتَكلْمَت بِِه َأْن يـُْعَمل: فََأَجْبُتُموِني١٤. ُحَكَماَء َوُعَقالَء َوَمْعُروِفيَن فََأْجَعُلُهْم ُرُؤوَسُكمْ 

وٍف َوُرَؤَساَء فََأَخْذُت ُرُؤوَس َأْسَباِطُكْم رَِجاًال ُحَكَماَء َوَمْعُروِفيَن َوَجَعلتُـُهْم ُرُؤوسًا َعلْيُكْم ُرَؤَساَء أُلُ ١٥
: َوَأَمْرُت ُقَضاَتُكْم ِفي َذِلَك الَوْقِت قَاِئالً ١٦. ِمَئاٍت َوُرَؤَساَء َخَماِسيَن َوُرَؤَساَء َعَشَراٍت َوُعَرفَاَء َألْسَباِطُكمْ 

. وا ِإلى الُوُجوِه ِفي الَقَضاءِ ال تـَْنظُرُ ١٧. اْسَمُعوا بـَْيَن ِإْخَوِتُكْم َواْقُضوا بِالَحقِّ بـَْيَن اِإلْنَساِن َوَأِخيِه َونَزِيِلهِ 
ُمونَُه . ال تـََهاُبوا َوْجَه ِإْنَساٍن َألنَّ الَقَضاَء لِلهِ . لِلصَِّغيِر َكالَكِبيِر َتْسَمُعونَ  َواَألْمُر الِذي يـَْعُسُر َعلْيُكْم تـَُقدِّ

 .تـَْعَمُلونـََها َوَأَمْرُتُكْم ِفي َذِلَك الَوْقِت ِبُكلِّ اُألُموِر الِتي١٨. ِإليَّ َألْسَمَعهُ 

 
والتــى تحكــى مــا ) ٨-٦ع(قبــل متابعــة أحــداث القصــة الرئيســية المــذكور بــدايتها فــى  :۹ع

حــدث عنــدما طلــب مــنهم الــرب دخــول أرض الموعــد وتملكهــا، ينتقــل موســى إلــى حــدث آخــر تــم 
 ،)٢٧-١٣: ١٨خـر(ين عـدد مـن القضـاة ليفصـلوا فـى قضـايا الشـعب يـأيًضا فـى حوريـب وهـو تع

 .مليون نفس ٢الصعب جًدا على موسى وحده أن يقضى ويحل مشاكل  فقد كان من
 
 .وعد آباءكم: وكما كلمكم  :۱۱-۱۰ع

ــــًرا  ــــالى  –كمــــا ســــبق ووعــــد اهللا إبــــراهيم بــــذلك  –ازداد عــــدد أفــــراد الشــــعب كثي وازدادت بالت
عـداد؛ المشاكل التى البد أن تقوم بين أفراد وجماعات بهذه الكثرة، وهـذا أمـر طبيعـى مـع زيـادة األ

 .ويباركهم موسى ويطلب من اهللا أن يزيد أعدادهم أكثر وأكثر
 
 ،)٢٧-١٣: ١٨القصـة المـذكورة فـى خـر" (يثـرون"ر موسى األخذ بمشـورة حميـه قرَّ  :۱٤-۱۲ع

 .ب الشعب بذلكفأقام عدد من الرجال الحكماء ليساعدوه فى الفصل فى المنازعات، وقد رحَّ 
 
ــاء  :۱٦، ۱٥ع ــا كــانوا  ،م اهللا ليقضــوا بــه بــين إخــوتهمأشــخاص عــارفين كــال: عرف وغالًب

وهـم متميـزون فـى الفهـم  كمستشارين يقضون لكـل األسـباط أى عمـوميين وليسـوا لمجموعـة محـددة
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والمعرفة، وقد يكون الكثير منهم مـن العرفـاء الـذين كـانوا يقـودون شـعب إسـرائيل فـى مصـر لجمـع 
 .)٦: ٥خر(ن الطوب وبناء المدن التى سخرهم فى بنائها المصريو 

 .اهتموا بسماع شكاوى الشعب ومشاكله لتقضوا فيها وتحلوها لهم: اسمعوا 
قسم موسى الشعب إلى مجـاميع صـغيرة أى عشـرات وأقـام لكـل منهـا قاضـًيا، ثـم كـل بضـعة 

وأقـام أيًضـا مستشـارين . مجاميع أقام لها قاضًيا أكبر، وهكذا حتى أقام قاضًيا يحكم لـآلالف مـنهم
م عرفاء وزودهم بنصائح كثيرة لعملهم هذا وأمرهم أن يتمسكوا بالحق فى أحكامهم عموميين سماه

 .بدون أى غرض سواء بين اليهود وبعضهم أو بينهم وبين األجانب الساكنين فى وسطهم
ــــاء أو ذوى المراكــــز، بــــل اختــــارهم ألجــــل حكمــــتهم  ــــرهم مــــن األغني ــــم يخَت ويالحــــظ أن اهللا ل

 .مه ليعلموا به الشعبوتمييزهم وفهمهم واهتمامهم بكال
 
أنتم قضاة مـن قبـل اهللا لتحكمـوا بكالمـه فينبغـى أن تكونـوا : ألن القضاء هللا  :۱۸، ۱۷ع

 .عادلين مثله
كانت تلك التوصيات هى عدم المحاباة فى الحكم وأال يخشوا فى حكمهم إنساًنا مهما كانـت 

 .مكانته، على أن يحيلوا إليه كل ما يصعب عليهم الحكم فيه
  يتنا ال نحتقر النصائح المقدمة لنا من آخرين حتـى لـو كـانوا أقـل مكانـة منـا، كمـا قبـل ل

موسى القائد مشـورة حميـه الـوثنى، وال نـزدرى بهـا ونقبـل الصـالح منهـا بـروح االتضـاع فنسـتفيد 
 .من مشورة اآلخرين

 
 ):۲٥-۱۹ع(إرسال جواسيس الستطالع األرض )  ٥(

ُتْم ِفي َطرِيِق َجَبِل ثُمَّ اْرَتَحلَنا ِمْن ُحورِ «١٩ يَب َوَسلْكَنا ُكل َذِلَك الَقْفِر الَعِظيِم الَمُخوِف الِذي رَأَيـْ
َنا ِإلى قَاِدَش بـَْرنِيعَ . اَألُمورِيِّيَن َكَما َأَمَرنَا الرَّبُّ ِإلُهَنا َقْد ِجْئُتْم ِإلى َجَبِل اَألُمورِيِّيَن : فـَُقلُت لُكمْ ٢٠. َوِجئـْ

اْصَعْد َتَملْك َكَما َكلَمَك الرَّبُّ . َقْد َجَعل الرَّبُّ ِإلُهَك اَألْرَض َأَماَمكَ . اُْنظُرْ ٢١. بُّ ِإلُهَناالِذي َأْعطَانَا الرَّ 
ْمُتْم ِإليَّ َجِميُعُكْم َوقُلُتمْ ٢٢! ال َتَخْف َوال تـَْرتَِعبْ ! ِإلُه آبَاِئكَ  اَمَنا لَِيَتَجسَُّسو : فـَتَـَقدَّ ا َدْعَنا نـُْرِسل رَِجاًال ُقدَّ

َها َنا َخَبرًا َعِن الطَّرِيِق الِتي َنْصَعُد ِفيَها َوالُمُدِن الِتي نَْأِتي ِإليـْ َفَحُسَن الَكالُم ٢٣. لَنا اَألْرَض َويـَُردُّوا ِإليـْ
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َنْي َعَشَر َرُجالً  الَجَبِل َوأَُتوا  فَاْنَصَرُفوا َوَصِعُدوا ِإلى٢٤. رَُجًال َواِحداً ِمْن ُكلِّ ِسْبطٍ . لَديَّ فََأَخْذُت ِمْنُكُم اثـْ
َنا َوَردُّوا لَنا َخَبراً ٢٥ِإلى َواِدي َأْشُكول َوَتَجسَُّسوُه  َوَأَخُذوا ِفي أَْيِديِهْم ِمْن أَْثَماِر اَألْرِض َونـََزُلوا بِِه ِإليـْ

 .َجيَِّدٌة ِهَي اَألْرُض الِتي َأْعطَانَا الرَّبُّ ِإلُهَنا: َوقَاُلوا

 
وهى وعرة ومتسعة والمرور فيهـا  ،الشمالية من برية سيناءالمناطق : القفر العظيم  :۱۹ع

المحيطـة بـه، ولكــن و خطـر بسـبب كونهـا قاحلــة وبهـا وحـوش، باإلضــافة للشـعوب الشـريرة الســاكنة 
 .اهللا برعايته حفظهم فيه

 ).١خريطة) (٧ع(من أهم معالم الطريق فى هذا القفر وقد أشرنا إليه فى : جبل األموريين
ة الرئيسية فى هذا األصحاح، فيمكن قراءة األعداد الحالية مباشرة بعـد موسى القصيستأنف 

 . لنفهم تواصل القصة) ٨-٦ع(
 .)١٢، ١خريطة ( ارتحل الشعب من حوريب كما أمر الرب وجاءوا إلى قادش برنيع

 
هنا أفهمهم موسـى أنهـم بـذلك يكونـون قـد وصـلوا إلـى جبـل األمـوريين الـذى وعـدهم  :۲۰ع

ل الطريــق نحــو تملكهــم األرض وبالتــالى فهــو البوابــة المؤديــة إلــى بقيــة األرض الــرب أن يكــون أو 
 .الموعود بها

 
للخوف أو الرعب من مواجهة سكان األرض ألن الرب  يطمئنهم موسى أنه ال داعٍ  :۲۱ع

 .هو الذى أمرهم بالصعود وتملك األرض
 
م رأوا أن يبعثـــوا لـــم ينفـــذ الشـــعب أمـــر اهللا مباشـــرة بالصـــعود وتملـــك األرض، ولكـــنه :۲۲ع

عسـكرًيا صـائًبا فكـًرا وربمـا كـان ذلـك . سوا األرض قبل أن يدخلوها محاربينبفرقة استطالع ليتجسَّ 
المجهـول فـى  نيتم حتـى فـى عالمنـا الحاضـر، ولكـن الـدافع مـن إرسـال الجواسـيس كـان خـوفهم مـ

موســـى إرســـال ه، ولمـــا طلبـــوا مـــن ـطـــاعتهم لـــعـــدم األرض الجديـــدة وذلـــك لضـــعف إيمـــانهم بـــاهللا و 
ليس ألن هذا هـو التصـرف الحسـن ولكـن لطـول أناتـه علـى الشـعب  جواسيس، كلم اهللا، فوافق اهللا
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ولألسف عندما عاد الجواسيس أعلن عشرة منهم قـوة األعـداء واسـتحالة التغلـب ). ٢، ١: ١٣عد(
ن عليهم، فخاف الشعب وانساق وراءهم ورفضوا تشـجيع يشـوع بـن نـون وكالـب بـن يفنـة الجاسوسـي

ولمــا تــذمر الشــعب . اللــذين أظهــرا بركــة اهللا وخيراتــه فــى األرض وقوتــه القــادرة أن تســاند الشــعب
علــى اهللا، غضــب علــيهم ولــم يــدخلهم أرض الميعــاد وأتــاههم فــى البريــة حتــى مــات كــل المتــذمرين 

 .أرض الميعادفقط ودخل أبناؤهم 
 
 .رجل واحد من كل سبط لذلك وافقهم موسى فى ذلك وقام بإرسال الفريق باختيار :۲۳ع
 
من حبرون إلى الشمال وهو مازال إلـى اليـوم مشـهور  وادى بالقرب: وادى اشكول  :۲٤ع
 .)٢خريطة (وهو وادى حبرون أو وادى ممرا  بكرومه

صعدوا إلى جبل األموريين ووصلوا إلى وادى أشكول وقد ذكر سفر العدد تفاصيل األمـاكن 
 ).٢٥-٢١: ١٣عد(لتهم أربعين يوًما التى مّر بها الجواسيس واستغرقت رح

 
أخــذوا عينــات مــن ثمــر األرض وخيراتهــا الــوفيرة ثــم رجعــوا إلــى أســباطهم قــائلين أن  :۲٥ع

 .األرض جيدة ومثمرة
   إذا انزعجــت مــن أى شــئ، ال تثيــر مــن حولــك وال تخضــع ألفكــار التشــكك والتــوتر بــل

هـدأ ويرشـدك اهللا إلـى الحـل السـليم التجئ إلى اهللا فى صالة واطلـب إرشـاد أب اعترافـك حتـى ت
 .وترشد من حولك فتكون سبب بركة لآلخرين وليس انزعاًجا

 
 ):۳۳-۲٦ع(رفضهم دخول أرض الميعاد )  ٦(

: َوَتَمْرَمْرُتْم ِفي ِخَياِمُكْم َوقُلُتمُ ٢٧لِكنَُّكْم لْم َتَشاُءوا َأْن َتْصَعُدوا َوَعَصْيُتْم قـَْول الرَّبِّ ِإلِهُكْم «٢٦
ِإلى أَْيَن ٢٨. بُّ ِبَسَبِب بـُْغَضِتِه لَنا َقْد َأْخَرَجَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر لَِيْدفـََعَنا ِإلى أَْيِدي اَألُمورِيِّيَن لِيُـْهِلَكَناالرَّ 

ُمَحصََّنٌة ِإلى ُمُدٌن َعِظيَمٌة . َشْعٌب َأْعَظُم َوَأْطَوُل ِمنَّا: َنْحُن َصاِعُدوَن؟ َقْد َأَذاَب ِإْخَوتـَُنا قـُُلوبـََنا قَائِِلينَ 
َنا بَِني َعَناَق ُهَناكَ  ُهمُ : فـَُقلُت لُكمْ ٢٩. السََّماِء َوأَْيضًا َقْد رَأَيـْ الرَّبُّ ِإلُهُكُم ٣٠! ال تـَْرَهُبوا َوال َتَخاُفوا ِمنـْ
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َوِفي البَـرِّيَِّة َحْيُث ٣١ِنُكْم السَّاِئُر َأَماَمُكْم ُهَو ُيَحاِرُب َعْنُكْم َحَسَب ُكلِّ َما فـََعل َمَعُكْم ِفي ِمْصَر َأَماَم َأْعيُ 
َنُه ِفي ُكلِّ الطَّرِيِق الِتي َسلْكُتُموَها َحتَّى جِ  ْئُتْم ِإلى رَأَْيَت َكْيَف َحَملَك الرَّبُّ ِإلُهَك َكَما َيْحِمُل اِإلْنَساُن ابـْ

السَّاِئِر َأَماَمُكْم ِفي الطَّرِيِق لَِيلَتِمَس ٣٣ُم َولِكْن ِفي َهَذا اَألْمِر لْسُتْم َواثِِقيَن بِالرَّبِّ ِإلِهكُ ٣٢. َهَذا الَمَكانِ 
 .لُكْم َمَكاناً لِنُـُزوِلُكْم ِفي نَاٍر لْيالً ِلُيرَِيُكُم الطَّرِيَق الِتي َتِسيُروَن ِفيَها َوِفي َسَحاٍب نـََهاراً 

 
رغـــم مـــا أتـــى بـــه الجواســـيس مـــن تأكيـــد لصـــحة وعـــود الـــرب مـــن أن األرض جيـــدة  :۲٦ع

، إال أن ضــعف إيمــان الشــعب جعلهــم ال يثقــون فــى دعــوة الــرب لهــم بــدخول "ا وعســالً ًـ ض لبنـــتفيــ"
-١: ١٤عد(األرض بل على العكس فكروا فى إقامة رئيس لهم خالف موسى للعودة إلى مصر 

٤.( 
 
ذرية عناق وهو رجل كنعانى، وكـانوا يوصـفون بالجبـابرة لطـول : بنى عناق  :۲۸، ۲۷ع

وســكنوا فــى جنــوب . ، ويضــرب بهــم المثــل فــى الكثــرة والضــخامةقـامتهم وشــدة بأســهم فــى الحــروب
 .فلسطين بين القدس والخليل

عنــدما ســمعوا قــول الجواســيس أن شــعب األرض قــوى جــًدا والمــدن محصــنة تماًمــا ضــد أى 
 .غزو خارجى وأن بنى عناق يسكنون هناك، خافوا جًدا

 
 يخــافوا أو يرهبــوا مــن وقــد نــبههم مــن قبــل أال ،طمــأنهم موســى، إذ هــو واثــق بــالرب :۲۹ع

 .سكان األرض
 
ــرهم موســى بكــل األعمــال التــى عملهــا الــرب معهــم وكــانوا شــهود عيــان لهــا منــذ  :۳۰ع ذكَّ

وأنه هو الذى قادهم فى البرية بعمود السـحاب وعمـود النـار وهـو الـذى سـيدخلهم  ،كانوا فى مصر
 .عظيمةالأرض كنعان بقوته 

 



ْثنَِيةِ ُر ِسفْ   التَّ

γ٣٣٦γ 

وكيـف أطعمهـم بـالمن وسـقاهم  ، لهـم فـى بريـة سـيناءرهم موسى أيًضا برعاية اهللاذكَّ  :۳۱ع
مشــارف أرض  مــن الصــخرة وحفــظ ثيــابهم ونعــالهم ومــّروا بســالم فــى الطريــق حتــى أوصــلهم إلــى

 .ه رعاية اهللا لهم برجل يحمل طفله بين يديه ويعتنى بكل احتياجاته فال يعوزه شئوشبَّ  .الميعاد
 
اهللا التـى قـادتهم فـى بريـة سـيناء بعمـود  عاتبهم موسى على عدم إيمانهم بقوة :۳۳، ۳۲ع

واآلن أعــدَّ  ،الســحاب نهــاًرا وعمــود النــار لــيًال، وكيــف أنــه اختــار لهــم محطــات االســتقرار المناســبة
 !لهم أرض كنعان المملوءة بالخيرات، وبقوته يستطيع أن يدخلهم فيها، فلماذا يخافون ؟

   الملكـوت طريـق صـعب، فهـو طريـق قد يتراءى لنا خالل مسـيرتنا فـى الحيـاة أن طريـق
فنخــاف ونخشــى  ،حــرب مســتمرة ضــد عــدو الخيــر ممــا يتطلــب منــا جهــاًدا روحًيــا ويقظــة دائمــة

الســلوك فــى هــذا الطريــق الصــعب وننســى أن اهللا هــو المــدافع عنــا وأن الحــروب هــى حــروب 
ثقـوا أنـا قـد "ئًال فليكن لنا الثقة الكاملة فـى غلبـة اهللا للعـالم كمـا أكـد لنـا السـيد المسـيح قـا. الرب

 ".غلبت العالم
 
 ):٤۰-۳٤ع(عقاب هللا لهم لرفضهم دخول أرض الميعاد )  ۷(

لْن يـََرى ِإْنَساٌن ِمْن َهُؤالِء النَّاِس ِمْن ٣٥: َوَسِمَع الرَّبُّ َصْوَت َكالِمُكْم َفَسِخَط َوَأْقَسَم قَاِئالً ٣٤
ُهَو . َما َعَدا َكاِلَب ْبَن يـَُفنَّةَ ٣٦َأْقَسْمُت َأْن ُأْعِطيَـَها ِآلبَاِئُكْم  َهَذا الِجيِل الشِّرِّيِر اَألْرَض الَجيَِّدَة الِتي

َها َوِلَبِنيِه ألَنَُّه َقِد اتـََّبَع الرَّبَّ َتَماماً  َوَعليَّ أَْيضًا َغِضَب الرَّبُّ ٣٧. يـََراَها َولُه ُأْعِطي اَألْرَض الِتي َوِطئـَ
. َيُشوُع ْبُن ُنوَن الَواِقُف َأَماَمَك ُهَو َيْدُخُل ِإلى ُهَناكَ ٣٨. ضًا ال َتْدُخُل ِإلى ُهَناكَ َوأَْنَت أَيْ : ِبَسَبِبُكْم قَاِئالً 

ْسَرائِيل ْدُه ألَنَُّه ُهَو يـَْقِسُمَها ِإلِ َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم الِذيَن قُلُتْم َيُكوُنوَن َغِنيَمًة َوبـَُنوُكُم الِذيَن لْم يـَْعرُِفوا ٣٩. َشدِّ
َر َوالشَّرَّ فـَُهْم َيْدُخُلوَن ِإلى ُهَناَك َولُهْم ُأْعِطيَها َوُهْم َيْمِلُكونـََهااليَـْوَم  ُتْم فـََتَحوَُّلوا ٤٠. الَخيـْ َوَأمَّا أَنـْ

 .َواْرَتِحُلوا ِإلى البَـرِّيَِّة َعلى َطرِيِق َبْحِر ُسوٍف◌َ 
 
ق لهـذا سلوك الشعب فى هذا الموقف جلب عليهم غضب الرب فأنزل العقاب الالئ :۳٤ع
 .العصيان



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣٣٧γ 

تــذمر الشــعب ومحـاولتهم الرجــوع إلــى مصـر، أعلــن حرمــانهم  عنـدما رأى اهللا :۳٦، ۳٥ع
هنـا  اويـذكر أحـدهم. عـدا االثنـين اللـذين آمنـا بـه وشـجعا الشـعب ،جميًعا من دخول أرض الميعـاد

. نأى يأخذ نصيبه مـن أرض كنعـا ،وأنه سيمتلك األرض التى داسها بأقدامه ،وهو كالب بن يفنة
ألنه لن يدخل فقط أرض الميعاد بل ) ٣٨ع(زميله بل سيذكره فى " يشوع"ولم يذكر فى هذه اآلية 

 .سيقود الشعب كله خلًفا لموسى
 
 .بسبب كثرة تذمركم اندفعت وضربت الصخرة مرتين وأخطأت إلى اهللا: بسببكم  :۳۷ع

) ١٢-١٠: ٢٠عــد(باتضــاع، يظهــر موســى ضــعفه فــى ضــرب الصــخرة مــرتين فــى مريبــة 
مخالًفــا ألمــر اهللا، إذ أنــه تــوتر بســبب تــذمرات بنــى إســرائيل المتكــررة فضــرب الصــخرة مــرتين بــدًال 
من مرة، ولذلك حرمه اهللا مـن دخـول أرض الميعـاد بسـبب ضـعف إيمانـه، ولكـن هـذا لـم يقلّـل مـن 

وكـل هـذا . عظمة موسى الذى تعتبره الكنيسة رئيس األنبياء وهو أعظم شخصـية فـى نظـر اليهـود
 .ؤكد خطورة التذمر الذى سقط فيه بنو إسرائيل وعدم طاعتهم هللاي

 
 .تلميذك الذى يعاونك: الواقف أمامك  :۳۸ع

وصنع كل هذا أمام الشعب  ،وضع موسى يديه على يشوع وشجعه وأعطاه نصائح: شدِّده 
 ).٨، ٧: ٣١، تث٢٣، ٢٢، ٢٠: ٢٧عد(إعالًنا منه أنه خليفته ليهابوه ويخضعوا له 

 ه موســى أن يعضــد يشــوع ويعلـــن أمــام الشــعب أنــه خليفتـــه ليقــود بنــى إســرائيل بعـــدأمــر اهللا
 .ويدخلهم أرض الميعاد

 
أى  الـــذين كـــانوا أطفـــاًال فـــى ذلـــك الوقـــت ،وعـــده فـــى الجيـــل التـــالى ســـوف يـــتمم اهللا :۳۹ع

، وكان اآلباء يخشـون علـيهم مـن الوقـوع فـى األسـر أو أن يقتلـوا فـى عمرهم أقل من عشرين عاًما
األبناء أرض الموعد ألنهم أبرياء من عصـيان  فيعد الرب بأن يرث هؤالء. لمعارك مع بنى عناقا

 .آبائهم، فصغر سنهم فى ذلك الحين ال يسمح لهم بمعرفة الخير والشر
 



ْثنَِيةِ ُر ِسفْ   التَّ

γ٣٣٨γ 

لهم إلى بريـة سـيناء فـى إذ غضب اهللا على الشعب، أبعدهم عن أرض الميعاد وحوَّ  :٤۰ع
يمـــوت أثناءهـــا كـــل الكبـــار الـــذين  ،عاًمـــا ٤٠هـــذه البريـــة نحـــو اتجـــاه البحـــر األحمـــر ليتوهـــوا فـــى 

تــذمروا، ثــم يعــود بأبنــائهم إلــى مشــارف أرض الميعــاد حيــث يكلمهــم موســى اآلن قبــل موتــه وقبــل 
 .دخولهم أرض الميعاد مباشرة

   ال تستهن بطول أناة اهللا فتتـذمر علـى حياتـك وتـرفض تنفيـذ وصـاياه ألنـه عـادل وقـادر
فإن سقطت فى التذمر، إرجـع سـريًعا إليـه بالتوبـة . كات كثيرة تتمتع بها اآلنأن يحرمك من بر 

 .كل خطاياك واشكره على عطاياه ألنه أب حنون يريد أن يسامحك على
 
 ):٤٦-٤۱ع(انكسار إسرائيل أمام شعوب األرض )  ۸(

. َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَرنَا الرَّبُّ ِإلُهَناَنْحُن َنْصَعُد َوُنَحاِرُب . َقْد َأْخطَْأنَا ِإلى الرَّبِّ : فََأَجْبُتمْ «٤١
ِة َحْربِِه َواْسَتْخَفْفُتُم الصُُّعوَد ِإلى الَجَبلِ  ُقل لُهْم ال َتْصَعُدوا : فـََقال الرَّبُّ ِلي٤٢. َوتـََنطَّْقُتْم ُكلُّ َواِحٍد بُِعدَّ

َفَكلْمُتُكْم َولْم َتْسَمُعوا َبل َعَصْيُتْم ٤٣. اَم َأْعَداِئُكمْ َوال ُتَحارِبُوا ألَنِّي لْسُت ِفي َوَسِطُكْم لَِئال تـَْنَكِسُروا َأمَ 
َفَخَرَج اَألُمورِيُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي َذِلَك الَجَبِل لِِلَقاِئُكْم ٤٤. قـَْول الرَّبِّ َوَطَغْيُتْم َوَصِعْدُتْم ِإلى الَجَبلِ 

فـََرَجْعُتْم َوَبَكْيُتْم َأَماَم الرَّبِّ َولْم َيْسَمِع ٤٥. ِعيَر ِإلى ُحْرَمةَ َوَطَرُدوُكْم َكَما يـَْفَعُل النَّْحُل وََكَسُروُكْم ِفي سَ 
 .»َوقـََعْدُتْم ِفي قَاِدَش أَيَّاماً َكِثيَرًة َكاألَيَّاِم الِتي قـََعْدُتْم ِفيَها٤٦. الرَّبُّ ِلَصْوِتُكْم َوال َأْصَغى ِإلْيُكمْ 

 
ا أعلن غضبه عليهم بحرمـانهم مـن دخـول أدرك بنو إسرائيل خطأهم نحو اهللا عندم :٤۱ع

أرض الميعــاد، ولكــنهم لــم يتوبــوا بــل انــدفعوا ليــدخلوا أرض الميعــاد دون أن يصــلوا ويطلبــوا معونــة 
اهللا، بـــل شــــعروا بقــــوتهم بعــــدما تســـلحوا بلــــبس أحزمــــة وأســــلحة الحـــرب واســــتهانوا بصــــعود الجبــــل 

 .والهجوم على األعداء واثقين من قوتهم الشخصية وليس اهللا
 
عندما رأى اهللا اندفاعهم لمحاربة األعداء اعتمـاًدا علـى قـوتهم، أشـفق علـيهم بأبوتـه  :٤۲ع

ونـبههم إلـى . فحذرهم من دخول أرض الميعـاد فهـذا لـيس طاعـة ألوامـره بـل انـدفاًعا وكبريـاًء مـنهم
 .أنه لن يكون معهم وبالتالى سينهزموا أمام األعداء



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣٣٩γ 

 
 .تكبرتم وتوقحتم: طغيتم  :٤۳ع
رهم اهللا أنهم لم يطيعوه، بل بكبرياء وثقوا فى قوتهم واندفعوا نحـو الجبـال التـى فـى جنـوب ذكَّ 

 .فلسطين ليصعدوها ويحاربوا األعداء ويمتلكوا أرضهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٣خريطة (



ْثنَِيةِ ُر ِسفْ   التَّ

γ٣٤٠γ 

 .على حدود أدوم قرب صقلغ: حرمة  :٤٥، ٤٤ع
ى عليهــا عيســو ونســله ثــم اســتول) ٦: ١٤تــك(أرض كــان يســكنها الحوريــون : أرض ســعير 

 خريطــة(عير، وتقــع أرض ســعير جنــوب البحــر الميــت ـمى أيًضــا جبــل ســـوكانــت تســ) ٣: ٣٢تــك(
١٣.( 

ـ رهم اهللا بــأنهم عنــدما عصــوه وهجمــوا علــى األمــوريين قــاموا علــيهم وطــردوهم مــن بالدهــم، ذكَّ
علــى ع وهــى بلــد تقــكمــا يطــرد النحــل كــل مــن يهجــم علــى بيوتــه، وأخــذوا يطــاردونهم حتــى حرمــة 

ولمـا رجـع بنـو إسـرائيل بحـزن شـديد بعـد قتـل الكثيـرين مـنهم، لـم . حدود بالد أدوم جنـوب فلسـطين
 .يسمع اهللا لصراخهم ألنهم لم يتوبوا

 
ظــل بنــو إســرائيل فــى قــادش وقلــوبهم مملــوءة بــالحزن علــى انكســارهم أمــام األعــداء  :٤٦ع

مدة التى قضوها فى قادش انتظاًرا لرجوع كال ،وذلك لمدة أيام كثيرة يظن البعض أنها أربعون يوًما
 ٣٨وبعــد ذلــك ارتحلــوا فــى البريــة مــدة حــوالى . الجواســيس مــن مهمــتهم فــى تجســس أرض الميعــاد

ســـنة فـــى تيـــه حتـــى مـــات كـــل الشـــعب المتـــذمر ثـــم عـــادوا ثانيـــة إلـــى قـــادش ليـــدخل األبنـــاء أرض 
 .الميعاد
  فضـل مـن المشـورة اإللهيـة، فنتخـذ كثيرًا ما يهيـئ لنـا عـدو الخيـر أن حكمتنـا األرضـية أ

قرارات ونسلك فى طرق ال تتفق مع ما رسمه اهللا لنا، وبعد الدخول فى التجربة يتبين لنا خطـأ 
فلنضــع مشــيئة اهللا دائًمــا أمــام أعيننــا ونتــرك لــه القيــادة . اختياراتنــا ومــا ســببته لنــا مــن متاعــب

 .ليسّير حياتنا وفق إرادته الخّيرة
 
 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤١γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 مسيرة االنتصار على سيحون ملك األموريين

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(األمر بالتحرك نحو الشمال )  ۱(

 أَيَّامًا  ثُمَّ َتَحوَّلَنا َواْرَتَحلَنا ِإلى البَـرِّيَِّة َعلى َطرِيِق َبْحِر ُسوَف َكَما َكلَمِني الرَّبُّ َوُدْرنَا ِبَجَبِل َسِعيرَ «١
 .َتَحوَُّلوا َنْحَو الشَِّمالِ . َكَفاُكْم َدَورَاٌن ِبَهَذا الَجَبلِ ٣: ُثمَّ َكلَمِني الرَّبُّ ٢. َكِثيَرةً 

 
خليج (شعبه بعمود السحاب وعمود النار، فاتجهوا جنوًبا نحو البحر األحمر  قاد اهللا: ۱ع

 )١٣، ١ خريطة(فى بالد أدوم جنوب فلسطين تقع وداروا حول سلسلة جبال سعير التى ) العقبة
 :سنة لما يلى  ٣٨سيناء ليتوهوا فيها حوالى وبدأوا مسيرتهم فى برية 

 .موت جميع الرجال من ابن عشرين سنة فما فوق وهم الذين تذمروا على اهللا -١
 .اختبار األبناء عناية اهللا ليثبت إيمانهم به -٢

 .الجتماعتغرب األبناء عن مصر والعبادات الوثنية وتقديم عبادة هللا الواحد فى خيمة ا -٣

االنتصار على بعض الشعوب مثل عماليق وسيحون ملك األموريين وعوج ملك باشان  -٤
 .تثبيًتا إليمانهم واستعداًدا لدخول أرض الميعاد واالنتصار على شعوبها

 
فــى الســنة التاســعة والثالثــين مــن خــروجهم مــن مصــر وبعــد مــوت الجيــل الســابق  :۳، ۲ع

أمــر الــرب بــدخول أرض الموعــد، طلــب مــنهم الــرب أن ف مــن تنفيــذ كلــه، وهــو الــذى ســبق وتخــوّ 
ينهوا الدوران فى برية سيناء ويتجهوا ثانية إلى الشمال تجاه أرض الميعاد ليبدأوا فى تنفيـذ الخطـة 

 .التى رسمها لهم لدخول األرض
  إن تغربنا فى العالم هو فترة مؤقتة بعدها نعود إلى السماء، لذا ينبغى أن نستعد طوال

ياتنا األبدية وال ننغمس فى شهوات العالم الزائلة وال ننشغل بمتاهاته التى ال تنتهى عمرنا لح



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٤٢γ 

بل نتذكر دائًما هدفنا الوحيد وهو الوجود مع اهللا فى األرض استعداًدا للوجود الدائم معه فى 
 .السماء

 
 ):۸-٤ع(عدم محاربة األدوميين )  ۲(

ُتْم َمارُّ : َوَأْوِص الشَّْعَب قَاِئالً ٤ . وَن بُِتُخِم ِإْخَوِتُكْم بَِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي َسِعيَر فـََيَخاُفوَن ِمْنُكمْ أَنـْ
ألَنِّي ال ُأْعِطيُكْم ِمْن َأْرِضِهْم َوال َوْطَأَة َقَدٍم ألَنِّي ِلِعيُسو َقْد َأْعطَْيُت . ال تـَْهِجُموا َعلْيِهمْ ٥. فَاْحَتِرُزوا ِجّداً 

ُهْم بِالِفضَِّة ِلَتْشَربُوا٦. َجَبل َسِعيَر ِميَراثاً  ُهْم بِالِفضَِّة ِلَتْأُكُلوا َوَماًء أَْيضًا تـَْبَتاُعوَن ِمنـْ . َطَعامًا َتْشتَـُروَن ِمنـْ
 اآلَن َأْربـَُعوَن َسَنةً . َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقْد بَارََكَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيِدَك َعارِفًا َمِسيَرَك ِفي َهَذا الَقْفِر الَعِظيمِ ٧

ُقْص َعْنَك َشْيءٌ  فـََعبَـْرنَا َعْن ِإْخَوتَِنا بَِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي َسِعيَر َعلى َطرِيِق ٨. لِلرَّبِّ ِإلِهَك َمَعَك لْم يـَنـْ
 .الَعَربَِة َعلى أَْيلَة َوَعلى ِعْصُيوَنِ◌ َجاِبَر ثُمَّ َتَحوَّلَنا َوَمَرْرنَا ِفي َطرِيِق بـَرِّيَِّة ُموآبَ 

 
ان علــى الشــعب فــى اتجاهــه نحــو الشــمال أن يمــر داخــل حــدود أرض عيســو كــ :٥، ٤ع

وكان خوف األدوميين مـن جماعـة إسـرائيل يرجـع لكثـرة عـددهم ولمـا ألقـاه اهللا . وهى منطقة سعير
بخصــوص مهابــة ) ٥: ٣٥تـك(علـى شــعبه مـن مهابــة تخيــف األعـداء، وهــذا يــذكرنا بمـا كتــب فــى 

 يحــذرهم بشــدة مــن مهاجمــة األدوميــين ألنــه لــن يســمح لهــم ولكــن اهللا ،يعقــوب وبنيــه أثنــاء ترحــالهم
وهنـا يوضـح . )٤: ٢٤يـش(أعطـاهم تلـك األراضـى ميراثًـا لهـم و بأخذ أراضى بنى عيسو فقد سـبق 

اهللا ألبنائه سبب المنع، فهو ال يكتفى بإصدار األوامر ألحبائـه بـل يشـاركهم فـى معرفـة األسـباب، 
 :ويعلمهم أيًضا 

وف األدوميــين مــنهم فينــدفعوا فــى محــاربتهم ألن هــذه المهابــة هــى أال يتكبــروا بســبب خــ -١
 .نعمة من اهللا وليست منهم

تقدير عالقة األخوة، ألن عيسو هو أخو يعقوب فأبناؤهم إخوة، رغـم أن أبنـاء عيسـو قـد  -٢
 .ساروا فى عبادة األوثان ولكن ينبغى على أبناء يعقوب أن يحتفظوا بمحبتهم لهم

 
ســواء تربيــة األغنــام أو الثــروات التــى ســلبوها مــن : مــل يــدك باركــك فــى كــل ع :۷، ٦ع

 ).١٣: ١٧خر(وما غنموه من عماليق بعد انتصارهم عليهم ) ٣٦، ٣٥: ١٢خر(المصريين 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٣γ 

يكون تعاملهم مع نسـل عيسـو بكـل نزاهـة ومراعـاة للحقـوق؛ فـان اشـتروا  نأكد الرب عليهم أ
ًئا اغتصـاًبا، علًمـا بـأنهم فـى واقـع األمـر ليسـوا حقهم فـى الـثمن وال يأخـذوا شـيمنهم شيًئا فليعطوهم 

فــى حاجــة لهــذا، فقــد وفــر لهــم الــرب كــل مــا احتــاجوه أثنــاء مســيرتهم فــى القفــر فلــم يشــعر الشــعب 
إذ كـان يعطـيهم المـن مـن السـماء والمـاء مـن الصـخرة . بالعوز أو الحاجة لشئ طيلة سنوات التيـه

فى البرية، فإن أرادوا أن يـأكلوا شـيًئا مـن منتجـات ولكن لم يمنعهم أن يأكلوا أى شئ آخر يجدونه 
 .األدوميين فليشتروه منهم

 
 .هى إيالت الحالية فى الطرف الشمالى لخليج العقبة: آيلة  :۸ع

 ).١خريطة " (تل الخليفة"ا غرب ميناء إيالت، حاليً : عصيون جابر 
يحـاربهم كمـا أمـر اهللا حاول بنو إسرائيل أن يمـروا فـى أرض األدوميـين ولكـنهم رفضــوا، فلـم 

بل داروا حول بالدهم من السهل الممتد غرب البحر الميت حتى وصلوا إلى شمال خلـيج العقبـة، 
 ).٢١-١٤: ٢٠عد(ثم اتجهوا شماًال نحو شرق البحر الميت إلى بالد موآب 

  ليتك تقدر العالقات األسرية والقرابات فتقدم محبة للجميع حتى لو أساءوا إليك، فأنت
 .هم ألجل اهللا الذى يعطيك بركات كثيرة فى حياتكتحب

 
 ):۱۲-۹ع(عدم معاداة موآب )  ۳(

ألَنِّي . ال تـَُعاِد ُموآَب َوال تُِثْر َعلْيِهْم َحْربًا ألَنِّي ال ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِضِهْم ِميَراثاً : فـََقال ِلي الرَّبُّ «٩
َشْعٌب َكِبيٌر وََكِثيٌر َوَطِويٌل  . اِإليِميُّوَن َسَكُنوا ِفيَها قـَْبالً (١٠. ِميَراثاً » َعارَ «لَِبِني ُلوَطٍ◌ َقْد َأْعطَْيُت 

َوِفي َسِعيَر ١٢. ُهْم أَْيضًا ُيْحَسُبوَن َرفَائِيِّيَن َكالَعَناِقيِّيَن لِكنَّ الُموآبِيِّيَن َيْدُعونـَُهْم ِإيِميِّينَ ١١. َكالَعَناِقيِّينَ 
اِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكانـَُهْم َكَما فـََعل ِإْسَرائِيُل بَِأْرِض َسَكَن قـَْبًال الُحورِيُّوَن َفَطَرَدهُ  ْم بـَُنو ِعيُسو َوأَبَاُدوُهْم ِمْن ُقدَّ
 ).ِميَراثِِهِم الِتي َأْعطَاُهُم الرَّبُّ 

 
مــن أكبــر مــدن مــوآب وتســمى عروعيــر وتقــع قــرب حــدودها الشــمالية ودعيــت : عــار  :۹ع

 .حالًياخربة وهى " ربة موآب"فيما بعد 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٤٤γ 

ر الــرب بنــى إســرائيل وهــم فــى طــريقهم إلــى بريــة مــوآب مــن إثــارة حــرب علــى المــوآبيين، حــذَّ 
ن لهـم أيًضـا السـبب وهـو أنـه سـبق وأعطـى لهـم تماًما كما حذرهم من قبـل بالنسـبة لألدوميـين، وبـيَّ 

ن الرجـل البـار الـذى أراد اهللا أولـوط هـو ألن موآب هو ابـن لـوط مـن ابنتـه الكبـرى  ،أرضهم ميراثًا
وكان يعذب نفسه ليًال ونهاًرا بما يراه من حوله مـن سـلوك  ،يكرمه فى نسله ألنه اتبع طريق الرب

 .باإلضافة إلى القرابة التى تربط لوط بإبراهيم جدهم فهو ابن اخيه. األشرار
 
وكـانوا . وا يسكنون نفس المنطقة التى سكنها الموآبيون بعدهمكان: اإليميون  :۱۱، ۱۰ع

 .وقوًيا ويسمون أيًضا رفائيين شعًبا كبيًرا
والعناقيون هم أحد فروع . هم بنى عناق الذين جاء تعريفهم فى األصحاح األول: العناقيين 

 .الرفائيين
ـــذكر ســـكان األرض وهـــم اإليميـــون ويشـــبههم فـــى كثـــرتهم وقـــوتهم بالعنـــاقيين ويـــذكر أنهـــم  ي

ر اهللا لهـــذه الشــعوب القديمـــة التـــى وِذْكـــ. يســمون أيًضـــا رفـــائيين ألن العنــاقيين مـــن نســـل الرفــائيين
سكنت األرض ليس مجرد سرد تاريخى لسكان األرض بل ليثبت إيمـان شـعبه ويقويـه، فكمـا زالـت 

 .هذه الشعوب القديمة سيزيل اهللا سكان أرض كنعان الوثنيين ويطردهم من أمام شعبه
 
 .انهمسكان جبل سعير األصليون، أبادهم نسل عيسو وسكنوا مك: الحوريون  :۱۲ع

كما ذكر لنا سفر التثنية فى األعـداد السـابقة السـكان األصـليين ألرض المـوآبيين، يعـود هنـا 
ر اهللا أن . فيــذكر لنــا أيًضــا الســكان األصــليين ألرض األدوميــين، وهــم الحوريــون ولكــن عنــدما قــرَّ

بــوا أن يتغل –وفــق تــدبيره األزلــى  –يهــب لألدوميــين تلــك األرض للســكنى فيهــا ســمح لبنــى عيســو 
علــيهم ويســكنوا مكــانهم، وهكــذا أيًضــا ســيعطى أرض كنعــان لبنــى إســرائيل ويطــرد الــوثنيين ســكان 

 .األرض منها
  يأخذها منك سكن أميًنا على كل عطايا اهللا لك حتى يباركك ولكن إن اهملت فاهللا

 .ويعطيها لمن يستحقها
 

 

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٥γ 

 ):۱٥-۱۳ع(فناء الجيل الذى خرج من مصر )  ٤(
َواألَيَّاُم الِتي ِسْرنَا ِفيَها ِمْن قَاِدَش بـَْرنِيَع ١٤. فـََعبَـْرنَا َواِدَي زَاَردَ . ا َواْعبُـُروا َواِدَي زَاَردَ َاآلَن ُقوُمو ١٣

 الَمَحلِة  َحتَّى َعبَـْرنَا َواِدَي زَاَرَد َكاَنْت َثَماِنَي َوَثالثِيَن َسَنًة َحتَّى فَِنَي ُكلُّ الِجيِل رَِجاُل الَحْرِب ِمْن َوَسطِ 
بَاَدتِِهْم ِمْن َوَسِط الَمَحلِة َحتَّى فـَُنوا١٥. َكَما َأْقَسَم الرَّبُّ لُهمْ   .َوَيُد الرَّبِّ أَْيضاً َكاَنْت َعلْيِهْم ِإلِ

 
زارد هو نهر صغير ينبع من جبل عبـاريم شـرق البحـر الميـت ويصـب : وادى زارد  :۱۳ع

  .)١خريطة" (ى الحصىواد"يسمى حالًيا و فيه، وهو يمثل الحدود بين أدوم وموآب 
كــان الــرب يرشــد الشــعب فــى كــل خطــوة مــن خطــواتهم نحــو أرض الموعــد، فلمــا وصــلوا إلــى 
تلك النقطة بعد عبورهم بسالم ألراضى األدوميـين والمـوآبيين طلـب مـنهم الـرب أن يقومـوا ويعبـروا 

 .وادى زارد
 
مـات خاللهـا كـل  ثمانى وثالثـين سـنة،" قادش"كانت الفترة التى انقضت منذ تركهم  :۱٤ع

 .ب برفضه دخول األرضر رجال الجيل الذى عصى ال
ثــم عــادوا إلــى قــادش برنيــع وعبــروا نهــر زارد، ألن مجيــئهم األول إلــى قــادش برنيــع كــان فــى 

سـنة ثـم عـادوا إلـى قـادش برنيـع فـى  ٣٨السنة الثانية لخروجهم من مصـر وداروا فـى بريـة سـيناء 
مـات هـارون فـى الشـهر الخـامس، ثـم عبـروا نهــر زارد السـنة األربعـين لخـروجهم مـن مصـر حيـث 

 ).٣٨: ٣٣عد(
 
 .المكان الذى تنصب فيه خيام بنى إسرائيل: المحلة  :۱٥ع

لم يكن موت الرجال من ابن عشرين سنة فصاعًدا بعامل الشيخوخة فقط، ولكن جاء عليهم 
ذمر وســط الشــعب غضــب اهللا فــأفنى مــنهم الكثيــرين مثــل مــوت العشــرة جواســيس الــذين أشــاعوا التــ

ومثــــل مــــوت قــــورح وداثــــان وأبيــــرام ومــــائتين وخمســــين واحــــد معهــــم ابتلعــــتهم ) ٣٧، ٣٦: ١٤عــــد(
 ).٩: ٢٥عد(ومات أيًضا عدد كبير منهم بالوبأ ) ١٦عد(األرض 
  عصيان بنى إسرائيل لكالم اهللا حرمهم من دخول أرض الميعاد، فال ترفض طاعة

مع رغباتك لئال تحرم نفسك من السعادة ونوال  وصايا اهللا ألن عقلك يرفضها أو تتعارض
 .ملكوت السموات



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٤٦γ 

 ):۲۳-۱٦ع(عمون  ىمة بنـعدم مهاج)  ٥( 

أَْنَت َمارٌّ ١٨: َقال ِلي الرَّبُّ ١٧َفِعْنَدَما َفِنَي َجِميُع رَِجاِل الَحْرِب بِالَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّْعِب «١٦
قـَُرْبَت ِإلى ُتَجاِه بَِني َعمُّوَن ال تـَُعاِدِهْم َوال تـَْهِجُموا َعلْيِهْم ألَنِّي ال َفَمَتى ١٩. اليَـْوَم بُِتُخِم ُموآَب ِبَعارَ 

ِهَي أَْيضًا ُتْحَسُب َأْرَض (٢٠. ألَنِّي لَِبِني ُلوٍط َقْد َأْعطَْيتُـَها ِميَراثاً  -ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِض بَِني َعمُّوَن ِميَراثًا 
َشْعٌب َكِبيٌر وََكِثيٌر َوَطِويٌل  ٢١. َن ِفيَها قـَْبًال لِكنَّ الَعمُّونِيِّيَن َيْدُعونـَُهْم َزْمُزِميِّينَ و َسَكَن الرَّفَائِيُّ . َرفَائِيِّينَ 

اِمِهْم َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكانـَُهمْ  َكَما فـََعل لَِبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ٢٢. َكالَعَناِقيِّيَن أَبَاَدُهُم الرَّبُّ ِمْن ُقدَّ
ْومِ َسِعي اِمِهْم َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكانـَُهْم ِإلى َهَذا اليـَ َوالُعوِّيُّوَن ٢٣. َر الِذيَن أَْتلَف الُحورِيِّيَن ِمْن ُقدَّ

 ). السَّاِكُنوَن ِفي الُقَرى ِإلى َغزََّة أَبَاَدُهُم الَكْفُتورِيُّوَن الِذيَن َخَرُجوا ِمْن َكْفُتوَر َوَسَكُنوا َمَكانـَُهمْ 
 
عنـدما فنـى الجيـل الــذى عصـى الـرب كـان الشــعب علـى وشـك العبـور بجــوار  :۱۸-۱٦ع

وتقـع  .التـى هـى قـرب الحـدود الشـمالية ألرض مـوآب" عار"حدود أرض موآب بمروره على مدينة 
 .)١٤خريطة ( بالد بنى عمون شمال غرب أرض موآب
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 وادى زارد



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٧γ 

ألنهــم ذوو قرابــة لهــم  ،ونيين أو الهجــوم علــيهمعــاداة العمــمرهم مــن وهنــا أيًضــا يحــذِّ  :۱۹ع
إذ أنهـم بنـو لـوط ابـن أخـى  ،وأعطاهم اهللا هذه األرض ولن يسمح لبنـى إسـرائيل أن يأخـذوها مـنهم

 ).٣٨: ١٩تك(إبراهيم من ابنته الصغرى جدهم 
 
 لرفائيين، فالموآبيون يدعون الرفائيين إيميين،لهى تسمية أخرى : الزمزميين  :۲۱، ۲۰ع

 .مونيون يدعون الرفائيين زمزميينوالع
والزمزميــون يــدعون أيًضــا  .والحقيقــة أن اإليميــين والزمــزميين شــعوب متشــعبة مــن الرفــائيين

كمـا ذكـر . ومعنـى اسـم الزمـزميين أى المزمـرين). ١٥: ١٤تـك( الزوزيين الـذين هـزمهم كـدرلعومر
ا هنــا الســكان األصــليين الســفر لنــا أســماء الســكان األصــليين ألرض مــوآب وأرض أدوم، يــذكر لنــ

فقــد ســكنها الرفــائيون قــبًال، ويصــفهم بــأنهم شــعب قــوى ويشــبههم فــى كثــرتهم . ألرض بنــى عمــون
ولكـــن نصـــر اهللا بنـــى عمـــون علـــيهم وأعطـــاهم ). ١٠ع(وطـــول قـــامتهم بالعنـــاقيين المـــذكورين فـــى 

 .أرضهم
 
و وأســكنهم كـذلك طــرد اهللا الحـوريين، ســكان األرض األصــليين، مـن أمــام بنـى عيســ :۲۲ع
 .مكانهم
 فإن كان اهللا يباركك، فال تتكبر بل اشكره . اهللا يطرد األشرار ويسكن غيرهم مكانهم

 .غضب اهللا إن لم تتبعليك واتضع أمامه ألنك إن فعلت شًرا سيأتى 
 

 .شعب قديم سكن بمنطقة غزة: العويون  :۲۳ع
سـفر هنـا ذكـر غـزاة آخـرين هـم الشـعوب الشـريرة وٕاسـكان غيـرهم مكـانهم، أورد اللطرد  اتأكيدً 
، الـذين جـاءوا )١٤: ١٠تـك(وهـم نسـل مصـرايم بـن حـام بـن نـوح ) أجداد الفلسـطينيين(الكفتوريون 

وانتصــروا علــى الســكان ) كابــت هــور(أو مــن دلتــا مصــر التــى تــدعى ) كفتــور(مــن جزيــرة كريــت 
الفلسـطينيين هــذه ولــم يـذكر الـرب هنــا أنـه هـو الــذى أعطـى . األصـليين لمنطقـة غــزة وهـم العويـون

أن هـــذه األرض منحـــت لســـبط يهـــوذا مـــع بـــاقى مـــدن ) ٤٧: ١٥يـــش(األرض وبالتـــالى نجـــد فـــى 
 ).١: ١٨قض(الجنوب 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٤٨γ 

وقـد ذكـر اهللا فــى هـذا الجــزء طـرد شــعوب وٕاسـكان شـعوب مكــانهم حتـى يشــجع بنـى إســرائيل 
 .الذين سيطرد من أمامهم الشعوب الوثنية الشريرة الساكنة فى أرض كنعان

 
 ):۳۷-۲٤ع(االنتصار على سيحون )  ٦(

َقْد َدفـَْعُت ِإلى َيِدَك ِسيُحوَن َمِلَك َحْشُبوَن اَألُموِريَّ . اْنظُرْ . ُقوُموا اْرَتِحُلوا َواْعبُـُروا َواِدَي َأْرنُونَ ٢٤
َتِدْئ َتَملْك َوأَثِْر َعلْيِه َحْرباً . َوَأْرَضهُ  َتِدُئ َأْجَعُل َخشْ ٢٥. ابـْ َيَتَك َوَخْوَفَك َأَماَم ُوُجوِه ِفي َهَذا اليَـْوِم أَبـْ

َماءِ  فََأْرَسلُت ُرُسًال ِمْن «٢٦. الِذيَن َيْسَمُعوَن َخبَـَرَك يـَْرتَِعُدوَن َوَيْجَزُعوَن َأَماَمكَ . الشُُّعوِب َتْحَت ُكلِّ السَّ
. َأْسُلُك الطَّرِيَق الطَّرِيقَ . ِفي َأْرِضكَ َأُمرُّ ٢٧: بـَرِّيَِّة َقِديُموَت ِإلى ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن ِبَكالِم َسالٍم قَاِئالً 

َأُمرُّ ِبرِْجليَّ . َطَعامًا بِالِفضَِّة تَِبيُعِني ِآلُكل َوَماًء بِالِفضَِّة تـُْعِطيِني َألْشَربَ ٢٨. ال َأِميُل َيِمينًا َوال ِشَماالً 
بِيُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي َعاَر ِإلى َأْن َأْعبُـَر َكَما فـََعل ِبي بـَُنو ِعيُسو السَّاِكُنوَن ِفي َسِعيَر َوالُموآ٢٩. فـََقطْ 

لِكْن لْم َيَشْأ ِسيُحوُن َمِلُك َحْشُبوَن َأْن َيَدَعَنا َنُمرَّ بِِه َألنَّ ٣٠. اُألْرُدنَّ ِإلى اَألْرِض الِتي َأْعطَانَا الرَّبُّ ِإلُهَنا
ْومِ الرَّبَّ ِإلَهَك َقسَّى ُروَحُه َوقـَوَّى َقلَبُه لَِيْدفـََعُه  َقِد ! اْنُظرْ : َوقَال الرَّبُّ ِلي٣١. ِإلى َيِدَك َكَما ِفي َهَذا اليـَ

َتَدْأُت َأْدَفُع َأَماَمَك ِسيُحوَن َوَأْرَضهُ  َتِدْئ َتَملْك َحتَّى َتْمَتِلَك َأْرَضهُ . ابـْ َفَخَرَج ِسيُحوُن لِِلَقائَِنا ُهَو ٣٢. ابـْ
َناُه َوبَِنيِه َوَجِميَع قَـْوِمهِ فَ ٣٣َوَجِميُع قـَْوِمِه لِلَحْرِب ِإلى يَاَهَص   . َدفـََعُه الرَّبُّ ِإلُهَنا َأَماَمَنا َفَضَربـْ

. لْم نـُْبِق َشاِرداً . َوَأَخْذنَا ُكل ُمُدنِِه ِفي َذِلَك الَوْقِت َوَحرَّْمَنا ِمْن ُكلِّ َمِديَنٍة الرَِّجال َوالنَِّساَء َواَألْطَفال٣٤
َناَها٣٥ ُفِسَنا َوَغِنيَمَة الُمُدِن الِتي َأَخْذنَا  لِكنَّ البَـَهاِئَم نـََهبـْ ِمْن َعُروِعيَر الِتي َعلى َحاَفِة َواِدي َأْرنُوَن ٣٦ألَنـْ

َنا  . الَجِميُع َدفـََعُه الرَّبُّ ِإلُهَنا َأَماَمَنا. َوالَمِديَنِة الِتي ِفي الَواِدي ِإلى ِجلَعاَد لْم َتُكْن قـَْريٌَة َقِد اْمتَـنَـَعْت َعليـْ
َهاَولكِ ٣٧  .»ُكل نَاِحَيِة َواِدي يـَبُّوَق َوُمُدَن الَجَبِل وَُكل َما َأْوَصى الرَّبُّ ِإلُهَنا. نَّ َأْرَض بَِني َعمُّوَن لْم نـَْقَربـْ

 
أن نسـبه يرجـع ) ١٦: ١٠تـك(شعب كان يتكلم لغة سامية ويذكر فى : األموريون  :۲٤ع

 .إلى كنعان
ى منتصـف البحـر الميـت شـرًقا وبـين نهـر يقع بين نهر أرنـون الـذى يصـب فـ: وادى أرنون 

وهــذا ، يبــوق الــذى ينبــع بــالقرب مــن مدينــة عمــان الحاليــة ويصــب فــى منتصــف نهــر األردن شــرًقا
أمـا بـالد  ملًكا لألموريين قبل أن يستولى عليها بنو إسرائيل تالوادى أو مجموعة أودية أرنون كان

 .موآب فتقع جنوب نهر أرنون



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٤٩γ 

ـــون  خريطــة ) (٢٧، ٢٥: ٢١عــد(ين التــى يســكنها ملكهــم ســيحون عاصــمة األمــوري: حشـب
١٤.( 

يتابع الرب قيادته لمسيرة بنى إسرائيل، وقد عبروا أراضى كل من مـوآب وأدوم وبنـى عمـون 
وبعد أن شـجعهم بـِذْكر طـرد الشـعوب القديمـة وسـكن شـعوب أخـرى . دون أن يثيروا حروًبا ضدهم

ن وادى أرنــون فــى اتجــاه مملكــة ســيحون األمــورى والتــى مكانهــا، يــأمرهم بالتقــدم إلــى األمــام عــابري
ويعلــن لهـم الــرب أن مرحلـة تمكلهــم لألراضـى تبــدأ اآلن . هـى مركــز قيادتـه" حشــبون"كانـت مدينـة 

وهــذه هــى أول مــرة يطلــب مــنهم اهللا فيهــا محاربــة ســكان . وعلــيهم أن يعلنــوا الحــرب علــى ســيحون
ق قبًال على مهـاجمتهم لهـؤالء السـكان عنـدما تقـدموا األرض الوثنيين لتملك أرضهم، إذ أنه لم يواف

عاًمـا فهزمـوا وُقتِـَل  ٣٨بإرادتهم دون سماح مـن اهللا بعـد تجسـس الجواسـيس فـى أرض كنعـان منـذ 
وقـــد كملـــت شـــرور األمـــوريين وحـــان الوقـــت بحلـــول غضـــب اهللا ). ٤٥: ١٤عـــد(مـــنهم عـــدد كبيـــر 

 ).١٦: ١٥تك" (األموريين ليس إلى اآلن كامالً ألن ذنب "عليهم ألن اهللا قد قال قديًما إلبراهيم 
 
 ،لكوهاتميبأنــه ســيلقى رعًبــا علــى ســكان وملــوك تلــك األراضــى التــى ســاهللا يطمئــنهم  :۲٥ع

 . فيضطربون ويجزعون كلما سمعوا باقتراب بنى إسرائيل من بالدهم
ح مــنَ تُ هنـا نـرى أنــه كـان علـى بنــى إسـرائيل أن يحــاربوا ويجاهـدوا المـتالك األرض، فهــى لـن 

لهــم دون جهــد مــن جــانبهم، ولكــن لــن يتــركهم الــرب وحــدهم فــى الميــدان بــل ســيكون فــى وســطهم 
 .واهًبا لهم النصرة

  علينا نحن أيًضا أن نجاهد فى حروبنا الروحية ضد عدو الخير، فالجهاد الروحى
فخاخ  وعلينا أن نتسلح دائًما باليقظة الروحية لنحذر. طريق يسير فيه كل من يسعى للملكوت

خيف يالشيطان وأعماله، ولكن لن يتحقق لنا النصر إال بمؤازرة الرب لنا فى جهادنا الذى 
 .أعداءنا، فينهار المقاوم أمامنا ويتجلى حضور الرب فى وسط أحبائه

 
ــديموت  :۲٦ع ــا  و مدينــة شــرق البحــر الميــت وتقــع فــى مجــرى وادى أرنــون : ق تســمى حالًي

 .)١٤خريطة ( قصر الزعفران
 .الصحراء المحيطة بمدينة قديموت: قديموت برية 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٥٠γ 

طلــب موســى مــن ســيحون نفــس مــا ســبق أن طلبــه مــن األدوميــين والمــوآبيين : كــالم ســالم 
والعمــونيين، وأكــد لــه أنــه لــن يغتصــب منــه شــيًئا بــل إن احتــاج لشــئ سيشــتريه منــه بالمــال أى لــن 

 ).٢٢، ٢١: ٢١عد(يأخذ منه شيًئا دون أن يدفع ثمنه 
نـــا بإرســـاله رســـل إلـــى حشـــبون بكـــالم ســـالم قـــد يكـــون محـــل تســـاؤل عـــن تصـــرف موســـى ه

الســبب، واإلجابــة هــى أن ذلــك تــم بــوحى مــن اهللا بغــرض إظهــار القســاوة التــى فــى قلــب ســيحون 
وعــدم اســتجابته لنــداء الســالم، فيكــون بــذلك قــد أضــاف شــروًرا إلــى شــروره فاســتحق أن يســحقه اهللا 

 بحدوثــه لســيحون وغيــره مــن الشــعوب التــى القــت نفــس فمــا ســمح اهللا. أمــام محــاربى بنــى إســرائيل
المصير، ليس سببه أن اهللا قد أحّب بنى إسرائيل على حساب تلك الشعوب وٕانما ما حّل بها كان 

 .ثمرة طبيعية للشرور التى اقترفتها تلك األمم
 
فـــى خـــط واحـــد ال أحيـــد عنـــه يميًنـــا أو  رأى أســـي: ق الطريـــق يـــأســـلك الطر  :۲۸، ۲۷ع

 .يساًرا
 .طلب موسى أن يسلك فى خط مستقيم دون انحراف وان احتاج لشئ سيشتريه بالنقود

 
 ه أنه سبق وتصرف هكذا مع العمونيين والمـوآبيين ولـم يخلـف وعـده، ـيذكر ل :۳۰، ۲۹ع

 .ولكن سيحون رفض فظهر ما فى قلبه من شر وقسوة
 
. ون وجيشــهكمــا وعــد الــرب موســى تحقــق وعــده، إذ نصــر بنــى إســرائيل علــى ســيح :۳۱ع

 .أول أرض يمتلكونها فى كنعانهى ألن هذه : ويقول ابتدئ تملك 
 
كـم شـرق ٢٠مدينة موآبيـة بـين أرنـون ويبـوق تقـع علـى بعـد حـوالى : ياهص  :۳۳، ۳۲ع

 ).١٤ خريطة(البحر الميت 
ِتـــَل فـــى المعركـــة ســـيحون وبنـــوه خــرج ســـيحون لمحاربـــة بنـــى إســـرائيل فـــى مدينــة يـــاهص؛ وقُ 

 .يعد لهم وجودوجميع شعبه فلم 
 

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٥١γ 

 .قتلنا: منا حرَّ  :۳٤ع
 .هارًبا: شارًدا 

رجـال الاستولى بنو إسرائيل على كل مدن مملكتـه وأهلكـوا فـى كـل مدينـة جميـع سـكانها مـن 
 .طفال، فلم يفلت أحد من الهالك وال شئ من الدماراألنساء و الو 

 
كانــت األغنــام غنيمــة الحــرب التــى أخــذها بنــو إســرائيل مــن جميــع مــدن األمــوريين  :۳٥ع

 .وجميع الممتلكات ذات القيمة مثل الفضة والذهب
 
). ١٨ع(مدينـة موآبيــة إلـى الشـمال مــن نهـر أرنـون وتســمى أيًضـا عــار : عروعيـر  :۳٦ع

 ".عراعير"تسمى اآلن و 
 .غالًبا حشبون عاصمة األموريين: المدينة التى فى الوادى 

  .)١٤خريطة ( إقليم جبلى شرق نهر األردن: جلعاد 
 
 .استولينا على جميع بالد األموريين: لم تكن قرية قد امتنعت علينا  :۳۷ع

  .المنطقة الجبلية عند منابع نهر اليبوق وقد سكنها العمونيون: مدن الجبل 
ويؤكـد موسـى هنـا . تحددت المنطقة التى احتلهـا بنـو إسـرائيل وهـى مـن عروعيـر إلـى جلعـاد

لك المناطق فى وادى يبوق ومدن الجبـل وكـل المنـاطق أنه لم يمس منطقة بنى عمون المجاورة لت
 .التى تخص الشعوب التى أوصى الرب بعدم مهاجمتها

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٥٢γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 االنتصار على ملك باشان وتقسيم شرق األردن

Rη Ε η 
 

 ):۱۱-۱ع(محاربة عوج )  ۱(

ِب ثُمَّ َتَحوَّلَنا َوَصِعْدنَا ِفي َطرِيِق بَاَشاَن َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك بَاَشاَن لِِلَقائَِنا ُهَو َوَجِميُع قـَْوِمِه لِلَحرْ «١
ْعُتُه ِإلى َيِدَك َوَجِميَع قـَْوِمِه َوَأْرِضِه فـَتَـْفَعُل ِبِه َكَما : الرَّبُّ فـََقال ِلي ٢. ِفي ِإْذَرِعي ال َتَخْف ِمْنُه ألَنِّي َقْد َدفـَ

َفَدَفَع الرَّبُّ ِإلُهَنا ِإلى أَْيِديَنا ُعوَج أَْيضًا ٣. فـََعلَت ِبِسيُحوَن َمِلِك اَألُمورِيِّيَن الِذي َكاَن َساِكنًا ِفي َحْشُبونَ 
َناُه َحتَّى لْم يـَْبَق لُه َشاِردٌ  َمِلكَ  لْم َتُكْن . َوَأَخْذنَا ُكل ُمُدنِِه ِفي َذِلَك الَوْقتِ ٤. بَاَشاَن َوَجِميَع قَـْوِمِه َفَضَربـْ

ُهمْ  اَنْت ُمُدنًا ُكلُّ َهِذِه كَ ٥. ِستُّوَن َمِديَنًة ُكلُّ ُكورَِة َأْرُجوَب َمْملَكُة ُعوٍج ِفي بَاَشانَ . قـَْريٌَة لْم نَْأُخْذَها ِمنـْ
َواٍب َوَمَزالِيجَ  َعلَنا ٦. ِسَوى قـَُرى الصَّْحَراِء الَكِثيَرِة ِجّداً . ُمَحصََّنًة بَِأْسَواٍر َشاِمَخٍة َوأَبـْ َفَحرَّْمَناَها َكَما فـَ

البَـَهاِئِم َوَغِنيَمِة الُمُدِن  لِكنَّ ُكل٧. َوالنَِّساَء َواَألْطَفال: ِبِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن ُمَحرِِّميَن ُكل َمِديَنٍة الرَِّجال
ُفِسَنا َناَها ألَنـْ َوَأَخْذنَا ِفي َذِلَك الَوْقِت ِمْن َيِد َمِلَكِي اَألُمورِيِّيَن اَألْرَض الِتي ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِمْن ٨. نـََهبـْ

). ْريُوَن َواَألُمورِيُّوَن َيْدُعونَُه َسِنيرَ َوالصَّْيُدونِيُّوَن َيْدُعوَن َحْرُموَن سِ (٩. َواِدي َأْرنُوَن ِإلى َجَبِل َحْرُمونَ 
ِإنَّ ١١. ُكل ُمُدِن السَّْهِل وَُكل ِجلَعاَد وَُكل بَاَشاَن ِإلى َسلَخَة َوِإْذَرِعي َمِديَنَتْي َمْملَكِة ُعوٍج ِفي بَاَشانَ ١٠

أَلْيَس ُهَو ِفي رَبَِّة بَِني . (َسرِيُرُه َسرِيٌر ِمْن َحِديدٍ ُهَوَذا . ُعوَج َمِلَك بَاَشاَن َوْحَدُه بَِقَي ِمْن بَِقيَِّة الرَّفَائِيِّينَ 
 .ُطولُُه ِتْسُع َأْذرٍُع َوَعْرُضُه َأْرَبُع َأْذرٍُع ِبِذرَاِع رَُجلٍ ) َعمُّوَن؟
 

مقاطعة يحدها شماًال دمشق، وسوريا شرًقا، وجنوًبا أرض جلعاد أما غرًبا :  باشان: ۱ع
 .)١٥خريطة ( )٣٥-٣٣: ٢١عد(جًدا وخيراتها كثيرة فنهر األردن وكانت أرضها خصبة 

 .تقع جنوب شرق بحيرة طبريةو عاصمة باشان : أذرعى 
استمر بنو إسرائيل فى تقدمهم نحو الشمال إلى مملكة عوج ملك باشان، وذلك بعد 
انتصارهم على سيحون واالستيالء على كل أرضه كما جاء فى األصحاح السابق، فتقابل 

 .سرائيل وجيش عوج، فى مدينة أذرعىالجيشان، جيش إ



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٥٣γ 

والغريب أن عوج لم يتعلم مما حدث لسيحون ملك األموريين، فخرج لمحاربة بنى إسرائيل 
 .بدًال من السماح لهم بالمرور وكان هذا بسماح من اهللا حتى ينتصروا عليه ويمتلكوا أرضه

 
تــــار ونصــــف فســــرير الملــــك كــــان طولــــه أربعــــة أم ،)١١ع(كــــان عــــوج مــــن العمالقــــة  :۲ع

وعرضه متران، فطمأنهم اهللا عنـد محـاربتهم لـه ولجيشـه، فقـد كـان يمتلـك سـتين مدينـة ذات أسـوار 
وتظهـــر هنـــا رعايـــة اهللا الـــذى يطمـــئن أوالده قبـــل الضـــيقات والمواقـــف . باإلضـــافة إلـــى قـــرى كثيـــرة

 .الصعبة
 
 .هارب: شارد  :۳ع

ًمــا علـى عــوج وجميــع مـن معــه حتــى ق اهللا وعـده وانتصــر بنــو إسـرائيل انتصــاًرا تابالفعـل حّقــ
 .منهم أحد حى أنه لم يبقَ 
  فكـن . اندفع عوج معتمًدا على قوته لمحاربة بنى إسرائيل ولم يـتعظ مـن هزيمـة سـيحون

متريثًا وافحـص أمـورك حتـى ال تنـدفع فـى الشـر، وتعلـم مـن سـقطات اآلخـرين، وال تتكبـر مهمـا 
 .يتخلى عنك اهللا بسبب كبرياءك واندفاعككانت إمكانياتك حتى ال تتعرض لمتاعب كثيرة و 

 
من المدن  اكبيرً  اإقليم فى باشان ضمن مملكة عوج، وكان يشمل عددً : كورة أرجوب  :٤ع
 .الحصينة

مدينـة  ٦٠استولى بنو إسرئيل على كل مدن عـوج وقـراه، ويذكر لنـا موسى حصر لها بأنها 
 .تشكل كل إقليم باشان الذى هو مملكة عوج

 
 .قضبان وترابيس إلحكام غلق األبواب: يج مزال :٥ع

يوضـــح موســـى عظمـــة مـــدن عـــوج الســـتين، فقـــد كانـــت ذات أســـوار عاليـــة وأبـــواب ضـــخمة 
محكمـة الغلــق باإلضــافة إلـى عــدد كبيــر مــن القـرى غيــر المصــورة، كــل هـذا ليبــّين عظمــة النصــرة 

 .اإللهية على عوج بواسطة شعب اهللا الضعيف ولكنه قوى بإلهه
ر بنو إسرائيل جميع مدن وقرى باشان وكان هذا بأمر اهللا إلبادة الشر وعبـادة دمَّ  :۷، ٦ع

، ولكـــنهم أبقـــوا علـــى ثـــروات المـــدن ومنهـــا الثـــروة )٣٤: ٢ص(األوثـــان التـــى تغلغلـــت فـــى قلـــوبهم 
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الحيوانيــة وأخــذوا الجميــع ألنفســهم غنيمــة حــرب إذ ســمح اهللا لهــم بهــذا ألنــه فــى أحيــان أخــرى كــان 
 .)٢١-١٨: ٦يش( أى غنائم رفًضا لكل ما يتعلق بالشر كما حدث فى أريحايأمرهم بعدم أخذ 

 
جبل يمتد فى الحد الشمالى الشرقى لألمـاكن التـى اسـتولى عليهـا بنـو : جبل حرمون  :۸ع
ويكون الطـرف الشـمالى لسلسـلة جبـل لبنـان، ينبـع منـه نهـر األردن، ويقـال أنـه هـو جبـل  .إسرائيل
 ).١٥خريطة (التجلى 

 .)١٥خريطة ( )٢٤: ٢ص(يقع بين نهرى أرنون ويبوق : ون وادى أرن
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(خريطة 

تبين خريطة 
المواقع المستولى 
عليها من عوج 

اشا  لك 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٥٥γ 

يــذكر موســى هنــا األرض التــى اســتولى عليهــا بنــو إســرائيل مــن ملكــى األمــوريين، ســيحون 
وعــوج، وهــى األرض التــى تقــع شــرق نهــر األردن مــن وادى نهــر أرنــون جنوًبــا إلــى جبــل حرمــون 

 .شماالً 
 
ا، وهـــى مدينــة فينيقيـــة ســـاحلية بــين جبـــال لبنـــان والبحـــر ســكان صـــيد: الصـــيدونيون  :۹ع

 .كم شمال صور٣٠المتوسط، وهى على بعد 
 ".سنير"واألموريون يسمونه " سريون"يذكر تسميات أخرى لحرمون، فأهل صيدا يسمونه 

 
مدينــة تحــدد حــدود باشــان الشــرقية وكانــت تحــت حكــم عــوج ملــك باشــان : ســلخة  :۱۰ع

هــى نفســها القديمــة وتقــع عنــد طــرف جبــل الــدروز الجنــوبى وألنهــا علــى الحــدود  وســلخه الحاليــة
 .)١٥خريطة ( الشرقية لبالد األموريين فكانت محصنة وقوية

ى عليها تشمل كل مدن السهل باإلضافة إلى جلعاد وكل باشان حتى مدينة ولَ األرض الُمستَ 
 .ومدينة أذرعى اللتين تتبعان مملكة عوج فى باشان" سلخة"

 
عاصمة أرض بنى عمون وتقع عنـد منبـع نهـر يبـوق، علـى بعـد : ربة بنى عمون  :۱۱ع

 .)١٥خريطة( كم من نهر األردن، اسمها الحديث عمان وهى عاصمة المملكة األردنية ٣٥
 .شعب قوى عاصر أبانا إبراهيم وتفرعت منه شعوب قوية: الرفائيين 

ئيين، فيصــف هنــا ســريره بــأن طولــه يتحــدث هنــا عــن الملــك عــوج علــى أنــه آخــر ملــوك الرفــا
ويـذكر ضـخامة ". ربـة بنـى عمـون"حوالى أربعة أمتار ونصف وعرضه متران وهو موجـود بمدينـة 

حجم سريره للداللة على قوة وضخامة جسـم هـذا الملـك المغلـوب الـذى مهمـا كانـت قوتـه الجسـدية 
 . وقوة جيشه فال يستطيع أن يغلب القوة اإللهية

 
 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٥٦γ 

 ):۲۰-۱۲ع(ض ووصية موسى لهم توزيع األر)  ۲(

فـََهِذِه اَألْرُض اْمَتلْكَناَها ِفي َذِلَك الَوْقِت ِمْن َعُروِعيَر الِتي َعلى َواِدي َأْرنُوَن َوِنْصَف َجَبِل ١٢
َة ُعوٍجَ◌ َأْعطَْيُت لِِنْصِف َوبَِقيََّة ِجلَعاَد وَُكل بَاَشاَن َمْملكَ ١٣. ِجلَعاَد َوُمُدنَُه َأْعطَْيُت لِلرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َوالَجاِديِّينَ 

يَائِيُر ْبُن َمَنسَّى َأَخَذ ُكل  ١٤. ُكل ُكورَِة َأْرُجوَب َمَع ُكلِّ بَاَشاَن َوِهَي ُتْدَعى َأْرَض الرَّفَائِيِّينَ . (ِسْبِط َمَنسَّى
ِإلى َهَذا » َحوُّوَث يَائِيرَ «اَشاَن ُكورَِة َأْرُجوَب ِإلى ُتُخِم الَجُشورِيِّيَن َوالَمْعِكيِّيَن َوَدَعاَها َعلى اْسِمِه بَ 

َوِللرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َوالَجاِديِّيَن َأْعطَْيُت ِمْن ِجلَعاَد ِإلى َواِدي َأْرنُوَن ١٦. َوِلَماِكيَر َأْعطَْيُت ِجلَعادَ ١٥). اليَـْومِ 
َة َواُألْرُدنَّ ُتُخمًا ِمْن ِكنَّارََة ِإلى َبْحِر َوالَعَربَ ١٧. َوِإلى َواِدي يـَبُّوَق ُتُخِم بَِني َعمُّونَ . َوَسَط الَواِدي ُتُخماً 

الرَّبُّ : َوَأَمْرُتُكْم ِفي َذِلَك الَوْقِت قَاِئالً «١٨. َتْحَت ُسُفوِح الِفْسَجِة َنْحَو الشَّْرقِ ) َبْحِر الِملحِ (الَعَربَِة 
. َن تـَْعبُـُروَن َأَماَم ِإْخَوِتُكْم بَِني ِإْسَرائِيل ُكلُّ َذِوي بَْأسٍ ُمَتَجرِِّدي. ِإلُهُكْم َقْد َأْعطَاُكْم َهِذِه اَألْرَض لَِتْمَتِلُكوَها

فـََتْمُكُث ِفي ُمُدِنُكُم الِتي ) َقْد َعَرْفُت َأنَّ لُكْم َمَواِشَي َكِثيَرةً . (َأمَّا ِنَساؤُُكْم َوَأْطَفاُلُكْم َوَمَواِشيُكمْ ١٩
ُكْم ِمْثلُكْم َوَيْمَتِلُكوا ُهْم أَْيضًا اَألْرَض الِتي الرَّبُّ ِإلُهُكْم يـُْعِطيِهْم ِفي َحتَّى يُرِيَح الرَّبُّ ِإْخَوتَ ٢٠َأْعطَْيُتُكْم 

 .ُثمَّ تـَْرِجُعوَن ُكلُّ َواِحٍد ِإلى ُملِكِه الِذي َأْعطَْيُتُكمْ . َعْبِر اُألْرُدنِّ 

 

يتحدث موسى هنا عن توزيع األرض لبعض أسباط إسرائيل، فكان من نصيب : ۱۲ع
وهو الحد  ،، وتقع كما سبق أن ذكرنا فى وادى أرنون"عروعير"وبين وجاد المنطقة من سبطى رأ

الجنوبى لما تملكه بنو إسرائيل فى منتصف شرق البحر الميت وجنوبها يسكن الموآبيون، إلى 
وقد سمح اهللا لموسى أن يتمتع برؤية األراضى ). ٣٦: ٢ص(نصف جبل جلعاد ومدن الجبل 

ألردن ليفرح قلبه، وكذا نظر إلى أرض الميعاد غرب نهر األردن التى التى امتلكوها شرق ا
 .)١٥خريطة ( سيمتلكونها بعد موته

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٥٧γ 

كانت تشكل التى  –امتلك نصف سبط منسى بقية جلعاد وكل منطقة باشان : ۱۳ع
بما فى ذلك كورة أرجوب التى هى إقليم باشان والتى كان يسكنها قديًما قبيلة  –مملكة عوج 

 ).١٥، ١٠خريطة (الرفائيين وتشمل ستين مدينة محصنة وتقع شرق بحيرة طبرية 
، بأن )١٩-١٧: ٤٨تك(ونالحظ هنا إتمام نبوة يعقوب البنى يوسف وهما أفرايم ومنسى 

ن البكر منسى، فقد انقسم سبط منسى إلى قسمين، سكن األصغر وهو أفرايم يكون مبارًكا أكثر م
أما أفرايم فسكن بكل عشائره فى . النصف األول شرق األردن والنصف اآلخر غرب األردن

 .مكان واحد وكانوا أكبر األسباط عدًدا ولهم قوة كبيرة
 
) ١٣ع(شرًقا " أرجوب"سكان جشور، وهى منطقة تقع بين : الجشوريون : ۱٥، ۱٤ع
 .طبرية غرًباوبحيرة 

تسمى و أهل معكة، وهى مملكة صغيرة على حدود فلسطين الشمالية الشرقية : المعكيون 
 .وتقع شمال بحيرة طبرية "بيت جنو"حاليًا 

هو إقليم فى باشان كان يسمى كورة أرجوب إلى أن استولى عليه : باشان حووث يائير 
ئير ومعناها قرى أو معسكرات يائير، وهو أحد عشائر سبط منسى، فأسماه باشان حووث يا

 . يائير
تم تقسيم األرض التى أصبحت من نصيب سبط منسى على عائلتين فى هذا السبط وهما 
عائلة ماكير وعائلة يائير فأخذ يائير كل كورة أرجوب حتى حدودها مع منطقتى جشور ومعكة، 

كير فقد أخذ جلعاد التى تقع ، أما ما"باشان حووث يائير"وأسماها ) أى المنطقة(وغيَّر اسم الكورة 
 .جنوب نهر يائير وشرق نهر األردن وجنوب بحيرة طبرية

 
مدينة حصينة تقع على الضفة الشمالية الغربية لبحيرة طبرية وهى : كناره : ۱۷، ۱٦ع

وتسمى البحيرة أيًضا باسمها أى بحيرة كنارة أو كنورت وهى نفسها " تل العزيمة"تسمى حالًيا 
 .حيرة طبرية أو بحيرة جنيسارتبحر الجليل أو ب

أيًضا وهو " بحر لوط"ويسمى اآلن " البحر الميت"هو نفسه : ) بحر الملح(بحر العربة 
 .جنوب شرق أورشليم



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٥٨γ 

جزء من سلسلة جبال عباريم الواقع فى الطرف الشمالى الشرقى من البحر : الفسجة 
 ".أس السياغةر "الميت، على الحدود الجنوبية من مملكة سيحون وحالًيا يسمى 

يذكر هنا حدود األراضى التى امتلكها سبطا رأوبين وجاد ونصف سبط منسى، فسكن 
نصف سبط منسى شماًال أى شرق بحيرة طبرية ونهر األردن ثم سكن سبط جاد جنوبه ويحد 
أراضيه نهر األردن غرًبا وبالد بنى عمون شرًقا ويمر نهر يبوق المتفرع من نهر األردن فى 

ثم سكن سبط رأوبين جنوب سبط جاد ويحده من الغرب البحر الميت وجنوًبا نهر . وسط أراضيه
حدوده، أرنون ومملكة موآب وشرقه مملكة بنى عمون، وتقع جبال عباريم ورأس الفسجة داخل 

 ).١٥خريطة) (٤٢-٣٤، ٥-١: ٣٢عد(وقد ذكرت المدن التى امتلكتها هذه األسباط فى 
 
 .الحرب ومستعدين للقتالالبسين أدوات : متجردين : ۱۸ع

 .تشاركون باقى األسباط فى الحرب وتتقدمونهم: أمام إخوتكم 
 .أى كل واحد منكم له قوة على القتال: كل ذوى بأس 

وافق موسى على طلب السبطين أن يستقرا ويأخذا نصيبهما فى منطقة شرق نهر األردن، 
نصبتهم فى أرض الموعد التى هى ولكن بشرط أال يتركا بقية األسباط يحاربون وحدهم لنيل أ

غرب نهر األردن أى أرض كنعان، بل عليهم أن يخرجوا للحرب معهم حتى يحققوا النصر 
 ).٣٢عد(ويتملكوا األرض، عندئذ فقط يمكنهم أن يرجعوا إلى ذويهم 

 
سمح لهم بأن يتركوا نساءهم وأطفالهم فى المدن التى أخذوها شرق األردن وكذلك : ۱۹ع

 .ثيرة التى بسببها طلبوا أن يسكنوا األرض شرق األردن حيث كثرة المراعى الجيدةمواشيهم الك
 
تطلق على الضفتين الشرقية والغربية للنهر والمقصود هنا الضفة : عبر األردن : ۲۰ع

 .طاالغربية حيث سيتملك باقى األسب
ردن، عندما يتحقق النصر لبقية األسباط ويمتلكوا أنصبتهم فى أرض الموعد غرب األ

 .يمكنهم الرجوع إلى المناطق التى سبق أن استقروا فيها شرق األردن
   يعلمنا هذا أال نحيا حياة أنانية ننعم فيها وحدنا باالسـتقرار والهـدوء حيـث تتـوفر لنـا كـل

ــا ــا ومادًي ــا المحتــاجين روحًي بــل علينــا أن نشــارك مــن . احتياجاتنــا، دون النظــر إلــى بقيــة إخوتن



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٥٩γ 

عر بهم ونظهر محبتنا لهم ونجاهد معهم كأعضـاء فـى كنيسـة واحـدة وجسـد حولنا همومهم فنش
هم وال نســتريح حتــى نطمــئن واحــد هــو جســد المســيح، ونقــدم صــلواتنا مــن أجــل إخوتنــا ونســاعد
 .على عبورهم من حالة القلق والحاجة إلى الشبع الروحى والنفسى

 ):۲۲، ۲۱ع(وصية موسى ليشوع )  ۳(

َناَك َقْد أَْبَصَرتَا ُكل َما فـََعل الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِبَهَذْيِن : َذِلَك الَوْقِت قَاِئالً  َوَأَمْرُت َيُشوَع ِفي٢١ َعيـْ

َها. الَمِلَكْينِ  ُهْم َألنَّ الرَّبَّ ٢٢. َهَكَذا يـَْفَعُل الرَّبُّ ِبَجِميِع الَمَماِلِك الِتي أَْنَت َعاِبٌر ِإليـْ ال َتَخاُفوا ِمنـْ

 .َعْنُكمْ  ِإلَهُكْم ُهَو الُمَحاِربُ 

 
إذ علم موسى بقرب انتقاله من العالم، أوصى خليفته يشوع بأن يضع فى : ۲۲، ۲۱ع

ذهنه دائًما ما فعله الرب من أجل شعبه ووقوفه فى وسطهم لنصرتهم على الملكين سيحون 

ويؤكد له أن الرب سيفعل معهم نفس الشئ حين يالقوا الشعوب األخرى الساكنة فى . وعوج

ويكرر نفس تنبيهه لهم والذى سبق وأكده مراًرا . الواقعة غرب األردنو د بها لهم األرض الموعو 

 .وهو أال يخافوا من مالقاة ومحاربة تلك الشعوب ألن الرب سينصرهم عليهم

   إهتم بوصايا الكبار وذوى الخبرة لك، بل ليتك تسعى أن تـتعلم مـن كـل مـن يكبـرك فـى

فليس معنى شخصيتك المستقلة  ، الموّجه إليكأى مجال فهى خالصة حياتهم وهى صوت اهللا

 .الكبرياء يحرمك من بركات كثيرة أن تهمل وصايا اآلخرين، فهذا نوع من
 
 ):۲۹-۲۳ع(الرب ال يسمح لموسى بالعبور )  ٤(

َتَدأْ ٢٤: َوَتَضرَّْعُت ِإلى الرَّبِّ ِفي َذِلَك الَوْقِت قَاِئالً «٢٣ َت ُتِري َعْبَدَك يَا َسيُِّد الرَّبُّ أَْنَت َقِد ابـْ
َماِء َوَعلى اَألْرِض يـَْعَمُل َكَأْعَماِلَك وََكَجبَـُروِتَك؟ . َعَظَمَتَك َوَيَدَك الشَِّديَدةَ   فَِإنَُّه َأيُّ ِإلٍه ِفي السَّ

نَ ٢٥ لِكنَّ الرَّبَّ ٢٦. انَ َدْعِني َأْعبُـْر َوَأَرى اَألْرَض الَجيَِّدَة الِتي ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َهَذا الَجَبل الَجيَِّد َولُبـْ
 . ال تـَُعْد ُتَكلُِّمِني أَْيضًا ِفي َهَذا اَألْمرِ ! َكَفاكَ : َغِضَب َعليَّ ِبَسَبِبُكْم َولْم َيْسَمْع ِلي َبل َقال ِلي الرَّبُّ 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٦٠γ 

نَـْيَك ِإلى الَغْرِب َوالشَِّماِل َوالَجُنوِب َوالشَّْرقِ ٢٧ نَـْيَك لِكْن  اْصَعْد ِإلى رَْأِس الِفْسَجِة َواْرَفْع َعيـْ َواْنُظْر بَِعيـْ
ْدُه َوَشجِّْعُه ألَنَُّه ُهَو يـَْعبُـُر َأَماَم َهَذا الشَّْعِب َوُهَو يـَْقِسُم ٢٨! ال تـَْعبُـُر َهَذا اُألْرُدنَّ  َوَأمَّا َيُشوُع فََأْوِصِه َوَشدِّ

 .»ُغورَ َفَمَكثْـَنا ِفي الِجَواِء ُمَقاِبل بـَْيِت فَـ ٢٩. لُهُم اَألْرَض الِتي تـََراَها

بعد صالة قصيرة يعترف فيها  –فى ذلك الوقت  –يبتهل موسى إلى اهللا : ۲٤، ۲۳ع

أى اهللا  –للرب بعظمته وقدرته التى تجلت بوضوح فى جميع األعمال التى عملها مع شعبه وأنه 

هو اإلله الوحيد فى السماء وعلى األرض وال يوجد إله آخر يعمل نفس األعمال وله نفس  –

 .القوة

 

يتبع صـالته هـذه بتضـرع إلـى الـرب أن يسـمح لـه بـالعبور ليـرى األرض التـى سـبق  :۲٥ع

ـــل جيـــد أى خصـــب أرض خصـــبة بأنهـــا  وأن وصـــفها اهللا ـــا وعســـًال، ويصـــفها بأنهـــا جب تفـــيض لبًن

وقـد علـم موسـى مـن اهللا . ويقصد بها أرض فلسطين المملوءة جباًال ولبنان المعروفة بكثرة خيراتها

ولكنـه يعبـر فـى هـذه الصـالة المتضـرعة ) ١٣-١١: ٢٠عـد(أرض الميعـاد  أنه سيموت وال يـدخل

 .عن أشواق قلبه لرؤية بركات اهللا أى أرض الميعاد

 
ـــد ســـبًبا  :۲۷، ۲٦ع ـــى  –كمـــا عرفنـــا فيمـــا ســـبق  –كـــان الشـــعب العني لغضـــب الـــرب عل

يـرد بقـدر مـا بـه مـن حسـم، فلـم بـه رحمـة وكان رد الرب  ،رون ورفض االستجابة لطلبهاموسى وه

لقـد نـال موسـى طـوال حياتـه بركـات كثيـرة وأدى رسـالته و . أن يحرم موسى كليـة مـن رؤيـة األرض

ق لـه الـرب رغبتـه بصـورة جزئيـة بـأن حقَّـوقـد . بأمانة استحق عليها التمتع بالحيـاة األبديـة السـعيدة

فطلــب منــه أن يصــعد علــى جبــل عــالى  –دون أن يــدخلها  –ســمح لــه أن يــرى األرض مــن بعيــد 

، وقمتــه )١٥، ٦خريطــة ( جبــل الفســجة الواقــع علــى الطــرف الشــمالى الشــرقى للبحــر الميــت هــوو 

يـرى قسـًما كبيـًرا مـن أرض كنعـان غربـى نهـر " نبو" ةتشرف على البرية، والناظر من قمته المسما

 .)٦خريطة ( موسى ورأى أرض الميعادمنها األردن فنظر 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٦١γ 

 

هـــو الـــذى  هألنـــ ،وى قلبـــه ويشـــجعهيطلـــب منـــه الـــرب أن يوصـــى خليفتـــه يشـــوع ويقـــ :۲۸ع

ويظهــر هنــا . ســيتولى قيــادة الشــعب مــن بعــد موســى ويــدخل بهــم األرض ويقســمها بــين أســباطهم

ففــرح بــأن يشــوع ســيخلفه وأعلــن هــذا أمــام كــل الشــعب  ،خضـوع موســى وطاعتــه هللا وقبولــه لتــدابيره

 ).٣٠، ٢٩: ٣يو(مثل يوحنا المعمدان الذى فرح بالخضوع للمسيح 

 

 .الذى خيموا فيه بعربات موآب وهو مجاور لرأس الفسجه الوادى الواسع: جواء ال :۲۹ع

مدينة فى مملكة سيحون مقابل جبل الفسجة وهـو المكـان الـذى كـان الموآبيـون  :بيت فغور 

 .يعبدون فيه إلههم فغور

، أى ظـل موسـى مـع الشـعب فتـرة ثـم صـعد "بيت فغـور"توقفوا فى الوادى الواسع أمام مدينة 

 .رأس الفسجة وهناك مات بعد رؤية أرض الميعادإلى 

   ليتك تخضع لوصايا اهللا وتدابيره فى حياتك، فهى أصلح شئ لك حتى لـو بـدت عكـس
 .إنه يحبك أكثر مما تحب نفسك... رغباتك 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٦٢γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 التشجيع على العمل بالوصايا

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(أهمية وصايا هللا )  ۱(

فَاآلَن يَا ِإْسَرائِيُل اْسَمِع الَفَراِئَض َواَألْحَكاَم الِتي أَنَا ُأَعلُِّمُكْم لِتَـْعَمُلوَها ِلَتْحُيوا َوَتْدُخُلوا «١

ال َتزِيُدوا َعلى الَكالِم الِذي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبِه َوال ٢. لُه آبَاِئُكْم يـُْعِطيُكمْ َوَتْمَتِلُكوا اَألْرَض الِتي الرَّبُّ إِ 

َأْعيُـُنُكْم َقْد أَْبَصَرْت َما فـََعلُه الرَّبُّ ٣. تـُنَـقُِّصوا ِمْنُه ِلَتْحَفُظوا َوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها

ُتُم الُملَتِصُقوَن ٤. َمْن َذَهَب َورَاَء بـَْعل فـَُغوَر أَبَاَدُه الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِمْن َوَسِطُكمْ  ِإنَّ ُكل. بِبَـْعل فـَُغورَ  َوَأمَّا أَنـْ

ْومَ  َقْد َعلْمُتُكْم فـََراِئَض َوَأْحَكامًا َكَما َأَمَرِني الرَّبُّ ِإلِهي . اُْنظُرْ ٥. بِالرَّبِّ ِإلِهُكْم َفَجِميُعُكْم َأْحَياٌء اليـَ

َها لَِتْمَتِلُكوَهالِتَـ  ُتْم َداِخُلوَن ِإليـْ َألنَّ َذِلَك ِحْكَمُتُكْم . فَاْحَفُظوا َواْعَمُلوا٦. ْعَمُلوا َهَكَذا ِفي اَألْرِض الِتي أَنـْ

ِظيُم ِإنََّما ُهَو َهَذا الشَّْعُب العَ : َوِفْطَنُتُكْم َأَماَم َأْعُيِن الشُُّعوِب الِذيَن َيْسَمُعوَن ُكل َهِذِه الَفَراِئِض فـَيَـُقوُلونَ 

 ألَنَُّه َأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم لُه آِلَهٌة َقرِيَبٌة ِمْنُه َكالرَّبِّ ِإلِهَنا ِفي ُكلِّ َأْدِعَيِتَنا ِإلْيِه؟ ٧. َشْعٌب َحِكيٌم َوَفِطنٌ 

ْوَم؟َوَأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم لُه فـََراِئُض َوَأْحَكاٌم َعاِدلٌة ِمْثُل ُكلِّ َهِذِه الشَّرِ ٨  يَعِة الِتي أَنَا َواِضٌع َأَماَمُكُم اليـَ
 

 .الواجبات التى أمر بها اهللا شعبه وتتعلق بالعبادة والطقوس:  الفرائض :۱ع
 .وصايا اهللا فى السلوك والمعامالت المختلفة: األحكام 

 :يعلن موسى الكالم التالى معتمًدا على ما سبق من أحداث وهى : فاآلن يا إسرائيل 
 .هللا بشعبه فى إخراجهم من أرض مصر ورعايتهم فى برية سيناءعناية ا -١
 .اختيار اهللا لهم شعًبا خاًصا به فيلتزمون بأوامره -٢

استعدادهم لدخول أرض الميعاد ليعيشوا فيها بنقاوة بدًال من الشر واألشرار الذين  -٣
 .سيزيلونهم



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٣٦٣γ 

 .قرب انتقال موسى من العالم فيعطيهم خالصة خبرته وأبوته وٕارشاداته -٤
طلب موسى من شعبه أن ينصتوا باهتمام لوصايا اهللا التى سيؤكدها لهم اآلن ليعملوا بها 
فيكونوا بالحقيقة أوالده ويستحقوا دخول أرض الميعاد، ووصايا اهللا وكالمه تعطيهم حياة ليست 

 .فقط روحية مع اهللا ولكن ترشدهم أيًضا فى السلوك العملى النقى فى معامالتهم وكل أعمالهم
 
ألن  ،مهمـا بـدت منطقيـة ،رهم موسى من إضافة أى أفكـار بشـرية إلـى وصـايا اهللاحذَّ  :۲ع

وعلى الجانب اآلخر ال يندفع أحد فى حذف أى وصية يراها . كالم اهللا أعلى من كل كالم بشرى
صعبة أو غير مقنعة، فالضعف فى فهمه هو وليس فـى كـالم اهللا الكامـل أى ينبغـى االلتـزام بكـل 

وكـذلك أكـد ) ١٨، ١٧: ٥مـت(د المسـيح نفـس المعنـى فـى عظتـه علـى الجبـل وقد أّكـ .وصايا اهللا
 ).١٩، ١٨: ٢٢رؤ(أيًضا سفر الرؤيا نفس المعنى 

 
د فــى جبــل فغــور الــذى هــو أحــد قمــم سلســلة عَبــاســم إلــه للمــوآبيين كــان يُ : بعــل فغــور  :۳ع

 .جبال عباريم فى مملكة موآب
خطيـة الزنـا وعبـادة فغـور اإللـه الـوثنى للمـوآبيين، ذكَّرهم موسى بما حدث عندما سقطوا فـى 

وهـو ). ٢٥عـد(حين أغراهم باالق بالنساء الموآبيات فضربهم اهللا بالوبأ وأمـر بقتـل الكثيـرين مـنهم 
 .بهذا يحذِّرهم من االبتعاد عن وصايا اهللا وعبادة األوثان والشهوات الشريرة

 
 .هما واجهوا من إغراءات وشهواتالمتمسكون بوصايا الرب م: الملتصقون بالرب  :٤ع

وهــم َمــن تمســكوا بوصــايا اهللا ولــم يســقطوا فــى الزنــا وعبــادة  ،يشــجع موســى الــذين يســمعونه
 .كرهم بنعمة الحياة نتيجة تمسكهم باهللاويمتدحهم ويذّ  ،األوثان عند اإلله الوثنى فغور

 
لميعـــاد، فهـــى ههم موســـى إلـــى ضـــرورة التمســـك بوصــايا اهللا عنـــدما يـــدخلوا أرض اينــبّ  :٥ع

بعـض الوصـايا لتنفـذ فـى أرض الميعـاد ولـيس فـى بريـة  ، وقد اعطـاهم اهللامرشدهم فى كل حياتهم
 .إلخ... سيناء مثل عيد المظال، وماذا يعملون لو أصاب البرص بيوتهم 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٦٤γ 

ـــ :٦ع ز فـــى كـــل يلفـــت موســـى نظـــرهم إلـــى أن تمســـكهم بوصـــايا اهللا ســـيعطيهم حكمـــة وتميُّ
لمحيطــة بهــم فــى أرض الميعــاد فيــروا ســمو عبــادتهم وســلوكهم ويشــعروا ســلوكهم ســتالحظه األمــم ا

 .بعظمة إلههم الذى أعطاهم هذه الوصايا
 
أضــاف موســى أن تنفيــذهم للوصــايا ســيظهر عمــل اهللا فــيهم وقربــه مــنهم ورعايتــه  :۸، ۷ع

تعطـيهم وهذا مختلف تماًما عن اآللهة الوثنية البعيدة عن شعوبها وال تستطيع أن ترعـاهم أو  ،لهم
 .أحكاًما وفرائض مثل وصايا اهللا

 فال تعثر الناس  هتذكر أنك نور العالم وملح األرض لتتمسك بكالم اهللا وتطبق وصايا
 .بخطاياك بل تجتذبهم بسلوكك النقى إلى محبة اهللا الذى فيك

 
 ):۱٤-۹ع(التذكير بتلقى الوصايا العشر فى حوريب )  ۲(

َناَك َولَِئال تـَُزول ِمْن قَلِبَك  ِإنََّما اْحَتِرْز َواْحَفْظ «٩ نـَْفَسَك ِجّدًا لَِئال تـَْنَسى األُُموَر الِتي أَْبَصَرْت َعيـْ
ِفي اليَـْوِم الِذي َوقـَْفَت ِفيِه َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي ١٠. َوَعلِّْمَها َأْوالَدَك َوَأْوالَد َأْوالِدكَ . ُكل أَيَّاِم َحَياِتكَ 

اْجَمْع ِلي الشَّْعَب فَُأْسِمَعُهْم َكالِمي ِلَيتَـَعلُموا َأْن َيَخاُفوِني ُكل األَيَّاِم الِتي ُهْم : الرَّبُّ  ُحورِيَب ِحيَن قَال ِلي
ْمُتْم َوَوقـَْفُتْم ِفي َأْسَفِل الَجَبِل َوالَجَبُل َيْضَطِرُم بِالنَّارِ ١١. ِفيَها َأْحَياٌء َعلى اَألْرِض َويـَُعلُِّموا َأْوالَدُهمْ   فـَتَـَقدَّ
َماِء ِبَظالٍم َوَسَحاٍب َوَضَبابٍ  ُتْم َساِمُعوَن َصْوَت َكالٍم ١٢. ِإلى َكِبِد السَّ َفَكلَمُكُم الرَّبُّ ِمْن َوَسِط النَّاِر َوأَنـْ

َشِر وََكَتَبُه َوَأْخبَـرَُكْم بَِعْهِدِه الِذي َأَمرَُكْم َأْن تـَْعَمُلوا ِبِه الَكِلَماِت العَ ١٣. َولِكْن لْم تـَُروا ُصورًَة َبل َصْوتاً 
َوِإيَّاَي َأَمَر الرَّبُّ ِفي َذِلَك الَوْقِت َأْن ُأَعلَِّمُكْم فـََراِئَض َوَأْحَكامًا لِتَـْعَمُلوَها ِفي ١٤. َعلى لْوَحْي َحَجرٍ 

َها لَِتْمَتِلُكوَها ُتْم َعاِبُروَن ِإليـْ  .اَألْرِض الِتي أَنـْ
 
برية سيناء عندما أعطاهم اهللا ر موسى الشعب من نسيان ما حدث معهم فى يحذّ : ۹ع

ألن سكناهم بين األمم فى أرض كنعان وانشغالهم بالبناء والزراعة قد يشغلهم  ،الوصايا والشريعة
موا هذه الوصايا ألوالدهم ويقصوا عليهم ما ويوصيهم أيًضا أن يعلِّ . وصايا اهللا وعن أهم شئ وه
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الكنيسة فى العهد الجديد وهو تسليم  وهذا ما تهتم به. حدث عند استالم الشريعة على الجبل
 .الحياة الروحية من اآلباء لألبناء والتلمذة داخل الكنيسة

 
يّذكرهم موسى باليوم الذى أمره فيه اهللا بجمع الشعب أمام الجبل الذى ظهر مجده : ۱۰ع

 .وظهرت فى هذا اليوم عظمة اهللا فخافه الشعب جًدا. عليه واستلم فيه موسى الوصايا والشريعة
 
 .يشتعل: يضطرم : ۱۱ع

 .وسط السماء وأعالها: كبد السماء 
تقدم الشعب نحو الجبل فظهر مجد اهللا بمظاهر قوية وهى النار التى اشتعلت فى قمة 
الجبل والضباب والظالم والسحاب الذى أحاط بالجبل، ليعلن قوة اهللا وعجز البشر عن معرفة كل 

وسط شعبه ويعّلمهم وصاياه ليحيوا بها وال يخافوا من ما فيه، فهو جبار يتنازل باتضاعه ليكون 
 .وكان بنو إسرائيل الواقفون أمام موسى فى هذا اليوم أطفاًال ورأوا هذا المنظر. آلهة األمم الوثنية

أما فى العهد الجديد كان ظهور اهللا بشكل وديع ومتضع عندما تجسد وأعلن وصاياه فى 
نعمة العهد الجديد، فبعد أن نخاف اهللا نستطيع أن  هذه هى. عظته على الجبل ببساطة ولطف

 .نتمتع بلطفه وحنانه
 
ولكن لم يروا صورة حتى ال  –عندما كلمهم الرب  –سمع الشعب صوت كالم : ۱۲ع

وقد نهاهم الرب كثيًرا . يقوموا فيما بعد بعمل تمثال لإلله فيتعبدون للتمثال وينسون اإلله الحقيقى
 .اثيل أو األصنامفى وصاياه عن عبادة التم

العهد هنا هو الوصايا العشر المكتوبة على لوحى حجر، وقد عبر عنها هنا : ۱۳ع

فالعهد هو أساس . بالكلمات العشر، واأللواح الحجرية تمثل وثيقة العهد التى تحوى شروطه

العالقة بين اهللا وبين شعبه، وطاعة هذه األحكام تمثل تنفيذ الشروط من جانب الشعب مقابل 

 .عاية اهللا له واستمرار بنوته لإلله الحىر 
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يؤكد لهم موسى أن الفرائض واألحكام التى عّلمهم إياها كان مصدرها اهللا وهو : ۱٤ع

وينبههم موسى أن هذه الوصايا عليهم أن . الذى طلب منه أن ينقلها إليهم بعدما أعلمه بها

التى هم عابرون إليها  يطبقوها ويتخذوها كمبادئ تحكم تصرفاتهم حين يتملكون األرض

وقد قال . ويسلموها من جيل إلى جيل مع التأكيد على ضرورة العمل بالوصية وليس فقط تعليمها

كذلك . تأكيًدا ألهمية وضرورة العمل بما ُيَعّلم" من عّلم وعمل"السيد المسيح فى العهد الجديد 

 ".إيمانى أرنى إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالى) "١٨: ٢يع(جاء فى 
   ال تنَس أعمال اهللا السابقة معك ووعودك له حتى ال تشـغلك المشـاغل عنـه أو تزعجـك

 .المشاكل، ولتكن عالقتك باهللا هى أساس حياتك اليومية فتحيا مطمئًنا

 
 ):۲۸-۱٥ع(التحذير من صنع التماثيل )  ۳(

ُفِسُكمْ ١٥ ورًَة َما يـَْوَم َكلَمُكُم الرَّبُّ ِفي ُحورِيَب ِمْن َوَسِط فَِإنَُّكْم لْم تـَُروا صُ . فَاْحَتِفُظوا ِجّدًا ألَنـْ

ُفِسُكْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا ُصورََة ِمثَاٍل َما ِشْبَه ذََكٍر َأْو أُنـَْثى ١٦. النَّارِ  ِشْبَه بَِهيَمٍة ١٧ِلَئال تـَْفُسُدوا َوتـَْعَمُلوا ألَنـْ

َماِء َما ِممَّا َعلى اَألْرِض ِشْبَه طَْيٍر َما ِذي َجنَ  ِشْبَه َدبِيٍب َما َعلى اَألْرِض ِشْبَه ١٨اٍح ِممَّا َيِطيُر ِفي السَّ

نَـْيَك ِإلى السََّماِء َوتـَْنُظَر الشَّْمَس َوالَقَمَر ١٩. َسَمٍك َما ِممَّا ِفي الَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرضِ  َوِلَئال تـَْرَفَع َعيـْ

ا الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَجِميِع الشُُّعوِب الِتي َتْحَت ُكلِّ السََّماِء فـَتَـْغتَـرَّ َوالنُُّجوَم ُكل ُجْنِد السََّماِء الِتي َقَسَمهَ 

ُتْم َقْد َأَخذَُكُم الرَّبُّ َوَأْخَرَجُكْم ِمْن ُكوِر الَحِديِد ِمْن ِمْصَر لَِتُكونُوا لُه َشْعَب ٢٠. َوَتْسُجَد لَها َوتـَْعُبَدَها َوأَنـْ

َوَغِضَب الرَّبُّ َعليَّ ِبَسَبِبُكْم َوَأْقَسَم ِإنِّي ال َأْعبُـُر اُألْرُدنَّ َوال َأْدُخُل اَألْرَض ٢١. ِميَراٍث َكَما ِفي َهَذا اليَـْومِ 

ُتْم . ال َأْعبُـُر اُألْرُدنَّ . فََأُموُت أَنَا ِفي َهِذِه اَألْرضِ ٢٢. الَجيَِّدَة الِتي الرَّبُّ ِإلُهَك يـُْعِطيَك َنِصيباً  َوَأمَّا أَنـْ

ِاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن تـَْنُسوا َعْهَد الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِذي َقطََعُه َمَعُكْم ٢٣. َوَتْمَتِلُكوَن تِلَك اَألْرَض الَجيَِّدةَ  فـَتَـْعبُـُرونَ 

ُفِسُكْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا ُصورََة ُكلِّ َما نـََهاَك َعْنُه الرَّبُّ ِإلُهكَ  ُهَو نَاٌر آِكلٌة َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ٢٤. َوَتْصنَـُعوا ألَنـْ

ِإَذا َولْدُتْم َأْوالدًا َوَأحَفادًا َوَأطَلُتُم الزََّماَن ِفي اَألْرِض َوَفَسْدُتْم َوَصنَـْعُتْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا «٢٥. ِإلٌه َغُيورٌ 

َغاظَِتِه  َنِي الرَّبِّ ِإلِهُكْم ِإلِ لْيُكُم اليَـْوَم السََّماَء َواَألْرَض ُأْشِهُد عَ ٢٦ُصورََة َشْيٍء َما َوفـََعلُتُم الشَّرَّ ِفي َعيـْ
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َها ِلَتْمَتِلُكوَها ُتْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ ِإليـْ َها َبل . أَنَُّكْم تَِبيُدوَن َسرِيعًا َعِن اَألْرِض الِتي أَنـْ ال ُتِطيُلوَن األَيَّاَم َعليـْ

دُُكُم الرَّبُّ ِفي الشُُّعوِب فَـ ٢٧. تـَْهِلُكوَن ال َمَحالةَ  ُقوَن َعَددًا َقِليًال بـَْيَن األَُمِم الِتي َيُسوُقُكُم الرَّبُّ َويـَُبدِّ َتبـْ

َها َعَة أَْيِدي النَّاِس ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر ِممَّا ال يـُْبِصُر َوال َيْسَمُع َوال يَْأُكُل ٢٨. ِإليـْ َوَتْصنَـُعوَن ُهَناَك آِلَهًة َصنـْ

 .َوال َيُشمُّ 
 

عندما ظهر لهم على  فاهللا ، حتى يعبدوهارهم موسى من صنع تماثيل هللايحذِّ : ۱٥ع
لم يظهر لهم بصورة أو شكل ما بل ) ١٩خر(الجبل فى حوريب ليعطيهم الوصايا والناموس 

 .روه فى تمثال من تخيالتهمسمعوا صوته فقط، فال يصح أن يصوّ 
 
 .ألن مستوى البحر منخفض عن األرض: تحت األرض : ۱۸-۱٦ع

رهم من صنع تمثال له، سواء التى تعملها األمم الوثنية، فيحذّ  يعطيهم اهللا أمثلة من التماثيل
بشكل إنسان ذكر أو أنثى أو حيوان أو طائر أو زحافات أو أسماك، فكلها مخلوقات خلقها اهللا 

 .فاهللا أسمى من كل هذه الصور ،لخدمتهم فكيف يصورون اهللا بها ويعبدونها
هم فى الكنيسة ألن القديسين بشر وبالطبع هذا مختلف عن عمل صور للقديسين لتكريم

 .فتصويرهم يجعلنا نتذكرهم لنتشفع بهم ونكرمهم ،مخلوقون لهم شكل محدد
 

 .النجوم والكواكب: جند السماء : ۱۹ع
 .خلقها اهللا لفائدة كل البشر ولكل إنسان نصيب وقسم منها أى يستفيد منها: قسمها 

اكب التى يرونها فى السماء، فإذا ينهيهم أيًضا عن تصويره بشكل أحد النجوم أو الكو 
ضعفت محبتهم وعبادتهم هللا ينبهرون بعظمة هذه الكواكب فيصورون اهللا بشكل من أشكالها 

 .ويسجدون لها
  ــذا احتــرس مــن  ،كثــرة تطلــع األمــم إلــى الشــمس والنجــوم جــذبت قلــوبهم إليهــا فعبــدوها ل

ر جسـدانًيا تطلـب الماديـات وتنسـى التطلع واالنشغال بالعـالم فيبتعـد قلبـك عـن محبـة اهللا وتصـي
 .أن هذه الماديات هى نعم اهللا المقدمة لك فتشكره اهللا، بل تنكر دائًما
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المجمرة التى يصهر فيها الحديد وتكون درجة حرارتها عالية جًدا بل : كور الحديد : ۲۰ع
 .وترمز إلى صعوبة التجارب واآلالم.. أعلى درجة حرارة معروفة وقتذاك 

شعب خاص يعبد اهللا ويعطيهم أرض الميعاد ميراثًا وهى ترمز لملكوت :  شعب ميراث
 .السموات، فهم مقدسون هللا واهللا يسكن وسطهم ويباركهم

يذكرهم موسى بمحبة اهللا لهم، إذ خلصهم من عبودية مصر العنيفة بكل أتعابها وما يتصل 
يعبده هو وحده ويعطيهم بها من مخالطة الوثنيين وأصنامهم، ليعيشوا فى البرية كشعب خاص 

 .أرض الميعاد التى وصلوا اآلن إلى مشارفها
 
ض ر ينبههم موسى إلى عدل اهللا، فكما عاقبه هو شخصًيا بمنعه من دخول أ: ۲۱ع

نتيجة تذمر ) ٣٧: ١ص(الميعاد بسبب عدم طاعته هللا فى ضرب الصخرة مرتين فى قادش 
 .ن يخالف أمره بصنع تماثيل لعبادتهاالشعب واستفزازه له، هكذا أيًضا سيعاقب بشدة كل م

: ١ص(ع اهللا له من دخول أرض الميعاد ـى منـا موسـهذه هى المرة الثالثة التى يعلن فيه
، وهذا يظهر مدى مرارة قلبه لتعلقه برؤية محبة اهللا وأرض الميعاد التى )٢٧، ٢٦: ٣، ص٣٧

 .هى رمز للملكوت األبدى
 
رقية لنهر األردن ويعبر بنو إسرائيل ويمتلكون بهذا سيموت موسى فى الضفة الش: ۲۲ع

سى وفى نفس الوقت ينبههم أن يتمسكوا بوصايا اهللا وال و هذا هو عقاب اهللا لم. أرض كنعان
 .يعبدوا األوثان بعد موته ودخولهم أرض الميعاد وسكناهم بين الشعوب الوثنية التى تعبد التماثيل

 
 .ئال يعاقبوا من اهللايكرر تحذيره لهم من صنع التماثيل ل: ۲۳ع
 
فيشبهه بنار آكلة أى تهلك كل من يصر على  ،يظهر موسى قوة عدل اهللا:۲٤ع
 .عصيانه

فيشبهها بمحبة العريس لعروسه التى يغار عليها  ،وينبه أيًضا إلى محبة اهللا الشديدة لشعبه
بشدة شعبه عاقب إله غيور يأيًضا من ميلها إلى أى رجل آخر سواه، فينتقم منها ومنه، هكذا اهللا 
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خاصة بعد كل الحب والرعاية التى نالوها منه، فراحتهم وخيرهم  ،إن تركوه وعبدوا إله آخر سواه
 .فى عبادته والحياة معه

 
رهم موسى أيًضا من أنهم بعد استقرارهم فى أرض كنعان سنيًنا طويلة ووالدة يحذّ : ۲٥ع

ية المحيطة بهم فيصنعون تماثيل مثلهم أوالد وأحفاد، ينسون وصايا اهللا ويقلدون األمم الوثن
 .ويعبدونها ألن استقرار اإلنسان المادى أحياًنا كثيرة يدعوه للتراخى فيهمل عبادة اهللا

 
يقصد المخلوقات الجامدة المطيعة هللا ويقصد أيًضا من فيها : السماء واألرض : ۲٦ع

 .من مالئكة فى السماء وبشر على األرض
سيهلكوا ويطردوا من هذه األرض  ،خالفوا وصاياه وعبدوا األوثانعليهم أنهم إن  يشهد اهللا

 .يأخذها منهم ويبعدهم عنها ألنها عطية اهللا لهم، فإن لم يطيعوه
 
دهم اهللا بأنهم سيبعثرون بين أمم األرض وتقل أعدادهم فيصيرون شعًبا صغيًرا يهدّ : ۲۷ع

 .وهذا ما تم أثناء السبى ،بال قيمة بين شعوب األرض
 
فينحطون مثلهم  ،وفى األماكن التى سيطردهم اهللا إليها يعيشون بين الوثنيين :۲۸ع

 .ويصنعون تماثيل بال حياة ولألسف يعبدونها
ويظهر هنا أن تحذيرات موسى لهم تشمل تفاصيل عرفها بروح النبوة، فينبه شعبه لعلهم 

 .ينتبهون ويتمسكون بوصايا اهللا وعبادته
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 ):٤۰-۲۹ع(هللا ليس سواه )  ٤(

ِعْنَدَما ٣٠. ثُمَّ ِإْن طَلْبَت ِمْن ُهَناَك الرَّبَّ ِإلَهَك َتِجْدُه ِإَذا الَتَمْسَتُه ِبُكلِّ َقلِبَك َوِبُكلِّ نـَْفِسكَ ٢٩
َألنَّ ٣١ْوِلِه ُضيَِّق َعلْيَك َوَأَصابـَْتَك ُكلُّ َهِذِه األُُموِر ِفي آِخِر األَيَّاِم تـَْرِجُع ِإلى الرَّبِّ ِإلِهَك َوَتْسَمُع ِلقَ 

رُُكَك َوال يـُْهِلُكَك َوال يـَْنَسى َعْهَد آبَاِئَك الِذي َأْقَسَم لُهْم َعلْيهِ  فَاْسَأل «٣٢. الرَّبَّ ِإلَهَك ِإلٌه رَِحيٌم ال يـَتـْ
ْوِم الِذي َخلَق اُهللا ِفيِه اِإلْنَساَن َعلى اَألْرضِ  َوِمْن َأْقَصاِء  َعِن األَيَّاِم اُألولى الِتي َكاَنْت قـَْبلَك ِمَن اليـَ

َهل َسِمَع َشْعٌب َصْوَت ٣٣َهل َجَرى ِمْثُل َهَذا اَألْمِر الَعِظيِم َأْو َهل ُسِمَع َنِظيُرُه؟ . السََّماِء ِإلى َأْقَصاِئَها
ُخَذ لِنَـْفِسِه َشْعباً ِمْن َأْو َهل َشَرَع اهللاُ َأْن يَْأِتَي َويَأْ ٣٤اِهللا يـََتَكلُم ِمْن َوَسِط النَّاِر َكَما َسِمْعَت أَْنَت َوَعاَش؟ 

 َما َوَسِط َشْعٍب بَِتَجاِرَب َوآيَاٍت َوَعَجاِئَب َوَحْرٍب َوَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف َعِظيَمٍة ِمْثل ُكلِّ 
لْيَس آَخَر . َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللهُ  ِإنََّك َقْد ُأرِيَت لِتَـْعلمَ ٣٥فـََعل لُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِفي ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِنُكْم؟ 

َماِء َأْسَمَعَك َصْوَتُه لِيُـْنِذَرَك َوَعلى اَألْرِض َأرَاَك نَارَُه الَعِظيَمَة َوَسِمْعَت َكالَمُه ِمْن َوَسِط ٣٦. ِسَواهُ  ِمَن السَّ
ِدِهْم َأْخَرَجَك ِبَحْضَرتِِه بُِقوَّتِِه الَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر َوَألْجِل أَنَُّه َأَحبَّ آبَاَءَك َواْخَتاَر َنْسلُهْم ِمْن بـَعْ ٣٧. النَّارِ 
. ا اليَـْومِ لَِيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك ُشُعوبًا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ِمْنَك َويَْأِتَي ِبَك َويـُْعِطَيَك َأْرَضُهْم َنِصيبًا َكَما ِفي َهذَ ٣٨
َماِء ِمْن فَـْوُق َوَعلى اَألْرِض ِمْن َأْسَفلُ فَاْعلِم اليَـْوَم َوَردِّْد ِفي َقلِبَك َأنَّ ال٣٩ لْيَس . رَّبَّ ُهَو اِإللُه ِفي السَّ
َواْحَفْظ فـََراِئَضُه َوَوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم لُِيْحَسَن ِإلْيَك َوِإلى َأْوالِدَك ِمْن بـَْعِدَك ٤٠. ِسَواهُ 

 .»ي الرَّبُّ ِإلُهَك يـُْعِطيَك ِإلى األََبدِ َولُِتِطيل أَيَّاَمَك َعلى اَألْرِض التِ 
 

يظهر حنان اهللا على شعبه أنه رغم سقوطه فى عبادة األوثان ومعاقبته بالسبى : ۲۹ع
طرده من أرضه إلى أماكن متفرقة فى العالم، ولكن إن تاب هناك وطلب اهللا، يسامحه ويجد و 

ن التوبة من كل القلب وطلب اهللا ولكن الشرط أن تكو . معونة منه تسانده وتنقذه من السبى
 .بإيمان كامل، أى رفض االعتماد على اآللهة الوثنية وكل قوى العالم

 
 .عاقبك اهللا بالسبى والطرد من أرضك إلى بالد أخرى غريبة: يِّق عليك ضُ : ۳۰ع

 .بعد تمام العقاب بالسبى: آخر األيام 
فى نهايتها يشعر الشعب بخطأه و  ،يسمح اهللا بتأديب شعبه فترة كاملة وهى فترة السبى

فيرحمه ويرفع  ،ويتوب فيقبله اهللا وتنفتح حواسه الداخلية ويهتم بسماع وصايا اهللا ويعبده بأمانه
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ويقصد أيًضا فى آخر األيام أى فى ملء الزمان تظهر رحمة اهللا بتجسد المسيح . عنه كل تأديب
 .ليفدى شعبه وكل من يؤمن به

 
التى تظهر فى تمسكه بعهده مع شعبه الذى أعطاه لآلباء يؤكد هنا رحمة اهللا : ۳۱ع

بمباركة نسلهم، فيسامحهم عن خطاياهم ويعيدهم من السبى إلى بالدهم " إبراهيم واسحق ويعقوب"
 .وكما حدث بتجسد المسيح) ٨، ٧نح  – ٢، ١عز(كما حدث على يد زُربابل وعزرا ونحميا 

 
 .منذ خلقة العالم: األيام األولى : ۳۲ع
أى كل مكان على األرض من الشرق للغرب ومن الشمال : صاء السماء إلى أقصائها أق

 .إلى الجنوب
يظهر موسى رعاية اهللا لشعبه التى لم تحدث مع أى شعب آخر فى العالم، فينبه اهللا شعبه 

 .للتأمل فيها، إذ لم تحدث مع أى شعب منذ خلقة العالم وفى كل مكان على األرض
 
عندما أعطى  ،معهم من على الجبل همة اهللا التى ظهرت فى تحدثرهم بنعيذكِّ  :۳۳ع

نار عظيمة على الجبل، ولكنها لم تحرق الشعب ولم هيئة موسى الوصايا والناموس وظهر فى 
يموتوا من أجل عظمة صوت اهللا بل تمتعوا دون غيرهم من شعوب األرض بسماع صوته والفرح 

 .برعايته
 
هو اختيارهم كشعب خاص له وٕاخراجهم من وسط اهللا و آخر لرعاية  ايعلن مظهرً : ۳٤ع

وذلك بقوة إلهية عظيمة ظهرت  ،هو شعب مصر الذى ُيَعّد أقوى الشعوب وقتذاكو شعب عظيم 
 .فى الضربات العشر ثم عبور البحر األحمر وهالك المصريين

 
ذه وه ،فى مصر وفى برية سيناء ملقد رأى شعب اهللا بعينيه كل ما صنعه اهللا معه: ۳٥ع

 .كل آلهة األمم الوثنية شياطين نالعجائب تعلن أنه اإلله الوحيد وأ
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القصد من سماع صوت اهللا هو غرس مخافته فى قلب شعبه والتى تجلت أيًضا : ۳٦ع
ناره العظيمة على الجبل فى سيناء، فصوت اهللا ورؤيته فى النار تعلن أنه اإلله فى فى رؤيته 

 .وراعيهم هالوحيد والمحب لشعب
 
 .وسط شعبه هق حلوليبنفسه عن طر : بحضرته : ۳۷ع

ظهرت محبة اهللا فى تمسكه بوعوده لآلباء إبراهيم واسحق ويعقوب، فخلص نسلهم أى 
شعبه من عبودية مصر بواسطة الضربات العشر، وقادهم بعمود السحاب وعمود النار الذى 

 .يعلن حلوله فى وسطهم وعبر بهم البحر األحمر وأغرق فرعون وكل جيشه
 
فطرد  م،بعد خروجهم من مصر لالنتصار على شعوب أقوى منهاهللا أيًضا قادهم : ۳۸ع

هؤالء ، وأعطى أرض )٣، ٢ص(ملوًكا أمامهم، مثل سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان 
بل سيطرد الكنعانيين أيًضا من الضفة الغربية . الملوك إلى سبطين ونصف سبط من أسباطهم

 .لبقية أسباط إسرائيل لنهر األردن ويعطى أرضهم
 
النتيجة النهائية لكل ما سبق هو ثقة شعب اهللا به أنه اإلله الوحيد فى السماء : ۳۹ع

ويلزم  ،آلهة فى السماء أو على األرض هى شياطين وعلى األرض، وكل ما يدعيه الوثنيون من
 .أن يردد شعب اهللا هذا اإليمان ليثبت فى قلبه

  يـــذكرنا بوجـــود اهللا معنـــا، فيعطـــى طمأنينـــة لقلوبنـــا ويعطينـــا  إن ترديـــد المزاميـــر واآليـــات
 .أيًضا مخافته، فنحترس من الخطية ونتباعد عنها وٕان أخطأنا نتوب سريًعا

 
نتيجة اإليمان باهللا الواحد وبقدرته العظيمة ومحبته ورعايته لشعبه، ينبغى على : ٤۰ع

هم اهللا هم وأوالدهم فى سالم ويعطيهم فيحفظ ،أوالده أن يتمسكوا بوصاياه وشرائعه طوال حياتهم
 .عمًرا طويًال وتمتًعا بأيامهم مع اهللا التى تمتد إلى األبدية بوجودهم معه فى ملكوت السموات
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 ):٤۳-٤۱ع(مدن الملجأ )  ٥(

َرَز ُموَسى َثالَث ُمُدٍن ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمِس ٤١ َها ِلَكْي يـَهْ ٤٢ِحيَنِئٍذ َأفـْ ُرَب ِإليـْ
ُر ُمْبِغٍض لُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما قـَْبلهُ  يـَْهُرُب ِإلى ِإْحَدى تِلَك . الَقاِتُل الِذي يـَْقُتُل َصاِحَبُه بَِغْيِر ِعلٍم َوُهَو َغيـْ

ْهِل ِللرَُّأوبـَْيِنيِّيَن َورَاُموَت ِفي جِ ٤٣. الُمُدِن فـََيْحَيا لَعاَد ِللَجاِديِّيَن َوُجوالَن بَاَصَر ِفي البَـرِّيَِّة ِفي َأْرِض السَّ
 .ِفي بَاَشاَن ِللَمَنسِّيِّينَ 

 
 .فى الضفة الشرقية لنهر األردن: فى عبر األردن نحو شروق الشمس : ٤۳-٤۱ع

 .كم شمال شرق البحر الميت ٣٠تقع حوالى : باصر 
 .كم شرق بحيرة طبرية ٤٥حوالى تقع : راموت جلعاد 

 .)١١ريطة خ( شمال شرق بحيرة طبرية: جوالن 
حيث استقر سبط رأوبين وسبط  ،قام موسى بتحديد ثالث مدن فى الضفة الشرقية لألردن

ثانية فى الوسط الالجنوب حيث سبط رأوبين وهى باصر، و  ىجاد ونصف سبط منسى، واحدة ف
ثالثة فى الشمال داخل حدود نصف سبط منسى وهى الحيث سبط جاد وهى راموت جلعاد، و 

 .جوالن
ولما كانت عادة . اهللا تلك المدن لكى يهرب إليها كل من قتل نفًسا دون قصدوقد عيَّن 

كان من الضرورى تخصيص تلك  –ومنها إسرائيل  –األخذ بالثأر شائعة فى المجتمعات البدوية 
 .المدن لهذا الغرض

تحديد ثالث مدن أخرى فى الضفة الغربية لتخدم نفس  –كما سنرى فيما بعد  –وقد تم 
 .سباط التى ستستقر هناكالغرض لأل

بهذا تنتهى العظة األولى لموسى النبى والتى بدأت من بداية هذا السفر وتبدأ العظة الثانية 
 .من العدد التالى

   إن كـان اإلنسـان قاسـًيا فـى مشــاعره ألنانيتـه، فيأخـذ بالثـأر ممــن قتـل أحـد أحبائـه، لكــن
قصــد مــا دامــوا يتوبــون كمــا حــّدد  رحمــة اهللا تحفــظ حتــى الخطــاة خاصــة الــذين يخطئــون بــدون

لذا ثق فى مراحم اهللا مهما كانت خطاياك فهـو يحبـك . مدن الملجأ لمن يسقط فى القتل الخطأ
 .ويريد خالصك
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 ):٤۹-٤٤ع(مقدمة للعظة الثانية )  ٦(

َهاَداُت َوالَفَراِئُض َهِذِه ِهَي ا٤٥. َوَهِذِه ِهَي الشَّرِيَعُة الِتي َوَضَعَها ُموَسى َأَماَم بَِني ِإْسَرائِيل٤٤ لشَّ
ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِفي الِجَواِء ُمَقاِبل ٤٦َواَألْحَكاُم الِتي َكلَم ِبَها ُموَسى بَِني ِإْسَرائِيل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر 

الِذي َضَربَُه ُموَسى َوبـَُنو بـَْيِت فـَُغوَر ِفي َأْرِض ِسيُحوَن َمِلِك اَألُمورِيِّيَن الِذي َكاَن َساِكنًا ِفي َحْشُبوَن 
َواْمَتلُكوا َأْرَضُه َوَأْرَض ُعوٍجَ◌ َمِلِك بَاَشاَن َمِلَكِي اَألُمورِيِّيَن اللَذْيِن ٤٧ِإْسَرائِيل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر 

َأْرنُوَن ِإلى َجَبِل ِسيُئوَن  ِمْن َعُروِعيَر الِتي َعلى َحاَفِة َواِدي٤٨. ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمسِ 
 .وَُكل الَعَربَِة ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َنْحَو الشُُّروِق ِإلى َبْحِر الَعَربَِة َتْحَت ُسُفوِح الِفْسَجةِ ٤٩) الِذي ُهَو َحْرُمونُ (

 
الناموس ويشمل األوامر اإللهية والقوانين التى استلمها موسى : الشريعة : ٤٥، ٤٤ع
 .لجبلعلى ا من اهللا

وصايا اهللا وأحكامه التى تشهد على وجود اهللا وتشهد على الشعب لكى ما : الشهادات 
 .يتمسكوا بها وال يخالفوها

هذه مقدمة العظة الثانية لموسى وفيها يكّرر الوصايا والشرائع اإللهية التى ذكرها قبًال فى 
هم روج قد ماتوا وهؤالء وهو يعيدها هنا ألن اآلباء الذين سمعوها فى سفر الخ ،)٢٣-٢٠خر(

 ،أبناؤهم الذين سيدخلون أرض الميعاد، لذا ُسمَِّى هذا السفر بالتثنية أى تكرار وتأكيد الشريعة
 ).١٩: ٢٦ص(وستمتد العظة من هنا حتى 

 
 .الضفة الشرقية لألردن: عبر األردن : ٤۹-٤٦ع

 .معبد اإلله فغور إله الوآبيين: فغور 
 .السهول: الجواء 

 .)٢٤: ٢، ص٢٧-٢٥: ٢١عد(تقع شرق األردن :  أرض سيحون
 .عاصمة األموريين التى كان ملكهم سيحون: حشبون 

 ).١: ٣ص(تقع شرق نهر األردن : أرض عوج 
 ).٣٦: ٢ص(مدينة موآبية : عروعير 

 ).٢٤: ٢ص: (وادى أرنون 
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 .هى المنطقة بين البحر الميت والبحر األحمر: العربة 
 ).٨: ٣ص(رمون هو نفسه جبل ح: جبل سيئون 
 ).١٥خريطة (البحر الميت : بحر العربة 

، ويوضح أيًضا )١٥خريطة (يوضح موسى المكان الذى ألقى فيه عظته الثانية هذه 
امتالك الشعب لألرض التى كان يملكها سيحون، وكذلك األرض التى كان يملكها عوج ملك 

جغرافًيا حدود تلك األراضى جنوًبا ثم حدَّد . وكال األرضين فى الضفة الشرقية لألردن –باشان 
من مدينة عروعير التى على طرف وادى أرنون، إلى جبل حرمون شماًال، أى كل المنطقة التى 
يجرى فيها نهر األردن وبحيرة طبرية والبحر الميت تحت سفوح جبل السفجه من الجانب الشرقى 

 .للنهر
  حتــى ال ننســى وصــاياه وذلـــك  يكــّرر اهللا صــوته لنــا أكثــر مـــن مــرة وبــأكثر مــن طريقـــة

 .فليتنا ننتبه إلى صوته ونسرع إلى تنفيذ وصاياه. حرًصا منه على خالصنا
 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٧٦γ 

 

 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 الوصـايـا العشــر

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(دعوة الشعب لسماع الوصايا )  ۱(

ِاْسَمْع يَا ِإْسَرائِيُل الَفَراِئَض َواَألْحَكاَم الِتي أََتَكلُم ِبَها ِفي «: َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسَرائِيل َوقَال لُهمْ ١
لْيَس َمَع ٣. اَلرَّبُّ ِإلُهَنا َقَطَع َمَعَنا َعْهدًا ِفي ُحورِيبَ ٢. ْحَتِرُزوا لِتَـْعَمُلوَهاَمَساِمِعُكُم اليَـْوَم َوتـََعلُموَها َوا

ْوَم َجِميُعَنا َأْحَياءٌ  َوْجهًا ِلَوْجٍه َتَكلَم الرَّبُّ َمَعَنا ٤. آبَائَِنا َقَطَع الرَّبُّ َهَذا الَعْهَد َبل َمَعَنا َنْحُن الِذيَن ُهَنا اليـَ
َنُكْم ِفي َذِلَك الَوْقِت ِألُْخِبرَُكْم ِبَكالِم الرَّبِّ ٥. ِمْن َوَسِط النَّارِ  ِفي الَجَبلِ  أَنَا ُكْنُت َواِقفًا بـَْيَن الرَّبِّ َوبـَيـْ

 :فـََقال. ألَنَُّكْم ِخْفُتْم ِمْن َأْجِل النَّاِر َولْم َتْصَعُدوا ِإلى الَجَبلِ 
 

 .افهموها: تعلموها : ۱ع
 .لخطورة الكالم اهتموا ودققوا: احترزوا 

تبدأ العظة الثانية بدعوة موسى للشعب أن ينتبه لسماع الوصايا العشر التى هى فرائض 
 .اهللا وأحكامه األساسية لسلوك الشعب

واألمر الثالث الذى  .ثم يطلب منهم أن يستوعبوها ويفهموا معانيها بعمق ليتمتعوا بقوتها
 .ياة فيهمطلبه موسى هو أن يعملوا بهذه الوصايا فتصير ح

   كل ما تقرأه فى الكتاب المقـدس حولـه إلـى تطبيـق عملـى فـى حياتـك، فاستحسـان وفهـم

دهـا وتتأمـل فـى معانيهـا الكالم اإللهى ليس كافًيا، وليتك تأخذ كل يـوم آيـة واحـدة تحفظهـا وتردّ 

 .حتى يساعدك هذا على تطبيقها طوال اليوم
 
 



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣٧٧γ 

عندما ظهر لهم و  ،آبائهم فى جبل حوريب رهم موسى بالعهد الذى قطعه اهللا معيذكّ : ۲ع
وعندما نزل موسى . على الجبل وأعطاهم الوصايا والشريعة على يد موسىوضباب بنار عظيمة 

وكتب  .على الجبل أقام مذبًحا واثنى عشر عموًدا تأكيًدا الشتراك كل األسباط فى العهد من
ذبح وعلى الشعب تأكيًدا للعهد بالدم ى كتاب وذبح ذبائح ورش الدم على المـة فـالوصايا والشريع

 ).٨-٦: ٢٤خر(الذى هو رمز لدم المسيح الفادى فى العهد الجديد الذى به ننال الخالص 
 
العهد مع اآلباء الذين عصوه برفض دخول أرض الميعاد لخوفهم من اهللا قطع : ۳ع

رجال البالغين، لذا الساكنين فيها، فأمر بحرمانهم من دخولها وتاهوا فى البرية حتى مات كل ال
قد يظن األبناء الذين يسمعون موسى اآلن أن العهد ليس معهم فيؤكد هنا موسى أن العهد معهم 

فكان يقصد . وليس مع آبائهم، هذا هو قصد اهللا ألن اهللا يعرف أن اآلباء سيرفضون طاعته
طيعونه فيدخلهم أرض وقتذاك أو سيولدوا بعد ذلك ألنهم هم الذين سي األبناء الذين كانوا أطفاالً 

 .عو وكان معهم بالطبع كالب ويش. كنعان
 
. تأكيًدا للعهد، يعلن موسى أنه كان مع اهللا نفسه وليس بواسطة مالك أو أى وسيط: ٤ع

والمقصود برؤيتهم اهللا وجًها لوجه هو رؤية النار على الجبل وسماع صوته، وهذا يدعو للتمسك 
 .هللا مباشرةبالعهد والوصايا والشريعة ألنها من ا

 
يذكرهم موسى بأنه كان شاهًدا على حضور اهللا وكالمه مع الشعب بل كان وسيًطا : ٥ع

بينهم وبين اهللا ألنهم خافوا من منظر الجبل والنار التى عليه، فاقترب إلى الجبل وصعد وحده 
لذا  وبعد ذلك بدأ موسى يكرر لهم الوصايا. عليه وسمع الوصايا والشريعة ثم أخبر بها الشعب

 ".فقال"ففى نهاية اآلية كتب 
وكما كان موسى وسيًطا بين الشعب واهللا، كذلك فالمسيح هو وسيط العهد الجديد الذى 

 ).،٢٤: ١٢عب،  ٦: ٨عب(فداًنا بدمه ولنا به قدوم أمام اآلب 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٧٨γ 

 ):۲۲-٦ع(الوصايا العشر )  ۲(

ال َيُكْن لَك آِلَهٌة ُأْخَرى ٧. ْصَر ِمْن بـَْيِت الُعُبوِديَّةِ أَنَا ُهَو الرَّبُّ ِإلُهَك الِذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض مِ ٦
ال َتْصَنْع لَك ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا ُصورًَة َما ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن فـَْوُق َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َأْسَفُل َوَما ٨. َأَماِمي

َتِقُد ُذُنوَب  ال َتْسُجْد لُهنَّ َوال٩. ِفي الَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرضِ  تـَْعُبْدُهنَّ ألَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلٌه َغُيوٌر َأفـْ
َناِء َوِفي الِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمَن الِذيَن يـُْبِغُضونَِني  َوَأْصَنُع ِإْحَسانًا ِإلى أُُلوٍف ِمْن ١٠اآلبَاِء ِفي األَبـْ

ْق بِاْسِم الرَّبِّ ِإلِهَك بَاِطًال َألنَّ الرَّبَّ ال يـُْبِرُئ َمْن َنَطَق بِاْسِمِه ال تـَْنطِ ١١. ُمِحبِّيَّ َوَحاِفِظي َوَصايَايَ 
 . بَاِطالً 
َسُه َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهكَ ١٢ ِستََّة أَيَّاٍم َتْشَتِغُل َوتـَْعَمُل َجِميَع َأْعَماِلَك ١٣. ِاْحَفْظ يـَْوَم السَّْبِت لِتُـَقدِّ
َنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَأمَّا اليَـْوُم ١٤ ُنَك َوابـْ السَّاِبُع َفَسْبٌت لِلرَّبِّ ِإلِهَك ال تـَْعَمل ِفيِه َعَمًال َما أَْنَت َوابـْ

َواِبَك ِلَيْسَترِيَح َعْبُدَك َوَأَمُتَك ِمْثلكَ    َواذُْكْر أَنَّكَ ١٥. َوثـَْوُرَك َوِحَماُرَك وَُكلُّ بـََهاِئِمَك َونَزِيُلَك الِذي ِفي أَبـْ
َألْجِل َذِلَك . ُكْنَت َعْبدًا ِفي َأْرِض ِمْصَر فََأْخَرَجَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن ُهَناَك بَِيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َمْمُدوَدةٍ 

َتُطول أَيَّاُمَك َأْكِرْم أَبَاَك َوأُمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك لِ ١٦. َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن َتْحَفَظ يـَْوَم السَّْبتِ 
ٌر على اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهكَ  َوال ٢٠َوال َتْسِرْق ١٩َوال تـَْزِن ١٨ال تـَْقُتل ١٧. َولَِيُكوَن لَك َخيـْ

َوال َعْبَدُه َوال  َوال َتْشَتِه اْمَرَأَة َقرِيِبَك َوال َتْشَتِه بـَْيَت َقرِيِبَك َوال َحْقلهُ ٢١َتْشَهْد َعلى َقرِيِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر 
َهِذِه الَكِلَماُت َكلَم ِبَها الرَّبُّ ُكل َجَماَعِتُكْم ِفي الَجَبِل ٢٢. َأَمَتُه َوال ثـَْورَُه َوال ِحَمارَُه َوال ُكل َما ِلَقرِيِبكَ 

َحْيِن ِمْن َحَجٍر َوَأْعطَاِني وََكَتبَـَها َعلى لوْ . ِمْن َوَسِط النَّاِر َوالسََّحاِب َوالضََّباِب َوَصْوٍت َعِظيٍم َولْم يَِزدْ 
 .ِإيَّاَها

 
 ).٢٠خر(سبق شرح هذه الوصايا بالتفصيل فى 

   : الوصية األولى
 .أى بجانبى: أمامى : ۷، ٦ع

لِّم الشعب جيًدا أنه لم يخرج من العبودية يعُ و لشعبه  هالوصية األولى هى تعريف اهللا بنفس
لوية قادرة هى التى أخرجته وهذه القوة هى قوة وٕانما كانت هناك قوة ع ،فى مصر بقوته الذاتية



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٣٧٩γ 

ال يقبل أن يعبد شعبه آلهة أخرى بجوار عبادتهم له بل يكون هو اإلله الوحيد اهللا القدير وأنه 
 .المعبود دون شريك أو نظير

 
  : الوصية الثانية

ينهاهم الرب فى الوصية الثانية عن نحت تماثيل بقصد العبادة تطابق شكل من : ۸ع
كالكواكب والنجوم واألقمار، أو الموجودة على سطح األرض  ،كال الموجودة فى السماءاألش

 .كالبشر والبهائم أو الموجودة فى البحار مثل األسماك
 
السجود هو تعبير جسدى عن الخضوع والطاعة من الساجد للمسجود له، : ۱۰، ۹ع

حتى لو لم  ،مطلقًا بالسجود لغيرهولما كان اهللا هو الكائن الوحيد الذى ندين له بذلك فال يسمح 
يكن هناك سجود بل وقوف بروح الخشوع والخضوع أى العبادة فهذا أيًضا غير مسموح به لغير 

 ".تعبدهن ال"و " ال تسجد لهن"ومن هنا لزم التعبيران . اإلله الواحد
 فى مواضع متعددة من الكتاب المقدس، يشبه الرب عالقته بشعبه: الرب إلهك إله غيور 

 .بعالقة العريس بعروسه أو الزوج بزوجته) بكنيسته(
فكما يحب العريس عروسه ويهبها كل رعاية وحنان، فإنه ينتظر منها أن تبادله حًبا بحب 

كذلك الرب . والزوج ال يطيق أن يشاركه فى محبة زوجته شخص آخر. وحناًنا بمهابة وخضوع
حبه وعبادته بعضها لإلله الحقيقى  فهو إله غيور ال يسمح لمحبوبته أى لشعبه بأن يوزع

 .وبعضها آللهه أخرى، مما يعنى والء غير كامل هللا
البركة التى يصبغها اهللا على محبيه والذين يحفظون  –هنا حديث عن البركة واللعنة 

وصاياه، فالمحبة هللا تظهر فى التمسك بوصاياه والعمل بها، واللعنة التى تصيب من ال يحبونه 
فعواقب الخطية تمتد آثارها على . نفسهم وتنعكس آثارها على أوالدهم من بعدهمويبغضونه فى أ

األجيال التالية مثال ما حدث من شتات للشعب اليهودى كعقاب على رفضهم المسيح وقد امتد 
 .أثره إلى أجيال تالية للجيل الذى رفض المسيح

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر   التَّ

γ٣٨٠γ 

 :الوصية الثالثة 
التحذير من سوء استخدام اسم اهللا بأى صورة من الصور، كأن يقسم به كذًبا، أو : ۱۱ع

فيجب على اإلنسان التوقير الكامل واالحترام التام السم الرب وأال يذكره . فى مجاالت غير الئقة
هذه الوصية وٕاذا خالف اإلنسان . ة فقطيإال بكل خشية واحترام وحينما يكون هناك ضرورة حقيق

 .هللا هيعاقب
فقط ولكن بكل  وهذه الوصية تبعدهم عن استخدام أسماء اآللهة الوثنية، فيحلفوا باسم اهللا

فغير مسموح بالقسم ألن  ،أما فى المسيحية بعد النضج الروحى وثبات اإليمان. تقدير واحترام
 .اسم اهللا أعلى من أن يستخدم فى المعامالت المادية

 
   : الوصية الرابعة

 ".راحة"ة عبرية معناها كلم: سبت : ۱۲ع
 .لتخصصه: لتقدسه 

 .أمر بتخصيص يوم السبت للرب فهو يوم للعبادة والراحة من األعمال اليومية المعتادة
 
 .مدنك: أبوابك : ۱٥-۱۳ع

 .ضيف أو زائر: نزيل 
يعمل اإلنسان ستة أيام فى األسبوع ليدبر احتياجاته المادية ولكنه يحتاج إلى تخصيص 

واهللا الذى يعلم احتياجات اإلنسان أمر أن يستريح . مل حتى يتفرغ للعبادةعاليوم للراحة من 
اإلنسان والحيوان والضيف فى جميع مدن إسرائيل؛ وكذلك العبيد واإلماء، مذكًرا الشعب بأنهم هم 

فى مصر لوال أن الرب أخرجهم من عبوديتهم بقوته العظيمة فينبغى أن يهتموا  اأيًضا كانوا عبيدً 
 .عبيدهمبراحة 
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  : الوصية الخامسة

القة عيبدأ بهذه الوصية الوصايا الخاصة بعالقة اإلنسان مع اآلخرين وأهمها ال: ۱٦ع

احتياجاتهم فيطيل اهللا أيامه على الخاصة بوالديه، فيأمر اهللا أن يعتنى كل إنسان بوالديه ويلبى 

ويعد اهللا بخيرات كثيرة . هللاألرض فى سعادة مع اهللا، سواء بطول عمره أو بتلذذه بحياته مع ا

 .على األرض لمن يهتم بوالديه ثم بخيرات ال توصف فى األرض الجديدة أى ملكوت السموات

 

  :الوصية السادسة

الحياة هى عطية من اهللا، هو الذى أعطاها وهو وحده الذى يأخذها، فحياة : ۱۷ع

من األشكال وٕاال فيأمر اهللا يجب أن تحترم وأال يتم التعدى عليها بأى شكل و اإلنسان مقدسة 

 ).٦: ٩تك(بعقاب من يفعل هذا بالموت كما قال منذ أيام نوح 

 

  : الوصية السابعة

وبسببها  ،"نجاسة"سميت فى مواضع كثيرة من الكتاب المقدس و الزنا خطية بشعة : ۱۸ع

المسيح واعتبرها السيد ... عاقب الرب شعوًبا كثيرة بداية من الطوفان إلى حرق سدوم وعمورة

 .سبًبا كافًيا ووحيًدا لحل رباط الزوجية المقدس

 

  :الوصية الثامنة

السرقة هى سلب مال الغير، وهى شديدة القسوة فى أثرها على الغير إذ تحرمه : ۱۹ع

اعة هذه الخطية إذا كان المسروق منه من الفئات الضعيفة شمما هو فى حاجة إليه، وتزداد ب

 .فى المجتمع كاألرملة والفقير
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  :الوصية التاسعة
إذا طلبت شهادة إنسان فى القضاء، فيلزم أال يزيد أو ينقص شيًئا من الحق حتى : ۲۰ع

 ).٢٠-١٨: ١٦تث(ال يظلم أحًدا، وال يحابى أحًدا غنًيا كان أو فقيًرا 
 

  :الوصية العاشرة
ة فالخطي. الشهوة هى إحساس قلبى داخلى وأول مراحل الفعل الخارجى المرذول: ۲۱ع

ومن هنا . بالفكر، فإذا تركنا هذا الفكر ينمو داخلنا فانه يقودنا فى النهاية إلى الفعلتبدأ أوًال 
فهذه الوصية تحارب الخطية من جذورها، فإذا . جاءت أهمية ضبط الفكر الذى تنادى به كنيستنا

 .امتنعنا عن اشتهاء ما للغير تعلمنا القناعة والرضا
 
 .ج إلى إضافة أو مزيد، فهى تتضمن كل التشريعات األخرىأى ال تحتا: لم يزد : ۲۲ع
ر موسى النبى فى نهاية سرده للوصايا أنها كلمات اهللا التى أعطاها له مكتوبة على يقرّ 

الذى ظهر عليه مجد اهللا بالضباب والسحاب والنار،  ،لوحين من الحجر عندما ظهر على الجبل
 .ةعليها أى زيادوليس وأن هذه هى كلمات اهللا 

  ليتنا نلتزم بتنفيذ وصايا اهللا فى حياتنا مهما كانت الضغوط المحيطة بنا أو انسياق من
 .حولنا فى خطايا مختلفة لكى نتمتع برعاية اهللا وبركاته مهما أحاط بنا الشر

 
 ):۳۳-۲۳ع(خوف الشعب من مواجهة الرب )  ۳(

ْمُتْم ِإليَّ َجِميُع ُرَؤَساِء فَلمَّا َسِمْعُتُم الصَّْوَت ِمْن َوَسِط الظَّالِم وَ «٢٣ الَجَبُل َيْشَتِعُل بِالنَّاِر تـََقدَّ
. ُهَوَذا الرَّبُّ ِإلُهَنا َقْد َأرَانَا َمْجَدُه َوَعَظَمَتُه َوَسِمْعَنا َصْوتَُه ِمْن َوَسِط النَّارِ : َوقُلُتمْ ٢٤َأْسَباِطُكْم َوُشُيوُخُكْم 

َنا َأنَّ اهللاَ  ْوَم َقْد رَأَيـْ َوَأمَّا اآلَن فَِلَماَذا َنُموُت؟ َألنَّ َهِذِه النَّاَر الَعِظيَمَة ٢٥. ُيَكلُِّم اِإلْنَساَن َوَيْحَيا َهَذا اليـَ
ألَنَُّه َمْن ُهَو ِمْن َجِميِع الَبَشِر الِذي َسِمَع ٢٦! ِإْن ُعْدنَا َنْسَمُع َصْوَت الرَّبِّ ِإلِهَنا أَْيضًا َنُموتُ . تَْأُكُلَنا

ْم أَْنَت َواْسَمْع ُكل َما يـَُقوُل لَك الرَّبُّ ِإلُهَنا ٢٧يِّ يـََتَكلُم ِمْن َوَسِط النَّاِر ِمْثلَنا َوَعاَش؟ َصْوَت اِهللا الحَ  تـََقدَّ
وِني َفَسِمَع الرَّبُّ َصْوَت َكالِمُكْم ِحيَن َكلْمُتمُ ٢٨. وََكلِّْمَنا ِبُكلِّ َما ُيَكلُِّمَك ِبِه الرَّبُّ ِإلُهَنا فـََنْسَمَع َونـَْعَمل
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. َقْد َأْحَسُنوا ِفي ُكلِّ َما َتَكلُموا. َسِمْعُت َصْوَت َكالِم َهُؤالِء الشَّْعِب الِذي َكلُموَك ِبهِ : َوقَال ِلي الرَّبُّ 
يَا لْيَت َقلبَـُهْم َكاَن َهَكَذا ِفيِهْم َحتَّى يـَتـَُّقوِني َوَيْحَفُظوا َجِميَع َوَصايَاَي ُكل األَيَّاِم لَِيُكوَن لُهْم ٢٩

ٌر ِإلى األََبدِ  َوَأمَّا أَْنَت َفِقْف ُهَنا َمِعي ٣١. اْرِجُعوا ِإلى ِخَياِمُكمْ : ِاْذَهْب ُقل لُهمْ ٣٠. َوَألْوالِدِهْم َخيـْ
يِهْم ُأْعطِ فَُأَكلَِّمَك ِبَجِميِع الَوَصايَا َوالَفَراِئِض َواَألْحَكاِم الِتي تـَُعلُِّمُهْم فـَيَـْعَمُلونـََها ِفي اَألْرِض الِتي أَنَا 

ِفي َجِميِع ٣٣. ال َتزِيُغوا َيِمينًا َوال َيَساراً . فَاْحَتِرُزوا لِتَـْعَمُلوا َكَما َأَمرَُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكمْ ٣٢. لَِيْمَتِلُكوَها
ٌر َوُتِطيُلوا األَ  يَّاَم ِفي اَألْرِض الِتي الطَّرِيِق الِتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّ ِإلُهُكْم َتْسُلُكوَن لَِتْحُيوا َوَيُكوَن لُكْم َخيـْ

 .»َتْمَتِلُكونـََها

 
 .رؤساء األسباط االثنى عشر ومعاونيهم: الرؤساء : ۲٤، ۲۳ع

 ).١٦: ١١عد(السبعون شيًخا الذين انتخبوا من الشعب ليعاونوا موسى : الشيوخ 
 ،سمعوا صوتهكذا عندما رأى الشعب عظمة اهللا فى ظهوره بالنار والضباب على الجبل و 

التى سمحت لهم أن  متعجبين من نعمة اهللا ،جًدا وأظهروا هذا فى كالمهم مع الرؤساء خافوا
 .يسمعوا صوته ويروه ألنهم يعرفون أن اإلنسان ال يحتمل رؤية اهللا

 
عجزهم عن رؤية اهللا مرة ثانية لئال تأكلهم  ءمن شدة خوفهم أعلنوا للرؤسا: ۲٦، ۲٥ع

 .إلنسانناره فيموتوا ألن ظهور اهللا فوق طاقة ا
 
 ،طلب الشعب من موسى أن يقف أمام اهللا ويتكلم معه ثم يخبرهم بما يريده: ۲۷ع

لخوفهم من تكرار ظهور اهللا لهم ولكنهم فى نفس الوقت مستعدون لطاعته فى كل ما يأمر به 
 .كما سيخبرهم موسى

 
رجى دادهم لطاعته التى أعلنوها بشفاههم وتعمدح اهللا مخافة الشعب له واست: ۲۹، ۲۸ع

 .تكون مجرد انفعاالت وقتية أن تكون بقلوبهم حتى يستمروا فى هذه الفضيلة وال
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ستمرار فى رؤية االوافق اهللا على انصراف الشعب إلى خيامهم لعجزهم عن : ۳۱، ۳۰ع
فيحيوا  ،اهللا بالوصايا والشرائع التى سيعلمها للشعبليخبره ويكفى أن يقف أمامه موسى  ،مجد اهللا

 .تهم عندما يدخلوا إلى أرض كنعانبها طوال حيا
 
يعلق موسى النبى فى النهاية بعدما سرد لهم ما حدث عند استالم الوصايا : ۳۳، ۳۲ع

والشريعة، فيطلب من الشعب أن يتمسكوا بكالم اهللا وينفذوه ليعيشوا فى سالم وتطول أيامهم فى 
 .أرض الميعاد المملوءة بالخيرات

  يــاة الروحيــة التــى تضــمن لــك الســلوك الســليم فــى وصــاياه إن مخافــة اهللا هــى بدايــة الح
ــا فــى نقــاوة وأمــان وال . واالبتعــاد عــن الخطيــة فتــذكر دائًمــا عظمــة اهللا الــذى يقــف أمامــك فتحي

 .يستطيع الشر أن يدخل إليك وتضمن فى النهاية ملكوت السموات



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٨٥γ 

 

اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 ل بالوصيــةــالعم

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(حفظ الوصية وترديدها )  ۱(

ْرِض َوَهِذِه ِهَي الَوَصايَا َوالَفَراِئُض َواَألْحَكاُم الِتي َأَمَر الرَّبُّ ِإلُهُكْم َأْن ُأَعلَِّمُكْم لِتَـْعَمُلوَها ِفي األَ «
َها لَِتمْ  ُتْم َعاِبُروَن ِإليـْ لَِتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْحَفَظ َجِميَع فـََراِئِضِه َوَوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ٢َتِلُكوَها الِتي أَنـْ

ُنَك َواْبُن اْبِنَك ُكل أَيَّاِم َحَياِتَك َولَِتُطول أَيَّاُمكَ  فَاْسَمْع يَا ِإْسَرائِيُل َواْحَتِرْز لِتَـْعَمل ِلَيُكوَن ٣. ِبَها أَْنَت َوابـْ
ٌر َوَتْكثـَُر ِجّدًا َكَما َكلَمَك الرَّبُّ ِإلُه آبَاِئَك ِفي َأْرٍض تَِفيُض لَبنًا َوَعَسالً لَك  : ِإْسَمْع يَا ِإْسَرائِيلُ «٤. َخيـْ

َولَتُكْن ٦. فـَُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ قـُوَِّتكَ ٥. الرَّبُّ ِإلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ 
َوُقصََّها َعلى َأْوالِدَك َوَتَكلْم ِبَها ِحيَن َتْجِلُس ِفي ٧َهِذِه الَكِلَماُت الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم َعلى َقلِبَك 

َعَصاِئَب بـَْيَن  َواْرُبْطَها َعالَمًة َعلى َيِدَك َولَتُكنْ ٨بـَْيِتَك َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَّرِيِق َوِحيَن تـََناُم َوِحيَن تـَُقوُم 
نَـْيَك  َواِبكَ ٩َعيـْ َواِب بـَْيِتَك َوَعلى أَبـْ َها َعلى قـََواِئِم أَبـْ  .َواْكُتبـْ
 

ههم أن الغرض من كالمه أن قبل أن يذكر موسى وصايا اهللا وشرائعه للشعب، نبِّ  :۱ع
 .يعملوا بها بعد دخولهم إلى أرض كنعان

 
يذكرهم بأهمية العمل بهذه الوصايا ليس فقـط تنفيذ كالم اهللا هو الدليل على تقواهم، و  :۲ع

 .فى جيلهم بل فى كل األجيال المقبلة حتى يتمتعوا بالسكنى واالستقرار فى أرض الميعاد
 
ــا وعســًال  :۳ع تعبيــر شــائع بــين الشــعوب فــى تلــك الحقبــة الزمنيــة عــن : أرض تفــيض لبًن

 .ى الجزء الشمالى منهاوهو ما كانت تتمتع به أرض الموعد وخاصة ف ،خصوبة وجودة األرض
ــذوا وصــايا اهللا بتــدقيق، ســينالوا خيــرات كثيــرة ويبــارك اهللا عــددهم فيزيــدوا  يبشــرهم أنهــم إن نّف

 .ويمألوا أرض الميعاد
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ه مـــن اآللهـــة الوثنيـــة لـــذا ـقبـــل أن يعلـــن الوصـــايا، يـــذكرهم بـــأن اهللا واحـــد ال شـــريك لـــ :٤ع
اليهوديــة بوحدانيــة اهللا بــين شــعوب العــالم التــى  ن نــداءوهــذا يبــيّ . فكالمــه التــالى فــى غايــة األهميــة

وبــــالطبع هــــذا ال يتعــــارض مــــع اإليمــــان بالثــــالوث القــــدوس أى صــــفات اهللا . دد اآللهــــةتــــؤمن بتعــــ
وهنــاك إشــارات للثــالوث فــى العهــد القــديم ويــرى الــبعض إشــارة منهــا فــى هــذه اآليــة، إذ . األساســية

ولكـن إعـالن الثـالوث بوضـوح كـان فـى . رب – إلهنـا –يذكر اسم اهللا ثـالث مـرات إذ يقـول الـرب 
 ).١٧، ١٦: ٣مت(العهد الجديد عند عماد المسيح فى نهر األردن 

   إيمانــك بوحدانيــة اهللا يوّلــد فيــك مخافتــه واحتــرام وصــاياه والســعى لتنفيــذها، كمــا تشــعر أيًضــا
 . بالطمأنينة بين يديه ألنه يحبك وليس إله آخر سواه فال يستطيع أحد أن يؤذيك

 
شعبه ورعاهم بـإخراجهم مـن أرض مصـر ورعـايتهم فـى البريـة،  مادام اهللا واحد وأحبَّ  :٥ع

 :لها فى اآلتى فمن الطبيعى أن يحبه شعبه محبة كاملة يفصّ 
 .أى المشاعر: من القلب  -١
 .وتشمل كل قدرات اإلنسان الروحية أى العقل والوجدان: من النفس  -٢

 . سدية أى الخارجيةأى كل إمكانيات اإلنسان الج: القوة  -٣

وقـد اعتبـر المسـيح هـذه اآليـة أهـم . والخالصة محبة اهللا بكـل طاقـة اإلنســان داخليـًا وخارجيـاً 
 ).٣٩-٣٥: ٢٢مت(وصية 
 
يطالـــب موســــى الشــــعب أن تكــــون وصــــايا اهللا هــــى حيــــاتهم وأمــــام أعيــــنهم كــــل حــــين  :٦ع

وٕاذا . تــوى كــل مشــاعرهمولكــن قبــل كــل شــئ يحفظونهــا فــى قلــوبهم فتغطــى وتح ،ويرددوهــا دائمــاً 
 .حفظوها فى قلوبهم أى داخلهم تظهر بسهولة فى كالمهم وأعمالهم

 
مهــا ألوالدك فتثبــت فــى قلبــك إذ ينشــغل قلبــك بهــا، اهــتم أن تعلّ : قصــها علــى أوالدك  :۷ع

 .فتشجعهم ويشجعوك على السلوك بها ،بترديدك لها ويحيا أوالدك فيها
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الموضوع األول فى حياتك العائلية، فترّددها فى ون أى تك: تكلم بها حين تجلس فى بيتك 
مخــدعك وفــى بيتــك مــع أســرتك، فترديــد كــالم اهللا يثبتــه فــى قلبــك فيكــون هــو انشــغالك األول فــى 

 .حياتك الداخلية والخاصة
إذا ذهبت إلى أعمالك، فـال تهملهـا بـل ترددهـا فـى الطريـق وأنـت : حين تمشى فى الطريق 

 .تك باآلخرين، فتشغل ذهنك فى كل مكان تذهب إليهذاهب إلى أعمالك وارتباطا
تكون على لسانك وذهنك حتى وأنـت علـى فراشـك لتكـون آخـر شـئ فـى فكـرك : وحين تنام 

 .وبالتالى تصير أحالمك أيضًا وعقلك الباطن منشغًال بها
 .عند استيقاظك من النوم تبدأ يومك بترديدها فتبدأ بها حياتك اليومية: وحين تقوم 

 
ــاف :۸ع فكتبــوا الوصــية بخــط صــغير ووضــعوها فــى غــالف  ،هــم اليهــود هــذه الوصــية حرفًي

الوصية بكل ما تمتد ولكن المقصود هو المعنى الروحى أى تلتصق . جلدى وربطوها على أيديهم
 .إليه يديك فتكون أعمالك كلها بحسب وصايا اهللا

أس لتكـــون العصــابة هـــى قطعــة مــن القمــاش تلــف حــول الــر : لــتكن عصــائب بــين عينيــك 
كعمامة، وفهم اليهود أيًضا هذه الوصية حرفًيا، فكتبوا الوصايا ووضعوها فى غالف جلدى داخل 
هــذه العصــابة التــى علــى الــرأس، بــل كــانوا يجعلــون عصــائبهم عريضــة لتحــوى األوراق المكتــوب 

ا وقـــد وّبـــخ المســـيح اهتمـــامهم بحرفيـــة الوصـــية ومظهـــرهم واهمـــالهم لجوهرهـــ. عليهـــا هـــذه الوصـــايا
 .والمقصود هو أن تكون الوصية فى فكر اإلنسان دائًما ألن الرأس تمثل العقل). ٥: ٢٣مت(

 
 . أى األعمدة الرئيسية التى يقوم بها البيت: قوائم بيتك  :۹ع

 :والمقصود باألبواب طبَّق اليهود هذه الوصية حرفًيا بكتابتها على األبواب وقوائم البيت 
ـــ -١ ـــذ الت ـــدخل إليـــه األفكـــار الخارجيـــة فتكـــون كلمـــة اهللا هـــى حـــواس اإلنســـان أى المناف ى ت

 .المصفاة التى تفرز كل شئ وتنقيه
األبواب هى التى يدخل منهـا النـاس فهـى ترمـز لعالقتنـا بـاآلخرين فتكـون أساسـها أيًضـا  -٢

 .كلمة اهللا
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 ):۱۹-۱۰ع( فى أرض كنعان عبادة هللا)  ۲(

َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َأْن َوَمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلى األَ «١٠ ْرِض الِتي َحلَف ِآلبَاِئَك ِإبـْ
ْبِنَها  َوبـُُيوٍت َمْمُلوَءٍة ُكل َخْيٍر لْم َتْمْألَها َوآبَاٍر َمْحُفورٍَة لْم َتْحُفْرَها ١١يـُْعِطَيَك ِإلى ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجيَِّدٍة لْم تـَ

ُتوٍن لْم تـَْغِرْسَها َوأَ  فَاْحَتِرْز ِلَئال تـَْنَسى الرَّبَّ الِذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ١٢َكلَت َوَشِبْعَت وَُكُروٍم َوزَيـْ
ال َتِسيُروا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِمْن ١٤. الرَّبَّ ِإلَهَك تـَتَِّقي َوِإيَّاُه تـَْعُبُد َوبِاْسِمِه َتْحِلفُ ١٣. ِمْن بـَْيِت الُعُبوِديَّةِ 
َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِإلٌه َغُيوٌر ِفي َوَسِطُكْم لَِئال َيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ ِإلِهُكْم ١٥َحْولُكْم آِلَهِة األَُمِم الِتي 

ُيِبيدَُكْم َعْن َوْجِه اَألْرضِ  ُتُموُه ِفي َمسَّةَ ١٦. َعلْيُكْم فـَ اْحَفُظوا َوَصايَا ١٧. ال ُتَجرِّبُوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َكَما َجرَّبـْ
َنِي الرَّبِّ لَِيُكوَن ١٨. لِهُكْم َوَشَهاَداتِِه َوفـََراِئِضِه الِتي َأْوَصاُكْم ِبَهاالرَّبِّ إِ  َواْعَمِل الصَّاِلَح َوالَحَسَن ِفي َعيـْ

ٌر َوَتْدُخل َوَتْمَتِلَك اَألْرَض الَجيَِّدَة الِتي َحلَف الرَّبُّ ِآلبَاِئَك  َأْن يـَْنِفَي َجِميَع َأْعَداِئَك ِمْن ١٩لَك َخيـْ
 .َكَما َتَكلَم الرَّبُّ . َأَماِمكَ 
 
يبشـــــرهم اهللا بـــــأنهم ســـــيمتلكون فـــــى أرض كنعـــــان مـــــدًنا ومبـــــانى وآبـــــار مـــــاء  :۱۱، ۱۰ع

وأراضــى مزروعــة بأشــجار الكــروم والزيتــون لــم يتعبــوا فــى إنشــائها وحفرهــا وغرســها، فيتمتعــوا بهــا 

 .ويشبعوا من خيرات اهللا

 
ا و رات عنـدما يجـدوا احتياجـاتهم الماديـة ويسـتقر يحـذرهم اهللا مـن اإلنشـغال بهـذه الخيـ :۱۲ع

عنــدما كــانوا فــى ضــيقة شــديدة بمصــر وأخــرجهم بقوتــه حتــى ال  ينســوه، فيــذكرهم بمحبتــه خاصــةً ف

 .يتعلقوا بالماديات فيتركونهأو يتأثروا بعبادة األوثان 

  وال تــنغمس فــى شــهواتك الماديــة  ،أشــكر اهللا علــى عطايــاه لــك ولكــن اســتخدمها بمقــدار
 فالصــوم وكــل مــا يــرتبط بــه مــن صــلوات وأعمــال خيــر. وتعتمــد عليهــا فتضــعف عالقتــك بــاهللا

 .ضرورى لخالصك
 
 :هى و طلب اهللا منهم بعد دخولهم األرض ثالثة أمور فى عالقتهم به  :۱۳ع
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 .فتخاف اهللا وتبتعد عن كل خطية أو أى أمر يغضبه: الرب إلهك تتقى 

من صلوات وذبائح وكل ما نصـت عليـه الشـريعة لتتعلـق تقديم العبادة الطقسية : وٕاياه تعبد 

 .قلوبهم بمحبته ويتمتعوا ببركاته

يكون اسـم اهللا هـو الفاصـل فـى جميـع منازعـاتهم ومعـامالتهم ليحمـيهم مـن : وباسمه تحلف 

 .القسم باآللهة الوثنية

 

 يؤكــد علــى االحتــراس مــن عبــادة األوثــان التــى تعبــدها الشــعوب الســاكنة حــولهم فــى :۱٤ع

 .األرض الجديدة ألنها كلها باطلة وأعمال شياطين

 

رهم بمحبته الشـديدة لهـم كعـروس خاصـة بـه يهـتم بهـا ويغـار عليهـا، فـإن عبـدوا يذكّ  :۱٥ع

حــدث فــى  يغضــب الــرب علــيهم ويطــردهم مــن أرض الخيــرات التــى وهبهــا لهــم وهــذا مــا ،األوثــان

 .السبى

 

 . ى برية سيناءمكان بجوار رفيديم عطش فيه الشعب ف: مسة  :۱٦ع

رهم إذا تعرضوا ألى ضـيقات أن يتشـككوا فـى قـدرة اهللا الـذى يرعـاهم أو فـى رعايتـه لهـم يحذّ 

كما تذمروا عليه فى برية سيناء عنـدما عطشـوا فـى مكـان يسـمى مسـة فقـالوا فـى وسـطنا اهللا أم ال 

 ).٧: ١٧خر(

 

يــًدا عــن كــل تــذمر عفيحيــوا مطمئنــين ب ،لــذا يطــالبهم أن يتمســكوا بوصــاياه وشــرائعه :۱۷ع

 .وخطية
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بـــدًال مـــن التـــذمر والخطايـــا، يـــدعوهم اهللا إلـــى صـــنع الخيـــر وأعمـــال الرحمـــة  :۱۹، ۱۸ع

فيبــاركهم اهللا ويســتقروا فــى أرض الميعــاد التــى طــرد منهــا اهللا ســكانها بســبب  ،بعضــهم مــع بعــض

 .شرهم
 
 ):۲٥-۲۰ع(تعليم األبناء مخافة هللا )  ۳(

ُنَك غَ «٢٠ َما ِهَي الشََّهاَداُت َوالَفَراِئُض َواَألْحَكاُم الِتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّ ِإلُهَنا؟ : داً ِإَذا َسأَلَك ابـْ
َوَصَنَع الرَّبُّ ٢٢ُكنَّا َعِبيدًا ِلِفْرَعْوَن ِفي ِمْصَر فََأْخَرَجَنا الرَّبُّ ِمْن ِمْصَر بَِيٍد َشِديَدٍة : تـَُقوُل ِالْبِنكَ ٢١

َوَأْخَرَجَنا ِمْن ُهَناَك ِلَيْأِتَي بَِنا ٢٣يَمًة َوَرِديَئًة ِبِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َوَجِميِع بـَْيِتِه َأَماَم َأْعُيِنَنا آيَاٍت َوَعَجاِئَب َعظِ 
ِإلَهَنا  فََأَمَرنَا الرَّبُّ َأْن نـَْعَمل َجِميَع َهِذِه الَفَراِئَض َونـَتَِّقَي الرَّبَّ ٢٤. َويـُْعِطيَـَنا اَألْرَض الِتي َحلَف ِآلبَائَِنا

ْومِ  ٌر ُكل األَيَّاِم َوَيْسَتْبِقيَـَنا َكَما ِفي َهَذا اليـَ َوِإنَُّه َيُكوُن لَنا ِبرٌّ ِإَذا َحِفْظَنا َجِميَع َهِذِه ٢٥. لَِيُكوَن لَنا َخيـْ
 .»الَوَصايَا لِنَـْعَملَها َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَنا َكَما َأْوَصانَا

 
سيالحظ أبناؤهم ارتباطهم بشرائع تختلف عن باقى  بعد استقرارهم فى أرض الميعاد: ۲۰ع

 .الشعوب المحيطة، فيسألون آباءهم عن سبب اختالفهم عن باقى الشعوب
 
بيده بإخراجهم من أرض مصر  ،يلزم أن يفسر اآلباء ألبنائهم رعاية اهللا لهم: ۲۳-۲۱ع

هم أرض الميعاد ثم قيادتهم فى برية سيناء وبعد ذلك تمليك ،القوية بواسطة الضربات العشر
المملوءة بالخيرات، لذا يعبدونه ويتمسكون بوصاياه وناموسه لتميزهم عن باقى الشعوب برعاية 

 .اهللا لهم
  وكيــف يعبدونــه فــى  ،ليتـك تهــتم بتربيــة أبنائــك تربيـة روحيــة وتعلمهــم محبــة اهللا ومخافتـه

فيثبـــت إيمانـــك  الكنيســـة ويشـــكرونه كـــل حـــين مـــن أجـــل أعمالـــه العظيمـــة معهـــم ورعايتـــه لهـــم،
 .وٕايمانهم باهللا وسط العالم الشرير

 



اِدسُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٩١γ 

يعلم اآلباء أبناءهم التمسك بوصاياه وشرائعه،  ،من أجل محبة اهللا ورعايته: ۲٥، ۲٤ع
 .فيكون لهم خير ويحسب لهم اهللا ذلك بًرا ويثبتوا فى أرض الميعاد

  لكـــن و  ،ممــا ســبق تظهــر نعمـــة اهللا مــع شــعبه وفـــداؤه لهــم مــن مصـــر بخــروف الفصــح
لذا . يلزم أن يظهر جهاد اإلنسان فى تمسكه بوصايا اهللا ،الستمرار التمتع بنعمة اهللا وخالصه

وقدم توبة كل يوم عن خطاياك وارفض كل مـا  ،على قدر إحساسك بنعمة اهللا تمسك بوصاياه
 .يؤدى إليها
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 عبادة اهللا سبب نصرة شعبه

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(عدم االختالط بالشعوب الوثنية )  ۱(

َهـا لَِتْمَتِلَكَهـا َوطَــَرَد ُشـُعوباً َكِثيـَرًة ِمــنْ «١  َمتَـى أَتَـى بِـَك الــرَّبُّ ِإلُهـَك ِإلـى اَألْرِض التِـي أَنْــَت َداِخـٌل ِإليـْ
َعانِيِّيَن َوالِفِرزِّيِّيَن َوالِحوِّيِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن َسْبَع ُشـُعوٍب َأكْ الِحثـِّيِّيَن َوا: َأَماِمكَ  ثـَـَر لِجْرَجاِشيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َوالَكنـْ

ــَك  تَـُهْم فَِإنَّــَك ُتَحــرُِّمُهمْ ٢َوَأْعظَــَم ِمْن َوال ُتْشــِفْق ال تـَْقَطــْع لُهــْم َعْهــداً . َوَدفـََعُهــُم الــرَّبُّ ِإلُهــَك َأَماَمــَك َوَضــَربـْ
َنَتُه ال تَْأُخـْذ ِالْبنِـكَ . َوال ُتَصاِهْرُهمْ   ٣َعلْيِهْم  َنَتَك ال تـُْعِط ِالْبِنِه َوابـْ نَـَك ِمـْن َورَائِـي فـَيَـْعبُـُد ٤. ابـْ ألَنـَُّه يـَـُردُّ ابـْ

ـــِدُموَن : تـَْفَعُلـــوَن ِبِهـــمْ  َولِكـــْن َهَكـــَذا٥. آِلَهـــًة ُأْخـــَرى فـََيْحَمـــى َغَضـــُب الـــرَّبِّ َعلـــْيُكْم َويـُْهِلُكُكـــْم َســـرِيعاً  تـَْه
 .َمَذاِبَحُهْم َوُتَكسُِّروَن أَْنَصابـَُهْم َوتـَُقطُِّعوَن َسَوارِيـَُهْم َوُتْحرُِقوَن َتَماثِيلُهْم بِالنَّارِ 

 
 .نسل حث ثانى أبناء كنعان وسكنوا فى بالد متفرقة من أرض كنعان:  الحثيون :۱ع

 .أحد قبائل الكنعانيين: الجرجاشيون 
من نسل كنعان وألهميتهم فى أرض كنعان كان يطلـق اسـمهم أحياًنـا علـى كـل : ألموريين ا

 .الفلسطينيين
نسل كنعان االبن الرابع لحـام وقـد سـكنوا فـى كـل منطقـة أرض الميعـاد إذ لهـم : الكنعانيون 

 .قبائل متفرقة
 .أى القرويون وهم أقدم من الكنعانيين وسكنوا شمال أرض الميعاد: الفرزيون 
سـكنوا فـى شـكيم وجـدعون وسـفح جبـل لبنـان وحصـلوا علـى عهـد سـالم بالخـداع : الحويون 

 .من يشوع
أحـــد قبائــــل الكنعـــانيين وســـكنوا فــــى المنطقـــة التـــى صــــارت فيمـــا بعـــد مدينــــة : اليبوســـيون 

 .أورشليم
يطالبهم اهللا بأمور بعد دخولهم أرض الميعاد وطرد اهللا من أمامهم سبعة شعوب وثنية أقـوى 

 .منهم
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) ٢١-١٩: ١٥تــك(ويالحــظ أن اهللا قــد وعــد إبــراهيم أن يعطــى نســله ميــراث عشــرة شــعوب 
 .منها وانضمت إلى غيرها فكانت هذه الشعوب السبعة المذكورة هناثالثة ولكن تالشت 

 
 .تقتلهم وتبيدهم: تحرمهم  :۲ع

ألشــرار المطلـب األول مــن اهللا لشـعبه عنــد دخــولهم أرض الميعـاد هــو قتــل سـكانها الــوثنيين ا
وعــدم اإلشــفاق علــيهم ألن هــذا هــو عقــاب اهللا لهــم بســبب شــرورهم التــى تمــادوا فيهــا ســنيًنا كثيــرة 

وهـــذا لـــيس تصـــريًحا لشـــعبه بقتـــل أى إنســـان إال هـــذه . كـــأداة لتنفيـــذ هـــذا العقـــاب هويســـتخدم شـــعب
 .الشعوب الشريرة

 .كما أمروالمطلب اإللهى الثانى هو عدم قطع معاهدات مع الوثنيين بل إبادتهم 
 
ـــة، إذ  :٤، ۳ع المطلـــب اإللهـــى الثالـــث هـــو عـــدم التـــزاوج بـــين شـــعب اهللا والشـــعوب الوثني

ســيجعل أبنــاء اهللا ينحرفــون عــن عبادتــه ويعبــدون آلهــة األمــم الغريبــة وحينئــذ يعــاقبهم اهللا ويهلكهــم 
 .كما حدث فى عصر القضاة

 فى الحياة مع اهللا  ليت كل إنسان يدقق عند ارتباطه بالزواج، فيختار من يساعده
 .والثبات فى الكنيسة لينال بركات اهللا فى حياته ويخلص من مشاكل كثيرة

 
 .أصنام وتماثيل: أنصاب  :٥ع

األعمــدة التــى كانــت تنصــب علــى األمــاكن المرتفعــة والجبــال، والتــى كانــت ترمــز : ســوارى 
 .لآللهة الوثنية

صـنامهم التـى يتعبـدون إليهـا وٕازالـة ولكن المطلوب منهم أن يفعلوه هو هدم مذابحهم وكسر أ
عواميـــدهم التـــى ينصـــبونها علـــى الجبـــال كرمـــز آللهـــتهم الباطلـــة، ويحرقـــون بالنـــار التماثيـــل التـــى 

 .نحتوها آللهتهم
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 ):۱۱-٦ع(اختيار هللا لشعبه )  ۲(

ُهَك لَِتُكوَن لُه َشْعبًا َأَخصَّ ِمْن ِإيَّاَك َقِد اْخَتاَر الرَّبُّ ِإل. ألَنََّك أَْنَت َشْعٌب ُمَقدٌَّس لِلرَّبِّ ِإلِهكَ ٦

لْيَس ِمْن َكْوِنُكْم َأْكثـََر ِمْن َساِئِر الشُُّعوِب الَتَصَق الرَّبُّ ِبُكْم ٧َجِميِع الشُُّعوِب الِذيَن َعلى َوْجِه اَألْرِض 

ِإيَّاُكْم َوِحْفِظِه الَقَسَم الِذي َأْقَسَم ِآلبَاِئُكْم  َبل ِمْن َمَحبَِّة الرَّبِّ ٨. َواْخَتارَُكْم ألَنَُّكْم َأَقلُّ ِمْن َسائِِر الشُُّعوبِ 

فَاْعلْم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ٩. َأْخَرَجُكُم الرَّبُّ بَِيٍد َشِديَدٍة َوَفَداُكْم ِمْن بـَْيِت الُعُبوِديَِّة ِمْن َيِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصرَ 

اِإلْحَساَن ِللِذيَن ُيِحبُّونَُه َوَيْحَفُظوَن َوَصايَاُه ِإلى أَلِف ِجيٍل ُهَو اُهللا اِإللُه اَألِميُن الَحاِفُظ الَعْهَد وَ 

فَاْحَفِظ ١١. ِبَوْجِهِه ُيَجازِيهِ . ال يُْمِهُل َمْن يـُْبِغُضهُ . َوالُمَجاِزي الِذيَن يـُْبِغُضونَُه ِبُوُجوِهِهْم لِيُـْهِلَكُهمْ ١٠

 .ا ُأوِصيَك اليَـْوَم لِتَـْعَملَهاالَوَصايَا َوالَفَراِئَض َواَألْحَكاَم الِتي أَنَ 

 
يبين اهللا سبب أمره بعدم االختالط بالشعوب الوثنية وهو أنهم شعب مخصص : ٦ع

فهم يعبدونه ويتباعدون عن عبادة األوثان والشهوات  ،لعبادته وأقرب إلى قلبه من جميع الشعوب

 .الشريرة التى يسلك فيها بقية الشعوب

 
كثـرة عـددهم، فهـم علـى العكـس مـن أقـل لشـعبه بنـى إسـرائيل  يبين الرب أنـه لـم يختـرَ  :۷ع

، ثــم أعطــاه )٣-١: ١٢تــك(احــد بــدون نســل و الشــعوب عــدًدا، وقــد اختــار أبــاهم إبــراهيم وهــو فــرد 
دخلوا مصر كان  نويعقوب وأبناؤه الذي. ولم يأخذ إسماعيل ابًنا رغم أن له اثنا عشر ولًدا. اسحق

 .رغم ضيقات مصر وعبوديتها مباركه معهعددهم حوالى سبعين وبوجود اهللا م
 
 :أسباب اختيار اهللا لشعبه هى  :۸ع
 .محبته لهم -١
قســمه وعهــده لآلبــاء إبــراهيم وٕاســحق ويعقــوب بمباركــة نســلهم، مــن أجــل هــذا أنقــذهم مــن  -٢

 .عبودية مصر وخلصهم من يد فرعون القاسى القلب
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هـو يحفـظ عهـوده علـى مـدى لعهـده مـع اآلبـاء، ف هاختيار اهللا لشعبه هو إعالن لحفظـ :۹ع
 .األجيال، إذ أن عدد ألف يشير إلى الكمال، فهو سيظل يهتم بهم بشرط طاعتهم له

 
مــن ناحيــة أخــرى، فمــن يعصــى اهللا ويرفضــه، يعاقبــه اهللا ويهلكــه ســريًعا أى يقابــل  :۱۰ع

متاعــب فــى حياتــه علــى األرض ثــم الهــالك األبــدى فهــو ال يمهلهــم أكثــر مــن مــدة عمــرهم علــى 
 .فيهلكهم هالًكا أبدًيا إذ أن مدة العمر قليلة جًدا بالقياس باألبدية ،ضاألر 

 
 .ألن اهللا اختار شعبه وأحبهم، فحينئذ يلزم أن يحفظوا وصاياه ويحيوا بها :۱۱ع
  ما أعظم نعمة البنوة التى وهبك اهللا إياها فى سر المعمودية، فلكى ما تتمتع بأبوته

 .كنيسة وتب عن خطاياك سريًعا لتحتفظ ببنوتك لهورعايته، أطع وصاياه والتصق بال
 

 ):۱٥-۱۲ع(بركات حفظ الوصايا )  ۳(

َوِمْن َأْجِل أَنَُّكْم َتْسَمُعوَن َهِذِه اَألْحَكاَم َوَتْحَفُظوَن َوتـَْعَمُلونـََها َيْحَفُظ لَك الرَّبُّ ِإلُهَك الَعْهَد «١٢
: ِحبَُّك َويـَُبارُِكَك َوُيَكثـُِّرَك َويـَُباِرُك َثَمَرَة َبْطِنَك َوَثَمَرَة َأْرِضكَ َويُ ١٣َواِإلْحَساَن اللَذْيِن َأْقَسَم ِآلبَاِئَك 

َتَك َونَِتاَج بـََقِرَك َوِإنَاَث َغَنِمَك َعلى اَألْرِض الِتي َأْقَسَم ِآلبَاِئَك أَنَُّه يـُْعِطيكَ  .  ِإيَّاَهاَقْمَحَك َوَخْمَرَك َوزَيـْ
َويـَُردُّ الرَّبُّ ١٥. ال َيُكوُن َعِقيٌم َوال َعاِقٌر ِفيَك َوال ِفي بـََهاِئِمكَ . ِميِع الشُُّعوبِ ُمَبارَكًا َتُكوُن فـَْوَق جَ ١٤

تَـَها ال َيَضُعَها َعلْيَك َبل َيْجَعُلَها َعلى ُكلِّ ُمْبغِ   .ِضيكَ َعْنَك ُكل َمَرٍض وَُكل َأْدَواِء ِمْصَر الرَِّديَئِة الِتي َعَرفـْ
 
ـــا معهـــم فـــى إبقـــاء يشـــجع اهللا شـــعبه بـــأن :۱۲ع هم إن أطـــاعوا وصـــاياه فحتًمـــا ســـيكون أميًن

 .عهوده آلبائهم فيعطيهم خيرات كثيرة
 
يعـــدد الـــرب البركـــات التـــى ســـيغمر بهـــا شـــعبه إذا مـــا اختـــار طريـــق الطاعـــة وحفـــظ  :۱۳ع

لت هذه البركات فى الثالثالوصايا، وقد فُ   :دد تشمل البركات ففى هذا الع. أعداد التالية ةصِّ
 .األبناءكثرة  -١
 .الوفرة فى خيرات األرض من الحاصالت الزراعية -٢
 .اإلنتاج الحيوانى ويكثر من إناث الغنم الالئى تتوقف عليهن وفرة النسل واللبن -٣
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. النــوع الثــانى مــن البركــات هــو إعــالء شــأن األمــة فــوق جميــع الممالــك والجماعــات :۱٤ع
حيوان، فزيادة تعداد الشعب يعنى قـوة فـى يوعدهم كذلك بكثرة العدد والخصوبة اإلنجابية للبشر وال

 .هة العدو وردًعا له، وبخصوبة الحيوان ينعم الشعب بوفرة الغذاءجموا
 
 .أمراض مثل التى ضرب بها اهللا شعب مصر كالدمامل: أدواء  :۱٥ع

البركـــة الثالثـــة هـــى حمايـــة اهللا لشـــعبه مـــن األمـــراض التـــى كانـــت منتشـــرة فـــى مصـــر ورأوهـــا 
 .لشعب قوةبأنفسهم فيزداد ا

 فال تنبهر بنجاح األشرار فهو مؤقت . طيعين له ال تحصىبركات اهللا ألوالده الم
ويصاحبه االضطراب، أما بركات اهللا لك فهى تناسبك وتشبعك وتعطيك سالًما ال يناله إال 

 .أوالد اهللا
 
 ):۲٦-۱٦ع(االنتصار على األعداء )  ٤(

َناَك َعلْيِهْم َوال تـَْعُبْد آِلَهتَـُهْم . بُّ ِإلُهَك َيْدَفُع ِإلْيكَ َوتَْأُكُل ُكل الشُُّعوِب الِذيَن الرَّ ١٦ ال ُتْشِفْق َعيـْ
َكْيَف َأْقِدُر َأْن َأْطُرَدُهْم؟ . َهُؤالِء الشُُّعوُب َأْكثـَُر ِمنِّي: ِإْن قُلَت ِفي قَلِبكَ ١٧. َألنَّ َذِلَك َشَرٌك لكَ 

ُهمُ ١٨ التََّجاِرَب الَعِظيَمَة الِتي ١٩. الرَّبُّ ِإلُهَك بِِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع الِمْصرِيِّينَ اذُْكْر َما فـََعلُه . َفال َتَخْف ِمنـْ
َناَك َواآليَاِت َوالَعَجاِئَب َوالَيَد الشَِّديَدَة َوالذِّرَاَع الرَِّفيَعَة الِتي ِبَها َأْخَرَجَك الرَّ  َهَكَذا . بُّ ِإلُهكَ أَْبَصَرتْـَها َعيـْ

َوالزَّنَابِيُر أَْيضاً يـُْرِسُلَها الرَّبُّ ِإلُهَك «٢٠. لُهَك ِبَجِميِع الشُُّعوِب الِتي أَْنَت َخاِئٌف ِمْن َوْجِهَهايـَْفَعُل الرَّبُّ إِ 
َهَك ِفي َوَسِطَك ال تـَْرَهْب ُوُجوَهُهْم َألنَّ الرَّبَّ ِإلَ ٢١. َعلْيِهْم َحتَّى يـَْفَنى الَباُقوَن َوالُمْختَـُفوَن ِمْن َأَماِمكَ 

ال َتْسَتِطيُع َأْن . َولِكنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُرُد َهُؤالِء الشُُّعوَب ِمْن َأَماِمَك َقِليًال قَِليالً ٢٢. ٌه َعِظيٌم َوَمُخوفٌ ِإلَ 
ِبِهِم اْضِطَراباً َوَيْدفـَُعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك َأَماَمَك َوُيوِقُع ٢٣. تـُْفِنيَـُهْم َسرِيعًا لَِئال َتْكثـَُر َعلْيَك ُوُحوُش البَـرِّيَّةِ 

ال يَِقُف ِإْنَساٌن ِفي . َوَيْدَفُع ُمُلوَكُهْم ِإلى َيِدَك فـََتْمُحو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماءِ ٢٤. َعِظيمًا َحتَّى يـَْفُنوا
َها لَِتْأُخَذ لَك ال َتْشَتِه ِفضًَّة َوال ذَ . َوَتَماثِيل آِلَهِتِهْم ُتْحِرُقوَن بِالنَّارِ ٢٥. َوْجِهَك َحتَّى تـُْفِنيَـُهمْ  َهبًا ِممَّا َعليـْ

. َوال ُتْدِخل رِْجسًا ِإلى بـَْيِتَك لَِئال َتُكوَن ُمَحرَّمًا ِمْثلهُ ٢٦. لَِئال ُتَصاَد ِبِه ألَنَُّه رِْجٌس ِعْنَد الرَّبِّ ِإلِهكَ 
 .»َتْستَـْقِبُحُه َوَتْكَرُهُه ألَنَُّه ُمَحرَّمٌ 

 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال

γ٣٩٧γ 

 .فخ: ك رَ شَ  :۱٦ع
 ، ألنهــمالشـعوب الوثنيـة وعـدم اإلشــفاق علـيهم ألن هـذا هـو عقـاب اهللا لهـم يـأمرهم اهللا بإبـادة

 .إذا استحيوهم يكونون فًخا لشعب إسرائيل باختالطه بهم وعبادة أوثانهم
 
يحذره اهللا أال يخاف من كثرة أو قوة الشـعوب الوثنيـة السـاكنة فـى كنعـان، بـل  :۱۹-۱۷ع

مـــن عبوديـــة مصـــر القويـــة بضـــرب المصـــريين  ويتـــذكر كيـــف أنقـــذه ،التـــى معـــه يثـــق فـــى قـــوة اهللا
 .يضرب كل من يعاديه فى أرض كنعانسكذلك و بالضربات العشر 

 
 .دبور، حشرة لونها أصفر وأسود" = زنبور"جمع : الزنابير  :۲۰ع

سيرسـلها اهللا لتضـايق الشـعوب  ،المعنى الحرفى يشـير إلـى أسـراب مـن الحشـرات التـى تلسـع
رب، فتكـون عوًنـا لـه فـى االنتصـار علـى تلـك الشـعوب كمـا فـى التى سيدخل معها إسـرائيل فـى حـ

أو أن اهللا سيســـبب لهـــم متاعـــب ومضـــايقات كمـــا تســـببها لهـــم لـــدغات الـــدبابير، ). ١٢: ٢٤يـــش(
 .فيفنى الباقون الذين لم يقتلوا بالسيف والهاربون من الحرب

 
فهــى ال ، فــال يخــاف مــن قــوة أى عــدو ميطمئنــه بــأن اهللا العظــيم ســاكن فــى وســطه :۲۱ع

 .التى معه شئ أمام قوة اهللا
 
لشـــعبه أنهـــم ســـيبيدون الشـــعوب الوثنيـــة تـــدريجًيا، ألنهـــم لـــو أفنـــوهم دفعـــة  يعلـــن اهللا :۲۲ع

واحــدة ستصــير األرض خاليــة مــن الســكان فتمتلــئ بــالوحوش وتهمــل األرض إذ لــيس مــن يزرعهــا 
تلـــك أرضـــهم فتظـــل األرض فـــاهللا يبيـــد الـــوثنيين تـــدريجًيا حتـــى يتكـــاثر شـــعبه ويم. فتفقـــد خصـــوبتها

 .تفيض لبًنا وعسالً 
 
ب وقلق أمـامهم اسيجعلهم الرب ينهزمون أمامهم ويجعل أعداءهم فى اضطر  :۲٤، ۲۳ع

 .فال يقدر أحد أن يقاوم شعب اهللا ،حتى ينقرضوا هم وملوكهم
إلـى باإلضـافة ) ٢٤: ١٢يش(وقد قتل يشوع بالفعل واحد وثالثين ملًكا واستولى على مدنهم 

 )٢١، ٢٠: ٣قـــض(ك الـــذين قـــتلهم بنـــو إســـرائيل فـــى عصـــر القضـــاة مثـــل عجلـــون ملـــك العمـــونيينالملـــو 
 ).٢٤، ٢١: ٤قض(ويابين ملك الكنانيين 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٣٩٨γ 

 
ا مـن فضـة هـأيًضا بتحطيم تماثيل األصنام وحرقها مهما كان علي يأمرهم اهللا :۲٦، ۲٥ع
فيدنسـون  ،ل الشعوب الوثنيةها إلى بيوتهم لئال تنجذب قلوبهم إلى عبادتها مثنوال يدخلو  ،أو ذهب

بل ويدعوهم إلـى كراهيـة . أنفسهم وبيوتهم ويأتى عليهم عقاب اهللا بموتهم كما أباد الشعوب الوثنية
 .هذه األصنام ألن اهللا أمر بتحريمها أى تدميرها لنجاستها

 بالشر لئال تذكرك  أرفض كل ما يتعلق بالخطية وال تستبقى صوًرا أو حاجيات مرتبطة
 .فيها كفى وقت ضعفك وتسقطة يبالخط

 
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٩٩γ 

 

اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 رعاية اهللا فى البرية وعقوبة نسيانه

Rη Ε η 
 

 ) :۱۰-۱ع(امتحان الشعب فى البرية ورعايته ) ۱(

ْمَتِلُكوا َجِميَع الَوَصايَا الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْوَم َتْحَفُظوَن ِلتَـْعَمُلوَها ِلَتْحُيوا َوَتْكثـُُروا َوَتْدُخُلوا َوتَ «
َوتـََتذَكَُّر ُكل الطَّرِيِق الِتي ِفيَها َساَر ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك َهِذِه اَألْربَِعيَن ٢. الِتي َأْقَسَم الرَّبُّ ِآلبَاِئُكمْ  اَألْرضَ 

َوَأْطَعَمَك  فََأَذلَك َوَأَجاَعكَ ٣َسَنًة ِفي الَقْفِر لُِيِذلَك َوُيَجرَِّبَك لِيَـْعِرَف َما ِفي َقلِبَك أََتْحَفُظ َوَصايَاُه َأْم ال؟ 
 َبل ِبُكلِّ َما الَمنَّ الِذي لْم َتُكْن تـَْعرِفُُه َوال َعَرَفُه آبَاُؤَك لِيُـَعلَِّمَك أَنَُّه لْيَس بِالُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اِإلْنَسانُ 

 . رَّْم َهِذِه اَألْربَِعيَن َسَنةً ثَِياُبَك لْم تـَْبل َعلْيَك َورِْجُلَك لْم تـَتَـوَ ٤. َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ َيْحَيا اِإلْنَسانُ 
َنُه َقْد َأدََّبَك الرَّبُّ ِإلُهكَ ٥ َواْحَفْظ َوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهَك ٦. فَاْعلْم ِفي قَلِبَك أَنَُّه َكَما يـَُؤدُِّب اِإلْنَساُن ابـْ

َهاٍر ِمْن ُعُيوٍن َوِغَماٍر تـَْنَبُع َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك آٍت ِبَك ِإلى َأْرٍض ٧لَِتْسُلَك ِفي طُُرِقِه َوتـَتَِّقَيُه  َجيَِّدٍة َأْرِض أَنـْ
ُتوِن زَْيٍت َوَعَسلٍ . َأْرِض ِحْنَطٍة َوَشِعيٍر وََكْرٍم َوتِيٍن َورُمَّانٍ ٨. ِفي الِبَقاِع َوالِجَبالِ  َأْرٌض لْيَس ٩. َأْرِض زَيـْ

 . َأْرٌض ِحَجارَتـَُها َحِديٌد َوِمْن ِجَباِلَها َتْحُفُر ُنَحاساً . ءٌ بِالَمْسَكَنِة تَْأُكُل ِفيَها ُخْبزًا َوال يـُْعِوُزَك ِفيَها َشيْ 
 .َفَمَتى َأَكلَت َوَشِبْعَت تـَُباِرُك الرَّبَّ ِإلَهَك َألْجِل اَألْرِض الَجيَِّدِة الِتي َأْعطَاكَ ١٠

 
يعلن اهللا لشعبه أنهم إن حفظوا وصاياه، سينالوا بركاته بكثرة عددهم وامتالكهم أرض : ۱ع

 .الميعاد والتمتع بالحياة معه
 
مع أن الطريق من مصر إلـى كنعـان ال يسـتغرق أكثـر مـن عـدة أيـام، أتـاههم اهللا فـى  :۲ع

فيعرف مدى تمسكهم بوصـاياه وسـط ظـروف بريـة سـيناء  ،عاًما ليمتحنهم ويؤدبهم ٤٠برية سيناء 
 .الصعبة، فإن نجحوا يهبهم أرض الميعاد

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٠٠γ 

ـــ :۳ع ـــالجوع ف ـــونامـــتحن اهللا شـــعبه ب ـــتهم بســـيناء، وٕاذ كـــادوا يموت ـــة رحل أظهـــر اهللا  ،ى بداي
سنة حتى يعلموا أن اهللا هو مصـدر  ٤٠عنايته بهم فأرسل لهم المن الذى ظل ينزل كل يوم لمدة 

فيحبــوا اهللا وكالمــه  ،حيــاتهم إذ أعطــاهم طعاًمــا لذيــًذا غريًبــا عــنهم لــم يعرفــوه وال آبــاؤهم مــن قبــل
حتـى عـن احتياجـاتهم الماديـة مثـل الخبـز، أو بمعنـى آخـر يعلمـوا يفضـلونها و ويعملوا بوصاياه بل 

وقد اقتبس المسـيح . طيهم أيًضا احتياجاتهم المادية أى الطعامأن اهللا مصدر حياتهم بوصاياه ويع
 ).٤: ٤مت(هذه اآلية فى رده على الشيطان عند التجربة على الجبل 

 
 ٤٠مــدة  ســية، حفـظ ثيــابهم فلــم تبــلَ مــن اهللا لشــعبه فــى ظـروف بريــة ســيناء القا رعايـةً  :٤ع

وأعطى أرجلهـم قـوة فلـم تتـورم مـن  .وهذا فوق قدرة القماش العادى أن يحتمل كل هذه المدة. عاًما
فاهللا مع الوصية يعطى معونة ليشعرنا بوجوده ويشجعنا . كثرة السير فى رمال البرية وعلى جبالها

 .على تنفيذ وصاياه
 
ســنة لــم يكــن انتقاًمــا أو قســوة  ٤٠ه بتيهــانهم فــى بريــة ســيناء يبــين اهللا أن تأديبــه لشــعب :٥ع

 .بل هو رعاية واهتمام كما يهتم األب بتربية ابنه وتأديبه ليكون شخصية قوية وناجحة
   انظـر إلـى رعايــة اهللا وعنايتـه بــك، فتقبـل تأديباتــه فـى شــكل الظـروف المعاكســة التـى تقابلــك

 .ويدفعك هذا إلى التوبة وشكر اهللا على محبتهفى حياتك، فهى لخيرك وإلصالح أخطاءك، 
 
نظـــًرا ألبـــوة اهللا ومحبتـــه الكبيـــرة، فيلـــزم علـــى أوالده أن يتمســـكوا بوصـــاياه بكـــل تـــدقيق  :٦ع

 .ويخافوه فى أعمالهم فيسلكوا باستقامة
 
 .المياه الكثيرة التى تخرج من الينابيع باإلضافة إلى مياه األمطار: غمار  :۷ع

 .أماكن األرض المختلفةالوديان و : بقاع 
ــــى زراعتهــــا  ــــاه الكثيــــرة ممــــا يســــاعد عل يبشــــرهم بــــأن األرض التــــى ســــيمتلكونها تتمتــــع بالمي

 .وخصوبتها وكثرة محاصيلها التى تنتجها



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٠١γ 

يذكر دليًال على خصـوبة األرض وهـو تنـوع محاصـيلها العظيمـة مثـل القمـح والشـعير  :۸ع
 .العسل الكثيرو ن والزيتون وكذلك يكون فيها النحل باإلضافة إلى الفواكه مثل العنب والتين والرما

 
 .تأكل بتقتير خوًفا من قلة ثمارها: بالمسكنة  :۹ع

اءون باإلضافة إلى وجود مناجم للمعادن شفيأكلون منها كما ي ،يبشرهم اهللا بوفرة المحاصيل
 .بها مثل الحديد والنحاس

 
ويبــــاركوه، هــــذا هــــو التجــــاوب  يجــــب أن يشــــكروا اهللا ،الخيــــرات هبعــــد أن ينــــالوا هــــذ :۱۰ع

 .الطبيعى مع نعمة اهللا
 

 ) :۱٦-۱۱ع(عدم نسيان هللا ) ۲(

 ِاْحَتــِرْز ِمــْن َأْن تـَْنَســى الــرَّبَّ ِإلَهــَك َوال َتْحَفــَظ َوَصــايَاُه َوَأْحَكاَمــُه َوفـََراِئَضــُه الِتــي أَنَــا ُأوِصــيَك ِبَهــا١١
وََكثـُـَرْت بـََقـُرَك َوَغَنُمـَك وََكثـُـَرْت لــَك ١٣ْيـَت بـُُيوتـاً َجيِّــَدًة َوَسـَكْنَت لِـَئال ِإَذا َأَكلـَت َوَشـِبْعَت َوبـَنَـ ١٢. اليَــْومَ 

يـَْرتَِفُع قَلُبَك َوتـَْنَسى الرَّبَّ ِإلَهَك الـِذي َأْخَرَجـَك ِمـْن َأْرِض ِمْصـَر ِمـْن ١٤الِفضَُّة َوالذََّهُب وََكثـَُر ُكلُّ َما لَك 
َك ِفي الَقْفِر الَعِظيِم الَمُخوِف َمَكاِن َحيَّاٍت ُمْحرَِقٍة َوَعَقاِرَب َوَعطَـٍش َحْيـُث الِذي َساَر بِ ١٥بـَْيِت الُعُبوِديَِّة 

الـِذي َأْطَعَمـَك ِفـي البَـرِّيـَِّة الَمـنَّ الـِذي لـْم يـَْعرِْفـُه ١٦الـِذي َأْخـَرَج لـَك َمـاًء ِمـْن َصـْخَرِة الصَّـوَّاِن . لْيَس َماءٌ 
 .ُيْحِسَن ِإلْيَك ِفي آِخَرِتكَ آبَاُؤَك لُِيِذلَك َوُيَجرَِّبَك لِ 

 
د لهـــم موســـى األســـباب التـــى قـــد تجعلهـــم يحيـــدون عـــن الشـــريعة، يعيـــد قبـــل أن يعـــدّ  :۱۱ع

 .تحذيره للشعب بوجوب التمسك بالوصية وباألحكام والفرائض التى يوصيهم بها
 
 :من نسيان اهللا وعبادته انشغاًال بخيرات األرض التى هى  مرهيحذّ  :۱٤-۱۲ع
 .لشرب الكثيراألكل وا -١



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٠٢γ 

 .االستقرار فى بيوت ومدن محصنة -٢

 .امتالك ماشية كثيرة -٣

 .امتالك فضة وذهب -٤

 
حيث حفظهم  ،يذكرهم اهللا برعايته لهم طوال مسيرتهم فى برية سيناء القاسية :۱٦، ۱٥ع

ورغم جفـاف بريـة . من الحيات السامة المنتشرة فى الجبال والعقارب وحماهم من مخاوف األرض
من صخور الصوان الصلبة التى ال يمكـن أن تخـرج منهـا ميـاه، وأعطـاهم  اهللا ماءً سيناء أعطاهم 

نتيجــة كالمـن مـن السـماء، وٕان كـان قـد ســمح لهـم بالمعانـاة والـذل ليشـعروا بصـعوبة الحيـاة و أيًضـا 
ـــيهم فـــى حفظـــه لهـــم وتـــدبير  ،لعـــدم طاعـــة وصـــايا اهللا ولكـــن فـــى نفـــس الوقـــت أراهـــم إحســـاناته إل

عـــام والشــراب فيؤمنـــوا بـــه ويتكلــوا عليـــه ويطيعـــوا وصــاياه ليمتلكـــوا فـــى النهايـــة احتياجــاتهم مـــن الط
 .موات بعد حياتهم األرضيةسأرض الميعاد ثم يدخلوا ملكوت ال

  احترس من أن تنشغل بالماديات عن اهللا، بل اشكر اهللا عليها واستخدمها بمقدار وتذكر أنها
 .ا رعايته لك طوال حياتكنعمة اهللا عليك فتتناولها بشكر وال تنسى أيضً 

 
 ) :۲۰-۱۷ع(الغرور وعقوبة النسيان ) ۳(

بَـِل اذُْكـِر الـرَّبَّ ِإلَهـَك ١٨. قـُوَِّتي َوُقْدرَُة َيِدَي اْصطَنَـَعْت لِـي َهـِذِه الثـَّـْرَوةَ : َولَِئال تـَُقول ِفي قَلِبكَ ١٧
ًة ِالْصِطَناِع الثـَّْرَوِة لَِيفِ  َوِإْن ١٩. َي بَِعْهـِدِه الـِذي َأْقَسـَم ِآلبَائِـَك َكَمـا ِفـي َهـَذا اليَــْومِ أَنَُّه ُهَو الِذي يـُْعِطيَك قـُوَّ

ْم تَِبيـُدوَن ال َنِسيَت الرَّبَّ ِإلَهَك َوَذَهْبَت َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبْدتـََها َوَسَجْدَت لَهـا ُأْشـِهُد َعلـْيُكُم اليَــْوَم أَنَُّكـ
ــةَ  ــِذيَن يُِبيــدُ ٢٠. َمَحال ــُعوِب ال ــْوِل َكالشُّ ــْم َتْســَمُعوا ِلَق ــاِمُكْم َكــَذِلَك تَِبيــُدوَن َألْجــِل أَنَُّكــْم ل ــْن َأَم ُهُم الــرَّبُّ ِم

 .»الرَّبِّ ِإلِهُكمْ 
 
 ،فــى غـــرور وكبريـــاء ،يحــذرهم اهللا مـــن أن ينســبوا خيـــرات أرض كنعـــان إلــى قـــوتهم :۱۷ع

 .عندما يصبحوا أغنياء لكثرة ممتلكاتهم



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٠٣γ 

 
الصــالة ألنــه هــو واهــب الخيــرات كمــا وعــد آبــاءهم إبــراهيم يــدعوهم اهللا إلــى تــذكره ب :۱۸ع

 .وٕاسحق ويعقوب
 ــ وتمتــع بمــا بــين . ه وتفــيض عليــك بركاتــهـأشــكر اهللا كــل يــوم علــى عطايــاه فتظهــر محبتــك ل

يـــديك مـــن عطايـــاه فتحيـــا فـــى فـــرح مهمـــا أحاطـــت بـــك ضـــيقات بـــل تنشـــر الفـــرح بـــين اآلخـــرين 
 .خاصة من يعانون من الضيقات

 
 .م اهللا أنهم إن تركوه وعبدوا األوثان وأهملوا وصاياه، فإنه يبيدهم ويهلكهمينذره :۱۹ع
 
يعطــيهم اهللا مثــاًال لالحتــراس مــن عبــادة األوثــان وهــو الشــعوب الوثنيــة الســاكنة فــى  :۲۰ع

 .أرض كنعان والتى سيبيدها اهللا من أمامهم بسبب عبادتهم لألوثان



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٠٤γ 

 

اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 عصيان الشعب هللا

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(هللا هو الذى يبيد الوثنيين )  ۱(

ُدنًا ِإْسَمْع يَا ِإْسَرائِيُل أَْنَت اليَـْوَم َعاِبٌر اُألْرُدنَّ لَِتْدُخل َوَتْمَتِلَك ُشُعوبًا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ِمْنَك َومُ «١
تَـُهْم َوَسِمْعتَ ٢. اءِ َعِظيَمًة َوُمَحصََّنًة ِإلى السَّمَ  َمْن يَِقُف ِفي : قـَْومًا ِعظَامًا َوِطَواًال بَِني َعَناٍقَ◌ الِذيَن َعَرفـْ

ْوَم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو الَعاِبُر َأَماَمَك نَارًا آِكلةً ٣َوْجِه بَِني َعَناٍقَ◌؟  ُهَو يُِبيُدُهْم َويُِذلُُّهْم َأَماَمَك . فَاْعلِم اليـَ
: ال تـَُقل ِفي َقلِبَك ِحيَن يـَْنِفيِهِم الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن َأَماِمكَ ٤. ْم َوتـُْهِلُكُهْم َسرِيعًا َكَما َكلَمَك الرَّبُّ فـََتْطُرُدهُ 

. اِمكَ َوَألْجِل ِإْثِم َهُؤالِء الشُُّعوِب َيْطُرُدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأمَ . َألْجِل ِبرِّي َأْدَخلِني الرَّبُّ َألْمَتِلَك َهِذِه اَألْرضَ 
الرَّبُّ  لْيَس َألْجِل ِبرَِّك َوَعَدالِة َقلِبَك َتْدُخُل لَِتْمَتِلَك َأْرَضُهْم َبل َألْجِل ِإْثِم ُأولِئَك الشُُّعوِب َيْطُرُدُهمُ ٥

َراِهيَم َوِإْسَحاقَ  فَاْعلْم أَنَُّه ٦. َويـَْعُقوبَ  ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك َولَِيِفَي بِالَكالِم الِذي َأْقَسَم الرَّبُّ َعلْيِه ِآلبَاِئَك ِإبـْ
 .لْيَس َألْجِل ِبرَِّك يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َهِذِه اَألْرَض الَجيَِّدَة لَِتْمَتِلَكَها ألَنََّك َشْعٌب ُصلُب الرَّقـََبةِ 

 
 .كناية عن علو أسوار المدن وصعوبة اجتيازها: محصنة إلى السماء  :۲، ۱ع

ن بــين القــدس والخليــل وكــانوا يوصــفون بالجبــابرة لطــول ســكنوا جنــوب فلســطي: بنــى عنــاق 

 .قامتهم وشدة بأسهم فى الحرب

يبشرهم اهللا بأنهم سـيعبرون نهـر األردن، ويـدخلون ويمتلكـون أرض كنعـان التـى يسـكنها قـوم 

 .جبابرة يسكنون مدًنا محصنة وهم بنو عناق الذين تخاف كل الشعوب منهم

 

 .قوة مبيدة: نار آكلة  :۳ع

التـى يشـبهها بنـار آكلـة سـتعبر أمـامهم فتخيـف األعـداء وتسـند  ،م إلى قـوة اهللا العظيمـةينبهه

 .قوة شعب اهللا هى وجود اهللا معهم فسر. فيستطيعون بسهولة التغلب على أعدائهم ،أوالده



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٠٥γ 

  ليتك تنسب كل نجاح تحققه إلى اهللا بل تتعاظم نعمة اهللا ألنها تعمل فى ضعفك
 .ثبت إيمانك ويزداد عمل قوة اهللا فيكوظروفك الصعبة، فبهذا ي

 
فـــاهللا . ســـبوا االنتصـــار علـــى األعـــداء إلـــى بـــرهم وشـــر األعـــداءنيحـــذرهم اهللا مـــن أن ي :٤ع

الحنون على شعبه هو الذى أعطاهم هذا البر وسامحهم على خطاياهم، فيلزم أن يشكروا اهللا من 

 .أجل نعمته عليهم وأال يتكبروا

 

بسبب برهم واستقامة سلوكهم بل إن أسباب هذه النصـرة هـى  لم تأِت نصرة شعب اهللا :٥ع

: 

 .شرور األعداء فى عبادة األوثان والشهوات الشريرة -١

 .وعود اهللا لآلباء إبراهيم وٕاسحق ويعقوب -٢

 

 .تعبير مجازى يعنى عنيد ومقاوم وغير طائع: صلب الرقبة  :٦ع

هللا بطــــول أناتــــه يحــــتملهم لــــئال يتكبــــر شــــعب اهللا، يــــذكرهم بعنــــادهم وتمــــردهم عليــــه، ولكــــن ا

والخالصـــة أنهـــم يســـقطون فـــى الشـــر مثـــل . فألنهـــم مؤمنـــون بـــه، يرجعـــون إليـــه. ويـــدعوهم للتوبـــة

 .األعداء ولكن ُتميزهم هو إيمانهم باهللا وقوته العاملة فيهم

 
 ):۲٤-۷ع(أمثلة لعصيان شعب هللا )  ۲(

ِمَن اليَـْوِم الِذي َخَرْجَت ِفيِه ِمْن َأْرِض . ي البَـرِّيَّةِ ال تـَْنَس َكْيَف َأْسَخْطَت الرَّبَّ ِإلَهَك فِ . اُذُْكرْ «٧
َحتَّى ِفي ُحورِيَب َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ فـََغِضَب الرَّبُّ ٨. ِمْصَر َحتَّى أَتـَْيُتْم ِإلى َهَذا الَمَكاِن ُكْنُتْم تـَُقاِوُموَن الرَّبَّ 

ِآلُخَذ لْوَحِي الَحَجِر لْوَحِي الَعْهِد الِذي َقطََعُه الرَّبُّ َمَعُكْم  ِحيَن َصِعْدُت ِإلى الَجَبلِ ٩. َعلْيُكْم ِلُيِبيدَُكمْ 
َوَأْعطَاِنَي الرَّبُّ لْوَحِي ١٠. َأَقْمُت ِفي الَجَبِل َأْربَِعيَن نـََهارًا َوَأْربَِعيَن لْيلًة ال آُكُل ُخْبزًا َوال َأْشَرُب َماءً 

َعلْيِهَما ِمْثُل َجِميِع الَكِلَماِت الِتي َكلَمُكْم ِبَها الرَّبُّ ِفي الَجَبِل ِمْن َوَسِط الَحَجِر الَمْكُتوبـَْيِن بِِإْصِبِع اِهللا وَ 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٠٦γ 

َوِفي ِنَهايَِة اَألْربَِعيَن نـََهارًا َواَألْربَِعيَن لْيلًة لمَّا َأْعطَاِنَي الرَّبُّ لْوَحِي الَحَجِر ١١. النَّاِر ِفي يـَْوِم اِالْجِتَماعِ 
. ُقِم اْنِزل َعاِجًال ِمْن ُهَنا ألَنَُّه َقْد َفَسَد َشْعُبَك الِذي َأْخَرْجَتُه ِمْن ِمْصرَ : قَال الرَّبُّ ِلي١٢لْوَحِي الَعْهِد 

ُفِسِهْم ِتْمثَاًال َمْسُبوكاً . زَاُغوا َسرِيعًا َعِن الطَّرِيِق الِتي َأْوَصْيتُـُهمْ  رَأَْيُت َهَذا : َوَقال الرَّبُّ ِلي١٣. َصنَـُعوا ألَنـْ
أُتْـرُْكِني فَأُبِيَدُهْم َوَأْمُحَو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماِء َوَأْجَعلَك ١٤. ْعَب َوِإَذا ُهَو َشْعٌب ُصلُب الرَّقـََبةِ الشَّ 

ُهمْ  . ِفي َيَديَّ  فَاْنَصَرْفُت َونـََزلُت ِمَن الَجَبِل َوالَجَبُل َيْشَتِعُل بِالنَّاِر َولْوَحا الَعْهدِ ١٥. َشْعبًا َأْعَظَم َوَأْكثـََر ِمنـْ
ُفِسُكْم ِعْجًال َمْسُبوكًا َوزُْغُتمْ «١٦ ُتْم َقْد َأْخطَْأُتْم ِإلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم َوَصنَـْعُتْم ألَنـْ  َسرِيعًا َعِن فـََنَظْرُت َوِإَذا أَنـْ

. وََكسَّْرتـُُهَما َأَماَم َأْعُيِنُكمْ  فََأَخْذُت اللْوَحْيِن َوَطَرْحتُـُهَما ِمْن َيَديَّ ١٧. الطَّرِيِق الِتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّ 
ْن َأْجِل ُكلِّ ثُمَّ َسَقْطُت َأَماَم الرَّبِّ َكاَألوَِّل َأْربَِعيَن نـََهارًا َوَأْربَِعيَن لْيلًة ال آُكُل ُخْبزًا َوال َأْشَرُب َماًء مِ ١٨

َغاظَِتهِ َخطَايَاُكُم الِتي َأْخطَْأُتْم ِبَها بَِعَمِلُكُم الشَّرَّ َأَماَم الرَّ  ألَنِّي َفزِْعُت ِمَن الَغَضِب َوالَغْيِظ الِذي ١٩. بِّ ِإلِ
َوَعلى َهاُروَن َغِضَب الرَّبُّ ِجّدًا ٢٠. َفَسِمَع ِلَي الرَّبُّ تِلَك الَمرََّة أَْيضاً . َسِخطَُه الرَّبُّ َعلْيُكْم لُِيِبيدَُكمْ 

َوَأمَّا َخِطيَُّتُكُم الِعْجُل الِذي َصنَـْعُتُموُه ٢١. ي َذِلَك الَوْقتِ َفَصلْيُت أَْيضًا ِمْن َأْجِل َهاُروَن فِ . لُِيِبيَدهُ 
ُتُه بِالنَّاِر َوَرَضْضُتُه َوَطَحْنُتُه َجيِّدًا َحتَّى نَِعَم َكالُغَبارِ  ُثمَّ َطَرْحُت ُغَبارَُه ِفي النـَّْهِر الُمْنَحِدِر . فََأَخْذتُُه َوَأْحَرقـْ

َة َوقـَبَـُروَت َهتََّأَوَة َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ َوِفي تـَْبعِ «٢٢. ِمَن الَجَبلِ  َوِحيَن َأْرَسلُكُم الرَّبُّ ِمْن قَاِدَش ٢٣. يَرَة َوَمسَّ
ُقوُه َولْم َتْسَمُعوا : بـَْرنِيَع قَاِئالً  اْصَعُدوا اْمَتِلُكوا اَألْرَض الِتي َأْعطَْيُتُكْم َعَصْيُتْم قـَْول الرَّبِّ ِإلِهُكْم َولْم ُتَصدِّ

ُتُكمْ ٢٤. ِلهِ ِلَقوْ   .َقْد ُكْنُتْم تـَْعُصوَن الرَّبَّ ُمْنُذ يـَْوَم َعَرفـْ

 

 .أغضبت الرب: أسخطت الرب  :۷ع

فأثاروا غضبه عليهم مرات كثيرة طوال رحلتهم فى بريـة  ،ينبههم اهللا إلى تكرار عصيانهم له

 .سيناء

 

لــيهم وأراد فغضــب اهللا ع ،)٤: ٣٢خــر(يــذكرهم بعبــادتهم للعجــل الــذهبى فــى حوريــب  :۸ع

 .أن يبيدهم وقتل الكثيرين منهم بيد موسى

 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٠٧γ 

ــــذهبى :۱۰، ۹ع ــــة العجــــل ال ــــل ليســــتلم  ،يــــذكرهم بحادث ــــى الجب ــــدما صــــعد موســــى عل عن

الوصـــايا العشـــر المكتوبـــة علـــى لـــوحين مـــن الحجـــر وصـــام هنـــاك أربعـــين يوًمـــا فاســـتلمها مـــن اهللا 

، ١٩خـر(بـل بشـكل نـار عظيمـة قالها عنـد ظهـوره علـى الج ىوهى نفس كلمات اهللا الت .)٣٢خر(

٢٠.( 

 

ـــةً  :۱۲، ۱۱ع ـــة األربعـــين نهـــاًرا واألربعـــين ليل ـــ فـــى نهاي ـــال الـــرب ل ـــزل بســـرعة ألن ـق ه إن

 .عب خالف الوصية وصنعوا تمثاًال ذهبًيا لعجل وعبدوهشال

 

وهـذا . لعـل موسـى قـد سـجد أمـام اهللا وبـدأ يتشـفع فـى شـعبه: أتركنى فأبيـدهم  :۱٥-۱۳ع

 .نة موسى والشعب عند اهللايدل أيًضا على مكا

أراد الرب أن يهلك الشعب جزاء عصيانه للوصية وتمرده عليه، وقد وضح تماًما أنـه شـعب 

عنيــد ومقــاوم، وطلــب مــن موســى أال يتمســك بهــم ألنــه سيقضــى علــيهم تماًمــا كأمــة، وســيوجد مــن 

 .ثم نزل موسى من الجبل وفى يديه لوحا العهد. نسل موسى شعب آخر أفضل منهم

 

ْرك الشـــعب هللا وعبـــادتهم للعجـــل الـــذهبى، غضـــب جـــًدا عنـــدما رأى موســـى تَـــ :۱۷، ۱٦ع

 .فانكسرا ،وطرح لوحى الشريعة

 

أى كمـــا تضـــرع مـــن أجلهـــم أول مـــرة عنـــدما أمـــره الـــرب أن ينـــزل ويـــرى : كـــاألول  :۱۸ع

 ).١١: ٣٢خر(الشعب وقد عملوا ألنفسهم تمثاًال منحوًتا 

ليلــة أخــرى كالســابق، متضــرًعا أمــام الــرب  ٤٠ًرا ونهــا ٤٠ســجد موســى صــائًما أمــام الــرب 

 .لكى يغفر خطية الشعب

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٠٨γ 

ه ـفاسـتجاب لـ ،ارتعب موسى من غضب اهللا على شعبه، وتوسل إليـه أن يسـامحهم :۱۹ع

 .وهذا يبين أهمية الشفاعة. اهللا

: ٣٢خـر(ى ـل الذهبـنع لهم العجـإذ ص ،ا الشتراك هارون مع الشعب فى خطأهنظرً  :۲۰ع

غضــب منــه الــرب وقــرر إهالكــه، ولكــن هنـا أيًضــا قبــل الــرب شــفاعة موســى ولــم يهلــك  فقـد ،)٢١

 .هارون

 

 .سحق: رضض  :۲۱ع

 .)٦: ١٧خر(النبع الخارج من الصخرة التى ضربها فى رفيديم: النهر المنحدر من الجبل

أخذ موسـى التمثـال الـذهبى للعجـل الـذى صـنعوه وأحرقـه بالنـار وسـحقه وطحنـه حتـى صـار 

وتحطـيم العجـل هـو إعـالن . التراب، ثم ألقاه فـى النهـر النـازل مـن الجبـل فـى ذلـك المكـانناعًما ك

بضرورة التخلص من الخطية وتحطيمها، وشـرب الشـعب مـن المـاء الممـزوج بالغبـار ليعلمـوا أنهـم 

 .شربوا اإلثم كالماء

 

ن أى احتـراق وهـى موضـع فـى بريـة فـاران وأول مكـان ذكـر بعـد رحـيلهم مـ: تبعيرة  :۲۲ع

 .)٨، ٤خريطة ( سيناء

وهـو بـالقرب ) ٧: ١٧خـر(ا مريبـة ًضـأى تجربـة وهـى مكـان فـى بريـة سـين يـدعى أي: مسة 

 .من رفيديم التى فى وادى فيران

أى قبــور الشــهوة وهــى مكــان شــمال جبــل حوريــب، فــى جنــوب شــبه جزيــرة : قبــروت هتــأوة 

 .سيناء وهو المكان الذى دفن فيه المتذمرون

جـــاز بعــض المواقــف المخزيـــة األخــرى التــى حـــدثت مــن الشــعب خـــالل أورد موســى هنــا بإي

 .رحلته الطويلة فى صحراء سيناء

تذمر الشعب وكان كثير الشكوى، فغضب الـرب واشـتعلت فـيهم ) ٣-١: ١١عد(ففى تبعيرة 

 . النار وأحرقت طرف المكان المقيمين فيه فصلى موسى إلى اهللا فخمدت النار



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٠٩γ 

لمـاذا تجربـون "الشعب موسى من أجل الماء فقال لهم  حيث خاصم) ٧: ١٧خر(وفى مسة 

 .وضرب الصخرة فخرج منها الماء ليشرب الشعب" الرب

فخرجـت ريـح مـن قبـل " من يطعمنا لحًما: "تذمر الشعب قائلين ) ١١عد(وفى قبروت هتأوه 

مــن البحــر وألقتهــا فــى المكــان الــذى يعســكر فيــه الشــعب، وٕاذ كــان ) ســمان(الــرب وســاقت ســلوى 

 .حم بين أسنانهم ضربهم الرب ضربة عظيمة، وهناك دفن القوم الذين اشتهوا اللحمالل

 

وفــى قــادش برنيــع، هنــاك لــم يصــدقوا الــرب ولــم يســمعوا لقولــه حــين طلــب مــنهم أن  :۲۳ع

ألنهـــم خـــافوا مـــن كـــالم الجواســـيس الـــذين عـــادوا مـــن  ،يتهيـــأوا المـــتالك األرض فيقومـــوا ويحـــاربوا

ال تخـافوا وال : "أن يهـاجموا سـكان األرض رغـم أن اهللا طمـأنهم قـائًال تجسس األرض، فلم يشاءوا 

ثـم أخطـأوا ثانيـة عنـدما قـرروا أن يحــاربوا ". ال ترهبـوا وال تخـافوا مـنهم: "وقـال لهـم موسـى " ترتعبـوا

 ".ال تصعدوا وال تحاربوا"بينما قال الرب لهم 

 

واستشــهاده  ،الرحلــةعلــم موســى أنهــم شــعب عاصــى مــن واقــع مالزمتــه لهــم طــوال  :۲٤ع

باألحداث والمخالفات واألخطاء التى ارتكبوها تجاه الـرب منـذ تـولى قيـادتهم بـدًءا مـن الخـروج مـن 

 .وواجههم بحكمه هذا عليهم ،مصر

  دون الدخول فى تفاصيلها جيد أن تتذكر خطاياك التى اعترفت بها وسامحك اهللا عنها
اهللا قد غفر لك خطاياك ولكنه ينتظر محبتك ٕان كان و . حتى تتضع أمام اهللا وتجاهد بحماس

وجّديتك فى الجهاد الروحى، وهذا سيجعلك تشفق على الخطاة فال تدينهم بل تسندهم 
 .بمحبتك

 
 ):۲۹-۲٥ع(شفاعة موسى فى الشعب )  ۳(

. نَّ الرَّبَّ قَال ِإنَُّه يـُْهِلُكُكمْ َفَسَقْطُت َأَماَم الرَّبِّ اَألْربَِعيَن نـََهارًا َواَألْربَِعيَن لْيلًة الِتي َسَقْطتُـَها ألَ «٢٥
َتُه بَِعَظَمِتَك الِذي َأْخَرْجَتُه ِمْن : َوَصلْيُت لِلرَّبِّ ٢٦ يَا َسيُِّد الرَّبُّ ال تـُْهِلْك َشْعَبَك َوِميَراَثَك الِذي َفَديـْ



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤١٠γ 

َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ ٢٧. ِمْصَر بَِيٍد َشِديَدةٍ  ال تَلَتِفْت ِإلى َغالَظِة َهَذا الشَّْعِب َوِإْثِمِه  .اُذُْكْر َعِبيَدَك ِإبـْ
َها٢٨َوَخِطيَِّتِه  َألْجِل َأنَّ الرَّبَّ لْم يـَْقِدْر َأْن يُْدِخلُهُم اَألْرَض الِتي  : ِلَئال تـَُقول اَألْرُض الِتي َأْخَرْجتَـَنا ِمنـْ

َغَضُهْم َأْخَرَجُهْم لِيُ  َها َوَألْجِل أَنَُّه أَبـْ َوُهْم َشْعُبَك َوِميَراُثَك الِذي َأْخَرْجَتُه ٢٩. ِميتَـُهْم ِفي البَـرِّيَّةِ َكلَمُهْم َعنـْ
 .»بُِقوَِّتَك الَعِظيَمِة َوِبِذرَاِعَك الرَِّفيَعةِ 

 

ليلة ليتشفع فى الشعب لئال يهلكهم الـرب،  ٤٠يوًما و ٤٠سجد موسى للرب  :۲٦، ۲٥ع
يـده ألنـه شـعبه الـذى تبنـاه واقتنـاه لنفسـه وصلى إلى الـرب طالًبـا منـه أن يصـفح عـن الشـعب وال يب

 .وأخرجه من مصر بقدرته الفائقة
 
وطلــب مــن الــرب أن يتغاضــى عــن . تشــفع موســى باآلبــاء إبــراهيم وٕاســحق ويعقــوب :۲۷ع

 .قساوة هذا الشعب وعصيانه وخطيته
 
صـلى موســى إلــى الـرب قــائًال ليتــك يـا رب تصــفح عــنهم حتـى ال يتشــفى فــيهم بقيــة  :۲۸ع
بـــررون ســـبب إبادتـــك لهـــم علـــى أنـــه عـــدم قـــدرة منـــك أن تجعلهـــم ينتصـــرون علـــى شـــعوب األمــم في

 .األرض التى وعدتهم بها، وألنك كرهت شعبك فقررت أن تفنيهم فى الصحراء
 
ويكمل موسى صالته قائًال أنه رغم أن الشعب أخطـأ لكـن ليتـك يـا اهللا تنظـر إلـيهم  :۲۹ع

الـذين تحننـت علـيهم فـى السـابق لمـا صـرخوا إليـك  بعين األبوة وتصفح عنهم، فهـم شـعبك وأبنـاؤك
 .من ذل العبودية فأخرجتهم بقوتك الجبارة وقدرتك العظيمة

 فتذلل أمامه باتضاع فيسامحك عن كل خطية . إن حنان اهللا عجيب ويفوق كل تصور
 .ويرفعها عنك، وتشفع بقديسيه فيسندونك وتتمتع بشركة حب معهم وبعمل اهللا فيك



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٤١١γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 محبة اهللا لشعبه ومخافتهم له

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(اللوحان الجديدان )  ۱(

اْنَحْت لَك لْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثل اَألوَّلْيِن َواْصَعْد ِإليَّ ِإلى : ِفي َذِلَك الَوْقِت قَال ِلَي الرَّبُّ «١
ْكُتُب َعلى اللْوَحْيِن الَكِلَماِت الِتي َكاَنْت َعلى اللْوَحْيِن اَألوَّلْيِن فَأَ ٢. الَجَبِل َواْصَنْع لَك تَابُوتًا ِمْن َخَشبٍ 

َفَصنَـْعُت تَابُوتًا ِمْن َخَشِب السَّْنِط َوَنَحتُّ لْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ٣. اللَذْيِن َكَسْرتـَُهَما َوَتَضُعُهَما ِفي التَّاُبوتِ 
َفَكَتَب َعلى اللْوَحْيِن ِمْثل الِكَتابَِة اُألولى ٤. َواللْوَحاِن ِفي َيِديِمْثل اَألوَّلْيِن َوَصِعْدُت ِإلى الَجَبِل 

الرَّبُّ الَكِلَماِت الَعَشَر الِتي َكلَمُكْم ِبَها الرَّبُّ ِفي الَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر ِفي يـَْوِم اِالْجِتَماِع َوَأْعطَاِنَي 
الَجَبِل َوَوَضْعُت اللْوَحْيِن ِفي التَّاُبوِت الِذي َصنَـْعُت َفَكانَا ُهَناَك َكَما ُثمَّ اْنَصَرْفُت َونـََزلُت ِمَن ٥. ِإيَّاَها

 .َأَمَرِنَي الرَّبُّ 

 
طلب اهللا من موسـى أن يصـنع لـوحين جديـدين مـن الحجـر، ألن موسـى كـان قـد  :۲، ۱ع

ما موسـى عهضـر اللوحين األولين، ويصعد على الجبل ليكتب اهللا عليهما الوصـايا العشـر ثـم يكسّ 
 .فى تابوت العهد الذى أمره اهللا أن يصنعه

 
 .ثقيل وصلب ال يسوس هالشجر خشبمن نوع : السنط  :۳ع
ـــ ونحـــت لـــوحين مـــن حجـــر  ،ذ موســـى تعليمـــات الـــرب وصـــنع التـــابوت مـــن خشـــب الســـنطنّف

وصعد إلى الجبل ومعه  ،تعبيًرا عن غضبه من الشعب ،للوحين اللذين كسرهما من قبللمطابقين 
 .ناللوحا
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كتب اهللا الوصايا العشر على لوحى الحجر الجديـدين وهـى نفـس الوصـايا التـى قالهـا  :٤ع
 ).١٧: ١٩خر(يوم ظهر على الجبل بشكل نار أمام كل الشعب 

 
ووضــع اللــوحين فــى تــابوت العهــد  ،انصــرف موســى مــن أمــام الــرب ونــزل مــن الجبــل :٥ع

وهنـاك رأى آخـر وهـو  .)١٠: ٢٥خـر(الذى صـنعه بصـلئيل قبـل بـاقى محتويـات خيمـة االجتمـاع 
ــ اأن موســى قــد صــنع تابوًتــ وضــع فيــه اللــوحين إلــى أن يــتم عمــل تــابوت العهــد وكــل  اخشــبًيا مؤقًت

 .محتويات الخيمة

  اهللا فـى محبتــه مســتعد أن يغفــر خطايــاك ويجــّدد عهــوده معــك ويعيــد كلماتــه عليــك لتحيــا

 .أ من جديدفال تهمل صوته بل اظهر محبتك وتجاوب معه وابد. بها

 
 ):۹-٦ع(موت هارون وإفراز سبط الوى  )  ۲(

َفَكَهَن . ُهَناَك َماَت َهاُروُن َوُهَناَك ُدِفنَ . َوبـَُنو ِإْسَرائِيل اْرَتَحُلوا ِمْن آبَاِر بَِني يـَْعَقاَن ِإلى ُموِسيرَ (٦

ُنُه ِعَوضًا َعْنهُ  َهاِر َماءٍ ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُلوا ِإلى الِجْدَجا٧. أَِلَعازَاُر ابـْ  . ِد َوِمَن الِجْدَجاِد ِإلى ُيْطَباَت َأْرِض أَنـْ

َرَز الرَّبُّ ِسْبَط الِوي ِلَيْحِمُلوا تَاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ َولَِيِقُفوا َأَماَم الرَّبِّ ِلَيخْ ٨ ِدُموُه ِفي َذِلَك الَوْقِت َأفـْ

الرَّبُّ ُهَو . لْم َيُكْن ِلالِوي ِقْسٌم َوال َنِصيٌب َمَع ِإْخَوتِهِ  َألْجِل َذِلكَ ٩. َويـَُبارُِكوا بِاْسِمِه ِإلى َهَذا اليَـْومِ 

 ).َنِصيُبُه َكَما َكلَمُه الرَّبُّ ِإلُهكَ 
 
بنـى يعقـان اسـم قبيلـة مـن نسـل سـعير، أطلـق اسـمهم علـى المكـان : آبار بنى يعقان  :٦ع

 .كم إلى الشمال الشرقى من قادش برنيع ٢٠الذى يقع على مسافة 
ربما كانت هى وادى هرونية، وتقع جنوب جبل هور وقريبة جًدا منه وشمال آبار  :موسير 

 .)١٦خريطة ( بنى يعقان
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 )١٦(خريطة 
 :وهى  ٧، ٦أعداد  ١٠خريطة تبين المواقع المذكورة فى ص
 يطبات –الجدجود  –موسير –بنى يعقان 

قــين حالًيــا وهــى تقــع جميًعــا فــى المنطقــة وهــذه المواقــع أماكنهــا غيــر محــددة علــى وجــه الي
 .المحصورة بين الطرف الشمالى لخليج العقبة وبين جبل هور شماالً 
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 ،رهم موســى أنهــم أثنــاء رحلـتهم فــى الصــحراء عنــدما عبــروا علـى منطقــة آبــار بنــى يعقــانذّكـ
ــ ى ووصــلوا إلــى منطقــة موســير التــى بجــوار جبــل هــور، مــات هــارون هنــاك فخلفــه ابنــه ألعــازار ف

 .رئاسة الكهنوت
 
 .منطقة شمال خليج العقبة: الجدجود  :۷ع
كـم جنـوب غـرب مينـاء إيـالت، علـى الشـاطئ ٩يظن أنها طابه الحالية، على بعـد : بات يط

 .الغربى للبحر األحمر
، انتقـل الشـعب إلـى مكـانين آخـرين همـا الجـدجود )جبـل هـور(بعد موت هارون فـى موسـير 

 .ياه كثيرةويطبات، واألخيرة بها مصادر م
 
وعلـى وجـه التحديـد فـى حوريـب، أعطـوا تفاصـيل تكـريس سـبط  ،حين كانوا فى سيناء :۸ع

رون، أمــا الالويــون فقــد أســند اوكــان الكهنـوت مقصــوًرا علــى بنــى هـ. الوى لخدمـة خيمــة االجتمــاع
 :إليهم اآلتى 

 .حمل تابوت العهد بواسطة القهاتيين وهم إحدى عشائر الالويين -١
 .الرب ليخدموه كمساعدين للكهنةأن يقفوا أمام  -٢
 .مباركة اهللا وتسبيح اسمه القدوس فى بيته -٣

أ مـــع أخيـــه شـــمعون فـــى حادثـــة شـــكيم بقتـــل رجـــال هـــذه القبيلـــة رغـــم أن الوى كـــان قـــد أخطـــ
، لكــن نســله أطــاع اهللا وظهــرت غيــرتهم فــى مســاعدة موســى لقتــل المتمــردين )٣١، ٣٠: ٣٤تــك(

 .فكّرسهم اهللا لخدمته) ٢٩-٢٦: ٣٢خر( الذين أصروا على عبادة العجل الذهبى
 
كانت تعليمات الرب هى عدم تخصـيص نصـيب مـن األرض لسـبط الوى عنـد تقسـيم  :۹ع

سـون لخدمـة الـرب فلـيس لـديهم وقـت لقضـائه فـى األعمـال وذلـك ألنهـم مكرّ . األرض بين األسـباط
بائح والعشــور ومــا مــن المحرقــات والــذ اص لهــم الــرب نصــيبً الدنيويــة الالزمــة للمعيشــة؛ لــذلك خّصــ

يقـول ) ٢٧: ١٤ص(، وفـى )١٢، ١١: عـد(يقدمه الشعب من تقدمات ومن نذور ينـذرونها للـرب 
ال تتركـه ألنــه لــيس لــه ) فــى مــدنك(والــالوى الــذى فـى أبوابــك : "الـرب للشــعب عنــدما ينفـق ويأكــل 

 ".قسم وال نصيب معك
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قســم وال نصــيب مــع  ال يكــون للكهنــة الالويــين كــل ســبط الوى) "٢، ١: ١٨ص(أيًضــا فــى 
إًذا ". الرب هو نصـيبه. يأكلون وقائد الرب ونصيبه فال يكون له نصيب فى وسط إخوته. إسرائيل

 .فالمقصود من أن الرب هو نصيبه هو ما يخصص لهم من وقائد للرب وتقدمات الشعب
  ًســا كــل وقتــك هللا مثــل ســبط الوى، فعلــى األقــل كــرِّس قلبــك أى يصــبح ــم تكــن مكرِّ إن ل

تعمل كل شئ من أجله وإلرضائه وتتوب عن خطاياك التى تغضبه .. ك واضًحا وهو اهللا هدف
 .حتى تتفرغ لتسبيحه وتمجيده

 
 ):۱۱، ۱۰ع(قبول شفاعة موسى )  ۳(

لَك الَمرََّة َوَسِمَع الرَّبُّ ِلي تِ . َوأَنَا َمَكْثُت ِفي الَجَبِل َكاألَيَّاِم اُألولى َأْربَِعيَن نـََهارًا َوَأْربَِعيَن لْيلةً «١٠
ُقِم اْذَهْب ِلِالْرِتَحاِل َأَماَم الشَّْعِب فـََيْدُخُلوا : ثُمَّ قَال ِلَي الرَّبُّ ١١. أَْيضًا َولْم َيَشِإ الرَّبُّ َأْن يـُْهِلَككَ 

 .َوَيْمَتِلُكوا اَألْرَض الِتي َحلْفُت ِآلبَاِئِهْم َأْن ُأْعِطيَـُهمْ 

 
وهـى قصـة ) ٥-١ع(ة التـى أعـاد ذكرهـا مـن يعود هنـا موسـى إلـى القصـة األساسـي :۱۰ع

حــين قبــل الــرب  ليلــةً  ٤٠نهــاًرا و ٤٠فــى الجبــل للمــرة الثانيــة  فيقــول أنــه ظــلّ  ،أخــذ لــوحى الشــريعة
 .شفاعته وعفى عن الشعب

 
ثـــم أمـــره الـــرب باالرتحـــال وقيـــادة الشـــعب للـــدخول وامـــتالك األرض التـــى وعـــد بهـــا  :۱۱ع
 .آباءهم

 ـــد أطلـــب مـــن اهللا ألجـــل كـــل الم ـــدين مهمـــا كـــانوا رافضـــين اهللا، فهـــو يري تضـــايقين والبعي

 .خالص الكل ويفرح بصالتك من أجلهم
 
 ):۲۲-۱۲ع(مخافة هللا وطاعته )  ٤(

فَاآلَن يَا ِإْسَرائِيُل َماَذا َيْطُلُب ِمْنَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإال َأْن تـَتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك لَِتْسُلَك ِفي ُكلِّ «١٢
َوَتْحَفَظ َوَصايَا الرَّبِّ َوفـََراِئَضُه الِتي أَنَا ١٣ِحبَُّه َوتـَْعُبَد الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ قَلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك طُُرِقِه َوتُ 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤١٦γ 

. َما ِفيَهاُهَوَذا لِلرَّبِّ ِإلِهَك السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَواِت َواَألْرُض وَُكلُّ ١٤. ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم ِلَخْيِركَ 
ُتْم فـَْوَق ١٥ َجِميِع َولِكنَّ الرَّبَّ ِإنََّما الَتَصَق بِآبَاِئَك لُِيِحبـَُّهْم فَاْخَتاَر ِمْن بـَْعِدِهْم َنْسلُهُم الِذي ُهَو أَنـْ

َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُهَو ١٧. فَاْخِتُنوا ُغْرلَة قـُُلوِبُكْم َوال ُتَصلُِّبوا رِقَاَبُكْم بـَْعدُ ١٦. الشُُّعوِب َكَما ِفي َهَذا اليَـْومِ 
 ًة ِإلُه اآلِلَهِة َوَربُّ اَألْربَاِب اِإللُه الَعِظيُم الَجبَّاُر الَمِهيُب الِذي ال يَْأُخُذ بِالُوُجوِه َوال يـَْقَبُل َرْشوَ 

فََأِحبُّوا الَغرِيَب ألَنَُّكْم ُكْنُتْم ١٩. اً الصَّاِنُع َحقَّ الَيِتيِم َواَألْرَملِة َوالُمِحبُّ الَغرِيَب لِيُـْعِطَيُه َطَعامًا َوِلَباس١٨
ُهَو َفْخُرَك َوُهَو ٢١. ِإيَّاُه تـَْعُبُد َوِبِه تَلَتِصُق َوبِاْسِمِه َتْحِلفُ . الرَّبَّ ِإلَهَك تـَتَِّقي٢٠. ُغَربَاَء ِفي َأْرِض ِمْصرَ 

َناكَ ِإلُهَك الِذي َصَنَع َمَعَك تِلَك الَعظَاِئَم َوالَمَخاِوَف الِتي أَبْ  َسْبِعيَن نـَْفسًا نـََزل آبَاُؤَك ِإلى ٢٢. َصَرتْـَها َعيـْ
 .»ِمْصَر َواآلَن َقْد َجَعلَك الرَّبُّ ِإلُهَك َكُنُجوِم السََّماِء ِفي الَكثْـَرةِ 

 
بعـــد أن أظهـــر اهللا رعايتـــه وغفرانـــه لشـــعبه، يطـــالبهم بمـــا يلـــى ليســـتمروا فـــى التمتـــع  :۱۲ع
 :برعايته 
 .يبتعدون عن عبادة األوثان وكل شر مخافة اهللا التى تجعلهم -١
 .طاعة وصاياه وأوامره التى أعلنها لموسى -٢
 .محبته وشكره واالرتباط به -٣
 .عبادته حسبما أوضح لموسى بالذبائح والصلوات والتطهيرات المختلفة -٤
 
علــى شــعبه بـل هــو نعمــة اهللا  حفـظ الوصــايا والفــرائص لـيس حمــًال ثقــيًال يضـعه اهللا :۱۳ع

فتهبهم سالًما داخلًيا ونجاًحـا فـى معـامالتهم وبركـات كثيـرة ينالونهـا مـن أجـل  ،لصالح وخير شعبه
 .رضا اهللا عنهم

 
يظهر موسى نعمة اهللا خالق السموات واألرض وكل ما فيهما، كيف بمحبته  :۱٥، ۱٤ع

ـــزهم برعايتـــه لهـــم ألجـــل إيمـــان اآلبـــاء بـــه واســـتعداد األبنـــاء نســـلهم أن  اختـــار شـــعب إســـرائيل وميَّ
 .يطيعوه
 
الختان هو قطع جزء من لحم اإلنسان أمر به اهللا رمًزا لقطع : اختنوا غرلة قلوبكم  :۱٦ع

 .وختان القلب هنا يقصد به تنقية القلب من الخطية ليحيا هللا. الخطية والميول الشريرة



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٤١٧γ 

 . تصلب الرقبة يعنى العناد الشديد ومقاومة اهللا: بوا رقابكم ال تصلّ 
 .هم من الشر وعدم التمرد والعناد معه بل طاعة وصاياهيطالبهم اهللا بتنقية قلوب

 
 .ال يحابى أحًدا حتى لو كان ذا مركز: ال يأخذوا بالوجوه  :۱۷ع

تبـره البشـر مـن آلهـة عأى كـل مـا ي ،يظهر استحقاق اهللا لطاعة شـعبه أنـه فـوق جميـع اآللهـة
لبحــر األحمــر ظهــرت قوتــه فــى ضــرب آلهــة المصــريين بالضــربات العشــر وشــقه لوقــد ورؤســاء، 

باإلضافة إلى عدله، فال يحابى أحًدا مثلما يفعل البشر أو يعوج القضـاء بأخـذه رشـوة، ألنـه كامـل 
 .وغير محتاج ألحد

 
يتميز اهللا ليس فقط أنه أقوى من كل اآللهـة، بـل رحـيم أيًضـا ويهـتم بالضـعفاء مثـل  :۱۸ع

 .األرملة واليتيم والغريب ويعطيهم حقوقهم ويرعاهم
 
وهم اهللا الحنــون أن يعطفــوا علــى الغربــاء متــذكرين أنهــم كــانوا غربــاء فــى أرض يــدع :۱۹ع

 .مصر، أى يشعروا بالغرباء ويشفقوا عليهم
   ليتك تهتم بالضـعفاء بكـل نـوع، سـواء الفقـراء أو المرضـى أو كـل مـن يعـانى ضـعًفا فـى

 .كمتذكًرا حنان اهللا ورحمته على ضعف شخصيته، فتحترم الكل وتساندهم وتشجعهم
 

يرتبط بـالرب ويواصـل و ه العبادة الالئقة به ـعلى إسرائيل أن يخشى اهللا، وأن يقدم ل :۲۰ع
 .صلته به وال يرد اسم إله آخر على لسانه حين يقسم

 
 .الضربات العشر التى أرعبت المصريين: العظائم المخاوف  :۲۱ع

يــة دراجــه مــن العبو وعليــه أن يعتــز بــالرب فهــو الــذى قــام باألعمــال الخالصــية المجيــدة إلخ
 .والتى كان الشعب شاهد عيان لها

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤١٨γ 

وقد أوفى اهللا بوعده إلبـراهيم بـأن يجعـل نسـله كنجـوم السـماء فـى الكثـرة بينمـا كـانوا  :۲۲ع
إلــى  –آبــاء األســباط  –مــن البشــر لــم يتجــاوز الســبعين نفًسـا حــين جــاء يعقــوب وأبنــاؤه  قلــيالً  اعـددً 

 .مصر أيام رئاسة يوسف
   كــل فتــرة لــتعلم مــدى مــا صــنع لــك الــرب مــن الخيــر أكثــر ممــا تطلــب أو راجــع حياتــك

 .تفتكر حتى تعيش حياة الشر والفرح الدائم
 
 

 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤١٩γ 

 

 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 جزاء طاعة الوصية وعصيانها

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع( هللادعوة لطاعة )  ۱(

َواْعلُموا اليَـْوَم أَنـِّي ٢. فََأْحِبِب الرَّبَّ ِإلَهَك َواْحَفْظ ُحُقوَقُه َوفـََراِئَضُه َوَأْحَكاَمُه َوَوَصايَاُه ُكل األَيَّامِ «١
ــِديَدَة َوِذرَاَعــُه الرَِّفيَعــَة لْســُت ُأرِيــُد بَِنــيُكُم الــِذي َن لــْم يـَْعرِفُــوا َوال رَُأوا تَْأِديــَب الــرَّبِّ ِإلِهُكــْم َعَظَمَتــُه َويَــَدُه الشَّ

َوالِتــي َعِملَهــا ِبَجــْيِش ِمْصــَر ٤َوآيَاتِــِه َوَصــَنائَِعُه الِتــي َعِملَهــا ِفــي ِمْصــَر بِِفْرَعــْوَن َمِلــِك ِمْصــَر َوِبُكــلِّ َأْرِضــِه ٣
ى َهـَذا ِهْم َوَمَراِكِبِهْم َحْيُث َأطَاَف ِمَياَه َبْحِر ُسوٍف َعلى ُوُجوِهِهْم ِحيَن َسُعوا َورَاءَُكْم فَأَبَاَدُهُم الـرَّبُّ ِإلـِبَخْيلِ 

ــْوِم  ــُتْم ِإلــى َهــَذا الَمَكــاِن ٥اليَـ ــَداثَاَن َوأَبِ ٦َوالِتــي َعِملَهــا لُكــْم ِفــي البَـرِّيَّــِة َحتَّــى ِجْئ ــْي َوالِتــي َعِملَهــا ِب َن يــَراَم ابـْ
ُهَما َمـَع بـُُيوتِِهَمـا َوِخَياِمِهَمـا وَُكـلِّ المَ  َتلَعتـْ ْوُجـوَداِت التَّابَِعـِة أَلِيآَب اْبِن رَُأوبـَْيَن اللَذْيِن فـََتَحِت اَألْرُض فَاَها َوابـْ

 .الرَّبِّ الَعِظيَمِة الِتي َعِملَها َألنَّ َأْعيُـَنُكْم ِهَي الِتي أَْبَصَرْت ُكل َصَناِئعِ ٧. لُهَما ِفي َوْسِط ُكلِّ ِإْسَرائِيل
 
يؤكـــد موســـى علـــى الشـــعب أن يحبـــوا اهللا ويحفظـــوا وصـــاياه، فهـــذا أســـاس اســـتقرارهم : ۱ع

إن كنـتم تحبـوننى فـاحفظوا "وهذا هو نفس ما قاله المسيح . وطمأنينتهم وكل البركات التى ينالونها
 ).١٥: ١٤يو" (وصاياى

 
أقل من عشرين سنة ولكن  الذين كانوا أطفاالً يعلن موسى لسامعيه أنه يقصد : ۲ع

مدركون لألحداث فى مصر، أى الضربات العشر وعبور البحر األحمر ثم كل ما حدث فى برية 
سيناء، ولم يموتوا فى سيناء مع آبائهم الذين رفضوا دخول أرض الميعاد وهم الذين كان عمرهم 

ين ولدوا فى برية سيناء أو الذين كانوا وهو ال يخاطب فى هذ الكالم الذ. أكثر من عشرين سنة
صغار غير مدركين عند خروجهم من مصر ألنه يتكلم عن أحداث رأوها تظهر  ع وأطفاالً رضّ 

 .جزاء الطاعة أو العصيان



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٢٠γ 

يخاطب موسى َمن رأوا الضربات العشر فى مصر والتى تعلن أنه اإلله الوحيد : ۳ع
 .الواجب الطاعة

 
 .لبحر فوق جيش المصريينطفت وعلت مياه ا: أطاف : ٤ع

 .ذكّرهم بعقابه للمصريين الذين خرجوا وراء شعب اهللا وغرقوا فى البحر األحمر
 
مثل عقابه لداثان وأبيرام  ،رهم موسى أيًضا بأعمال اهللا معهم فى برية سيناءيذكّ : ۷-٥ع

ن لذين من سبط رأوبين ومن معهما الذين اشتركوا مع قورح فى التذمر على موسى وهارو لا
 . ، فانشقت األرض وابتلعتهم هم وعائالتهم وممتلكاتهم)١٦عد(النفرادهما بالكهنوت 

 .وال يعصوه هكل أعمال اهللا هذه رأوها بعيونهم وبالتالى ينبغى أن يطيعوا وصايا
  ر عقــاب األشــرار ونهــايتهم ينبهنــا لالبتعــاد عــن الخطيــة التــى تبــدو جذابــة ولكنهــا شــريرة َذكُ تَــ

 .يفعلها، فيجعلنا هذا نبتعد عن كل ما يؤدى إليهاجًدا وتهلك من 
 

 ):۱۷-۸ع(خيرات أرض الميعاد )  ۲(

ُتْم فَاْحَفُظوا ُكل الَوَصايَا الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْوَم ِلَتَتَشدَُّدوا َوَتْدُخُلوا َوَتْمَتِلُكوا اَألْرَض الِتي أَ «٨ نـْ
َها لَِتْمَتِلُكوَها  ُتِطيُلوا األَيَّاَم َعلى اَألْرِض الِتي َأْقَسَم الرَّبُّ ِآلبَاِئُكْم َأْن يـُْعِطيَـَها لُهْم َولِ ٩َعاِبُروَن ِإليـْ

َها لَِتْمَتِلَكَها لْيَسْت ِمْثل َأْرِض ١٠. َولَِنْسِلِهْم َأْرٌض َتِفيُض لَبنًا َوَعَسالً  َألنَّ اَألْرَض الِتي أَْنَت َداِخٌل ِإليـْ
هَ  َبل ِهَي َأْرُض ِجَباٍل ١١. ا َحْيُث ُكْنَت تـَْزرَُع َزْرَعَك َوَتْسِقيِه ِبرِْجِلَك َكُبْسَتاِن بـُُقولٍ ِمْصَر الِتي َخَرْجَت ِمنـْ

َها َداِئمًا ِمْن . َأْرٌض يـَْعَتِني ِبَها الرَّبُّ ِإلُهكَ ١٢. ِمْن َمَطِر السََّماِء َتْشَرُب َماءً . َوبَِقاعٍ  َنا الرَّبِّ ِإلِهَك َعليـْ َعيـْ
َنِة ِإلى آِخِرَهاَأوَِّل ال فَِإَذا َسِمْعُتْم ِلَوَصايَاَي الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْوَم لُِتِحبُّوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم «١٣. سَّ

ُفِسُكْم  فـََتْجَمُع . رَ الُمَبكَِّر َوالُمَتَأخِّ : ُأْعِطي َمَطَر َأْرِضُكْم ِفي ِحيِنهِ ١٤َوتـَْعُبُدوُه ِمْن ُكلِّ قـُُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ أَنـْ
َتْأُكُل أَْنَت َوَتْشَبعُ ١٥. ِحْنطََتَك َوَخْمَرَك َوزَيـَْتكَ   . َوُأْعِطي لِبَـَهاِئِمَك ُعْشبًا ِفي َحْقِلَك فـَ

َغِوَي قـُُلوُبُكْم فـََتزِيُغوا َوتـَْعُبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَتْسُجُدوا لَها ١٦ رَّبِّ فـََيْحَمى َغَضُب ال١٧فَاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن تـَنـْ
َتِبيُدوَن َسرِيعًا َعِن اَألْرِض الَجيِّ  َدِة الِتي َعلْيُكْم َويـُْغِلُق السََّماَء َفال َيُكوُن َمَطٌر َوال تـُْعِطي اَألْرُض َغلتَـَها فـَ

 .يـُْعِطيُكُم الرَّبُّ 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٢١γ 

كان الشعب على مشارف أرض الميعاد، فينبههم موسى إلى أهمية طاعة كالم : ۹، ۸ع
األرض الجديدة ويستقروا فيها سنيًنا طويلة ويتمتعوا بخيراتها المرموز إليها باللبن اهللا حتى يتملكوا 

 .والعسل
 
يزيح برجله الطين فيفتح قنوات الرى داخل الحقل وبعد رى : تسقيه برجلك : ۱۲-۱۰ع

 .هذه األحواض يسد القنوات برجله بكمية من الطين لتتحول المياه إلى األحواض التالية ليرويها
 .الوديان: اع البق

يعلن لهم اهللا أن طريقة رى األرض فى مصر تعتمد على مياه النيل التى ترويها بسهولة 
أما فى أرض كنعان فتعتمد معظم الزراعة على مياه األمطار التى . مثل الحقول المزروعة بقوالً 

تفيض بركاته فعندما يطيعونه . يعطيها اهللا فى وقتها مما يجعل الناس يعتمدون على اهللا واهبها
 .من السماء عليهم طوال السنة فتمتلئ بالمزروعات والخيرات

   0"مـن أجمـل عبــارات هـذا السـفر عبــارةT عين�ا ال��رب اله�ك عليه��ا دائم��ا م�ن أول الس��نة ال��ى
فكم يعتنى الرب بنا ويدبر احتياجاتنا ليس فى لحظات معينة فقط بل على مـدى أيـام . "0Tاآخره

هو يعلم جميع احتياجاتنا الماديـة ويوفرهـا لنـا فـى حـين حسـن، ف ،عمرنا كلها على هذه األرض
فليتنا فى صلواتنا نطلب ملكوت اهللا أوًال واثقين من عناية اهللا بنا فهو يعطينـا أكثـر ممـا نطلـب 

 .أو نفتكر
 

فى بداية موسم الزراعة الشتوى أى فى شهر أكتوبر لتنمو : المطر المبكر : ۱٥-۱۳ع
 .البذار

 .قبل الحصاد، أى فى شهر مارس، ليكمل نمو النباتات :المطر المتأخر 
 .نباتات العلف مثل البرسيم: عشًبا 

إذا أطعتم وصايا اهللا، يعطيكم األمطار فى حينها الالزم لنمو النباتات فتحصل على 
كما تنمو نباتات العلف الالزمة لطعام الحيوانات . محاصيل وفيرة من القمح والعنب والزيتون

 .مما يوفر كل األطعمة الالزمة لشعب اهللافتكبر وتسمن 
 
 .تنخدع وتشتهى: تنغوى : ۱۷، ۱٦ع



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٢٢γ 

يحذرهم من عبادة األوثان فيظنوا أنها سبب خيرات أرض كنعان كما تقول الشعوب الوثنية 
فحينئذ يمنع اهللا المطر فتجف األرض وال تعطى محاصيلها ويجوع اإلنسان  ،الساكنة حولهم

 .ويهلك
 
 ):۲٥-۱۸ع(هللا تذكر وصايا )  ۳(

َفَضُعوا َكِلَماِتي َهِذِه َعلى قـُُلوِبُكْم َونـُُفوِسُكْم َواْرُبُطوَها َعالَمًة َعلى أَْيِديُكْم َولَتُكْن َعَصاِئَب «١٨
َوَعلُِّموَها َأْوالدَُكْم ُمَتَكلِِّميَن ِبَها ِحيَن َتْجِلُسوَن ِفي بـُُيوِتُكْم َوِحيَن َتْمُشوَن ِفي الطَّرِيِق ١٩بـَْيَن ُعُيوِنُكْم 

َواِبَك ٢٠. ِحيَن تـََناُموَن َوِحيَن تـَُقوُمونَ وَ  َواِب بـَْيِتَك َوَعلى أَبـْ َها َعلى قـََواِئِم أَبـْ لَِتْكثـَُر أَيَّاُمَك َوأَيَّاُم ٢١َواْكُتبـْ
ألَنَُّه ِإَذا ٢٢. اَألْرضِ َأْوالِدَك َعلى اَألْرِض الِتي َأْقَسَم الرَّبُّ ِآلبَاِئَك َأْن يـُْعِطيَـُهْم ِإيَّاَها َكأَيَّاِم السََّماِء َعلى 

ِفي َجِميِع طُُرِقِه َحِفْظُتْم َجِميَع َهِذِه الَوَصايَا الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها لِتَـْعَمُلوَها ِلُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَتْسُلُكوا 
َترِثُوَن ُشُعوبًا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ِمْنُكمْ  َيْطُرُد الرَّبُّ َجِميَع َهُؤالِء الشُُّعوِب ِمْن َأَماِمُكمْ ٢٣َوتَلَتِصُقوا بِِه  . فـَ

َنانَ . ُكلُّ َمَكاٍن َتُدوُسُه ُبُطوُن َأْقَداِمُكْم َيُكوُن لُكمْ ٢٤ ِمَن نـَْهِر الُفَراِت ِإلى الَبْحِر الَغْرِبيِّ . ِمَن البَـرِّيَِّة َولُبـْ
بُّ ِإلُهُكْم َيْجَعُل َخْشَيَتُكْم َورُْعَبُكْم َعلى ُكلِّ اَألْرِض الرَّ . ال يَِقُف ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهُكمْ ٢٥. َيُكوُن ُتُخُمُكمْ 

 .الِتي َتُدوُسونـََها َكَما َكلَمُكمْ 
 
وهو أهمية تذكر كالم اهللا وترديده ) ٩-٦: ٦ص(يكرر هنا ما ذكره فى : ۲۰-۱۸ع

 .طوال اليوم
 
  .أى إلى األبد والمقصود العمر الطويل: أيام السماء على األرض : ۲۱ع

يهبه العمر الطويل فى أرض  ،يبشره اهللا أنه إذا أطاع الوصية التى يرددها طوال اليوم
 .الميعاد وبعد ذلك الحياة فى األرض الجديدة أى ملكوت السموات

 
يعدهم اهللا إن أحبوه وأطاعوا وصاياه وسلكوا بها، أن يطرد الشعوب الوثنية : ۲۳، ۲۲ع

 .هم رغم أنها شعوب قوية وعظيمةسكان أرض كنعان من أمامهم ويمتلك أرض
كناية عن عدم اضطرارهم للتراجع : كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم : ۲٤ع

 .عن أّية أراضى يستولون عليها



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٢٣γ 

 .البحر األبيض المتوسط: البحر الغربى 
تحفيز وتشجيع لهم من الرب على التقدم لألمام دون خوف من تراجع أو انكسار أمام 

يستولون عليه من أراضى ال يفقدونه، بل يتقدمون باستمرار إلى األمام من انتصار  فما. األعداء
 .إلى انتصار

 :ويحدد لهم الرب حدود األرض الموعود بها لهم كاآلتى 
 .من الجنوب الصحراء أى صحراء سيناء

 .من الشمال جبال لبنان
 .من الشرق نهر الفرات

 .من الغرب البحر األبيض المتوسط
 ).١٧خريطة ) (٤مل١(لم تبلغ إسرائيل هذا المدى إال فى عهد سليمان  :ملحوظة (

 
تذاع أخبار انتصاراتكم و . لن يستطيع أى قائد عسكرى يحاربكم أن يعطل تقدمكم: ۲٥ع

الحاسمة السريعة فى المعارك التى تخوضونها مما يجعل الشعوب الموجودة بالمنطقة تخافكم 
 .وترتعب من لقائكم

  هللا تعطيـــك مهابـــة فـــى أعـــين مـــن حولـــك فيخشـــون اإلســـاءة إليـــك ويحترمـــوا طاعـــة وصـــايا ا
 .كالمك فتكون لك فرصة أن تعلمهم كالم اهللا من خالل سلوكك وكلماتك العادية

 

 ):۳۲-۲٦ع(البركة واللعنة )  ٤(

ُتْم ِلَوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِتي أَنَا البَـرََكُة ِإَذا َسِمعْ ٢٧. أَنَا َواِضٌع َأَماَمُكُم اليَـْوَم بـَرََكًة َولْعَنةً ! اُْنظُرْ «٢٦
َواللْعَنُة ِإَذا لْم َتْسَمُعوا ِلَوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهُكْم َوُزْغُتْم َعِن الطَّرِيِق الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ٢٨. ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْومَ 

َوِإَذا َجاَء ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلى اَألْرِض الِتي أَْنَت ٢٩. اِبَها اليَـْوَم لَِتْذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى لْم تـَْعرُِفوهَ 
َها لَِتْمَتِلَكَها فَاْجَعِل البَـرََكَة َعلى َجَبِل ِجِرزِّيَم َواللْعَنَة َعلى َجَبِل ِعيَبال َأَما ُهَما ِفي َعْبِر ٣٠. َداِخٌل ِإليـْ

َعانِيِّيَن السَّاِكِنيَن ِفي الَعَربَِة ُمَقاِبل الِجلَجاِل ِبَجاِنِب اُألْرُدنِّ َورَاَء َطرِيِق ُغُروِب الشَّْمِس ِفي َأرْ  ِض الَكنـْ
. ألَنَُّكْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ لَِتْدُخُلوا َوَتْمَتِلُكوا اَألْرَض الِتي الرَّبُّ ِإلُهُكْم يـُْعِطيُكمْ ٣١بـَلُّوطَاِت ُمورََة؟ 

 .»ُظوا َجِميَع الَفَراِئِض َواَألْحَكاِم الِتي أَنَا َواِضٌع َأَماَمُكُم اليَـْوَم ِلتَـْعَمُلوَهافَاْحفَ ٣٢. َتْمَتِلُكونـََها َوَتْسُكُنونـََها

 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٢٤γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقصى اتساع لمملكة إسرائيل فى عهد سليمان) ١٧(خريطة 
 

 نهر الفرات

 قبرص

 البـحــر 
 الغـربــى

 )البحر األبيض املتوسط(

 )البرية(
 صحراء
 سيناء

●  
 أورشليم

شرق 
 األردن

 كنعان

 عصيون جابر ●  ● إيالت



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٢٥γ 

يل أمام مفترق طرق لالختيار بين طريقين ال مجال للجمع ئيضع الرب إسرا: ۲٦ع
 .يق يؤدى إلى التمتع بالبركات اإللهية وطريق يجلب اللعنةبينهما، طر 

الطريق األول هو طريق الطاعة للوصايا التى نقلها لهم موسى عن الرب والتى : ۲۷ع
 .يذكرهم بها دائًما ويعيد ذكرها لهم اليوم من جديد

الطريق الثانى الذى تصيبهم فيه لعنات كثيرة هو إهمالهم لوصايا اهللا وتركهم : ۲۸ع
 .عبادته لعبادة اآللهة الغريبة أى األوثان

يفصل بينهما ) شكيم(جبالن فى جنوب وشمال نابلس : جبل جرزيم وجبل عيبال : ۲۹ع
 .وادى ضيق

بعد دخولكم وتملككم األرض التى يقودكم الرب لالستيالء عليها، قفوا بين جبلى جرزيم 
تعلن البركة واللعنة كأنما يقف فمن هذين الموقعين، الذين يتوسطان أرض الموعد، . وعيبال

 .الجبالن شاهدين صامتين على تجديد العهد
 ).٢٦-١١: ٢٧ص(وقد ذكرت البركات واللعنات بالتفصيل فى 

 .الجانب الغربى لألردن: عبر األردن : ۳۰ع
فهما على الجانب الغربى من نهر  –جرزيم وعيبال  –وصف تفصيلى لموقع الجبلين 

ومن مكان موسى والشعب  .ب كانوا يقفون فى الجانب الشرقى منهاألردن بينما موسى والشع
 .يستطيعون أن يروا الشمس وهى تغيب وتختفى وراء الجبلين

 .أى ناحية الغرب: وراء طريق غروب الشمس 
ى ضفتى نهر لالعربة هى الوادى المنخفض ع: فى أرض الكنعانيين الساكنين فى العربة 

 ).١٨ خريطة(األردن شمال البحر الميت 
والمقصودة هنا هى . كم شمال بيت إيل ١٣أرض الجلجال تبعد حوالى : مقابل الجلجال 

 .المنطقة األخرى
موقع شجرة البلوط الكبيرة حيث نصب إبراهيم خيمته عندما دخل كنعان : بلوطات مورة 

 .بالقرب من شكيم) ٦: ١٢تك(
 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٢٦γ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٨(خريطة 
األردن لكى تستولوا على األرض التى منحها اهللا ألنكم على وشك عبور : ۳۲، ۳۱ع

فاستقراركم الدائم فى هذه األرض يتوقف على حرصكم على اتمام الفرائص التى أوصيتكم . لكم
 .بها وتطبيقكم لألحكام التى وضعتها لكم

ومع نهاية األصحاح الحادى عشر تنتهى العظة الثانية لموسى النبى والتى بدأت فى نهاية 
وهذه العظة تكلمت فى مجملها عن حفظ الوصايا واالبتعاد عن ). ٤٤ع(لرابع من األصحاح ا

 .معطالتها
  اهللا يريد أن يبـارك حياتـك إذا سـرت معـه وحفظـت وصـاياه، فـال ترفضـه مـن أجـل شـرور

فــرغم  ،العــالم أو مباهجــه الزائلــة وال تتمــاَد فــى الخطيــة باســتهانة فتعــرض نفســك لعقابــه اإللهــى
 .هو أيًضا كامل فى عدله رحمته الدائمة



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٤٢٧γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 بيت الربفى  التقدمات  

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(إزالة األصنام وعبادة هللا )  ۱(

َهِذِه ِهَي الَفَراِئُض َواَألْحَكاُم الِتي َتْحَفُظوَن لِتَـْعَمُلوَها ِفي اَألْرِض الِتي َأْعطَاَك الرَّبُّ ِإلُه آبَاِئَك «١
ُتْخرُِبوَن َجِميَع اَألَماِكِن َحْيُث َعَبَدِت اُألَمُم الِتي َترِثُونـََها ٢: الِتي َتْحُيوَن َعلى اَألْرضِ لَِتْمَتِلَكَها؛ ُكل األَيَّاِم 

اِمَخِة َوَعلى التِّالِل َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراءَ  َوتـَْهِدُموَن َمَذاِبَحُهْم َوُتَكسُِّروَن ٣. آِلَهتَـَها َعلى الِجَباِل الشَّ
ال ٤. َوُتْحِرُقوَن َسَوارِيـَُهْم بِالنَّاِر َوتـَُقطُِّعوَن َتَماثِيل آِلَهِتِهْم َوَتْمُحوَن اْسَمُهْم ِمْن َذِلَك الَمَكانِ  أَْنَصابـَُهمْ 

ْسَمُه ِفيِه َبِل الَمَكاُن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِمْن َجِميِع َأْسَباِطُكْم لَِيَضَع ا٥. تـَْفَعُلوا َهَكَذا لِلرَّبِّ ِإلِهُكمْ 
ُموَن ِإلى ُهَناَك ُمْحَرقَاِتُكْم َوَذبَاِئَحُكْم َوُعُشورَُكْم َوَرفَاِئَع أَْيِديُكْم ٦ُسْكَناُه َتْطُلُبوَن َوِإلى ُهَناَك تَْأُتوَن  َوتـَُقدِّ

لرَّبِّ ِإلِهُكْم َوتـَْفَرُحوَن ِبُكلِّ َما َتْمَتدُّ َوتَْأُكُلوَن ُهَناَك َأَماَم ا٧َونُُذورَُكْم َونـََواِفلُكْم َوأَْبَكاَر بـََقرُِكْم َوَغَنِمُكْم 
ُتْم َوبـُُيوُتُكْم َكَما بَارََكُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكمْ   .ِإلْيِه أَْيِديُكْم أَنـْ

 
يبدأ من هذا األصحاح ذكر شرائع مختلفة، وفى هذا األصحاح يركز على عبـادة اهللا  :۱ع

) ١٠: ٢٧ص(الثالثـــة لموســـى النبـــى وتمتـــد حتـــى ومـــن هنـــا تبـــدأ العظـــة  .هـوالتقـــدمات المقدمـــة لـــ
وتتحدث عن الشرائع والقوانين الواجب تطبيقها عند دخولهم أرض كنعان، وتعتبر هذه العظـة هـى 

 .صلب السفر
١-  

علـى الجبـال أو الـتالل أو تحـت  ءيأمر اهللا شعبه بإزالة كـل آثـار عبـادة األوثـان، سـوا :۲ع
 .األشجار
 
 .م لألوثانأعمدة حجرية تقا: أنصاب  :۳ع

 .أعمدة خشبية تقام لألوثان: سواريهم 



ْثنَِيةِ فُْر سِ    التَّ

γ٤٢٨γ 

ــــادة األوثــــان، فيــــأمر بتحطــــيم المــــذابح الوثنيــــة والتماثيــــل  ــــة عب يواصــــل اهللا حديثــــه عــــن إزال
 .وٕازالة األوثان أمر ضرورى لتنقية فكر الشعب ليعبد اهللا اإلله الوحيد. واألنصاب وحرق السوارى

 
 .يعلن ذاته: يضع اسمه  :٥، ٤ع

 .فيه الحضور اإللهى والقدسية:  فيه سكناه
ه تماثيل مثل عبادة األوثان فى كل مكان، بل فى المكان ـيأمرهم فى عبادتهم هللا أال يقيموا ل

 :والمقصود من هذا. الذى يحدده اهللا يقدمون عبادة جماعية وليس فى أى مكان آخر
 .وثنيةتأكيد وحدانية اهللا ورفض فكرة تعدد اآللهة مثل وجود بعل لكل مدينة  -١
 .وحدانية الشعب فى عبادته هللا -٢
 .إبعادهم عن عبادة األوثان المنتشرة حولهم فى الشعوب الوثنية -٣
 
 .الذبائح التى تحرق كلها: المحرقات  :۷، ٦ع

 .ما يذبح من حيوانات التقدمات: الذبائح 
نســـبة واحـــد إلـــى عشـــرة مـــن الـــدخل وهـــو مـــا أوجـــب تقديمـــه للـــرب وتقـــدم للكهنـــة : شـــور الع

 .ويينوالال
 .التقدمات والقرابين التى ترفع للرب: رفائع األيدى 

 .ما يتعهد اإلنسان بينه وبين نفسه بتقديمه هللا إذا تحقق له طلبه: النذور 
 .يقدمها اإلنسان كمحبة هللا) أكثر مما تتطلبه الشريعة(التقدمات التطوعية : النوافل 

 . ى تقدم هللاأول المولود من الحيوانات الت: أبكار البقر والغنم 
 .زوجاتكم وبنيكم وعبيدكم: ببيوتكم 

يجب أن يقدم الشعب تقدماتهم المختلفة فى المكـان الـذى يحـدده الـرب، ومـا يؤكـل منـه كـان 
وكان ذلك مناسبة للفرح واالبتهاج وتقديم الشكر للرب علـى كـل . يؤكل أمام الرب أى فى محضره

 .عطاياه وبركاته ونعمه التى يفيضها على شعبه
 فاسرع إلى . تتجلى محبة اهللا واتضاعه فى حضوره بكنيسته منتظًرا شعبه أن يأتى إليه

َعبَّر رة اهللا وتسكب محبتك وكل احتياجاتك أمامه فتنال بركة ال يُ ضأحضان الكنيسة لتتمتع بح
 .عنها

 



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع
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 ):۲۸-۸ع(تقدمات هللا وأكل اللحم )  ۲(

نَـْيهِ ال تـَْعَمُلوا َحَسَب ُكلِّ َما َنْحُن َعاِملُ «٨ ألَنَُّكْم ٩. وَن ُهَنا اليَـْوَم َأْي ُكلُّ ِإْنَساٍن َمْهَما َصلَح ِفي َعيـْ
َفَمَتى َعبَـْرُتُم اُألْرُدنَّ ١٠. لْم َتْدُخُلوا َحتَّى اآلَن ِإلى الَمَقرِّ َوالنَِّصيِب اللَذْيِن يـُْعِطيُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكمْ 

ُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم َوَأرَاَحُكْم ِمْن َجِميِع َأْعَداِئُكُم الِذيَن َحَوالْيُكْم َوَسَكْنُتْم َوَسَكْنُتُم اَألْرَض الِتي يـَْقِسُمَها لكُ 
: فَالَمَكاُن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهُكْم لَِيِحل اْسَمُه ِفيِه َتْحِمُلوَن ِإلْيِه ُكل َما أَنَا ُأوِصيُكْم بِهِ ١١آِمِنيَن 

َوتـَْفَرُحوَن ١٢. َحُكْم َوُعُشورَُكْم َوَرفَاِئَع أَْيِديُكْم وَُكل ِخَياِر نُُذورُِكُم الِتي تـَْنُذُرونـََها ِللرَّبِّ ُمْحَرقَاِتُكْم َوَذبَائِ 
َواِبُكمْ  ُتْم َوبـَُنوُكْم َوبـََناُتُكْم َوَعِبيدُُكْم َوِإَماؤُُكْم َوالالِويُّ الِذي ِفي أَبـْ َس لُه ِقْسٌم ألَنَُّه ليْ  َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم أَنـْ

َبل ِفي الَمَكاِن الِذي ١٤. ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتْصِعَد ُمْحَرقَاِتَك ِفي ُكلِّ َمَكاٍن تـََراهُ «١٣. َوال َنِصيٌب َمَعُكمْ 
َولِكْن ١٥. بِهِ ُهَناَك ُتْصِعُد ُمْحَرقَاِتَك َوُهَناَك تـَْعَمُل ُكل َما أَنَا ُأوِصيَك . َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِفي َأَحِد َأْسَباِطكَ 

َواِبَك َحَسَب بـَرََكِة الرَّبِّ ِإلِهَك الِتي أَ  . ْعطَاكَ ِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي نـَْفُسَك َتْذَبُح َوتَْأُكُل لْحمًا ِفي َجِميِع أَبـْ
ُم َفال تَْأُكلهُ ١٦. النَِّجُس َوالطَّاِهُر يَْأُكالنِِه َكالظَّْبِي َواِإليَّلِ  ال ١٧. ْرِض َتْسِفُكُه َكالَماءِ َعلى األَ . َوَأمَّا الدَّ

َواِبَك ُعْشَر ِحْنطَِتَك َوَخْمِرَك َوزَْيِتَك َوال أَْبَكاَر بـََقِرَك َوَغَنِمَك َوال َشيْ  ئًا ِمْن َيِحلُّ لَك َأْن تَْأُكل ِفي أَبـْ
تَْأُكُلَها ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ َبل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ١٨. نُُذوِرَك الِتي تـَْنُذُر َونـََواِفِلَك َوَرفَاِئِع َيِدكَ 

َواِبَك َوتـَْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلهِ  َنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالِويُّ الِذي ِفي أَبـْ ُنَك َوابـْ َك ِبُكلِّ َما ِإلُهَك أَْنَت َوابـْ
ُرَك الال١٩. اْمَتدَّْت ِإلْيِه َيُدكَ  ِإَذا َوسََّع الرَّبُّ ِإلُهَك «٢٠. ِويَّ ُكل أَيَّاِمَك َعلى َأْرِضكَ ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن تـَتـْ

َفِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي نـَْفُسَك . آُكُل لْحمًا َألنَّ نـَْفَسَك َتْشَتِهي َأْن تَْأُكل لْحماً : ُتُخوَمَك َكَما َكلَمَك َوقُلتَ 
ُه الرَّبُّ ِإلُهَك لَِيَضَع اْسَمُه ِفيِه بَِعيدًا َعْنَك فَاْذَبْح ِمْن بـََقِرَك ِإَذا َكاَن الَمَكاُن الِذي َيْخَتارُ ٢١. تَْأُكُل لْحماً 

َواِبَك ِمْن ُكلِّ َما اْشتَـَهْت نـَْفُسكَ  َكَما يـُؤَْكُل ٢٢. َوَغَنِمَك الِتي َأْعطَاَك الرَّبُّ َكَما َأْوَصْيُتَك وَُكل ِفي أَبـْ
َم ٢٣. ِجُس َوالطَّاِهُر يَْأُكالنِِه َسَواءً نَّ ال. الظَّْبُي َواِإليَُّل َهَكَذا تَْأُكُلهُ  َم َألنَّ الدَّ لِكِن اْحَتِرْز َأْن ال تَْأُكل الدَّ

ال تَْأُكلُه لَِيُكوَن ٢٥. َعلى اَألْرِض َتْسِفُكُه َكالَماءِ . ال تَْأُكلهُ ٢٤. َفال تَْأُكِل النـَّْفَس َمَع اللْحمِ . ُهَو النـَّْفسُ 
َنِي الرَّبِّ لَك َوَألْوالِدَك ِمْن بـَعْ  ٌر ِإَذا َعِملَت الَحقَّ ِفي َعيـْ َوَأمَّا َأْقَداُسَك الِتي لَك َونُُذوُرَك ٢٦. ِدَك َخيـْ

َم َعلى َمْذَبِح الرَّبِّ : فـَتَـْعَمُل ُمْحَرقَاِتكَ ٢٧. فـََتْحِمُلَها َوَتْذَهُب ِإلى الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ  اللْحَم َوالدَّ
ُيْسَفُك َدُمَها َعلى َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهَك َواللْحُم تَْأُكُلهُ َوَأمَّ . ِإلِهكَ  ِاْحَفْظ َواْسَمْع َجِميَع ٢٨. ا َذبَاِئُحَك فـَ

ٌر ِإلى األََبِد ِإَذا َعِملَت ال صَّاِلَح َهِذِه الَكِلَماِت الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها لَِيُكوَن لَك َوَألْوالِدَك ِمْن بـَْعِدَك َخيـْ
َنِي الرَّبِّ ِإلِهكَ  َوالَحقَّ   .ِفي َعيـْ



ْثنَِيةِ فُْر سِ    التَّ
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 .أى فى برية سيناء: هنا اليوم  :۹، ۸ع
 .أى أرض كنعان: المقر والنصيب 

اختلــف تطبيــق الشــريعة فــى بريــة ســيناء عــن تطبيقهــا فــى أرض كنعــان، حيــث تقــام األعيــاد 
فــى  دم أى ذبيحــة يــذبحونها لألكــل علــى مــذبح اهللا كمــا كــان يحــدثكلهــا وال يلتــزم الشــعب بنضــح 

 .سيناء البتعاد المسافة بين سكناهم ومذبح اهللا
 
يؤكـــد علـــيهم أنـــه بعـــد دخـــولهم أرض كنعـــان وانتهـــائهم مـــن حـــروبهم وتملكهـــم  :۱۲-۱۰ع

يلتزمـوا بتقـديم كـل تقـدماتهم للـرب فـى المكـان الـذى يحــدده اهللا  األرض واسـتقرارهم فيهـا، علـيهم أن
م بعبــادة اهللا ويــأكلوا مــن الــذبائح هــم والالويــون تمــاع، فيفرحــوا هــم وعــائالتهجلبيتــه، أى خيمــة اال

 .الذين يأخذون نصيبهم من هذه الذبائح والتقدمات
 
ر ثانيـة أن تقـديم الـذبائح والتقـدمات يجـب أن يكـون فـى بيـت الـرب الـذى كي :۱٤، ۱۳ع رِّ

ئح فى رائيل أى فى األرض التى سيمتلكها وال تقدم أى ذباـباط بنى إسـفى أحـد أس يحدد اهللا مكانه
م وتملكهــم وبعــد مــوت ـف بعــد دخولهـــألنهــم لألســ ،وهــو يؤكــد هــذا األمــر مــرات كثيــرة. مكــان آخــر

 ).٥: ٢١، ٦: ١٧قض(القضاة أنهم لم يلتزموا بهذا بل عمل كل واحد ما يراه سفر يشوع يخبرنا 
 
 .جميع بيوتك: فى جميع أبوابك  :۱٦، ۱٥ع

 .ذكر الغزال: الظبى 
و نوع من الماعز الجبلـى يشـبه الغـزالن وهـو سـريع الجـرى ويحتـاج التيس الجبلى وه: األيل 

 .للشراب واألكل بشدة وٕاال يخور جسمه
د اهللا مـا يقـدم لـه إذ حـدّ  ،الحيوانات الطـاهرة ولكـن غيـر مسـموح بتقـديمها ذبـائح هللا: النجس 

ل ويمكــن أن تعنــى أيًضــا اإلنســان الــذى تــنجس بــأى ســبب مثــل ســي. مثــل الثــور والضــأن والمــاعز
 .الدم أو خالفه
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عندما كانوا يذبحون أى حيوان ليأكلوه فى برية سيناء، كانوا يرشون دمه علـى المـذبح لقـرب 
المســافة بــين الخيــام والمــذبح، ولكــن بعــد تملكهــم أرض كنعــان، ســكنت بعــض األســباط بعيــًدا عــن 

بتقديمـه مـا يسـمح  المذبح، فسمح اهللا لهم أن يذبحوا حيوانات ليأكلوها من الحيوانات الطاهرة سواء
 ). ١٣: ١٧ال(هللا أو ال يسمح ويسفكون دمه على األرض ويغطونه بالتراب كما ذكر فى 

وأيًضا يسمح بأكل هذه اللحوم لإلنسان الطاهر أو الذى تنجس بأى سبب ألنـه مجـرد طعـام 
 .وليس ذبيحة مقدمة هللا

 
ل والرفائع يجب أن يكون ر ثالثة أن تقديم العشور والبكور والنذور والنوافيكرّ  :۱۸، ۱۷ع

فــى بيــت الــرب فقــط، فيأكــل مقدمــه ممــا تســمح بــه الشــريعة لــه هــو وعائلتــه وعبيــده والالويــين أمــام 
 .بيت الرب فى المكان المقدس وليس فى بيته الخاص

 
 ينبه الـرب إلـى عـدم إغفـال نصـيب الـالوى مـن التقـدمات والعشـور، فلكونـه لـم ُيعـطَ  :۱۹ع

مثـل بقيـة إخوتـه مـن األسـباط  ضة األسـباط، فلـه حـق فـى خيـرات األر نصيًبا من األرض مثل بقي
 .إذ يأكل نصيبه من التقدمات والذبائح المقدمة هللا ،األخرى
 
 .امتلكت أرض كنعان الواسعة الحدود: وسع الرب تخومك  :۲۲-۲۰ع

بأنـه بعـد تملكهـم أرض كنعـان وسـكنهم فـى أمـاكن بعيـدة عـن ) ١٥ع(يؤكد هنا مـا ذكـره فـى 
ســواء المســموح بتقــديمها  ،لــرب، يمكــنهم أن يــذبحوا حيوانــات طــاهرة فــى بيــوتهم ليــأكلوا منهــابيــت ا

 .ويأكل منها اإلنسان الطاهر أو النجس ،للرب أو غير المسموح
 
عــدم شــرب الــدم عنــد ذبــح الحيوانــات ليأكلوهــا كطعــام عــادى  علــى يؤكــد ثانيــة :۲٥-۲۳ع

 :التراب وال يشربوا منه لما يلى فى بيوتهم، فيسفكوا دمها على األرض ويغطوه ب
ـــا لهـــذه الحيـــاة الممنوحـــة مـــن اهللا ال  -١ ـــوان التـــى خلقهـــا اهللا، فاحتراًم ـــل حيـــاة الحي ـــدم يمث ال

 .يشربونه
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يرمز لدم المسيح فال يشربونه تقديًسا لـه وفـى العهـد الجديـد يعطـى دم المسـيح للمـؤمنين  -٢
 .كحياة لهم من خالل سر التناول

 .نسان وغرائزهشرب الدم يثير شهوات اإل -٣

 .ينقل الدم بعض األمراض فعدم شربه يقى منها -٤

 .حتى ال يشتركوا مع الوثنيين الذين يشربون الدم فى بعض عباداتهم -٥

 .وعندما يطيعوا هذه الوصية ينالوا بركات وخيرات كثيرة
 
 .مخصصة هللالالذبائح المقدمة و : أقداسك  :۲۷، ۲٦ع

. كون فى بيته فى المكان الذى يحدده فى أرض كنعانيؤكد هنا أيًضا أن تقديم الذبائح هللا ي
 .وتسفك دماء الحيوانات على المذبح ويأكل مقدمو الذبائح منها فى المكان المقدس ببيت الرب

 
 .يؤكد اهللا وعوده بالبركات لشعبه إن أطاعوا هذه الوصايا :۲۸ع
 هللا واثًقا من تدبيره فاثبت فى عالقتك مع ا. اهللا يهتم بطعام أوالده وليس فقط بعبادتهم

 .وعنايته بكل أمورك واحفظ وصاياه بتدقيق فتنال بركات ال تعد
 
 ):۳۲-۲۹ع(االبتعاد عن عبادة األوثان )  ۳(

تَـُهْم َوَسَكْنتَ «٢٩  َمَتى قـََرَض الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك األَُمَم الِذيَن أَْنَت َذاِهٌب ِإلْيِهْم لَِترِثـَُهْم َوَورِثـْ
َكْيَف : فَاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتَصاَد َورَاَءُهْم ِمْن بـَْعِد َما بَاُدوا ِمْن َأَماِمَك َوِمْن َأْن َتْسَأل َعْن آِلَهِتِهمْ ٣٠ُهْم َأْرضَ 

َعُل َهَكَذا؟  ْد َعِمُلوا ال تـَْعَمل َهَكَذا لِلرَّبِّ ِإلِهَك ألَنـَُّهْم قَ ٣١َعَبَد َهُؤالِء األَُمُم آِلَهتَـُهْم فَأَنَا أَْيضًا َأفـْ
ُكلُّ الَكالِم ٣٢. مْ ِآلِلَهِتِهْم ُكل رِْجٍس لَدى الرَّبِّ ِممَّا َيْكَرُهُه ِإْذ َأْحَرُقوا َحتَّى بَِنيِهْم َوبـََناِتِهْم بِالنَّاِر ِآلِلَهِتهِ 

 .»ال َتِزْد َعلْيِه َوال تـُنَـقِّْص ِمْنهُ . الِذي ُأوِصيُكْم بِِه اْحِرُصوا لِتَـْعَمُلوهُ 

 
بعــدما يهلــك اهللا ســكان األرض الــوثنيين مــن أمــام شــعبه ويمتلكــون أرضــهم،  :۳۰، ۲۹ع

 .يحذرهم من االشتراك فى عبادة أوثانهم والسؤال عن تفاصيلها لتقليدهم



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع

γ٤٣٣γ 

 
ينهــاهم عــن تقليــد أســاليب العبــادات الوثنيــة فهــى أســاليب دنســة يمقتهــا الــرب ومنهــا  :۳۱ع

 .لآللهة الوثنيةتقديم ذبائح بشرية من بنيهم وبناتهم كقرابين 
 
ينــبههم اهللا لتنفيــذ وصــاياه بكــل دقــة، فــال يزيــدوا عليهــا أو ينقصــوا منهــا ألى غــرض  :۳۲ع
 .شخصى
   ال تقلد أهل العالم فى كلماتهم الشريرة وأساليبهم الخاطئة، بل احفظ نفسـك طـاهًرا فـى الفكـر

 .والكالم واألعمال ألنك أنت نور للعالم وملح لألرض



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٣٤γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 قتل من يبعد الشعب عن عبادة اهللا

Rη Ε η 
 

 ) :٥-۱ع(النبى الكاذب ) ۱(

َولْو َحَدَثِت اآليَُة َأِو اُألْعُجوبَُة ٢ِإَذا قَاَم ِفي َوَسِطَك نَِبيٌّ َأْو َحاِلٌم ُحلماً َوَأْعطَاَك آيًَة َأْو ُأْعُجوبًَة «١

َها قَائِ  َها َونـَْعُبْدَها : الً الِتي َكلَمَك َعنـْ َفال َتْسَمْع ِلَكالِم َذِلَك النَِّبيِّ َأِو ٣ِلَنْذَهْب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى لْم تـَْعرِفـْ

ُكلِّ   وِبُكْم َوِمنْ الَحاِلِم َذِلَك الُحلَم َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َيْمَتِحُنُكْم لِيَـْعلَم َهل ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِمْن ُكلِّ قـُلُ 

ُفِسُكمْ  ُدوَن َوِبِه َورَاَء الرَّبِّ ِإلِهُكْم َتِسيُروَن َوِإيَّاُه تـَتـَُّقوَن َوَوَصايَاُه َتْحَفُظوَن َوَصْوتَُه َتْسَمُعوَن َوِإيَّاُه تـَْعبُ ٤. أَنـْ

زَّْيِغ ِمْن َورَاِء الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِذي َوَذِلَك النَِّبيُّ َأِو الَحاِلُم َذِلَك الُحلَم يـُْقَتُل ألَنَُّه َتَكلَم بِال٥. تَلَتِصُقونَ 

بُّ ِإلُهُكْم َأْن َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َوَفَداُكْم ِمْن بـَْيِت الُعُبوِديَِّة لُِيَطوَِّحُكْم َعِن الطَّرِيِق الِتي َأَمرَُكُم الرَّ 

 .فـَتَـْنزُِعوَن الشَّرَّ ِمْن بـَْيِنُكمْ . َتْسُلُكوا ِفيَها

 
 .عالمة: ة آي :۱ع

 .معجزة: أعجوبة 

تحــذير مــن خطــر يمكــن أن يســقط إســرائيل فــى العصــيان وهــو ظهــور نبــى كــاذب أو مــدعى 

 .أنه صاحب رؤى وأحالم، وقيامه بمحاولة إثبات صحة ادعاءاته ببعض األفعال المعجزية

 

حتـى لـو تحققـت نبوتـه أو عمــل  ،ينهـى عـن اتبـاع النبـى الكـاذب فـى االبتعــاد عـن اهللا :۲ع

 .يطانعجزة مبهرة، فكل هذا خداع من الشم

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٣٥γ 

يســمح اهللا بهــذه االدعــاءات الكاذبــة مــن نبــوات وأحــالم ليمــتحن شــعبه هــل يثبتــون فــى  :۳ع
وقـد . ألن المؤمن الحقيقى باهللا ال يجعل شيًئا يبعده عنه مهما كان عظيًمـا ،اإليمان به أم يتركونه

وســيمون وباريشــوع ) ٨: ٣تــى ٢(موســى  ظهــر ســحرة فــى العهــد القــديم مثــل يــانيس ويمبــريس أيــام
 ).١١-٦: ١٣، ٩: ٨أع(أيام الرسل 

 
يــدعوهم للســير فــى طريــق الــرب ومخافتــه وحفــظ وصــاياه وطاعتــه والتمســك بعبادتـــه  :٤ع

 .وااللتصاق به كل األيام
 
النبـــى والحـــالم الكـــاذب الـــذى يحـــاول تضـــليل وٕابعـــاد الشـــعب عـــن اهللا، البـــد أن يقتـــل  :٥ع

 .لمحافظة على إيمان الشعبالستئصال الشر وا
  تمسك بإيمانك الذى تعلمته فى الكنيسة مهما حاول األشرار تشكيكك فيه، بل على

العكس اقرأ الكتب الروحية التى تشرح لك اإليمان وطبِّق هذا اإليمان فى حياتك فتشعر باهللا 
 .ويباركك فى كل طرقك

 
 ) :۱۱-٦ع(األقرباء األشرار ) ۲(

َنتُــَك َأِو اْمـَرَأُة ِحْضــِنَك َأْو َصـاِحُبَك الــِذي ِمْثــُل  َوِإَذا َأْغـَواكَ «٦ نُــَك َأِو ابـْ ِســّراً َأُخـوَك ابْــُن أُمِّـَك َأِو ابـْ
َهــا أَنْــَت َوال آبَــاُؤَك : نـَْفِسـَك قَــاِئالً  ــُعوِب الــِذيَن َحْولــَك ٧نَــْذَهُب َونـَْعبُــُد آِلَهــًة ُأْخــَرى لــْم تـَْعرِفـْ ِمــْن آِلَهــِة الشُّ

فَـال تـَـْرَض ِمْنـُه َوال َتْسـَمْع لـُه َوال ُتْشـِفْق ٨ِمْنَك َأِو الَبِعيِديَن َعْنَك ِمْن َأْقَصاِء اَألْرِض ِإلى َأْقَصائَِها  الَقرِيِبينَ 
ُنَك َعلْيِه َوال َتِرقَّ لُه َوال َتْستُـْرُه  ـْعِب يَـُدَك َتُكـوُن َعلْيـِه َأوَّالً ِلَقْتِلـِه ثُـمَّ أَيْـدِ . َبل قـَْتالً تـَْقتُـُلهُ ٩َعيـْ ي َجِميـِع الشَّ

تـَْرُجُمــُه بِالِحَجــارَِة َحتَّــى َيُمــوَت ألَنَّــُه الــَتَمَس َأْن ُيَطوَِّحــَك َعــِن الــرَّبِّ ِإلِهــَك الــِذي َأْخَرَجــَك ِمــْن ١٠. َأِخيــراً 
يـَْعَملُـوَن ِمثْـل َهـَذا اَألْمـِر فـََيْسَمُع َجِميُع ِإْسـَرائِيل َوَيَخـاُفوَن َوال يـَُعـوُدوَن ١١. َأْرِض ِمْصَر ِمْن بـَْيِت الُعُبوِديَّةِ 

 .الشِّرِّيِر ِفي َوَسِطكَ 
 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٣٦γ 

قد تجئ الغواية من أخ شقيق أو ابن أو ابنـة أو زوجـة أو صـاحب عزيـز عليـك،  :۷، ٦ع
أى من أقرب األقربـاء إليـك، داعًيـا إيـاك إلـى عبـادة آلهـة كاذبـة وثنيـة لـم تختبـر أى عمـل لهـا فـى 

رك ال بالنسـبة لـك وال بالنسـبة آلبائـك، آلهـة عبـدتها الشـعوب حياتك ولم يكن لها أى تأثير فـى أمـو 
 .طول األرض وعرضهافى األخرى فى المناطق المحيطة بك أو فى البالد البعيدة عنك 

 .ويذكرنا هذا بما حدث من نساء سليمان الملك حينما أغووه لعبادة آلهة غريبة
 
وال تشـفق عليــه ألنـه سيضــل  ال تسـمع لهـذا القريــب الـذى يحــاول إبعـادك عــن اهللا :۹، ۸ع

فبعــد التأكــد منهــا يلــزم قتلــه . الكثيــرين إن تركتــه وال تســتر علــى خطيتــه لخطورتهــا وٕاصــراره عليهــا
الستئصال الشر فيرضى عنـك ثم الشعب من تلقى بالحجر عليه  لفيرجم بالحجارة وتكون يدك أو 

 .اهللا
 
رائيل عــن عبــادة إلهــه حكــم المــوت هــذا ســببه محاولــة هــذا القريــب إبعــاد إســ :۱۱، ۱۰ع

بـذلك يكـون عبـرة ألى شـخص آخـر تحدثـه نفسـه بـإغواء الشـعب . الذى أخرجه من عبودية مصـر
 .فى طريق بعيد عن إلهه وتمأل الخشية قلوب الجميع

 بل كن قوًيا فى رفض الشر  ،ال توافق على الشر إذا أتاك من أحد المقربين وال تجامله
فبهذا . القريب منك، فإرضاء اهللا أهم من إرضاء الناسوال تشترك فيه حتى لو تضايق هذا 

 .تخلص نفسك وتنبه هذا القريب لعله يتوب
 
 ) :۱۸-۱۲ع(إرتداد مدينة عن هللا ) ۳(

ــْوالً «١٢ ــُدِنَك الِتــي يـُْعِطيــَك الــرَّبُّ ِإلُهــَك لَِتْســُكَن ِفيَهــا قـَ ــْد َخــَرَج ١٣: ِإْن َســِمْعَت َعــْن ِإْحــَدى ُم َق
ــي ــاٌس بـَنُــو لِئ ــِديَنِتِهْم قَــائِِلينَ أَُن ــُد آِلَهــًة ُأْخــَرى لــْم تـَْعرُِفوَهــا: ٍم ِمــْن َوَســِطَك َوَطوَُّحــوا ُســكَّاَن َم  . نَــْذَهُب َونـَْعُب

 َوَفَحْصــَت َوفـَتَّْشــَت َوَســأَلَت َجيِّــداً َوِإَذا اَألْمــُر َصــِحيٌح َوَأِكيــٌد قَــْد ُعِمــل َذلِــَك الــرِّْجُس ِفــي َوَســِطَك ١٤
ــْيفِ َفَضـْرباً َتْضــ١٥ ــْيِف َوُتَحرُِّمَهــا ِبُكــلِّ َمــا ِفيَهــا َمــَع بـََهاِئِمَهــا ِبَحــدِّ السَّ . ِرُب ُســكَّاَن تِلــَك الَمِديَنــِة ِبَحــدِّ السَّ
َتُكـوُن لِهـَك فَـ َتْجَمُع ُكل َأْمِتَعِتَهـا ِإلـى َوَسـِط َسـاَحِتَها َوُتْحـِرُق بِالنَّـاِر الَمِدينَـَة وَُكـل َأْمِتَعِتَهـا َكاِملـًة لِلـرَّبِّ إِ ١٦



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٣٧γ 

َنـــى بـَْعـــدُ  َوال يَلَتِصـــْق بَِيـــِدَك َشـــْيٌء ِمـــَن الُمَحـــرَِّم لِيَـْرِجـــَع الـــرَّبُّ ِمـــْن ُحُمـــوِّ َغَضـــِبِه ١٧. تَـــالّ ِإلـــى األَبَـــِد ال تـُبـْ
َتْحَفَظ َجِميـَع ِإَذا َسـِمْعَت ِلَصـْوِت الـرَّبِّ ِإلِهـَك لِـ١٨يـَْرَحُمَك َوُيَكثـُِّرَك َكَما َحلَف ِآلبَائِـَك . َويـُْعِطَيَك رَْحَمةً 

َنِي الرَّبِّ ِإلِهكَ   .»َوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم لِتَـْعَمل الَحقَّ ِفي َعيـْ
 
 .أى أبناء الشر الذين يضلون شعب إسرائيل عن اهللا: بنو لئيم  :۱۳، ۱۲ع

ة أحــد إن ظهــر فــى أحــد المــدن اليهوديــة أشــرار وأضــلوا المدينــة كلهــا عــن اهللا وقــرروا عبــاد
 .اآللهة الوثنية، فالبد من معاقبتهم بشدة

 
فيجب عليكم أن تفحصوا األمر بكل دقة أوًال، وتتحققوا من حدوثـه فعـًال وأن الخبـر  :۱٤ع

 .فهذا يعنى أن هذا األمر الشنيع الذى ال يرضى اهللا قد تم فعالً  ،الذى جاءكم صحيًحا ومؤكًدا
 
 .وال تأخذ منها شيًئا لنفسك تقتل وتبيد كل ما فيها: تحرمها  :۱٦، ۱٥ع

أمتعتهــا ويفنــى وكــل فــاحكموا علــى ســكان تلــك المدينــة بالفنــاء وتحــرق بالنــار المدينــة كلهــا 
 .سكانها وبهائمهم قتًال بالسيف لتصبح المدينة كومة من التراب وتترك خراًبا وال تعمر فيما بعد

 
بكــل مــا فيهــا دون  كــان الحكــم بتحــريم المــدن يقضــى بالقضــاء علــى المدينــة :۱۸، ۱۷ع

هــذا يــذكرنا بمــا حــدث مــن عخــان ( هــااســتثناء وال يأخــذ أى أحــد مــن شــعب إســرائيل لنفســه شــيًئا من
ابـن كرمـى حـين خـالف هـذه الوصـية عنـد غـزو مدينـة عـاى وأخـذ شـيًئا لنفسـه مـن أريحـا المحرمـة 

مـنحكم بهـذه الطريقـة تقـع اللعنـة عليهـا فيخمـد غضـب الـرب وي ).٣٦، ٣٥: ٧يـش( فرجمه الشعب
 .رحمة ويكثر عددكم ويبارككم كما أقسم آلبائكم، ما دمتم قد حفظتم أوامره ونفذتموها بكل دقة

  ابتعد عن األماكن الشريرة المعثرة لنفسك وال تحتفظ بأى شئ يمكن أن يسقطك فى
واعلم أن صورة واحدة شريرة تتهاون فى النظر إليها يمكن أن تزعجك أياًما كثيرة،  ،الخطية

 .أن عالقتك باهللا أغلى من أى شهوة مادية زائلةوثق 
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ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 المحلل والمحرم والعشور

Rη Ε η 
 

 )۲، ۱ع(االبتعاد عن الممارسات الوثنية ) ۱(

ُتْم َأْوالٌد لِلرَّبِّ ِإلِهُكمْ «١  . ال َتْخِمُشوا َأْجَساَمُكْم َوال َتْجَعُلوا قـَْرَعًة بـَْيَن َأْعُيِنُكْم َألْجِل َميِّتٍ . أَنـْ
دٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهَك َوَقِد اْخَتاَرَك الرَّبُّ ِلَتُكوَن لُه َشْعبًا َخاّصًا فـَْوَق َجِميِع الشُُّعوِب الِذيَن ألَنََّك َشْعٌب ُمقَ ٢

 .َعلى َوْجِه اَألْرضِ 

 

 .تجرحوا: تخمشوا : ۱ع

 .حلق الحواجب بسبب الحزن: قرعة بين أعينكم 

مارسات يعملونها إرضاًء حرص اهللا أن يبتعد شعبه عن الوثنيين وال يقلدوهم فى أى م
فعند موت الوثنيين كانوا يجرحون أجسادهم، وهذا ضد احترام الجسد الذى خلقه . لآللهة الوثنية

اهللا، وكذلك كانوا يحلقون حواجبهم وهذا أيًضا يغير من شكل اإلنسان الذى خلقه اهللا، فطالب 
 .وا برعايته لهمشعبه أال يعملوا مثل هذه الممارسات ليحتفظوا ببنوتهم له ويتمتع

 

يذكرهم اهللا بأنهم مقدسون ومخصصون لعبادته ويجب أن يبتعدوا عن العبادات : ۲ع
 .بينهم هفهم شعب خاص باهللا متميز عن باقى الشعوب وأسمى منهم لعبادتهم اهللا ووجود. الوثنية

 إن تميزك عن كل من حولك هو فى سكنى اهللا داخلك، فال تقلد العالم فى
ته الشريرة حتى ال تغضب اهللا وتعطل عمله فيك وحاسب نفسك كل كالمه وتصرفا

 .يوم لتتنقى من أفكار العالم
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 )۱۰-۳ع(المحلل والمحرم من الحيوانات البرية والبحرية ) ۲(

ُل َوالظَّْبُي َواِإليَّ ٥البَـَقُر َوالضَّْأُن َوالَمْعُز : َهِذِه ِهَي البَـَهاِئُم الِتي تَْأُكُلونـََها٤. ال تَْأُكل رِْجسًا َما«٣
وَُكلُّ بَِهيَمٍة ِمَن البَـَهاِئِم َتُشقُّ ِظلفًا َوتـَْقِسُمُه ِظلَفْيِن َوَتْجتَـرُّ ٦. َوالَيْحُموُر َوالَوْعُل َوالرِّْئُم َوالثـَّْيَتُل َوالَمَهاةُ 

َقِسمَ ِإال َهِذِه َفال تَْأُكُلوَها ِممَّا َيْجتَـرُّ َوِممَّا َيُشقُّ ٧. فَِإيَّاَها تَْأُكُلونَ  ُر : الظِّلَف الُمنـْ الَجَمُل َواَألْرَنُب َوالَوبـْ
َوالِخْنزِيُر ألَنَُّه َيُشقُّ الظِّلَف لِكنَُّه ال َيْجتَـرُّ فـَُهَو ٨. ألَنـََّها َتْجتَـرُّ لِكنـََّها ال َتُشقُّ ِظلفًا َفِهَي َنِجَسٌة لُكمْ 

ُكلُّ َما لُه : َوَهَذا تَْأُكُلونَُه ِمْن ُكلِّ َما ِفي الِمَياهِ «٩. تَلِمُسواَفِمْن لْحِمَها ال تَْأُكُلوا َوُجثَثـََها ال . َنِجٌس لُكمْ 
 .ِإنَُّه َنِجٌس لُكمْ . لِكْن ُكلُّ َما لْيَس لُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ال تَْأُكُلوهُ ١٠. َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف تَْأُكُلونَهُ 

 

كر المؤمن دوًما فى الطهارة لكى يفطاهًرا بداية يطلب منهم الرب أن يكون طعامهم : ۳ع
 .والقداسة حتى فى أكله وشربه، فكان عليه أن يميز بين األطعمة المحللة والمحرمة

 

 :يحدد لهم الرب البهائم الطاهرة وهى : ٥، ٤ع

 .البقر -١

 .الضأن -٢

 .المعز -٣

 .وهو نوع من التيوس الجبلية: األيل  -٤

 .وهو ذكر الغزال: الظبى  -٥

 .ال ويميل إلى اللون األحمروهو حيوان يشبه الغز : اليحمور  -٦

 .وهو التيس الجبلى: الوعل  -٧

 .وهو الثور الوحشى: الرئم  -٨

 .وهو نوع من البقر الوحشى: الثيتل  -٩

 .وهى البقرة الوحشية: المهاة  -١٠
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 .الظفر: الظلف : ٦ع

 .تحفظ الطعام فى مكان خاص فى المعدة ثم تستعيده إلى الفم لمضغه: تجتر 

 :المحرم بالشرطين التاليين يتميز المحلل من البهائم عن 

 .اجترار الطعام -٢  .وققالظفر المش -١

 ).٣: ١١ال(وقد سبق ذكر ذلك فى 

 

الجمل واألرنب : لكن ظفره غير مشقوق فال يؤكل مثل إن كان الحيوان يجتر : ۸، ۷ع

كذلك ال يؤكل إن كان . والوبر، وهو حيوان يشبه األرنب ولكن ليس له ذيل، ويسكن فى الجحور

 .فهذه الحيوانات ال تؤكل لحومها وال ُتلَمس جثثها. ره مشقوق ولكنه ال يجتر مثل الخنزيرظف

فقد أثبتت دراسات حديثة أن . ويوجد أكثر من سبب مباشر لتحريم أكل بعض الحيوانات

تناول لحوم بعض الحيوانات تنجم عنه مخاطر صحية ألن طعام تلك الحيوانات من الحشائش 

إلى ذلك بعض تلك الحيوانات كانت مرتبطة بممارسات وثنية فكانت بعضها السامة، باإلضافة 

تستخدم كذبائح لألوثان مثل الجمل، وكان بعضها رموزًا وثنية لبعض المجتمعات القديمة، فكان 

ومهما كانت األسباب فإن . اهللا يريد أن يعزل شعبه حتى ال يشتركوا مع األمم فى رجاساتهم

الطاهر والنجس ينم عن طاعة الشعب هللا واستعدادهم للوفاء بمتطلبات تطبيق هذا التمييز بين 

 .العهد معه

وعدم لمس جثث الحيوانات المحرمة هو ألنها تنجس من يلمسها ومن الناحية الصحية قد 

 :وفضًال عن األسباب المباشرة فهناك مفاهيم رمزية روحية . تنقل بعض األمراض

الذى يتغذى بكلمة اهللا الحية حين يقرأ  –فهوم الروحى بالم –فاالجترار ينطبق على المؤمن 
فى ... طوبى للرجل الذى: "دوًما كالم اهللا ويعيد قراءته والتأمل فيه كما يقول داود فى مزاميره 

أما شق الظلف فتعنى المؤمن الذى تقوده روح التمييز ). ٢: ١مز(ناموس الرب يلهج نهاًرا وليًال 
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ح لحياته الروحية واألبدية وما ليس نافًعا، فيتجنب السلوك فيه فى حياته فيفرق بين ما يصل
 .كما تعنى أيًضا القدرة على احتمال التعب فترمز للجهاد الروحى. وينحيه جانًبا

أما فى المسيحية فبعد فهم الرموز الروحية أصبح مسموًحا بأكل جميع الحيوانات التى 

ألن اهللا خلق كل شئ مبارًكا ونبتعد فقط ) ١١: ١٠أع(يريدها اإلنسان كما ظهر فى رؤيا بطرس 

 ).٢٠: ١٥أع (عن الخطية، ومن األطعمة نمتنع عن الدم والمخنوق 

 ،اجعل لك منها غذاء يومًيا تعيد التأمل فيهفكثرة التأمل فى كلمة اهللا يطهر اإلنسان. 

 

 .القشور: الحرشف : ۱۰، ۹ع

ف وقشور؛ أما الذى ليس له زعانف مقياس المحلل من الحيوانات البحرية هو وجود زعان

 .وقشور فهو محرم، ال يؤكل ألنه نجس

فهو من الحيوانات البحرية  ،ليس له زعانف وال قشورإذ  ،مثال لذلك ثعبان السمك

هناك سبب صحى لذلك وهو أن الحيوانات المحارية تقتات بالقاذورات مما قد يسبب و . المحرمة

 .بعض األمراض

 :الرمزية لذلك فهى أما المفاهيم الروحية 

كما أن الزعانف تساعد على السباحة، هكذا المؤمن فى العالم تحيط به تيارات مضادة 

 .لمسيرته الروحية، فعليه أن يجاهد وال يخضع لتيارات الشر

 .أما القشور فهى حماية لألسماك كما تحمينا نعمة اهللا فى جهادنا الروحى

واالعتراف والتناول والصالة وقراءة الكتاب المقدس  إياك أن تنسى وسائط النعمة مثل التوبة

 .فبدونها تنجذب لتيار العالم وتسير فيه
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 :)۲۱-۱۱ع(الطيــور ) ۳(

َوالِحَدَأُة ١٣النَّْسُر َواألَنُوُق َوالُعَقاُب : َوَهَذا َما ال تَْأُكُلوَن ِمْنهُ ١٢. ُكل طَْيٍر طَاِهٍر تَْأُكُلونَ «١١
َوالنـََّعاَمُة َوالظَِّليُم َوالسََّأُف َوالَباُز َعلى ١٥وَُكلُّ ُغَراٍب َعلى َأْجَناِسِه ١٤يُن َعلى َأْجَناِسِه َوالَباِشُق َوالشَّاهِ 

غَاُء َعلى َأْجَناِسِه ١٨َوالُقوُق َوالرََّخُم َوالَغوَّاُص ١٧َوالُبوُم َوالُكرِْكيُّ َوالَبَجُع ١٦َأْجَناِسِه  َواللْقلُق َوالَببـْ
ال «٢١. ُكل طَْيٍر طَاِهٍر تَْأُكُلونَ ٢٠. ال يـُؤَْكلُ . وَُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر َنِجٌس لُكمْ ١٩. َوالُخفَّاشُ َوالُهْدُهُد 

َيْأُكُلَها َأْو يَِبيُعَها َألْجَنِبيٍّ ألَنََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ . تَْأُكُلوا ُجثًَّة َما َواِبَك فـَ تـُْعِطيَها لِلَغرِيِب الِذي ِفي أَبـْ
 .ال َتْطُبْخ َجْدياً بِلَبِن أُمِّهِ . ِإلِهكَ 

 

أباحت الشريعة أكل الطيور الطاهرة وفى نفس الوقت فى األعداد التالية ينهى عن : ۱۱ع

 ).٢٥-١٣: ١١ال(الطيور المحرم أكلها كما ذكر أيًضا فى 

 

 :الطيور المحرمة التى ينهيهم عن أكلها هى : ۱۸-۱۲ع
 .رائسه، ويرمز للسرقةطائر كبير برى يخطف ف: النسر 

 .يسمى أبو ذقن ويشبه النسر، يرمى ضحيته من ارتفاع ليحطمها ويرمز للقسوة: األنوق 
 .طائر ساحلى يأكل األسماك، ويرمز للخطف: العقاب 
 .طائر برى يعيش على الخطف وأكل الجثث النتنة، ويتغذى بالقاذورات: الحدأة 
 .يرمز الستغالل المواهب فى الشر. بصرطائر برى مفترس كالحدأة، حاد ال: الباشق 
 .طائر برى يخطف الفريسة ويحب الجثث النتنة، ويرمز للسرقة والجشع: الغراب 

طائر برى ضخم ال يرقد على بيضه فى العش، ويرمز لالستهتار وعدم تحمل : النعامة 
 .المسئولية

 .ويرمز للجمال الخارجى الباطل. ذكر النعام، وهو أجمل من األنثى: الظليم 
 .هو النورس، طائر بحرى خطاف يرمز للسرقة والطمع: السأف 

 .مثل الصقر ويستخدم فى الصيد ويرمز للظلم: الباز 
 .طائر ليلى برى، ويرمز للخراب لمعيشته فى الخرب: البوم 

 .ويرمز للسرقة طائر ساحلى يغوص ليخطف السمك،: الغواص 
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 .طائر كبير طويل الساقين كثير الصياح، ويرمز إلى الضجيج وعدم الهدوء: الكركى 
 .طائر قوى ومفترس ويحب العوم، ويرمز للشراسة: البجع 
 .طائر مائى مثل البجعة، ويرمز للخراب: القوق 
 .طائر جارح مثل النسر، ويرمز إلى الشر: الرخم 
ويرمز إلى النجاسة وعدم . والحشرات، طويل المنقار والساقينطائر آكل للضفادع : اللقلق 

 .التدقيق
 .طائر مفترس يقلد الكالم، ويرمز إلى خفة العقل: الببغاء 
 .طائر برى ماهر ويأكل الديدان والحشرات، ويرمز إلى الرياء والجمال الخارجى: الهدهد 

ماصة للدماء، ويرمز  من الثدييات الطائرة وهو طائر مفترس، ومنه أنواع: الخفاش 
 .للتطفل

يحدِّد صفات الطيور النجسة فى أنها مفترسة، شرسة الطباع، وتأكل الجيف أى الجثث 
وتشير إلى صفات األشرار وريائهم كما ذكر فى . النتنة والقاذورات رغم جمال منظرها الخارجى

وضرورة اللطف الوصف السابق للطيور، وتوضح ضرورة نقاوة مصدر تعليمنا وغذائنا الروحى 
 .وعدم اإلساءة لآلخرين

 

الحشرات التى تطير وفى نفس الوقت تمشى على األرض أى تدب : دبيب : ۲۰، ۱۹ع

 .عليها

الحشرات الطائرة بوجه عام محرم أكلها عدا البعض المحلل أكله، ولم يذكر هنا ولكن ذكر 

 ).فصائل من الجرادجميعها (وهى الجراد والجندب والحرجوان والدبا ) ٢٢، ٢١: ١١ال(فى 

 .ونالحظ أن هذه الحشرات ذات أرجل خلفية قوية تساعدها على القفز

والحشرات عموًما تقتات على القاذورات، فهى دنسة، مما يشير روحًيا إلى اإلنسان 

 .المنغمس فى األعمال الدنسة ويعيش حياته على األكل منها

ا إلى المؤمن الذى ينتشل من سقطاته أما تلك ذات األرجل الخلفية القوية فهى ترمز روحيً 

 .مدفوًعا باشتياقاته إلى العلو نحو السمائيات



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٤٤γ 

االلتصاق باألرضيات ومداومة التفكير فيها ينجس اإلنسان ويحول أفكاره تدريجًيا للشر .
فانظر دائًما إلى السماء واهتم بصلواتك مع القديسين فتسمو بحياتك عن الخطية وعن 

 .فرح بعشرة اهللالماديات الزائلة وت

 
موت اإلنسان يذهب به إلى الجحيم بسبب الخطية ألن المسيح لم يتمم الفداء بعد : ۲۱ع

فى العهد القديم، لذا فلمس الجثث ينجس وبالطبع فأكل جثث الحيوانات ينجس ليعلن خطورة 

ورغم أن الحيوان لم يخطئ ولكنه تنجس . الخطية التى أدت إلى موت اإلنسان والحيوان

وتحريم أكل الجثث جاء ألسباب . بحت جثته نجسة بسبب اإلنسان الذى تنجس بالخطيةوأص

صحية أيًضا، فأكل لحم الجثث يعرض اإلنسان للعدوى أو التسمم؛ وحالًيا تمنع قوانين مراقبة 

أما مسألة اعطائها للغريب الساكن بينهم أو بيعها . األغذية من أجهزة الدولة بيع لحوم الجثث

لم تزد على ما هو قائم فعًال، إذ أن الشعوب الوثنية لم تكن تحرم أكل الجثث، وقد  ألجنبى فهى

جاءت الشريعة للشعب المخصص للرب والذى أفرزه من بين الشعوب ليكون خاصة مقدسة 

 .يسمو بها عن رجاسات الشعوب األخرى

ر الميتة، ويوجد معنى رمزى لهذا المنع وهو أن الرب يريد أن ينصرف المؤمنون عن األمو 

 .بل يتغذوا دائًما بكلمة اهللا الواهبة للحياة

بالنسبة للشطر الثانى من هذا العدد وهو النهى عن طبخ الجدى بلبن أمه، والذى ذكر 

فاهللا يريد أن يعلم شعبه الرفق بالخليقة غير العاقلة، فاهللا ال يريد أن ) ١٩: ٢٣خر(أيًضا فى 

فترة حضانته األولى التى يحتاجها الرضيع أيًضا،  على وليدها فى) الماعز(يفطر قلب األم 

 .قبل الفطام، وتقل تدريجًيا بعد ذلك) عند الحيوان(فغريزة األمومة تكون شديدة جًدا نحو الصغار 

 

 

 

 



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٤٥γ 

 :)۲۹-۲۲ع(العشور والبكور السنوية ) ٤(

َوتَْأُكُل َأَماَم الرَّبِّ ٢٣. َنًة ِبَسَنةٍ تـَْعِشيرًا تـَُعشُِّر ُكل َمْحُصوِل َزْرِعَك الِذي َيْخُرُج ِمَن الَحْقِل سَ «٢٢
َغَنِمَك ِإلِهَك ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه ِلُيِحل اْسَمُه ِفيِه ُعْشَر ِحْنطَِتَك َوَخْمِرَك َوزَْيِتَك َوأَْبَكاِر بـََقِرَك وَ 

ِإَذا  . طَال َعلْيَك الطَّرِيُق َحتَّى ال تـَْقِدَر َأْن َتْحِملهُ َولِكْن ِإَذا ٢٤. لَِتتَـَعلَم َأْن تـَتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك ُكل األَيَّامِ 
فَِبْعُه ٢٥ َكاَن بَِعيدًا َعلْيَك الَمَكاُن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك لَِيْجَعل اْسَمُه ِفيِه ِإْذ يـَُبارُِكَك الرَّبُّ ِإلُهكَ 

َوأَْنِفِق الِفضََّة ِفي ُكلِّ َما ٢٦الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك بِِفضٍَّة َوُصرَّ الِفضََّة ِفي َيِدَك َواْذَهْب ِإلى 
الرَّبِّ  َتْشَتِهي نـَْفُسَك ِفي البَـَقِر َوالَغَنِم َوالَخْمِر َوالُمْسِكِر وَُكلِّ َما َتْطُلُب ِمْنَك نـَْفُسَك وَُكل ُهَناَك َأَمامَ 

َرْح أَْنَت َوبـَْيُتكَ  رُْكُه ألَنَُّه لْيَس لُه ِقْسٌم َوال َنِصيٌب َمَعكَ ٢٧. ِإلِهَك َوافـْ َواِبَك ال تـَتـْ . َوالالِويُّ الِذي ِفي أَبـْ
َواِبكَ «٢٨ َنِة َوَتَضُعُه ِفي أَبـْ فـََيْأِتي ٢٩. ِفي آِخِر َثالِث ِسِنيَن ُتْخِرُج ُكل ُعْشِر َمْحُصوِلَك ِفي تِلَك السَّ

َواِبَك َويَْأُكُلوَن الالِويُّ ألَنَُّه لْيَس لُه ِقْسٌم َوال  َنِصيٌب َمَعَك َوالَغرِيُب َوالَيِتيُم َواَألْرَملُة الِذيَن ِفي أَبـْ
 .»َوَيْشبَـُعوَن لُِيَبارَِكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيِدَك الِذي تـَْعَملُ 

 
 .قمحك: حنطتك : ۲۳، ۲۲ع

األرض وهى أوصى الرب شعبه بتخصيص عشر ما يتحصل عليه الفرد من خيرات 
الحنطة وعصير العنب والزيت وكذلك أبكار ما يملكه من البقر والغنم، اعتراًفا من المؤمن بأن 
الرب هو المالك الحقيقى لألرض وكل ما عليها، وبالتالى فما يملكه اإلنسان هو عطية من الرب 

يشترك فيها  )أغابى(وعلى مقدم العشور أن يأتى بها إلى الهيكل فتقدم على هيئة والئم محبة 
 .وبذلك يأكل اإلنسان مع أسرته ومع الفقراء ويشكر اهللا. مقدمها مع آخرين

 
إذا كان محل إقامة مقدم العشور بعيًدا عن الهيكل بحيث يصعب عليه نقل : ۲۷-۲٤ع

التقدمات والسير بها مسافات طويلة للوصول إلى الهيكل، فيمكنه بيعها ويذهب بثمنها إلى 
فى شراء بقر وغنم وعصير العنب إلقامة الوليمة الجماعية هناك، والتى  الهيكل ليصرفه هناك

وقد أكد الرب على . يشترك فيها مع مقدم العشور أهل بيته والالوى المقيم معه فى مدينته
وقد قرنت الوصية إقامة . ضرورة عدم نسيان الالوى ألنه لم يكن يملك أرًضا كباقى األسباط



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٤٦γ 

نعم الرب الذى هو معطى كل هذه الخيرات وأفاض بجوده وكرمه علينا الوليمة بالفرح، فهو فرح ب
وأكل مقدم العشور مع الالويين من العشور هو إظهار شركة محبة وتعاطف  .وعلى من حولنا

والذهاب إلى الهيكل كل سنة . معهم وابتعاد عن أى تعالى من مقدم العشور بسبب ما أعطاه
شريعة لربط كل المؤمنين بهيكل اهللا وعبادته فتقدم العشور لتقديم العشور هو وسيلة تستخدمها ال

 .هناك
 
كل ثالث سنين يختلف نظام توزيع العشور، حيث السنة الثالثة من نصيب : ۲۹، ۲۸ع

فال يأخذ أحد منها شيًئا إلى مكان الهيكل بل تحفظ فى مدن  ،الالوى والغريب واليتيم واألرملة
ويرفق الرب الوصية بوعد أنه . حتياجات الفئات المذكورةس لتلبية اسكنى مقدمى العشور وتكرّ 

يبارك كل ما يقوم به مقدمها من أعمال فيكون له خير كثير، فبمباركة العشر  ،فى حالة اتباعها
وعدم ذهابه إلى الهيكل فى السنة الثالثة وتوزيع العشور على  .ر األخرىاتتبارك التسعة أعش

 .لعناية بالمرضى والعجزة الغير قادرين على الذهاب للهيكلالمحتاجين فى مدينته يساعده على ا
 اهتم بتقديم العشور لتشكر اهللا على عطاياه وتفرح مع المحتاجين وتنال بركات كثيرة، بل

 .كلما ازداد حبك ازدادت عطاياك عن العشور



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤٧γ 

 

 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 السنة السابعة وأبكار البهائم

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(التنازل عن الديون ) ۱(

َراءً «١ َراءِ ٢. ِفي آِخِر َسْبِع ِسِنيَن تـَْعَمُل ِإبـْ ا : َوَهَذا ُهَو ُحْكُم اِإلبـْ يـُْبِرُئ ُكلُّ َصاِحِب َدْيٍن َيَدُه ِممَّ
َرَض َصاِحَبهُ  َراٍء لِلرَّبِّ ال ُيطَاِلُب صَ . َأقـْ اَألْجَنِبيَّ ُتطَاِلُب َوَأمَّا َما َكاَن ٣. اِحَبُه َوال َأَخاُه ألَنَُّه َقْد نُوِدَي بِِإبـْ

ُتْبرِئُُه َيُدَك ِمْنهُ  َألنَّ الرَّبَّ ِإنََّما يـَُبارُِكَك ِفي اَألْرِض الِتي . ِإال ِإْن لْم َيُكْن ِفيَك َفِقيرٌ ٤. لَك ِعْنَد َأِخيَك فـَ
ِإَذا َسِمْعَت َصْوَت الرَّبِّ ِإلِهَك لَِتْحَفَظ َوتـَْعَمل ُكل َهِذِه الَوَصايَا ٥. يَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيبًا لَِتْمَتِلَكَهايـُْعطِ 

ْوَم  ُض َوتـََتَسلُط فـَتُـْقِرُض ُأَمماً َكِثيَرًة َوأَْنَت ال تـَْقَترِ . يـَُبارُِكَك الرَّبُّ ِإلُهَك َكَما قَال لكَ ٦الِتي أَنَا ُأوِصيَك اليـَ
 .َعلى أَُمٍم َكِثيَرٍة َوُهْم َعلْيَك ال يـََتَسلُطونَ 

 
 .العتق أو الحل: اإلبراء : ۱ع

: ٢٥ال(أمر اهللا شـعبه أن يتنازلـوا عن الديـون التـى لهم عند إخوتهم فى كل سنة سابعة 
٣٤-٢٣، ٧-١.( 

 

 .كل الديونفى السنة السابعة يأمر اهللا بإبراء من : نودى بإبراء للرب : ۲ع

 .يشرح معنى اإلبراء وهو التنازل عن كل الديون لألصحاب واإلخوة أى كل شعب اهللا

 

حت لهم الشريعة بمطالبة غير اليهود بسداد مديونياتهم، فال ينطبق عليهم حكم صرّ : ۳ع
اإلبراء فى السنة السابعة وذلك حرًصا من الرب أال ُيبَتّز اليهود بمكر من الشعوب األخرى 

يع تدريجًيا ثروة األمة، أما مديونيات ضوا منهم بسوء نية بغرض عدم رد المديونية فتضفيقتر 
 .اليهود لبعضهم فهى تقع فى نطاق األمة نفسها وفى حال اسقاطها ال يفقد منها شئ إلى الخارج



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٤٨γ 

 

ولكن إن لم يكن . تتكلم األعداد السابقة عن اقتراض الفقراء من إخوتهم األغنياء: ٤ع
ولكن إن . فى شعب اهللا بسبب بركة اهللا للكل فى أرض كنعان، فلن توجد ديونهناك فقير 

اقترض أحد ألزمة مالية مفاجئة ثم عاد فصار غنًيا أو اقترض لالستثمار فيلزم أن يسدد الديون 
 .فى السنة السابعة

 

البركات مشروطة بطاعة الشعب لوصايا اهللا، بأن يسمعها ويعمل بها فال : ٦، ٥ع
عندئذ يكون فى مقدورهم أن يقرضوا األمم األخرى . ن مساعدة المحتاجين من شعبهميمتنعوا ع

بينما ال يحتاجون هم لالقتراض منها، بل يمكنهم أن يسودوا على الشعوب األخرى بما يحققونه 
 .من نجاح ورقى، بينما ال يتسلط عليهم أحد

عدم المطالبة  كن شفوًقا على المحتاجين واألسر المستورة فتساعدهم عن طريق
وعندما تعطى فاهللا يعطيك  ،بالديون، وال تنَس أنك مديون هللا بكل الخيرات التى تمتلكها

 .اهللا أيًضا كأكثر وعندما تتسامح يسامح

 

 ):۱۱-۷ع(إقراض الفقراء ) ۲(

َواِبَك ِفي َأْرِضَك الِتي يُـ «٧ ْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َفال ِإْن َكاَن ِفيَك َفِقيٌر َأَحٌد ِمْن ِإْخَوِتَك ِفي َأَحِد أَبـْ
َتْح َيَدَك لُه َوَأْقِرْضُه ِمْقَداَر َما َيْحَتاُج ِإلْيهِ ٨تـَُقسِّ قَلَبَك َوال تـَْقِبْض َيَدَك َعْن َأِخيَك الَفِقيِر  اْحَتِرْز ٩. َبِل افـْ

َنُة السَّ : ِمْن َأْن َيُكوَن َمَع َقلِبَك َكالٌم لِئيٌم قَاِئالً  ُنَك بَِأِخيَك َقْد قـَُرَبِت السَّ َراِء َوَتُسوُء َعيـْ ابَِعُة َسَنُة اِإلبـْ
َأْعِطِه َوال َيُسوُء َقلُبَك ِعْنَدَما تـُْعِطيِه ١٠. الَفِقيِر َوال تـُْعِطيِه فـََيْصُرَخ َعلْيَك ِإلى الرَّبِّ فـََتُكوُن َعلْيَك َخِطيَّةٌ 

ألَنَُّه ال تـُْفَقُد ١١. ِفي ُكلِّ َأْعَماِلَك َوَجِميِع َما َتْمَتدُّ ِإلْيِه َيُدكَ  ألَنَُّه ِبَسَبِب َهَذا اَألْمِر يـَُبارُِكَك الرَّبُّ ِإلُهكَ 
َتْح َيَدَك َألِخيَك الِمْسِكيِن َوالَفِقيِر ِفي َأْرِضكَ : ِلَذِلَك أَنَا ُأوِصيَك قَاِئالً . الُفَقَراُء ِمَن اَألْرضِ   .افـْ

 .فى إحدى مدنك: فى أحد أبوابك : ۸، ۷ع

 .ال تبخل: ك ال تقبض يد



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٤٩γ 

 .ساعده واقرضه: افتح يدك له 

أى يكونوا رحومين على  ،باإلقراضيدعوهم اهللا لمساعدة الفقراء سواء باإلحسان أو 
 .المحتاجين

 

 .تفكر فكًرا خبيثًا: يكون مع قلبك كالم لئيم : ۹ع

 .تقسى قلبك عليه: تسوء عينك بأخيك 

 .فيشتكيك هللا: فيصرخ عليك 

ث ومحبة المال فيمتنعوا عن إقراض الفقير إذا اقتربت السنة السابعة، يحذرهم اهللا من الخب
ألنه غالًبا لن يستطيع السداد فتضيع عليهم أموالهم، ألنهم إن فعلوا هذا يصرخ الفقير إلى اهللا 

 .بسبب قسوتهم فيكونوا مخطئين فى حق اهللا ويغضب عليهم

 
 .ند العطاءع ال تكن غير راضٍ : ال يسوء قلبك عندما تعطيه : ۱۰ع

وهذا يؤكد أهمية . يقرضوا الفقراء بقلوب راضية محبة فيباركهم اهللاأن  هيطالب اهللا شعب
 .العطاء بسرور

 

البد أن يوجد فقراء بين الشعب واهللا يسمح بهذا لتظهر محبة األغنياء لهم فى : ۱۱ع
 .مساعدتهم

نا اهللا متذكرين أننا رور يحبه الرب، فكلما فرحنا بعمل الخير، كلما فرح بالمعطى المس
نعطى المسيح فى شكل الفقراء وأننا مع الفقراء أعضاء فى جسد واحد فيثبت هذا فرحنا 

 .بالعطاء

 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٥٠γ 

 ):۱۸-۱۲ع(العبد العبرانى ) ۳(

َنِة السَّ «١٢ َرانِيَُّة َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن َفِفي السَّ َراِنيُّ َأْو ُأْخُتَك الِعبـْ َعِة ُتْطِلُقُه ابِ ِإَذا بِيَع لَك َأُخوَك الِعبـْ
تـَُزوُِّدُه ِمْن َغَنِمَك َوِمْن بـَْيَدِرَك َوِمْن ١٤. َوِحيَن ُتْطِلُقُه ُحّرًا ِمْن ِعْنِدَك ال ُتْطِلُقُه فَاِرغاً ١٣. ُحّرًا ِمْن ِعْنِدكَ 

ْرِض ِمْصَر فـََفَداَك الرَّبُّ َواذُْكْر أَنََّك ُكْنَت َعْبدًا ِفي أَ ١٥. َكَما بَارََكَك الرَّبُّ ِإلُهَك تـُْعِطيهِ . َمْعَصَرِتكَ 
ال َأْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك ألَنَُّه َقْد َأَحبََّك : َولِكْن ِإَذا قَال لكَ ١٦. ِلَذِلَك أَنَا ُأوِصيَك ِبَهَذا اَألْمِر اليَـْومَ . ِإلُهكَ 

ٌر ِعْنَدَك  . ِفي الَباِب فـََيُكوَن لَك َعْبدًا ُمَؤبَّداً َفُخِذ الِمْخَرَز َواْجَعلُه ِفي ُأُذنِِه وَ ١٧َوبـَْيَتَك ِإْذ َكاَن لُه َخيـْ
ال َيْصُعْب َعلْيَك َأْن ُتْطِلَقُه ُحّرًا ِمْن ِعْنِدَك ألَنَُّه ِضْعَفْي ُأْجَرِة اَألِجيِر ١٨. َوَهَكَذا تـَْفَعُل َألَمِتَك أَْيضاً 

ُيَبارُِكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َما تـَْعَملُ . َخَدَمَك ِستَّ ِسِنينَ   .فـَ

 

إذا افتقر أحد من شعب اهللا وباع نفسه كعبد، فيعمل ست سنوات فقط وفى السنة : ۱۲ع
 ).٢١خر(السابعة يعود حًرا 

 

 .الجرن الذى تخزن فيه محاصيل الحبوب: بيدرك : ۱٤، ۱۳ع

يأمر اهللا بمساعدة العبد من ممتلكات الغنى الذى كان يعمل عنده عند إطالقه فى السنة 
ن غنمه ومن الحبوب التى فى مخازنه ومن عصير معصرته كالخمر والزيت السابعة، فيعطيه م

 .حتى يساعده هذا على بدء حياة جديدة

 

يذكرهم الرب بأنهم هم السادة أنفسهم أو آباؤهم كانوا عبيًدا فى مصر، فاطالقهم : ۱٥ع
ع فبتذكرهم لهذا الصني. رهم من عبودية مصرلعبيدهم هو تعبير عن شكرهم للرب الذى حرّ 

ليس " كنتم عبيًدا فى مصر"وقوله . العظيم الذى عمله الرب معهم سيشفقون على إخوتهم
المقصود به جيل بعينه أى الجيل الذى خرج من مصر فقط بل ينطبق على جميع أجيال بنى 

ر الرب اآلباء لظل معهم، أو لو لم يحرِّ حدث إسرائيل فى أى عصر، فما حدث مع آبائهم كأنه 
 .عبوديةاألبناء تحت ال



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ٤٥١γ 

ألنه ألفه وأحبه  ،قد يفضل العبد عدم ترك سيده حين يحين موعد إطالقه: ۱۷، ۱٦ع
ل  هو وأهل بيته واستراح إلى حسن المعاملة التى عومل بها أثناء مدة خدمته لسيده، ففضَّ

باعتبار أن  –االستمرار والبقاء فى الخدمة، حينئذ يقوم سيده بإجراء معين وهو ثقب أذن العبد 
وذلك عند باب المدينة ليكون إعالًنا أمام كل الشعب فال  –ن تشير إلى السمع والطاعة األذ

ونفس هذا اإلجراء يتم بالنسبة للمرأة . يشكو العبد بعد ذلك أنه مجبر فى العبودية عند هذا السيد
 ).مةاألَ (العبدة 

 
 –نة السابعة أى إطالق العبد حًرا فى الس –ال يكون هذا األمر ثقيًال على نفسك : ۱۸ع

ألن قيمة خدمته لك خالل الست سنوات تعادل ضعفى األجر الذى كان سيتقاضاه األجير عن 
ألن األجير يقضى فترة النهار فقط فى العمل، أما العبد فيعمل  عمله لديك خالل هذه المدة،

اء طاعتك ، فإن فعلت هكذا وأطلقته حًرا باركك الرب فى كل ما تعمل جز طوال اليوم نهارًا وليالً 
 .فاهللا يعتبر العبد العبرانى أجيًرا عند أخيه ست سنوات وليس كالعبودية عند األمم. للوصية

 ليتك تعامل من يخدمونك فى بيتك برفق على أنهم إخوتك، وكذلك المرؤوسين فى
 .العمل فال تقُس عليهم ُمتذكًرا مراحم اهللا عليك

 

 ):۲۲-۱۹ع(أبكار البهائم ) ٤(

ُسُه لِلرَّبِّ ِإلِهكَ  ُكلُّ ِبْكرٍ «١٩ ال َتْشَتِغل َعلى ِبْكِر بـََقِرَك َوال . ذََكٍر ُيولُد ِمْن بـََقِرَك َوِمْن َغَنِمَك تـَُقدِّ
. َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك تَْأُكُلُه َسَنًة ِبَسَنٍة ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ أَْنَت َوبـَْيُتكَ ٢٠. َتُجزَّ ِبْكَر َغَنِمكَ 

َواِبَك ٢٢. َولِكْن ِإَذا َكاَن ِفيِه َعْيٌب َعَرٌج َأْو َعمًى َعْيٌب َما َرِديٌء َفال َتْذَبْحُه لِلرَّبِّ ِإلِهكَ ٢١ ِفي أَبـْ
 .»َماءِ َعلى اَألْرِض َتْسِفُكُه َكال. َوَأمَّا َدُمُه َفال تَْأُكُلهُ ٢٣. النَِّجُس َوالطَّاِهُر َسَواًء َكالظَّْبِي َواِإليَّلِ . تَْأُكُلهُ 

 
من (ألزمت الوصية المؤمن أن يقدس للرب باكورة نسل بهائمه إن كان ذكًرا : ۱۹ع

وطالما أنها أصبحت ملًكا للرب فال يجوز أن يستخدمها فى أعمال الحقل، ). األبقار واألغنام



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٥٢γ 

فتُقدَّم هللا، متذكرين أن اهللا قد فدى . بكما ال يجوز أن ينتفع بصوف تلك البهائم لنفس السب
 ).١٣: ٣عد(كارهم فى مصر فلم يقتلوا مع أبكار المصريين أب

 
ُتذَبح األبكار الذكور فى بيت الرب كل سنة ويأكلها الكهنة، أما األبكار اإلناث أو : ۲۰ع

 .األبكار التى بها عيب فتذبح ويأكلها أصحابها

 

سواء كان هذا عرج أو عمى أو غير ذلك من  ،األبكار التى بها عيوب خلقية: ۲۱ع
ألنه يليق بملك الملوك أن يقدم له أفضل األشياء ال ). ٨: ١مال(الرديئة، ال تقدم للرب لعيوب ا

 .أبخسها

وهذا إشارة إلى أن الذبيحة الحيوانية ما هى إال رمز للحمل الذى بال عيب وال دنس الذى 
 .سيسفك دمه على الصليب

 

 .نوع من التيوس: اإليل : ۲۲ع

يوب يمكن أن تؤكل فى مكان إقامة أصحابها أى فى بيوتهم ولكن هذه األبكار التى بها ع
مثلما يأكلون بقية الحيوانات األخرى غير المخصصة للتقدمات كالغزالن واأليائل وال يكون من 

 .الالزم فى هذه الحالة اتباع أحكام الطهارة الطقسية كما هو الحال فى الوالئم الدينية

 

دم سواءكان دم الذبائح التى تقدم كقرابين أو مرة أخرى يشدد على تحريم أكل ال: ۲۳ع
 .تلك التى تؤكل فى الطعام العادى وٕانما يسكب الدم على األرض

 كن حريًصا على تقديم بكور وقتك وأموالك وكل قدراتك ومواهبك هللا، فتنال منه بركات
 .لكل ما تعمله وتحيا فى فرح



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٣γ 

 

 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 األعياد الثالثة الرئيسية

Rη Ε η 
 
 ):۸-۱ع(عيد الفصح )  ۱(

ِاْحَفْظ َشْهَر أَبِيَب َواْعَمل ِفْصحًا لِلرَّبِّ ِإلِهَك ألَنَُّه ِفي َشْهِر أَِبيَب َأْخَرَجَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن «١
. َك َغَنمًا َوبـََقرًا ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ لُِيِحل اْسَمُه ِفيهِ فـََتْذَبُح الِفْصَح لِلرَّبِّ ِإلهِ ٢. ِمْصَر لْيالً 

َز الَمَشقَِّة . ال تَْأُكل َعلْيِه َخِميراً ٣ َعَة أَيَّاٍم تَْأُكُل َعلْيِه َفِطيرًا ُخبـْ ) ألَنََّك بَِعَجلٍة َخَرْجَت ِمْن َأْرِض ِمْصرَ (َسبـْ
َعَة أَيَّاٍم ٤. ْن َأْرِض ِمْصَر ُكل أَيَّاِم َحَياِتكَ لَِتْذُكَر يـَْوَم ُخُروِجَك مِ  َوال يـَُر ِعْنَدَك َخِميٌر ِفي َجِميِع ُتُخوِمَك َسبـْ

ال َيِحلُّ لَك َأْن َتْذَبَح الِفْصَح ٥. َوال يَِبْت َشْيٌء ِمَن اللْحِم الِذي َتْذَبُح َمَساًء ِفي اليَـْوِم اَألوَِّل ِإلى الَغدِ 
. َبل ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك لُِيِحل اْسَمُه ِفيهِ ٦اِبَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي َأَحِد أَبـْوَ 

َوَتْطُبُخ َوتَْأُكُل ِفي الَمَكاِن ٧ُهَناَك َتْذَبُح الِفْصَح َمَساًء َنْحَو ُغُروِب الشَّْمِس ِفي ِميَعاِد ُخُروِجَك ِمْن ِمْصَر 
ِستََّة أَيَّاٍم تَْأُكُل َفِطيرًا َوِفي اليَـْوِم ٨. ْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك ثُمَّ تـَْنَصِرُف ِفي الَغِد َوَتْذَهُب ِإلى ِخَياِمكَ الِذي يَ 

 .ال تـَْعَمل ِفيِه َعَمالً . السَّاِبِع اْعِتَكاٌف لِلرَّبِّ ِإلِهكَ 

 

بيوت شعب اهللا وعدم قتل أى عبوًرا وهو تذكار لعبور المالك المهلك عن : فصًحا : ۱ع
 .أبكارهم

يذكرهم اهللا بعمل عيد الفصح فى شهر أبيب تذكار لفداء أبكارهم وتحررهم من عبودية 
 ).١٣، ١٢خر(مصر التى ترمز لتحررنا من الخطية بفداء المسيح 

 

 .طقس هذا العيد ذبح الغنم والبقر فى بيت الرب يشمل: ۲ع

 



  الَعَددِ ِسفُْر 

γ٤٥٤γ 

ال يؤكل سوى فطعام الفصح ولمدة سبعة أيام، أمر الرب بعدم أكل خبز مختمر مع : ۳ع
الفطير أى خبز غير مختمر تذكاًرا لخروجهم بعجلة من مصر حيث لم يكن لديهم وقت لتخمير 
العجين، وقد سمى خبز المشقة أى خبز التعب تذكاًرا لما واجهوه من متاعب وصعاب ومعارضة 

–يوم خروجهم من مصر  –م ذلك حتى تكون أحداث ذلك اليو . من فرعون لخروجهم من مصر
 .ماثلة أمام أعينهم طوال حياتهم

أما كنيستنا فتقدم فى سر التناول خبز مختمر ألن المسيح حمل خطايانا على الصليب 
 . والخمير يرمز للشر الذى حمله عنا وفدانا

 

، خبز مختمر داخل حدود أراضيهم طوال األيام السبعة يأمرهم اهللا أال يوجد عندهم: ٤ع
عند الظهر، يخرجون كل مختمر ) نيسان(كان اليهود فى يوم الرابع عشر من شهر أبيب لذلك 

قبل ذبح الخروف بين العشائين أى بين العصر والمغرب ) ١٧-١٥: ١٢خـر(من البيـوت 
 ).٥: ٢٣ال(

وكان عليهم أن يأكلوا خروف الفصح جميعه فى نفس الليلة، أى مساء اليوم الرابع عشر 
وٕاذا تبقى منه شئ عليهم أن . ساًء، وال يتركوا شيًئا منه لصباح اليوم التالىالذى هو الخميس م

 .يحرقوه بالنار

وهذا ما تحرص عليه كنيستنا فى سر األفخارستيا إذ ال يبقى شئ من جسد الرب ودمه بعد 
 .التناول

 

فى ال يصح ذبح الفصح فى أى مكان وٕانما يكون ذلك فى بيت الرب، أى : ٦، ٥ع
وذلك بين الثالثة بعد (ويتم ذبح الخروف قرب غروب الشمس . ماع أو هيكل سليمانخيمة االجت

الحادية عشر  –وحتى الساعة الخامسة مساًء  –بالتوقيت العبرى الساعة التاسعة  -الظهر 
 .أى نحو غروب الشمس –بالتوقيت العبرى 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٥γ 

اليوم حيث هو  وبين الذبح والطبخ ثم األكل تكون قد مضت فترة زمنية تدخلنا إلى مساء
أكل الفصح بين العشائين أى بين الغروب والعتمة فى بداية اليوم . (موعد الخروج من مصر

 ).٥: ٢٣ال) (نيسان(الخامس عشر من شهر أبيب 

 

طهى الذبيحة لألكل أى شيِّها يجب أن يتم فى بيت الرب كما سبق وذكر، ثم يرجع : ۷ع
ر، أى يعودوا فى اليوم الثانى يد سبعة أيام الفطالجميع فى صباح اليوم التالى أى بعد التعيي

 .والعشرين من شهر أبيب

 

يوم الرابع عشر من نيسان اليرتبط عيد الفطير بعيد الفصح حيث يؤكل الفصح فى : ۸ع
وحيث أن اليوم طبًقا للطقس اليهودى يبدأ من مساء . مساء أى ليلة الخامس عشر من نيسان

اليوم التالى، فيكون أكل الفصح قد تم فى أول أيام غروب  اليوم السابق بعد غروب شمسه إلى
عيد الفطير، ويستمر عيد الفطير بعد ذلك ستة أيام أخرى، أى يكون إجمالى أيام عيد الفطير 
بما فيها اليوم األول المشترك مع مساء عيد الفصح هو سبعة أيام، من اليوم الخامس عشر حتى 

 .اليوم الحادى والعشرين

ألخير لعيد الفطير أى فى اليوم السابع يكون اعتكاف، فال يقوم المؤمن بأّية فى اليوم ا
 .أعمال دنيوية، ويعزل نفسه عن مشاغل الدنيا ويخصص اليوم إلقامة شعائر دينية وللعبادة

وٕان كان لك فرصة كل يوم فال تهملها ،اهتم أن تتناول من جسد الرب ودمه كل أسبوع، 
 .فى العالم وتتمتع باالتحاد اإللهى وتفرح بعمله فيكلتتغذى وتمتلئ بأكبر قوة 

 
 ):۱۲-۹ع(عيد األسابيع )  ۲(

َعَة َأَسابِيَع َتْحِسُب لكَ «٩ َعَة َأَسابِيعَ . َسبـْ  . ِمِن اْبِتَداِء الِمْنَجِل ِفي الزَّرِْع تـَْبَتِدُئ َأْن َتْحِسَب َسبـْ
 . ْدِر َما َتْسَمُح َيُدَك َأْن تـُْعِطَي َكَما يـَُبارُِكَك الرَّبُّ ِإلُهكَ َوتـَْعَمُل ِعيَد َأَسابِيَع لِلرَّبِّ ِإلِهَك َعلى قَ ١٠
َواِبَك َوال١١ َنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالِويُّ الِذي ِفي أَبـْ ُنَك َوابـْ َغرِيُب َوتـَْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك أَْنَت َوابـْ



  الَعَددِ ِسفُْر 

γ٤٥٦γ 

َوَتْذُكُر ١٢. َك ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلُيِحل اْسَمُه ِفيهِ َوالَيِتيُم َواَألْرَملُة الِذيَن ِفي َوْسطِ 
 .أَنََّك ُكْنَت َعْبداً ِفي ِمْصَر َوَتْحَفُظ َوتـَْعَمُل َهِذِه الَفَراِئضَ 

 

 .ابتداء الحصاد: ابتداء المنجل فى الزرع : ۹ع

د خمسين يوًما من بدء الحصاد الذى عيد األسابيع ويدعى أيًضا عيد الخمسين وهو يقع بع
ويسمى عيد الحصاد عيد الباكورة الذى تقدم فيه باكورة . يكون فى اليوم الثانى من عيد الفصح

 .ويرمز عيد الباكورة لقيامة المسيح). ٢٣ال(أى أول حزمة من الشعير تقدم هللا محصول الشعير 

ل التى حصدوها، ويرمز لعيد حلول ويقام عيد الخمسين أو األسابيع شكًرا هللا على المحاصي
 .الروح القدس فى يوم الخمسين حيث حصاد وانضمام نفوس كثيرة لإليمان

 

هو عيد زراعى يقدم و . أوصى الرب باالحتفال بعيد األسابيع فرًحا بالرب وللرب: ۱۰ع
اتهم وحجم محصولهم كما يفيه أفراد الشعب تقدمات تطوعية حسب طاقتهم وما تسمح به إمكان

والشعير يبدأ . طاهم الرب من بركات وخيرات فى ثمار األرض من محصول الشعير والقمحأع
 .حصاده بعد عيد الفصح مباشرة ويليه حصاد القمح ثم يأتى عيد الخمسين

 

تقام والئم محبة يفرح فيها الجميع بما أنعم اهللا عليهم به من بركة فى : ۱۲، ۱۱ع
، والالوى الساكن هل بيته أى ابنه وابنته وعبده وأمتهيشرك فيها مقدم الوليمة أو . حصاد األرض

وفى . فى مدينته والغريب واليتيم واألرملة الذين يعيشون بجواره، ويكون ذلك فى مكان بيت الرب
 .إكرامهم للعبيد يتذكرون أنهم كانوا عبيًدا فى مصر فيشفقون على العبيد والغرباء

وسعيًدا بنعمة اهللا هنا ثم ميراثه األبدى فى المسيحى يكون فرًحا دائًما بعطاء الرب له ،
 .فاشكر اهللا على كل عطاياه لتشعر بقيمتها ويزداد تمتعك بها ،ملكوت السموات

 
 



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٧γ 

 ):۱٥-۱۳ع(عيد المظال )  ۳(

َعَة أَيَّاٍم ِعْنَدَما َتْجَمُع ِمْن بـَْيَدِرَك َوِمْن ِمْعَصَرِتكَ «١٣ َوتـَْفَرُح ١٤. تـَْعَمُل لِنَـْفِسَك ِعيَد الَمظَالِّ َسبـْ
َنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالِويُّ َوالَغرِيُب َوالَيِتيُم َواَألْرَملُة الِذيَن ِفي  ُنَك َوابـْ  . اِبكَ أَبـْوَ ِفي ِعيِدَك أَْنَت َوابـْ

َعَة أَيَّاٍم تـَُعيُِّد ِللرَّبِّ ِإلِهَك ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك يـَُبارُِكَك فِ ١٥ ي ُكلِّ َسبـْ
 .َمْحُصوِلَك َوِفي ُكلِّ َعَمِل َيَدْيَك َفال َتُكوُن ِإال َفرِحاً 

 

أيام تنتهى فى اليوم الثامن ة سبعة لمدأوصى الرب شعبه باالحتفال بعيد المظال : ۱۳ع
وهذا العيد هو ثالث األعياد السنوية الكبرى التى كان يجب فيها على كل ذكر . بمحفل مقدس

على أسطح المنازل أو فى الخيام فيه كانت تقام . فى إسرائيل أن يأتى أمام الرب فى الهيكل
هم فيها حيث كانوا يعيشون فى خيام األرض الفضاء تذكاًرا إلقامة بيت إسرائيل فى البرية وتغرب

إقامة والئم  ،كما كان فى عيد الخمسين ،وكان من مظاهر هذا العيد أيًضا. وكانوا دائمى الترحال
فى اليوم الخامس عشر ) تشرين(كان هذا العيد يقام فى الشهر السابع . مشتركة فى بيت الرب

د الجمع ألنه كان يقع فى نهاية الموسم وكانوا يسمونه أيًضا عي. بعد عيد الكفارة بأربعة أيام
 .الزراعى حين كانوا يجمعون بقية غالت األرض وثمار الشجر بطيئة األثمار

 :الكبرى كاآلتى  ةويوجد ارتباط بين األعياد الثالث

 .مع ضربة المنجل األولى للحصاد:  عيد الفصح 

 .حين يتم الحصاد:  عيد الخمسين

لزراعية وجمع الثمار التى يتم نضجها فى أواخر فصل فى نهاية السنة ا:  عيد المظال
 .الصيف

يرمز هذا العيد لنا نحن مؤمنى العهد الجديد لغربتنا فى هذا العالم واشتياقنا لالنطالق و 
 .نحو وطننا الحقيقى الدائم وهو السماء

 



  الَعَددِ ِسفُْر 

γ٤٥٨γ 

وهنا أيًضا دعوة جديدة أخرى للفرح، فإرادة الرب لهم أن يفرحوا ويفرحوا قلوب : ۱٤ع
وا أيًضا ـيفرحوا بالعطايا والبركات المتمثلة فى وفرة المحصول وكثرة الثمار، ويفرح. آلخرين معهما

 .بالعطاء للغير سواء المكرسين أى الالويين أو المحتاجين من الفقراء والغرباء

 
هى عدد يشير إلى الكمال وتعنى " السبعة"و .د الرب مدة االحتفال بسبعة أيامحدّ : ۱٥ع

يفرح المؤمن من أجل فويكون االحتفال بالعيد فى المكان الذى فيه بيت الرب، . الكاملهنا الفرح 
 .عطايا الرب وما أنعم عليه به من بركات، ويفرح أيًضا أنه يعطى للغير مما عنده

 على قدر محبتك هللا تستطيع أن تتغرب عن ماديات العالم وتكتفى بالقليل منها لسد
 .عمل اهللا فيك وتفرح بل تكون قادًرا على إسعاد اآلخرين حولك فتختبر ،احتياجاتك األساسية

 

 ):۱۷-۱٦ع(األعياد الرئيسية الثالثة )  ٤(

َنِة َيْحُضُر َجِميُع ذُُكوِرَك َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه ِفي «١٦ َثالَث َمرَّاٍت ِفي السَّ
ُكلُّ َواِحٍد َحْسَبَما تـُْعِطي ١٧. َوال َيْحُضُروا َأَماَم الرَّبِّ فَاِرِغينَ . َوِعيِد الَمظَالِّ  ِعيِد الَفِطيِر َوِعيِد اَألَسابِيعِ 

 .َيُدُه َكبَـرََكِة الرَّبِّ ِإلِهَك الِتي َأْعطَاكَ 
 

والمقصود . يأمر اهللا بحضور جميع ذكور شعبه فى األعياد الثالثة السابق ذكرها: ۱٦ع
والذكر يمثل األسرة كلها، فهو مندوب . ح والفطير فميعادهما واحدبعيد الفطير هو عيدا الفص

 :وحضور الذكور له أغراض روحية هى  .عن اإلناث

 .تثبيت إيمانهم باهللا الواحد وبعبادته فى هيكله المقدس -١

 .تثبيت الوحدانية بين جميع األسباط -٢

 .تشجيعهم روحًيا بتقديم عبادة واحدة مًعا -٣

 . يأتون هذه األعياد بدون تقدمات هللا يأكل منها المحتاجونتقديم عطايا للمحتاجين فال -٤

يعطى كل واحد من القرابين والعطايا بقدر ما تسمح به طاقته وبقدر مكانته وبما : ۱۷ع
 .يتناسب مع بركة الرب التى باركه بها



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٩γ 

تذكر أنك ستقف أمام اهللا فى يوم الدينونة، فال تقف أمامه فارًغا، بل ليكن لك من عبادات 
 .فيكون لك نصيب معه فى السماء ،كل ما احتملته ألجلهمع وأعمال خير لتقدمها أمامه 

 

 ):۲۲-۱۸ع(القضاء واالبتعاد عن عبادة األوثان )  ٥(

َواِبَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َحَسَب َأْسَباِطَك «١٨ ُقَضاًة َوُعَرفَاَء َتْجَعُل لَك ِفي َجِميِع أَبـْ
ْعِب َقَضاًء َعاِدالً فـَيَـْقُضوَن لِل ال ُتَحرِِّف الَقَضاَء َوال تـَْنظُْر ِإلى الُوُجوِه َوال تَْأُخْذ َرْشَوًة َألنَّ الرَّْشَوَة ١٩. شَّ

يِقينَ   الَعْدل الَعْدل تـَتَِّبُع ِلَكْي َتْحَيا َوَتْمَتِلَك اَألْرَض الِتي٢٠. تـُْعِمي َأْعُيَن الُحَكَماِء َوتـَُعوُِّج َكالَم الصِّدِّ
ال تـَْنُصْب لِنَـْفِسَك َسارِيًَة ِمْن َشَجَرٍة َما ِبَجاِنِب َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهَك الِذي «٢١. يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهكَ 

 .»الشَّْيَء الِذي يـُْبِغُضُه الرَّبُّ ِإلُهكَ . َوال تُِقْم لَك َنَصباً ٢٢َتْصنَـُعُه لَك 

 

 .يينقادة، وكالء السلطة، رؤساء محل: عرفاء : ۱۸ع

يأمرهم موسى أن يعينوا لهم قضاة ورؤساء فى كل مدنهم حينما يستقروا فى أرض الموعد، 
 .لكى يحكموا بالعدل فى المنازعات والمشاكل بين الناس وحتى يحيوا فى أمن وسالم

 

 :مبادئ صارمة للقضاء  ةموسى ثالثاهللا لد حدّ : ۱۹ع

طرف على حساب الطرف  بمعنى ال تنحرف فى حكمك لصالح : ال تحرف القضاء -١
 .اآلخر

بمعنى ال تضع فى اعتبارك عند الحكم شخصيات : ال تنظر إلى الوجوه  -٢
جهاء وال شفقة على و المتخاصمين، فالجميع سواسية أمام القانون فال مجاملة لألغنياء أو ال

 .المذنبين من الفقراء

تعمى أعين  اهوقد وضح موسى سبب المنع عن أخذ رشوة هو أن: ال تأخذ رشوة  -٣
ن لهم كذلك بيَّ . أى تجعل العقالء يغضون أبصارهم عن الحق فيصدرون أحكاًما باطلة ،الحكماء



  الَعَددِ ِسفُْر 

γ٤٦٠γ 

الرشوة تعوج كالم الصديقين، فهى مغرية وتؤثر على القضاة حتى لو كانوا شرفاء وتجعلهم أن 
 .ينطقون بكالم مغاير لما يعرفون فى قلوبهم أنه الحق

 

ا للتأكيد على ضرورة اتباع الحق والبعد عن الظلم فى تكرار كلمة العدل هن: ۲۰ع
أى يستمر كيانهم كأمة ويحيوا حياة  ،وقد وعدهم إن اتبعوا العدل فى أحكامهم أن يحيوا. األحكام

آمنة مستقرة ويضمنوا استحقاقهم للبقاء فى األرض التى أعطاهم الرب إياها فال يخرجهم منها 
 .جزاء العصيان والظلم

 

 –قد يكون من الخشب أو غيره  –عمود ينصب على األماكن المرتفعة : ية السار : ۲۱ع
 .أو شجرة تزرع بجانب المذبح الوثنى

يمنع الرب مظاهر العبادات الوثنية التى كانت قائمة فى المنطقة، فال يتشبه شعبه بما 
بح الذى ب يأمرهم أال ينصبوا أعمدة أو يزرعوا أشجار بجوار المذتفعله الشعوب األخرى، فالر 

 .يقيمونه للرب

 

 .من الحجارة عمود: النصب : ۲۲ع

كذلك عدم إقامة قوائم حجرية للغرض نفسه، فال يتشبهون بالوثنيين فى عباداتهم وخرافاتهم 
وال يمارسون طقوسهم فيقعون فى نفس أخطائهم، ألن مثل هذه األعمال والممارسات يكرهها 

 .الرب ويغضب على الذين يمارسونها

وقبل أن تصدر حكًما أطلب اهللا لتنال  .ع فى الحكم على أحد لئال تخطئ دون قصدال تندف
 .إرشاده وتشعر بوجودك أمامه فتكون عادًال فى أحكامك



ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ٤٦١γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 مشورة الكاهن وشرائع للملك وعبادة األوثان

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(عقوبة عبادة األوثان ) ۱(

. ال َتْذَبْح لِلرَّبِّ ِإلِهَك ثـَْوراً َأْو َشاًة ِفيِه َعْيٌب َشْيٌء َما َرِديٌء َألنَّ َذِلَك رِْجٌس لَدى الرَّبِّ ِإلِهكَ «١

َنِي ِإَذا ُوِجَد فِ «٢ َواِبَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َرُجٌل َأِو اْمَرَأٌة يـَْفَعُل َشّرًا ِفي َعيـْ ي َوَسِطَك ِفي َأَحِد أَبـْ

ْن َوَيْذَهُب َويـَْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َوَيْسُجُد لَها َأْو لِلشَّْمِس َأْو ِللَقَمِر َأْو ِلُكلٍّ مِ ٣الرَّبِّ ِإلِهَك بَِتَجاُوِز َعْهِدِه 

َماِء  . َوُأْخِبْرَت َوَسِمْعَت َوَفَحْصَت َجيِّدًا َوِإَذا اَألْمُر َصِحيٌح َأِكيدٌ ٤الشَّْيَء الِذي لْم ُأوِص بِِه  -ُجْنِد السَّ

الشِّرِّيَر فََأْخِرْج َذِلَك الرَُّجل َأْو تِلَك الَمْرَأَة الِذي فـََعل َذِلَك اَألْمَر ٥َقْد ُعِمل َذِلَك الرِّْجُس ِفي ِإْسَرائِيل 

َواِبَك الرَُّجل َأِو الَمْرَأَة َواْرُجْمُه بِالِحَجارَِة َحتَّى َيُموتَ  َعلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثالثَِة ُشُهوٍد يـُْقَتُل ٦. ِإلى أَبـْ

ِه ُثمَّ أَْيِدي َجِميِع أَْيِدي الشُُّهوِد َتُكوُن َعلْيِه َأوًَّال ِلَقْتلِ ٧. ال يـُْقَتل َعلى َفِم َشاِهٍد َواِحدٍ . الِذي يـُْقَتلُ 

 .الشَّْعِب َأِخيراً فـَتَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ 
 
وفى هذه اآلية يوجههم لتقديم . يتكلم فى األعداد التالية عن عقوبة عبادة األوثان :۱ع

عبادة سليمة هللا بذبح حيوان ليس فيه عيب، احتراًما ومحبًة هللا، وألنه يرمز للمسيح الحمل الذى 
 .عيببال 

 
 .خان عهد اهللا: تجاوز عهده  :۳، ۲ع

 .الكواكب والنجوم: جند السماء 
إذا تجاسر أحد من شعب اهللا وخانه بعبادته لألوثان، سواء الكواكب أو النجوم أو أى آلهة 

 .غريبة، فإنه يستحق عقوبة عظيمة
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هذا  يشدِّد اهللا على ضرورة فحص المرتد عن عبادته بعبادة األوثان والتأكد من :٤ع
 .الفعل

 
إذا ثبتت اإلدانة، يحدد الرب الحكم الواجب تطبيقه على الشخص المرتد سواء كان  :٥ع

وينفذ هذا الحكم عند أبواب المدينة ليكون على مرأى . رجًال أو امرأة، وهو الموت رمًيا بالحجارة
 .من الجميع فيرى اآلخرون ويتعظون

 
ويشترط أن يدعم . يكون الحكم ظالًمايؤكد الرب على وجوب عدم التسرع لكى ال  :٦ع

. بشهادة الشهود، شاهدين أو ثالثة على األقل، تجنًبا ألية شبهه فى صحة الحكم الذى يصدر
وال تكفى شهادة شاهد واحد للتأكد من صحة االتهام، وحتى ال تكون هناك شبهة تحامل من 

 .شخص ضد آخر فيلجأ إلى النكاية فيه بتلفيق هذا االتهام
 
بدأ الشهود برجم من عبد األوثان ألنهم مسئولون عن شهادتهم، فإذا كان بريًئا فإنهم ي :۷ع

ثم يرجمه باقى الشعب بعدهم حتى يموت، فيبيدون الشر من وسط . يحملون ذنبه أمام اهللا
 .الشعب
   إذا كان اهللا يطيل أناته علينا اآلن ولكن عبادتنا آللهة أخرى غيره مثل المـال والكبريـاء

فإن سقطنا ينبغى أن نتوب سريًعا ونجاهد حتـى نعـود مـن هـذا . ات العالم تستحق الموتوشهو 
 .االرتداد إلى عبادة اهللا ومحبته

 
 ):۱۳-۸ع(استشارة الكاهن والقاضى ) ۲(

ٍة َوَضْربٍَة ِمْن ِإَذا َعِسَر َعلْيَك َأْمٌر ِفي الَقَضاِء بـَْيَن َدٍم َوَدٍم َأْو بـَْيَن َدْعَوى َوَدْعَوى َأْو بـَْيَن َضْربَ «٨
َواِبَك فـَُقْم َواْصَعْد ِإلى الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك  َواْذَهْب ِإلى الَكَهَنِة ٩أُُموِر الُخُصوَماِت ِفي أَبـْ
فـَتَـْعَمُل َحَسَب ١٠. الالِويِّيَن َوِإلى الَقاِضي الِذي َيُكوُن ِفي تِلَك األَيَّاِم َواْسَأل فـَُيْخِبُروَك بَِأْمِر الَقَضاءِ 

اَألْمِر الِذي ُيْخِبُروَنَك بِِه ِمْن َذِلَك الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ َوَتْحِرُص َأْن تـَْعَمل َحَسَب ُكلِّ َما 



ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ٤٦٣γ 

ْد َعِن اَألْمِر ال َتحِ . َحَسَب الشَّرِيَعِة الِتي يـَُعلُِّموَنَك َوالَقَضاِء الِذي يـَُقوُلونَُه لَك تـَْعَملُ ١١. يـَُعلُِّموَنكَ 
َوالرَُّجُل الِذي يـَْعَمُل ِبطُْغَياٍن َفال َيْسَمُع لِلَكاِهِن الَواِقِف ُهَناَك ١٢. الِذي ُيْخِبُروَنَك ِبِه َيِمينًا َأْو ِشَماالً 

فـََيْسَمُع َجِميُع الشَّْعِب ١٣. لَِيْخِدَم الرَّبَّ ِإلَهَك َأْو ِللَقاِضي يـُْقَتُل َذِلَك الرَُّجُل فـَتَـْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسَرائِيل
 .َوَيَخاُفوَن َوال َيْطُغوَن بـَْعدُ 

 
 .جريمة قتل بين المقتول والقاتل: بين دم ودم  :۱۱-۸ع

 .نزاع بين فريقين: بين دعوى ودعوى 
بين الُمعَتَدى عليه والمعِتدى الذى يمكن أن يجرح نفسه ليظهر أنه : بين ضربة وضربة 

 .ُمعَتَدى عليه
ن من الصعب على القضاة المحليين فى مدينة ما من مدن أهل كنعان الفصل فى إذا كا

وكانت هناك هيئة . بعض المنازعات، ترفع المشكلة إلى هيئة قضائية أعلى فى المدن الكبيرة
قضائية فى القرى والمدن الصغيرة تتكون من ثالثة قضاة أما فى المدن الكبيرة فكانت تتكون من 

ا، وٕاذا عسر األمر على هذه الهيئة القضائية األعلى ترفع إلى أعلى هيئة ثالثة وعشرين قاضيً 
قضائية وهى مجمع السنهدريم المكون من الكهنة والقضاة الموجودين فى المدينة التى يوجد فيها 

وفى جميع األحوال يلتزم صاحب المشكلة بطاعة أحكام القضاء التى تصدر بحسب . بيت الرب
 .شريعة اهللا

 
من يخالف أحكام القضاء يعتبر متمرًدا على اهللا وشريعته فيلزم قتله،  :۱۳، ۱۲ع

 .وحينئذ يخاف كل الشعب ويخضعون لشريعة اهللا وقضاءه
  وكذا بـولس الرسـول ) ١٧: ١٨مت(ل المشاكل ـة لحـيدعونا المسيح لإللتجاء إلـى الكهن
لحكمــاء لحــل مشــاكلنا مــن فليتنــا نستشــير آباءنــا الكهنــة ومســاعديهم مــن الخــدام ا). ٢: ٦كــو١(

 .بدايتها فنحيا فى سالم وال نحتاج إلى االلتجاء للمحاكم وكل ما تسببه من اضطرابات
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 ):۲۰-۱٤ع(شريعة الملك ) ۳(

َأْجَعُل : َمَتى أَتـَْيَت ِإلى اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َواْمَتلْكتَـَها َوَسَكْنَت ِفيَها فَِإْن قُلتَ «١٤
ِمْن َوَسِط . فَِإنََّك َتْجَعُل َعلْيَك َمِلكاً الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهكَ ١٥. َمِلكاً َكَجِميِع األَُمِم الِذيَن َحْوِلي َعليَّ 

 َولِكْن ال١٦. ال َيِحلُّ لَك َأْن َتْجَعل َعلْيَك رَُجًال َأْجَنِبّيًا لْيَس ُهَو َأَخاكَ . ِإْخَوِتَك َتْجَعُل َعلْيَك َمِلكاً 
ال تـَُعوُدوا تـَْرِجُعوَن ِفي : ُيَكثـِّْر لُه الَخْيل َوال يـَُردُّ الشَّْعَب ِإلى ِمْصَر ِلَكْي ُيَكثـَِّر الَخْيل َوالرَّبُّ َقْد قَال لُكمْ 

َوِعْنَدَما ١٨. َكِثيراً   َوِفضًَّة َوَذَهبًا ال ُيَكثـِّْر لهُ . َوال ُيَكثـِّْر لُه ِنَساًء لَِئال يَزِيَغ َقلُبهُ ١٧. َهِذِه الطَّرِيِق أَْيضاً 
الالِويِّيَن َيْجِلُس َعلى ُكْرِسيِّ َمْملَكِتِه َيْكُتُب لِنَـْفِسِه ُنْسَخًة ِمْن َهِذِه الشَّرِيَعِة ِفي ِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد الَكَهَنِة 

بَّ ِإلَهُه َوَيْحَفَظ َجِميَع َكِلَماِت َهِذِه الشَّرِيَعِة فـََتُكوُن َمَعُه َويـَْقَرأُ ِفيَها ُكل أَيَّاِم َحَياتِِه ِلَيتَـَعلَم َأْن يـَتَِّقَي الرَّ ١٩
ِلَكْي . لَِئال يـَْرتَِفَع قَلُبُه َعلى ِإْخَوتِِه َوِلَئال َيِحيَد َعِن الَوِصيَِّة َيِمينًا َأْو ِشَماالً ٢٠َوَهِذِه الَفَراِئَض لِيَـْعَمل ِبَها 

 .»ِفي َوَسِط ِإْسَرائِيل ُيِطيل األَيَّاَم َعلى َمْملَكِتِه ُهَو َوبـَُنوهُ 
 
بعد استقرار الشعب فى أرض كنعان، قد يفكروا فى إقامة ملك لهم مثل  :۱٥، ۱٤ع

وٕان كان هذا األمر يغضب اهللا ألنه هو . باقى الشعوب المحيطة بهم ومثلما رأوا فى مصر
 :ملكهم، ولكن محبته لهم وطول أناته جعلته يعطيهم شروًطا إلقامة هذا الملك وهى 

 .ن يصلوا ليرشدهم اهللا إلى الملك المناسبأ -١
 .أال يكون أجنبًيا فيقودهم لعبادة األوثان -٢
 
 :يستكمل شروط اختيار الملك فيقول  :۱۷، ۱٦ع
ال يكثر اقتناء الخيل التى تعد أكبر قوة حربية وقتذاك، فيتكبر ويعتمد على قوته وليس  -٣

هذا إرهاق لشعبه ويكون على اهللا، وقد يدخل فى حروب بال داٍع مع من حوله وكل 
 .على حساب احتياجاتهم المادية وراحتهم

ال يلتجئ إلى مصر، التى كانت االمبراطورية األولى فى العالم والمسيطرة فى ذلك  -٤
الوقت وظلت قوية حتى بعد قيام امبراطوريات بعدها، وذلك ليقتنى منها خيًال أكثر أو 

 .ادة األوثانيتحالف معها فال يتكل على اهللا وقد يرتبط بعب
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ال ينشغل بشهواته، فيتزوج نساء كثيرات يشـغلنه عن اهللا وعن قيـادة الشـعب، وقد يملن  -٥
: ١١مل١(قلبه إلى عبادة األوثان إن كن من األجنبيات كما حدث مع سـليمان الملك 

٨-١.( 

ال ينشغل بالغنى فيقتنى الفضة والذهب فتشغله عن اهللا ويرهق شعبه ويجعلهم فقراء  -٦
 .فى الجشع والكبرياءفيقع 

 
الشرط السابع هو أن يكتب الملك نسخة من الشريعة التى لدى الكهنة ليقرأ  :۲۰-۱۸ع

فيها دائًما ويقود الشعب بمقتضاها؛ وينفذها، فيحمى نفسه من الكبرياء وتطول أيامه فى الُملك 
اهللا ويخضعون  وقد ظهر ملوك أتقياء يهتمون بشريعة. ويحب الشعب أن يخلفه أوالده ألنهم منه

 ).٢٢، ٢١مل١، ٢٠: ١٦مل١، ١٣: ١١مل١(لها مثل داود وحزقيا ويوشيا 
  ى نفسك من خطايـا كثيـرة مليتك تهتم بقراءة الكتاب المقدس وتنفيذ وصاياه كل يوم فتح

 .وتتمتع بعشرة اهللا
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 نصيب الكهنة واالبتعاد عن الممارسات الوثنية واألنبياء

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(نصيب الكهنة من الذبائح )  ۱(

يَْأُكُلوَن َوقَاِئَد الرَّبِّ . ال َيُكوُن لِلَكَهَنِة الالِويِّيَن ُكلِّ ِسْبِط الِوي ِقْسٌم َوال َنِصيٌب َمَع ِإْسَرائِيل«١
َوَهَذا َيُكوُن َحقُّ «٣. الرَّبُّ ُهَو َنِصيُبُه َكَما قَال لهُ . َفال َيُكوُن لُه َنِصيٌب ِفي َوَسِط ِإْخَوتِهِ ٢. َنِصيَبهُ وَ 

بَاِئَح بـََقرًا َكاَنْت َأْو َغَنماً  ْيِن يـُْعُطوَن الَكاِهَن السَّاِعَد َوالَفكَّ . الَكَهَنِة ِمَن الشَّْعِب ِمَن الِذيَن َيْذَبُحوَن الذَّ
َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقِد اْخَتارَُه ِمْن ٥. َوتـُْعِطيِه َأوَّل ِحْنطَِتَك َوَخْمِرَك َوزَْيِتَك َوَأوَّل َجَزاِز َغَنِمكَ ٤. َوالِكْرشَ 

َواِبَك ِمْن  َوِإَذا َجاَء الِويٌّ «٦. َجِميِع َأْسَباِطَك لَِيِقَف َوَيْخِدَم بِاْسِم الرَّبِّ ُهَو َوبـَُنوُه ُكل األَيَّامِ  ِمْن َأَحِد أَبـْ
َوَخَدَم بِاْسِم ٧َجِميِع ِإْسَرائِيل َحْيُث ُهَو ُمتَـَغرٌِّب َوَجاَء ِبُكلِّ َرْغَبِة نـَْفِسِه ِإلى الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ 

يَْأُكُلوَن َأْقَسامًا ُمَتَساِويًَة َعَدا َما يَِبيُعُه ٨بِّ الرَّبِّ ِإلِهَك ِمْثل َجِميِع ِإْخَوتِِه الالِويِّيَن الَواِقِفيَن ُهَناَك َأَماَم الرَّ 
 .َعْن آبَائِهِ 
 
يؤكد اهللا على أن الكهنة وكل سبط الوى ال يمتلكون أرًضا فى كنعان بل  :۲، ۱ع

يتفرغون لخدمة اهللا ويأكلون من نصيب اهللا أى الذبائح والتقدمات المقدمة لبيت الرب، أى يكون 
 .لرب من التقدماتنصيبهم هو نصيب ا

 
يذكر هنا نصيب الكهنة من الذبائح التى يقدمها الشعب هللا وهى تشمل هذه األجزاء  :۳ع

: 
، ٢٨، ٢٧: ٢٩خر(وهى الساق األمامية اليمنى والتى تسمى ساق الرفيعة : الساعد  -١

وهى ترمز لجهاد الكاهن وسيره فى طريق اهللا ومساعدته ورعايته ). ٣٤-٣٠: ٧ال
 .للشعب
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وهما جزء من الرأس، ويالحظ أنهما لم يذكرا فى سفرى الخروج والالويين، :  الفكين -٢
وهما يرمزان . ولعل ذلك من أجل قلة قيمتهما وكان معروًفا أنهما من نصيب الكاهن

 .إلى كالم الكاهن وتعليمه

وهو يعنى األمعاء ولم يذكر أيًضا فى سفرى الخروج والالويين لنفس السبب : الكرش  -٣
 .وهو يرمز لسد احتياجات الكاهن المادية. ى الفكينالذى ذكر ف

وقد ذكر فى سفرى الخروج والالويين ولم يذكر هنا لعل ذلك بسبب أنه : صدر الترديد  -٤
 .كان من المعروف أنه من نصيب الكاهن، وهو أهم جزء فى الذبيحة

 
 باإلضافة إلى نصيب الكاهن من الذبائح فان له نصيًبا أيًضا فى المحاصيل :٤ع
 .فكان له باكورات القمح وعصير العنب والزيت وأيًضا الصوف الذى يقّص من الغنم. الزراعية
 
وهو أنه ليس لديه أرض ) ١ع(هذه االمتيازات التى تمنح للكاهن سببها كما جاء فى  :٥ع

أو مواشى كبقية الشعب لتوفر له مثل تلك االحتياجات، كما أن سببها أيًضا ما جاء هنا وهو أنه 
س للوقوف للصالة أمام الرب فى بيته المقدس للقيام بالخدمات الطقسية والروحية هو ونسله مكرّ 

 .من بعده فيلزم تدبير احتياجاته المادية
 
قد يحدث أن بعض الالويين يرغبون رغبة قلبية حقيقية فى التفرغ لخدمة بيت  :۸-٦ع
اب بالنسبة لهم، ألنه لم يكن فيتركون مدن سكناهم التى تعتبر اغتر  –فى غير نوبتهم  –الرب 

لهم نصيب فى األرض بل كانت مدنهم موهوبة لهم من باقى األسباط، ويأتون إلى بيت الرب 
فيخدمون هناك مع باقى إخوتهم الالويين القائمين بالخدمة؛ ففى هذه الحالة يعطون أيًضا نصيًبا 

ورد آخر للدخل مما ورثوه عن كامًال من العشور والتقدمات وغيرها باإلضافة إلى حقهم فى أى م
 .آبائهم
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  اهللا يهتم بخدامه المكّرسين فيدبر احتياجاتهم ألنه أب حنون يهتم بأوالده، فاتكل عليه واثًقا
من محبته لك وال تخَش أى ضيقات فى المستقبل ألنه معك يدبر أمورك ويدافع عنك 

 .ويحميك من كل شر
 
 ):۱٤-۹ع(الممارسات الوثنية )  ۲(

 . َدَخلَت اَألْرَض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ال تـَتَـَعلْم َأْن تـَْفَعل ِمْثل رِْجِس ُأولِئَك األَُممِ  َمَتى«٩
َنَتُه ِفي النَّاِر َوال َمْن يـَْعُرُف ِعَراَفًة َوال َعاِئٌف َوال ُمتَـَفاِئٌل ١٠ َنُه َأِو ابـْ َوال َساِحٌر ال يُوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز ابـْ
َيًة َوال َمْن َيْسَأُل َجانًّا َأْو تَابَِعًة َوال َمْن َيْسَتِشيُر الَمْوَتى َوال١١ َألنَّ ُكل َمْن يـَْفَعُل َذِلَك ١٢. َمْن يـَْرِقي رُقـْ

ى الرَّبِّ َتُكوُن َكاِمًال لدَ ١٣. َوِبَسَبِب َهِذِه اَألْرَجاِس الرَّبُّ ِإلُهَك طَاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمكَ . َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِّ 
َوَأمَّا أَْنَت َفلْم َيْسَمْح لَك الرَّبُّ . ِإنَّ َهُؤالِء األَُمَم الِذيَن َتْخُلُفُهْم َيْسَمُعوَن ِللَعائِِفيَن َوالَعرَّاِفينَ ١٤. ِإلِهكَ 

 .ِإلُهَك َهَكَذا

 
 .قذر وفعل قبيح وعمل الشيطان: رجس  :۹ع

لوثنيين المحيطين بهم فى عباداتهم يحذرهم بعد سكنهم فى أرض كنعان من أن يتشبهوا با
 .لآللهة الغريبة فهذا تمرد وخيانة هللا

 

 :يذكر هنا أمثلة للممارسات الوثنية المحرمة وهى  :۱۱، ۱۰ع
فيمنعهم من تقديم أبنائهم ليحرقوا بالنار أو يشوونهم على النحاس : الذبائح البشرية  -١

 .المحمى بالنار الذى هو تمثال اإلله مولك
 ...ادعاء معرفة الغيب سواء بتفسير األحالم أو النجوم أو الكف  :العرافة  -٢

 .تعنى التفاؤل والتشاؤم: العيافة  -٣

 .التفاؤل -٤

استخدام قوة الشيطان لتنفيذ منفعة أو صد ضرر أو إيذاء الغير باستخدام : السحر  -٥
 .التعاويذ واألحجية
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 .تقديم طلبات لآللهة مع البخور: من يرقى رقية  -٦

وهى أنواع من الشياطين وكانوا يظنون أن هناك أرواح تتبع : تابعة يسأل جاًنا أو  -٧
 .البشر فيطلبون معونتها

أى تحضير األرواح وهو استدعاء للشياطين التى َتدَّعى أنها : من يستشير الموتى  -٨
 .أرواح الموتى

 
الرب يريد أن نعتمد عليه وحده، فكل من يمارس هذه األفعال مكروه عنده ألنها  :۱۲ع

االتكال على القوى الشيطانية التى ال تريد الخير لبنى اإلنسان وتشده نحو العصيان على  تعنى
 .لذلك كانت أحد األسباب التى من أجلها طرد الرب الكنعانيين من األرض. اهللا

 

. اهللا يطلب من أبنائه سواء فى العهد القديم أو فى العهد الجديد أن يكونوا كاملين :۱۳ع

سـة تحرم المؤمنين من الكمال الذى أمرهم الرب أن يسعوا إليه كما فى وهذه األعمال الدن

، فهى تحط من كرامة اإلنسان وصورته اإللهية إذ يستعين بعدو )٤٨: ٥مت(، )١: ١٧تك(

 .اإلنسانية، عدو الخير، متجاهًال اهللا القدير

 

 .تحل محلهم: تخلفهم  :۱٤ع

ألعمال الدنسة فهى تؤمن باألباطيل بسبب ليس غريًبا أن تلجأ الشعوب الوثنية لمثل تلك ا

عجزهم عن إدراك وجود اإلله الحقيقى، لذلك يسمح اهللا لشعبه أن يحل محلهم فى األرض التى 

أما هم فجنس ملوكى أمة مقدسة وشعب مختار، ال يليق بهم وال يسمح لهم الرب . يطردهم منها

 .بتلك األعمال الدنسة السخيفة

  الغيب أو تنبهر بأعمال الشياطين حتى لو استترت بترديد صلوات من ال يتعلق قلبك بمعرفة
الكتاب المقدس، ولكن اطلب الرب إلهك وهو يرشدك وينجيك ويحفظك من هذه األعمال 

 .الشيطانية ويحل مشاكلك فال تنحط وتتذلل للشيطان عدوك
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 ):۲۲-۱٥ع(األنبياء الحقيقيين والكاذبين )  ۳(

َحَسَب ُكلِّ َما ١٦. لُه َتْسَمُعونَ . ِإلُهَك نَِبّيًا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلييُِقيُم لَك الرَّبُّ «١٥

ال َأُعوُد َأْسَمُع َصْوَت الرَّبِّ ِإلِهي َوال َأَرى َهِذِه : طَلْبَت ِمَن الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي ُحورِيَب يـَْوَم اِالْجِتَماِع قَاِئالً 

أُِقيُم لُهْم نَِبّيًا ِمْن َوَسِط ١٨. َقْد َأْحَسُنوا ِفي َما َتَكلُموا: َقال ِلَي الرَّبُّ ١٧لَِئال َأُموَت النَّاَر الَعِظيَمَة أَْيضًا 

َوَيُكوُن َأنَّ اِإلْنَساَن الِذي ال ١٩. ِإْخَوتِِهْم ِمْثلَك َوَأْجَعُل َكالِمي ِفي َفِمِه فـَُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه ِبهِ 

َيَتَكلُم بِاْسِمي َكالمًا لْم ٢٠. ِمي الِذي يـََتَكلُم بِِه بِاْسِمي أَنَا ُأطَالُِبهُ َيْسَمُع ِلَكال َوَأمَّا النَِّبيُّ الِذي ُيْطِغي فـَ

: َوِإْن قُلَت ِفي َقلِبكَ ٢١. ُأوِصِه َأْن يـََتَكلَم ِبِه َأِو الِذي يـََتَكلُم بِاْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى فـََيُموُت َذِلَك النَِّبيُّ 

؟ َكيْ  َفَما َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ بِاْسِم الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر ٢٢َف نـَْعِرُف الَكالَم الِذي لْم يـََتَكلْم بِِه الرَّبُّ

 .»فـَُهَو الَكالُم الِذي لْم يـََتَكلْم بِِه الرَّبُّ َبل ِبطُْغَياٍن َتَكلَم بِِه النَِّبيُّ َفال َتَخْف ِمْنهُ 

 

حّرم الرب االلتجاء إلى السحر وعلم الغيب وأدان ممارستهم، وعد شعبه بأنه  بعدما :۱٥ع

. سيقيم سلسلة من األنبياء يسألونهم ويستمعون إليهم، ليس أنبياء كذبة بل مرسلين من الرب

وسيكونون . وهؤالء األنبياء يختارهم الرب من داخل أسباطهم، أى من بنى يعقوب وليسوا غرباء

 .روح الرعاية التى أظهرها موسى نحو شعبه ويستمرون فى عمله مثل موسى أى بنفس

وقد تحقق هذا الوعد اإللهى فيما بعد بصورة أكمل فى شخص الرب يسوع المسيح الذى 

، إذ كان يكلم الشعب بكالم الحياة األبدية معلًنا أنه ال )هو كاهن وملك ونبى(أخذ وظيفة نبى 

، )٣٧: ٧، أع ٢٦-٢١: ٣، أع ٤٦، ٤٥: ٥يو(يتكلم  يتكلم من نفسه بل بما يعطيه إياه اآلب

فهذه اآلية نبوة عن تجسد المسيح، وموسى يرمز للمسيح وهناك تشابه بينهما ولكن فى حدود 

 ).فى الجزء الخامس من الموسوعة ٣أنظر تفسير عب(ألن المسيح هو اهللا 

 
خافوا من ، حين )٢٠خر(يذكرهم بما طلبوه عندما كانوا فى جبل حوريب  :۱۷، ۱٦ع

فقد طلبوا أن . المظاهر الرهيبة التى أحاطت برؤيتهم لمجد الرب حين أعطاهم الوصايا العشر
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وقد استحسن الرب قولهم . يكون موسى وسيًطا بينهم وبين الرب فال يعودوا يرتعبوا ولئال يموتوا
 .واستجاب لهم

 
وكان كل نبى فيما (. اهللا وحده هو الذى يقيم األنبياء ويجعل كالمه فى أفواههم :۱۸ع

ويكرر الرب أن األنبياء سيكونون من بنى يعقوب وليسوا من ). بعد يقول هكذا قال الرب
 .األجانب
 
اإلنسان الذى ال يستمع إلى كلمة الرب من فم أنبيائه ويعمل بها فإن الرب  :۱۹ع

 .فالرب يطالبهم بطاعة أقواله الصادرة من فم أنبيائه. سيحاسبه ويدينه
 
ير جديد من األنبياء الكذبة الذين يتجرأون على الرب قائلين أقواًال لم تصدر تحذ :۲۰ع

منه مدعين أنها وحى إلهى، كذلك الذى يدعو آللهة كاذبة مدعًيا أنه ينقل عنها جاذًبا الناس إلى 
 .مثل هذا اإلنسان يقتل قتًال ألنه يضل الشعب. عبادتها
 
ياء وال يستطيع أن يحكم إن كانوا صادقين قد يحتار الشعب أمام أقوال األنب :۲۲، ۲۱ع

لذلك أعطى الرب عالمة يستطيع بواسطتها التمييز بين النبى الحقيقى والنبى الكاذب . أم كاذبين
إن حدثت األمور التى تنبأ بها النبى بالفعل كانت نبوءته صادقة وقد تكلم من قبل الرب، : وهى 

اسر على اهللا وادعى النبوة ونقل عن الرب أقوال لم أما إن لم تحدث فهذا معناه أنه نبى كاذب تج
 .يقلها، فهو ينطق بأفكار من عنده وليست من وحى اهللا

  اهتم بكالم اهللا الذى يرسله إليك على فم من حولك من الكهنة والمعلمين ليرشدك فى طريق
حفظ حياتك فى حياتك، وال تنقاد إلى كالم العالم مهما كان مبهًرا، فهو كاذب ويضّللك وبهذا ت

 .طمأنينة وسالم
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ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 مدن الملجأ والشهادة الزور

Rη Ε η 
 

 ):۱٤-۱ع(القتل ومدن الملجأ )  ۱(

تَـُهْم َوَسَكْنَت ُمُدنـَُهْم «١ َمَتى قـََرَض الرَّبُّ ِإلُهَك اُألَمَم الِذيَن الرَّبُّ ِإلُهَك يـُْعِطيَك َأْرَضُهْم َوَورِثـْ
ُتْصِلُح ٣. َثالَث ُمُدٍن ِفي َوَسِط َأْرِضَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك لَِتْمَتِلَكَهاتـَْفِرُز لِنَـْفِسَك ٢َوبـُُيوتـَُهْم 

َوَهَذا ُهَو ُحْكُم ٤. الطَّرِيَق َوتـُثـَلُِّث ُتُخوَم َأْرِضَك الِتي يـَْقِسُم لَك الرَّبُّ ِإلُهَك فـََتُكوُن َمْهَربًَا ِلُكلِّ قَاِتلٍ 
ُر ُمْبِغٍض لُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما : لى ُهَناَك فـََيْحَياالَقاِتِل الِذي يـَْهُرُب إِ  َمْن َضَرَب َصاِحَبُه بَِغْيِر ِعلٍم َوُهَو َغيـْ

َوَمْن َذَهَب َمَع َصاِحِبِه ِفي الَوْعِر ِلَيْحَتِطَب َحطَبًا فَاْنَدفـََعْت َيُدُه بِالَفْأِس ِليَـْقَطَع الَحَطَب َوَأْفلَت ٥. قـَْبلهُ 
لَِئال َيْسَعى ٦. الَخَشِب َوَأَصاَب َصاِحَبُه َفَماَت فـَُهَو يـَْهُرُب ِإلى ِإْحَدى تِلَك الُمُدِن فـََيْحَياالَحِديُد ِمَن 

ِم َورَاَء الَقاِتِل ِحيَن َيْحَمى َقلُبُه َويُْدرَِكُه ِإَذا طَال الطَّرِيُق َويـَْقُتلُه َولْيَس َعلْيِه ُحْكمُ  ُر الَمْوِت ألَنَُّه َغيْـ  َوِليُّ الدَّ
ْبلهُ  َوِإْن َوسََّع الرَّبُّ ٨. َثالَث ُمُدٍن تـَْفِرُز لِنَـْفِسكَ : َألْجِل َذِلَك أَنَا آُمُركَ ٧. ُمْبِغٍض لُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما قـَ

َت ُكل ِإْذ َحِفظْ ٩ِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َحلَف ِآلبَاِئَك َوَأْعطَاَك َجِميَع اَألْرِض الِتي قَال ِإنَُّه يـُْعِطي ِآلبَاِئَك 
 َفِزْد لِنَـْفِسَك َهِذِه الَوَصايَا ِلتَـْعَملَها َكَما أَنَا ُأوِصيَك اليَـْوَم لُِتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُلَك ِفي طُُرِقِه ُكل األَيَّامِ 

يـُْعِطيَك الرَّبُّ َحتَّى ال ُيْسَفُك َدُم بَِريٍء ِفي َوَسِط َأْرِضَك الِتي ١٠أَْيضًا َثالَث ُمُدٍن َعلى َهِذِه الثَّالِث 
َولِكْن ِإَذا َكاَن ِإْنَساٌن ُمْبِغضًا ِلَصاِحِبِه َفَكَمَن لُه َوقَاَم َعلْيِه َوَضَربَُه «١١. ِإلُهَك َنِصيبًا فـََيُكوَن َعلْيَك َدمٌ 

ْأُخُذونَُه ِمْن ُهَناَك َوَيْدفـَُعوَنُه يـُْرِسُل ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َويَ ١٢َضْربًَة قَاتِلًة َفَماَت ثُمَّ َهَرَب ِإلى ِإْحَدى تِلَك الُمُدِن 
ِم فـََيُموتُ  ُنَك َعلْيهِ ١٣. ِإلى َيِد َوِليِّ الدَّ رٌ . ال ُتْشِفْق َعيـْ . فـَتَـْنِزَع َدَم الَبِريِء ِمْن ِإْسَرائِيل فـََيُكوَن لَك َخيـْ

ُقل ُتُخَم َصاِحِبَك الِذي َنَصَبُه اَألوَُّلوَن ِفي َنِصيِبَك الِذي تَـ ١٤ َناُلُه ِفي اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ال تـَنـْ
 .ِإلُهَك لَِتْمَتِلَكَها

 
 .أباد وطرد: قرض  :۲، ۱ع

يوصيهم اهللا، بعد طرد الوثنيين سكان األرض األصليين والسكن مكانهم فى أرض كنعان، 
مع مالحظة أن موسى قد خصَّص . أن يخصصوا ثالث مدن ليلتجئ إليها القاتل غير المتعمد



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٧٣γ 

: ٣٥عد(ث مدن شرق األردن للملجأ غير هذه الثالث التى يريد تخصيصها غرب األردن ثال
 ).٤٣-٤١: ٤، ص١٥-١٠

 
يجب عليه إصالح وتمهيد الطرق التى تصل إلى تلك المدن ليتيسر للقاتل الهارب  :۳ع

ثة عليهم كذلك أن يقسموا أرضهم التى يعطيهم الرب إياها نصيًبا إلى ثال. أن يجرى ويلجأ إليها
أقسام، وقد ُقسِّمت طولًيا من الجنوب إلى الشمال وفى وسط كل قسم مدينة للملجأ يقابلها شرق 

 .األردن مدينة أخرى للملجأ أى تكون لهم ست مدن للملجأ
 
: يورد هنا أحد األحكام التى تخص موضوع القتل عن غير عمد، ويورد مثاًال لذلك  :٤ع

: ٣٥عد(تكن بينهما عداوة أو خصومة من قبل  من ضـرب صاحبه بدون أن يقصد قتله ولم
٢٨-٢٢.( 

 
ويورد هنا مثاًال ثانًيا إلمكانية حدوث قتل بدون عمد وهو ذهاب شخصين إلى الغابة  :٥ع

لقطع األشجار، فبينما يضرب أحدهما جزع شجرة بالفأس بغرض قطعها، إذا بالجزء الحديدى 
فى هذه الحالة على . ليصيب زميله فيقتله لرأس الفأس يفلت من المقبض الخشبى ويطير بعيًدا

القاتل أن يهرب فوًرا إلى أقرب مدينة إليه من المدن الثالث المخصصة لهذا الغرض لينجو من 
 .األخذ بالثأر

 
 .أقرب قريب للشخص المقتول والذى يريد أن يثأر له من القاتل: ولى الدم  :٦ع

لجأ حتى ال يدركه قريب المقتول الذى على القاتل بدون عمد أن يهرب بسرعة إلى مدن الم
يريد الثأر له حينما يشتد غضبه لمقتل قريبه، فيلحق به قبل أن يصل إلى مدينة الملجأ ويقتله، 
بينما الشريعة ال تجيز ذلك، ألن مقتل صاحبه لم يكن عن ضغينة أو عداوة أو تدبير سابق، بل 

 .حدث عفًوا ورغًما منه
 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٧٤γ 

ال يلحق قريب المقتول بالقاتل، أمرهم الرب بتحديد المدن حتى يحدث ذلك، أى لكى  :۷ع
 ).٩خريطة (الثالث كمدن ملجأ والقاتل الذى يصل إلى إحداها ال ُيسَمح ألحد بقتله 

 
إن اتسعت األرض التى يمتلكونها، كما وعد الرب اإلله آباءهم، فشملت جميع  :۹، ۸ع

م العهد وسلوكهم حسب وصايا وأحكام وهذا يتوقف على حفظه -األراضى الموعود بها لآلباء 
عليهم تحديد ثالث مدن جديدة أخرى لكى يتناسب عدد مدن  –الشريعة التى منحها اهللا لهم 

بالتمام وبهذا يكون لهم تسع مدن ملجأ، ولكنهم لم يحفظوا شريعة اهللا . الملجأ مع اتساع األرض
بها يهود  لكين امتلكوا أماكن ولكن لم يكنفلم يتسعوا إال فى أيام داود وسليمان، وفى أيام هذين الم

 .فلم يحتاجوا إلى الثالث مدن األخرى واكتفوا بالست مدن األولى المخصَّصة للملجأ
 
أوضح الرب أن سبب إضافة ثالث مدن جديدة هو أن يكون ُبعد أى مدينة من  :۱۰ع

زمن مناسب أى خالل مدن الملجأ عن جميع مدن إسرائيل مناسًبا ألن يدركها الملتجئ إليها فى 
 .نهار واحد، قبل أن يلحق به من يريد األخذ بالثأر فتقع على الشعب كله مسئولية سفك دم برئ

 
فى حالة القتل العمد، أى أن هناك شخًصا يبغض شخًصا آخر ويختبئ له  :۱۲، ۱۱ع

عليه  ويقتله، فحتى لو هرب إلى مدن الملجأ يحضره شيوخ مدينته من هناك فيقتله قريب المجنى
أما فى العهد الجديد فال ُيسَمح باألخذ بالثأر وُيعاَقب القاتل بحسب . أى ينفذ فيه حكم اهللا بالقتل

القانون الجنائى ويساعده الكهنة على التوبة فينال غفران خطاياه حتى لو تم إعدامه يكون له 
 .مكان فى السماء

 
اقبته حتى يخاف باقى الشعب يحذِّرهم من التهاون مع القاتل عمًدا، إذ يلزم مع :۱۳ع

 .ألجل خطورة خطية القتل ويعلنوا احترامهم لحياة المقتول أى دمه الذى سفك على األرض
 فاشكره واطلب منه أن يستر عليك .ه يحفظ حياتك حتى لو كنت مخطًئاإن حنان اهللا يجعل

 .ويسامحك عن خطاياك وكن أنت أيًضا ملتمًسا األعذار للمخطئين حولك



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٧٥γ 

 
حدود األرض وكانت تحدد باألحجار أو قطع حديدية أو أشجار أو : لتخم ا :۱٤ع
 .بالحفر

ينهى الرب عن محاولة مالك األرض أن يوسع من مساحة األرض التى يملكها على 
حساب استقطاع جزء من أراضى الجار وضمها إلى أراضيه، فهذا يعتبر اغتصاب لحقوق الغير 

ب الرب الكيفية التى بها يتم توزيع األرض على األسباط فقد رت. واعتداء على الملكية الخاصة
والعائالت واألشخاص، والخروج عن هذا الترتيب يعنى االستهانة بعمل الرب ويكون سبًبا فى 

 .بعض األحيان لغضب صاحب األرض المجنى عليه، فيقوم ويقتل من اغتصب أرضه
 انك وطقوسك وال تتهاون فيها ومن ناحية أخرى تمسك بإيم. ال تظلم غيرك وتغتصب حقوقه

 .أو تسمح ألحد أن يبعدك عنها
 

 ):۲۱-۱٥ع(الشهادة الزور )  ۲(

ال يـَُقوُم َشاِهٌد َواِحٌد َعلى ِإْنَساٍن ِفي َذْنٍب َما َأْو َخِطيٍَّة َما ِمْن َجِميِع الَخطَايَا الِتي ُيْخِطُئ «١٥
ِإَذا َقاَم َشاِهُد ُزوٍر َعلى ِإْنَساٍن ِلَيْشَهَد ١٦. ُشُهوٍد يـَُقوُم اَألْمرُ َعلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعلى َفِم َثالثَِة . ِبَها

نَـُهَما الُخُصوَمُة َأَماَم الرَّبِّ َأَماَم الَكَهَنِة َوالُقَضاِة الِذيَن َيُكوُنوَن ِفي ١٧َعلْيِه ِبَزْيٍغ  يَِقُف الرَُّجالِن اللَذاِن بـَيـْ
 َقْد َشِهَد بِالَكِذِب َعلى َأِخيِه . الُقَضاُة َجيِّدًا َوِإَذا الشَّاِهُد َشاِهٌد َكاِذبٌ فَِإْن َفَحَص ١٨. تِلَك األَيَّامِ 

َعُلوا ِبِه َكَما نـََوى َأْن يـَْفَعل بَِأِخيهِ ١٩ َيَخاُفوَن َوال ٢٠. فـَتَـْنزُِعوَن الشَّرَّ ِمْن َوْسِطُكمْ . َفافـْ َوَيْسَمُع الَباُقوَن فـَ
ُنكَ ٢١. ل َذِلَك اَألْمِر الَخِبيِث ِفي َوَسِطكَ يـَُعوُدوَن يـَْفَعُلوَن ِمثْ  . َعْيٌن بَِعْينٍ . نـَْفٌس بِنَـْفسٍ . ال ُتْشِفْق َعيـْ

 .»رِْجٌل ِبرِْجلٍ . َيٌد بَِيدٍ . ِسنٌّ ِبِسنٍّ 

 

. يطالبهم الرب دائًما بأن يتحروا ويفحصوا القضايا جيًدا قبل إصدار أحكام اإلدانة :۱٥ع
بة من يعبد آلهة أخرى، حّدد ضرورة وجود شاهدين أو ثالثة حين كلمهم عن عقو ) ١٧ص(ففى 

نفس التحذير من التسرع وعدم التدقيق فى الحكم يكّرره هنا بخصوص . على األقل للشهادة عليه



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٧٦γ 

من يرتكب ذنًبا أو خطية ما، فانه يتطلب شاهدين أو ثالثة لتقرير الحكم باإلدانة كما ذكر ذلك 
 ).٣٠: ٣٥عد(أيًضا فى 

 
 .يميل بعيًدا عن الحق فى شهادته: هد بزيغ يش :۱٦ع

) ١٦: ٢٠خر(هنا حكم مخالفة الوصية التاسعة التى ذكرت ضمن الوصايا العشر فى 
فإذا شهد إنسان ما ضد آخر شهادة زور بغرض إلحاق ". ال تشهد على قريبك شهادة زور"وهى 

 .الضرر به، يتم الفصل فى األمر كما سيجئ فى األعداد التالية
 
هنا يضع اهللا نظاًما حتى ال يفكر أى شخص فى االنتقام لنفسه بنفسه فتصبح  :۱۷ع

فقد وضع نظاًما قضائًيا . األمور غير مستقرة وتسود الفوضى فى معامالت الناس مع بعضهم
مكون من الكهنة والقضاة كما جعل مستويين للقضاء مستوى محلى ومستوى ) ١٠-٨: ١٧ص(

 .بتهمة زور يحضرا أمام القضاةمركزى؛ فإذا اتهم شخص ما آخر 
 
على القضاة أن يفحصوا األمر جيًدا وأن يدققوا حتى ال يصدروا أحكاًما  :۱۹، ۱۸ع
فإذا تبين لهم بعد الفحص والتحرى أن الشاهد ادعى على صاحبه بغير حق وأنه كاذب . ظالمة

لتى وجهها ألخيه فيما قاله بحقه، عندئذ يطبق على الشاهد نفس الحكم الذى تستوجبه التهمة ا
وكانت ستطبق على أخيه لو كان األمر صحيًحا، بذلك يعاقب بنفس العقاب الذى كان يريد أن 

 .يلحق بقريبه
 
 .الغرض من معاقبة شاهد الزور هو خوف اآلخرين وابتعادهم عن الشهادة الزور :۲۰ع
 
عقوبتها  فمن يشهد على غيره بتهمة. يحذرهم من التهاون فى معاقبة شاهد الزور :۲۱ع

القتل ُيقَتل بدًال منه، وٕان كانت العقوبة قلع العين أو كسر السن أو قطع اليد أو الرجل يعاقب 
 .شاهد الزور بنفس العقوبة

 لذلك لنضع الرب ومخافته أمامنا كل حين ألننا سنعانى نتيجة . ما يعمله اإلنسان يعود عليه
 .ما نعمل



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٧٨γ 

 

ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 شــريعـة الحــرب

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(الحرب واإليمان )  ۱(

ُهْم َألنَّ «١ ِإَذا َخَرْجَت ِللَحْرِب َعلى َعُدوَِّك َورَأَْيَت َخْيًال َوَمَراِكَب قـَْومًا َأْكثـََر ِمْنَك َفال َتَخْف ِمنـْ
ُم الَكاِهُن َويـَُقوُل ٢. ِمْصرَ َمَعَك الرَّبَّ ِإلَهَك الِذي َأْصَعَدَك ِمْن َأْرِض  َوِعْنَدَما تـَْقُربُوَن ِمَن الَحْرِب يـَتَـَقدَّ

ُتُم اليَـْوَم ِمَن الَحْرِب َعلى َأْعَداِئُكمْ : اْسَمْع يَا ِإْسَرائِيلُ ٣: لِلشَّْعبِ  ُتْم قـَُربـْ ال . ال َتْضُعْف قـُُلوُبُكمْ . أَنـْ
َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َساِئٌر َمَعُكْم لُِيَحاِرَب َعْنُكْم َأْعَداءَُكْم ٤وَهُهْم َتَخاُفوا َوال تـَْرتَِعُدوا َوال تـَْرَهُبوا ُوجُ 

 .لُِيَخلَِّصُكمْ 
 
إذ كان الشعب على وشك الدخول فى معارك حربية مع سكان أرض الموعد، وكانت  :۱ع

ش تلك الشعوب تملك من العتاد الحربى الكثير ومنه خيول ومركبات بينما لم يكن لدى جي
لذلك أوصاهم الرب أال يخافوا من قوة . إسرائيل شئ منها، فقد كانوا قوات مشاة فقط ال غير

األعداء وعتادهم، ويذكرهم بأنه كما كان معهم وأخرجهم من أرض مصر، منقًذا إياهم من فرعون 
 .وجيشه، فهو ال يزال معهم يحارب عنهم حروبهم المقدسة

 
رب من الحروب أن يستمع إلى كهنته الذين كان على الشعب قبل الدخول فى ح :۲ع

أوكـل لهـم الرب دوًرا فى التجهيز للحرب، فمثًال كان على الكاهن أن يشجع الشعب ويذكرهم 
 ).٩: ١٣صم١(بوعـود الرب ويباركهم ويصلى إلى اهللا أن ينصرهم ويقدم محرقات وذبائح سالمة 

 
دائكم، فتقووا وتشجعوا وال تجبنوا يقول لهم الكاهن أنتهم جاهزون اآلن للحرب ضد أع :۳ع

مهما كان تسليح العدو فال تخافوا وال تخشوا . أمام العدو وال يساور قلوبكم أى شك فى النصر
 .بطشهم



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٧٩γ 

ويذكر لهم سبب هذه الثقة واإليمان القوى بالنصرة على العدو وهو أن الرب يتقدمهم  :٤ع
 .ويحارب عنهم وهو الذى سيحقق لهم النصر

 تمسك به واطلب شفاعة القديسين . روب إبليس أو تهديد أى إنسان ألن اهللا معكال تخَش ح
 .فتنتصر فى كل حروبك

 
 ):۹-٥ع(إعفاء فئات معينة من الحرب )  ۲(

ْع ِإلى َمْن ُهَو الرَُّجُل الِذي بـََنى بـَْيتًا َجِديدًا َولْم ُيَدشِّْنُه؟ لَِيْذَهْب َويـَْرجِ : ثُمَّ يـَُقوُل الُعَرفَاُء ِللشَّْعبِ ٥
َوَمْن ُهَو الرَُّجُل الِذي َغَرَس َكْرمًا َولْم يـَْبَتِكْرُه؟ ِلَيْذَهْب ٦. بـَْيِتِه لَِئال َيُموَت ِفي الَحْرِب فـَُيَدشَِّنُه رَُجٌل آَخرُ 

َيْبَتِكَرُه رَُجٌل آَخرُ  ِذي َخَطَب اْمَرَأًة َولْم َوَمْن ُهَو الرَُّجُل ال٧. َويـَْرِجْع ِإلى بـَْيِتِه ِلَئال َيُموَت ِفي الَحْرِب فـَ
َيْأُخَذَها رَُجٌل آَخرُ  ثُمَّ يـَُعوُد الُعَرفَاُء ٨. يَْأُخْذَها؟ ِلَيْذَهْب َويـَْرِجْع ِإلى بـَْيِتِه لَِئال َيُموَت ِفي الَحْرِب فـَ

ِإلى بـَْيِتِه لَِئال َتُذوَب قـُُلوُب  َمْن ُهَو الرَُّجُل الَخاِئُف َوالضَِّعيُف الَقلِب؟ ِلَيْذَهْب َويـَْرِجعْ : ُيَخاِطُبوَن الشَّْعبَ 
 .َوِعْنَد فـََراِغ الُعَرفَاِء ِمْن ُمَخاطََبِة الشَّْعِب يُِقيُموَن ُرَؤَساَء ُجُنوٍد َعلى رَْأِس الشَّْعبِ ٩. ِإْخَوتِِه ِمْثل قَلِبهِ 

 
 .قادة الشعب: العرفاء  :۸-٥ع

 :ُيعَفى من الحرب الفئات التالية 
 .كه ويفرح به، حتى ال يدخل الحرب وهو حزين فال يحارب بقوةمن بنى بيًتا ولم يبار  -١
 .من غرس كرًما ولم يأخذ من ثماره -٢
 .من خطب امرأة ولم يتزوجها ويفرح بها -٣
 .الخائفون -٤

 :ويالحظ أن هذه اإلعفاءات كانت لألسباب اآلتية 
 .خوفالمشاعر اإلنسانية لمن امتلك شيًئا جديًدا أو ارتبط بعالقة عاطفية أو يحاربه ال -١
تقديم رجال مملوئين حماسة وقوة وغير حزانى أو منشغلين بأمور مادية أو يحاربهم  -٢

 .الخوف فيعوقهم ذلك عن النصرة
إن قل عدد الرجال يؤمن الباقون أن النصرة تأتى باهللا وليس بالعدد كما حدث مع  -٣

 ).٧: ٧قض(جدعون 
 .ودونهم فى الحرببعد صرف المعفيين من الحرب يقيم العرفاء قادة للجنود يق :۹ع



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٨٠γ 

  ليتك تراعى مشاعر الناس عندما تتعامل معهم خاصة عندما تعطيهم مسئوليات ليقوموا بها
 .وتسندهم بتشجيعاتك لتجنى نتائج طيبة من أعمالهم

 
 ):۱٥-۱۰ع(التفاوض قبل الحرب )  ۳(

ْن َأَجابـَْتَك ِإلى الصُّلِح َوفـََتَحْت لَك فَإِ ١١ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلُتَحارِبـََها اْسَتْدِعَها لِلصُّلِح «١٠
َوِإْن لْم ُتَساِلْمَك َبل َعِملْت َمَعَك ١٢. َفُكلُّ الشَّْعِب الَمْوُجوِد ِفيَها َيُكوُن لَك ِللتَّْسِخيِر َوُيْستَـْعَبُد لكَ 

َوَأمَّا ١٤. يَع ذُُكورَِها ِبَحدِّ السَّْيفِ َوِإَذا َدفـََعَها الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلى َيِدَك فَاْضِرْب َجمِ ١٣. َحْربًا َفَحاِصْرَها
ِنيَمَة َأْعَداِئَك الِتي النَِّساُء َواَألْطَفاُل َوالبَـَهاِئُم وَُكلُّ َما ِفي الَمِديَنِة ُكلُّ َغِنيَمِتَها فـَتَـْغَتِنُمَها لِنَـْفِسَك َوتَْأُكُل غَ 

لُمُدِن الَبِعيَدِة ِمْنَك ِجّدًا الِتي لْيَسْت ِمْن ُمُدِن َهُؤالِء األَُمِم َهَكَذا تـَْفَعُل ِبَجِميِع ا١٥. َأْعطَاَك الرَّبُّ ِإلُهكَ 
 .ُهَنا

 
يتحدث عن حالة محاربة مدينة بعيدة، أما فى ) ١٥ع(فى هـذا العـدد وحتـى  :۱۰ع

ففى الحالة األولى أول ما يجب . فيتحدث عن حالة محاربة مدينة فى أرض الموعد) ١٨-١٦ع(
ويوصى اهللا بهذا ألن هذه المدن . هذه المدينة للصلح أى دعوتها لعقد معاهدةعمله هو استدعاء 

 .البعيدة إن تركوها قد تحاربهم فيلزم إخضاعها لهم وتسخير رجالها فى العمل
 
فإذا استجابت المدينة لدعوة السالم ال يطبق على سكانها حكم اإلبادة ولكنهم  :۱۱ع

مال الزراعة والبناء، وكثير منهم تهود وأصبحت له يصبحون عبيًدا إلسرائيل وتسخرهم فى أع
 .حقوق مثل باقى اليهود ألجل المعاملة الحسنة التى عاملهم بها اليهود

 
أما إذا رفضت تلك المدينة عرض السالم وتجهزت للحرب ضدك، عندئذ عليكم  :۱۲ع

 .أن تفرضوا عليها حصاًرا



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨١γ 

رها بالسيف وأما النساء واألطفال متى نصركم اهللا عليها، فاقتلوا جميع ذكو  :۱٤، ۱۳ع
كما حدث . والبهائم وباقى الغنائم التى توجد فى المدينة من أموال أو ممتلكات فتأخذونها ألنفسكم

 ).٢: ٨يش(، وعاى أيام يشوع )٣٠-٢٥: ٣١عد(فى قتل المديانيين أيام موسى 
دسة هى حروب والغنائم تعتبر مكافأة قررها الرب لهم كأجر على اشتراكهم فى حروب مق

 .الرب
 
هذا التصرف رسمه لهم الرب فى حالة الحرب مع أمة بعيدة ليست من األمم  :۱٥ع

الكنعانية الساكنة فى أرض الموعد، ألن المدن البعيدة لم يكن لها خطورة على حياتهم الروحية 
 .لبعدها
 افك بسرعةإعِط فرصة للتفاهم مع الذين حولك حتى توفر الكثير من الجهد وتصل إلى أهد .

 .ال تندفع فى ظن السوء باآلخرين وتخطئ إليهم وٕالى اهللا
 
 ):۲۰-۱٦ع(إبادة الوثنيين واألشجار )  ٤(

َها َنَسَمًة َما ١٦ َبل ١٧َوَأمَّا ُمُدُن َهُؤالِء الشُُّعوِب الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيبًا َفال َتْسَتْبِق ِمنـْ
َعانِيِّيَن َوالِفِرزِّيِّيَن َوالِحوِّيِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن َكَما َأَمَرَك الرَّبُّ إِ الحِ : ُتَحرُِّمَها َتْحرِيماً  لُهَك ثـِّيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َوالَكنـْ

. بِّ ِإلِهُكمْ ِلَكْي ال يـَُعلُِّموُكْم َأْن تـَْعَمُلوا َحَسَب َجِميِع َأْرَجاِسِهِم الِتي َعِمُلوا ِآلِلَهِتِهْم فـَُتْخِطُئوا ِإلى الرَّ ١٨
ِإنََّك ِمْنُه . هِ ِإَذا َحاَصْرَت َمِديَنًة أَيَّامًا َكِثيَرًة ُمَحارِبًا ِإيَّاَها ِلَتْأُخَذَها َفال تـُْتِلْف َشَجَرَها ِبَوْضِع فَْأٍس َعليْ «١٩

َوَأمَّا الشََّجُر ٢٠ِفي الِحَصاِر؟  ألَنَُّه َهل َشَجَرُة الَحْقِل ِإْنَساٌن َحتَّى َيْذَهَب ُقدَّاَمكَ . َفال تـَْقطَْعهُ . تَْأُكلُ 
تـَْعَمُل َمَعَك الِذي تـَْعِرُف أَنَُّه لْيَس َشَجرًا يـُؤَْكُل ِمْنُه فَِإيَّاُه تـُْتِلُف َوتـَْقَطُع َوتـَْبِني ِحْصنًا َعلى الَمِديَنِة الِتي 

 .»َحْرباً َحتَّى َتْسُقطَ 
 
لساكنة فى المدن الواقعة فى أما بالنسبة لشعوب األرض بمختلف أسمائها، ا :۱۷، ۱٦ع

نطاق أرض الموعد فتحرم تحريًما كامًال، أى يباد جميع سكانها حسب أمر الرب للتخلص من 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٨٢γ 

عبادة األوثان والشهوات الشريرة ويحيا شعب اهللا فى نقاوة، فالسبب هنا هو إبادة الشر وليس 
 .حبة األعداءالكراهية أما فى العهد الجديد فبعد ثبات اإليمان يطالبنا اهللا بم

 
كان اإلبقاء على هذه الشعوب يحمل خطورة إمكانية التأثير على شعب إسرائيل  :۱۸ع

باستمالتهم إلى عبادتهم الوثنية آللهتهم بما فى طقوس تلك العبادات من أدناس وبما تتضمنه من 
 .عصيان على اإلله الحق، فيخطئ الشعب إلى الرب

 
ولكم تلك المدينة واستيالئكم عليها، إذا وجدتم أثناء حصاركم لمدينة ما قبل دخ :۱۹ع

أشجار تحمل أثماًرا تؤكل فال تقطعوها ألنها الزمة لغذائكم وقطعها يعتبر خسارة لقيمة هامة 
ثم أن هذا الشجر ال يمثل أّية خطورة عليكم فهو ليس بشًرا ليقاومكم فى . الزمة لحياة اإلنسان

 .ة ضدكم كما أنه لن يضركم روحًياالحصار وال يخشى منه أن يرتد بحرب جديد
 
أما األشجار األخرى غير المثمرة فيمكنكم قطعها واستخدام أخشابها فى  :۲۰ع

 .االستحكامات الحربية الالزمة لحصار المدن حتى يستسلم أهلها لكم
  اقطع كل أسباب الشر مهما كانت عزيزة فى عينيك حتى تحيا طاهًرا وال تعطى فرصة

 .ك بهاإلبليس أن يحارب



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨٣γ 

 

ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 القـاتل المجهول وزواج المسبية ومعاملة األبناء والصلب

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(القاتل المجهول )  ۱(

تَ «١  لُه ِإَذا ُوِجَد قَِتيٌل ِفي اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك لَِتْمَتِلَكَها َواِقعاً ِفي الَحْقِل ال يـُْعلُم َمْن قـَ
فَالَمِديَنُة الُقْرَبى ِمَن الَقِتيِل يَْأُخُذ ٣. َيْخُرُج ُشُيوُخَك َوُقَضاُتَك َويَِقيُسوَن ِإلى الُمُدِن الِتي َحْول الَقِتيلِ ٢

َها لْم َتُجرَّ بِالنِّيرِ  ِديَنِة َويـَْنَحِدُر ُشُيوُخ تِلَك المَ ٤. ُشُيوُخ تِلَك الَمِديَنِة ِعْجلًة ِمَن البَـَقِر لْم ُيْحَرْث َعليـْ
ُم ٥. بِالِعْجلِة ِإلى َواٍد َداِئِم السََّيالِن لْم ُيْحَرْث ِفيِه َولْم يـُْزرَْع َوَيْكِسُروَن ُعُنَق الِعْجلِة ِفي الَواِدي ُثمَّ يـَتَـَقدَّ

الرَّبِّ َوَحَسَب قَـْوِلِهْم َتُكوُن   ألَنَُّه ِإيَّاُهُم اْخَتاَر الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَيْخِدُموُه َويـَُبارُِكوا بِاْسمِ  -الَكَهَنُة بـَُنو الِوي 
َويـَْغِسُل َجِميُع ُشُيوِخ تِلَك الَمِديَنِة الَقرِيِبيَن ِمَن الَقِتيِل أَْيِديـَُهْم َعلى الِعْجلِة ٦ -ُكلُّ ُخُصوَمٍة وَُكلُّ َضْربٍَة 

َم َوَأْعيُـنُـَنا لْم تـُْبِصرْ  أَْيِديَنا لْم َتْسِفْك َهَذا: َويـَُقوُلونَ ٧الَمْكُسورَِة الُعُنُقِ◌ ِفي الَواِدي  ِاْغِفْر ِلَشْعِبَك ٨. الدَّ
مُ . ِإْسَرائِيل الِذي َفَدْيَت يَا َربُّ َوال َتْجَعل َدَم َبِريٍء ِفي َوَسِط َشْعِبَك ِإْسَرائِيل فـَتَـْنِزُع ٩. فـَيُـْغَفُر لُهُم الدَّ

َم الَبِريَء ِمْن َوَسِطَك ِإَذا َعِملَت الصَّاِلَح ِفي َعيْـ   .َنِي الرَّبِّ الدَّ
 
ولها ) ١٢: ٢٠خر(القتل من أصعب الخطايا التى نهت عنها الوصايا العشر  :۱ع

ولكن إن وجدت جثة القتيل فى الحقل ولم ُيعَرف ). ١٩ص(عقوبة شديدة فى حالة القتل العمد 
 .من قاتلها، فماذا يفعلون ؟ هذا ما سيوضحه فى اآليات التالية

 
لشعب وقضاته لقياس المسافة من المكان الذى وجدت تنتخب مجموعة من شيوخ ا :۲ع

فيه الجثة إلى المدن المحيطة لتحديد المدينة األقرب لمكان الحادث حيث االحتمال األقرب أن 
 .يكون القاتل من تلك المدينة

 
هى الخشبة التى توضع على عنق الحيوان الذى يجر المحراث أو يدير : نير  :۳ع
 .الساقية



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٨٤γ 

نة األقرب يصبح واجب على شيوخها أن يأتوا بعجلة من البقر لم تستخدم بعد تحديد المدي
 .بعد فى أية أعمال زراعية ولم يوضع عليها نير

فى بقية الطقس سيتم ذبح هذه العجلة وكأنه تنفيذ رمزى لعقوبة اإلعدام التى من الواجب 
إلى شخص القاتل تنفيذها فى القاتل المجهول؛ لذلك كان شرط عدم استخدامها من قبل يشير 

 .الذى هو غير نافع لمجتمعه وشعبه وال يأتى منه أى عمل صالح
 
يأخذون العجلة ويذهبون بها إلى وادى به نبع ماء جاٍر لم يحرث أو يزرع به أحد،  :٤ع

ويشير أيًضا الوادى الذى لم يحرث أو يزرع به أحد إلى القاتل الذى ال ينتظر . ويذبحونها هناك
 .الماء الجارى يشير إلى غسل الخطية والمغفرة ألهل المدينة منه شئ نافع ونبع

 
البد من حضور الكهنة بنى الوى لإلشراف على الطقس المذكور ألن الرب قد  :٥ع

اختارهم كأمناء على الشريعة وتطبيقها، وليباركوا الشعب، وبحسب ما يحكمون به يكون الفصل 
عب أو أى اعتداء يقع من شخص على آخر فى أّية دعوى أو خصومة أو خالف بين أفراد الش

 .كالضرب أو القتل
 
غسل اليد هو عمل يرمز إلى إعالن براءة من يغسل يديه من الذنب فى موقف  :٦ع

وقد حدث مثل هذا من بيالطس البنطى عند الحكم بصلب المسيح، ويحدث من الكاهن . معين
 .لتناول دون استحقاقفى القداس اإللهى ليعلن براءته من المسئولية عمن يتقدم ل

وهذا العمل الرمزى يتم أيًضا فى رسم هذا الطقس، إذ على شيوخ المدينة األقرب بعد 
 .ذبحهم العجلة أن يغسلوا أيديهم عليها إشارة إلى براءتهم من دم القتيل

 
يصاحب عملية غسل األيدى اقرارهم بصوت عاٍل أنهم لم يتوصلوا إلى معرفة  :۷ع

 .ادثة القتل أثناء حدوثهاالجانى وال شاهدوا ح
 
ثم يتجهون بالصالة إلى اهللا، طالبين المغفرة، متضرعين أال يجعل عليهم مسئولية  :۸ع

 .دم من قتل ذاكرين أنهم الشعب الذى اقتناه الرب وخلصه من عبودية فرعون



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨٥γ 

عند اتباع هذا الطقس بكامله، يستجيب الرب لصالة الشيوخ ويغفر لشعبه وال ُيحَمل تهمة 
 .ك دم القتيل على أهل المدينةسف

 
 .تنفيذ الطقس وكذلك وصايا اهللا: الصالح فى عينى الرب  :۹ع

إذا نفذتم ما أمر به الرب من طقس لهذا الحدث وكان سلوككم حسب وصايا الرب وطبًقا 
 .لشريعته، ال تقع عليكم مسئولية سفك هذا الدم

 وء فى اآلخرين، بل اطلب من اهللا إذا رأيت أى شئ خاطئ فال تتسرع فى الحكم وتظن الس
 .أن يسامح من أخطأ ويساعده أو يساعد من حدث له ضرر

 
 ):۱٤-۱۰ع(زواج المسبية )  ۲(

ُهْم َسْبيًا «١٠ َورَأَْيَت ١١ِإَذا َخَرْجَت ِلُمَحارَبَِة َأْعَداِئَك َوَدفـََعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلى َيِدَك َوَسبَـْيَت ِمنـْ
ْبِي اْمَرأَ  َفِحيَن ُتْدِخُلَها ِإلى بـَْيِتَك َتْحِلُق ١٢ًة َجِميلَة الصُّورَِة َوالَتَصْقَت ِبَها َواتََّخْذتـََها لَك َزْوَجًة ِفي السَّ

َها َوتـَْقُعُد ِفي بـَْيِتَك َوتـَْبِكي أَبَاَها َوأُمََّها َشْهرًا ِمنَ ١٣رَْأَسَها َوتـَُقلُِّم َأْظَفاَرَها  الزََّماِن  َوتـَْنِزُع ثَِياَب َسْبِيَها َعنـْ
َها َوتـَتَـَزوَُّج ِبَها فـََتُكوُن لَك َزْوَجةً  ال تَِبْعَها . َوِإْن لْم ُتَسرَّ ِبَها فََأْطِلْقَها لِنَـْفِسَها١٤. ثُمَّ بـَْعَد َذِلَك َتْدُخُل َعليـْ

 .بـَْيعاً بِِفضٍَّة َوال َتْسَترِقـََّها ِمْن َأْجِل أَنََّك َقْد َأْذللتَـَها
 

تتحدث عن التصرف مع النساء اللواتى يتم سبيهن فى ) ١٤: ١٠(األعداد من  :۱۰ع
أحد الحروب، وقد أمرهم الرب بمعاملة حسنة لألسرى والمسبيين، وهم من الشعوب التى لم يأمر 

 .اهللا بتحريمها أى قتل كل من فيها مثل الشعوب الكنعانية
 
من السبايا وأعجبه  إذا رأى أحد المحاربين المنتصرين أو أحد أفراد الشعب امرأة :۱۱ع

جمالها فتعلق قلبه بها وأراد أن يتزوجها، فعليه أن يطبق الشريعة التى يمليها عليه الرب فيما يلى 
 .من أعداد



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٨٦γ 

وهاتان العادتان كانتا من . عليه أن يأخذها إلى بيته ويحلق رأسها ويقلم أظافرها :۱۲ع
ى من فارقتهم من األهل واألقارب مظاهر الحزن والحداد، وهذا معناه إعطاؤها فرصة للحزن عل

 .واألحباب
 
يبدل ثيابها، فبدًال من الثياب التى اعتادت أن تلبس وقد تكون ذات مظهر خاص  :۱۳ع

بعبادة األوثان، يعطيها ثياًبا تناسب شعب اهللا، وتظل فى بيته تبكى أباها وأمها شهًرا كامًال وبعد 
 :اج لما يلى وبقاؤها فى بيته شهًرا قبل الزو . ذلك يتزوجها

فرصة لتهدأ مشاعرها بسبب حرمانها من أهلها وبالدها، فهو نوع من الرفق واإلشفاق  -١
 .وتقدير للمشاعر

 .فرصة لتتعلم اإليمان باهللا وعبادته -٢

 .لتنسى عبادة األوثان وكل ما يتعلق بها من عادات -٣

 .ليتأكد الزوج الجديد من مشاعره نحوها، فهى مثل فترة الخطوبة -٤
 
 .من الرِّق أى تجعلها جارية: قها تستر  :۱٤ع

إذا حدث أنه بعد فترة من الزواج لم يعد الزوج يرغب فى االستمرار فى معاشرتها، فقد أورد 
فعليه أن يطلق . الرب نًصا فى شريعته للمحافظة عليها وال يسمح بسوء معاملتها أو استغاللها

زوجة شرعية له بالفعل فال يصح أن سراحها، وال تسمح له الشريعة ببيعها كَأَمة ألنها كانت 
فاطالقها حرة هو تعويض لها عن عدوله عن رأيه فى البقاء معها كزوجة ويكفى . يتخذها أمة

 .أنه قد أحزنها وأذلها بطالقها
  ليتك تراعى مشاعر من حولك، خاصة من أسأت إليهم، فيلزم أن تعتذر لهم بل تعوِّضهم

 .عن أى ضرر أصابهم بسببك
 
 ):۲۱-۱٥ع(ملة األبناء معا)  ۳(

ِإَذا َكاَن ِلَرُجٍل اْمَرأَتَاِن ِإْحَداُهَما َمْحُبوبٌَة َواُألْخَرى َمْكُروَهٌة فـََولَدتَا لُه بَِنيَن الَمْحُبوبَُة «١٥
ْوَم يـَْقِسُم لَِبِنيِه َما َكاَن لُه ال يَ ١٦فَِإْن َكاَن اِالْبُن الِبْكُر ِللَمْكُروَهِة . َوالَمْكُروَهةُ  َم اْبَن فـَيـَ ِحلُّ لُه َأْن يـَُقدِّ



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٤٨٧γ 

نَـْيِن ِمْن ُكلِّ ١٧الَمْحُبوبَِة ِبْكرًا َعلى اْبِن الَمْكُروَهِة الِبْكِر  َبل يـَْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهِة ِبْكرًا لِيُـْعِطَيُه َنِصيَب اثـْ
ِإَذا َكاَن ِلَرُجٍل اْبٌن ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد ال َيْسَمُع ِلَقْوِل «١٨. لُه َحقُّ الَبُكورِيَّةِ . َما ُيوَجُد ِعْنَدُه ألَنَُّه ُهَو َأوَُّل ُقْدرَتِهِ 

ُيْمِسُكُه أَبُوُه َوأُمُُّه َويَْأتَِياِن بِِه ِإلى ُشُيوِخ َمِديَنِتِه َوِإلى بَاِب ١٩. أَبِيِه َوال ِلَقْوِل أُمِِّه َويـَُؤدِّبَانِِه َفال َيْسَمُع لُهَما
نُـَنا َهَذا ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد ال َيْسَمُع ِلَقْوِلَنا َوُهَو ُمْسِرٌف َوِسكِّيرٌ : وِخ َمِديَنِتهِ َويـَُقوالِن ِلُشيُ ٢٠َمَكانِِه   . ابـْ

فـَتَـْنِزُع الشَّرَّ ِمْن بـَْيِنُكْم َوَيْسَمُع ُكلُّ ِإْسَرائِيل . فـَيَـْرُجُمُه َجِميُع رَِجاِل َمِديَنِتِه ِبِحَجارٍَة َحتَّى َيُموتَ ٢١
 .َوَيَخاُفونَ 

 
النص التالى هو لحماية حقوق االبن البكر لرجل متزوج من أكثر من زوجة  :۱٥ع

فاذا كان رجل متزوج من امرأتين ويفضل إحداهما على . ويعالج مسألة التمييز بين األوالد
 .األخرى وكان له أوالد من كلتيهما ولكن االبن البكر هو من الزوجة التى يحبها أقل من األخرى

 
سم أمالكه بينهم أو يكتب وصيته، ال يحل له أن يحرم االبن البكر من فعندما يق :۱٦ع

وٕان كان . الزوجة المكروهة من حق البكورية ويعطيه البن آخر من أبناء الزوجة المحبوبة
، فليس ألنه ابن راحيل المحبوبة ولكن ألمانته )٢٢: ٤٨تك(يعقوب قد أكرم يوسف وجعله البكر 

أكثر من باقى أبنائه، أما رأوبين البكر ففقد بكوريته ألنه اضطجع  وطاعته وخدمته ألبيه وٕاخوته
 ).٢٢: ٣٥تك(مع زوجة أبيه 

١-  

بل عليه أن يفهم ويقّر أن ابن الزوجة غير المفضلة لديه هو البكر، وعليه أن  :۱۷ع
 .ألنه أول ثمرة له، أنجبه فى عز قوته –نصيب اثنين من أمالكه  –يعطيه حق البكورية 
 .أى ضعف نصيب أى أحد من إخوته: نصيب اثنين 

 

 .المتمرد: المارد  :۱۸ع
تتحدث الوصية هنا عن االبن العاق الذى ال يسمع لقول أبيه وال لقول أمه، وهما يحاوالن 

 .تأديبه وتقويم سلوكه ولكنه يرفض النصح وال يخضع لهما
 
 .باب المدينة: باب مكانه  :۱۹ع
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خ المدينة المختصين بفحص األمور التى تهدد على الوالدين حينئذ أن يأخذاه إلى شيو 
النظام واألسرة، إلى حيث يجتمعون عادة فى باب المدينة وهو المكان المخصص إلجراء 

 .المحاكمات
 
يشكو الوالدان ابنهما للقضاة بأنه ابن عاق يعاندهم وال يطيعهم وال يستمع إلى  :۲۰ع

أى يذكرا أفعاله السيئة والتى تعتبر نصائحهم، وباإلضافة إلى ذلك فهو مبذر ومدمن خمر، 
وهذا بالطبع ال يحدث من أى والدين إال حينما يعجزا عن معالجة . خطًرا على المجتمع واألسرة

 .سلوك ابنهما
 
كان حكم الشريعة على مثل هذا االبن العاق هو الرجم بالحجارة حتى الموت،  :۲۱ع

مع اآلخرون بهذا الحكم فتستقيم األمور وبذلك ُينَزع فاعلو الشر من بين الشعب المقدس ويس
 .وينصلح االعوجاج بخشية األبناء من أن يصل بهم العصيان إلى مثل هذه النهاية

   إذا كان العناد مع الوالدين يستوجب حكم الموت، فماذا يكون حكم العناد مع اهللا نفسه ؟
فلننتبه . ان الكنيسة أمناكثيرون بيننا يعاندون دعوة الرب لهم ويتلكأون فى العودة إلى أحض

 .قبل فوات األوان ونفقد استحقاقنا كأبناء وورثة للملكوت
 
 ):۲۳-۲۲ع(المصلوبين )  ٤(

َفال تَِبْت ُجثَُّتُه َعلى ٢٣َوِإَذا َكاَن َعلى ِإْنَساٍن َخِطيٌَّة َحقَُّها الَمْوُت فـَُقِتل َوَعلْقَتُه َعلى َخَشَبٍة «٢٢
َفال تـَُنجِّْس َأْرَضَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ . ي َذِلَك اليَـْوِم َألنَّ الُمَعلَق َملُعوٌن ِمَن اهللاِ الَخَشَبِة َبل َتْدِفُنُه فِ 

 .»ِإلُهَك َنِصيباً 
 

فى حالة تنفيذ حكم الموت على أى إنسان وقتله وبعد ذلك تعليق جثته على  :۲۲ع
 . خشبة، فينبغى مراعاة ما يلى فى اآلية التالية
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تل عند اليهود لم يكن بالصلب مثل الرومان، ولكن يقتل أوًال بأى طريقة ويالحظ أن الق
مثل الرجم ثم تعلق جثته على خشبة أى تصلب وذلك تشهيًرا بخطيته حتى يخاف الناس وال 

 .يخطئوا مثله
 
تحتم الشريعة عدم إبقائه معلًقا على خشبة الصليب لليوم التالى بل يجب انزاله  :۲۳ع

والحكمة فى ). وهو ما اتبع فى صلب ربنا يسوع المسيح(نه فى نفس اليوم من على الصليب ودف
ذلك هى أن اإلنسان مخلوق على صورة اهللا لذلك ال يجب أن يطول التشهير به، فقد تم التشهير 

وبقاء الجثة معلقة يعنى استمرار إعالن الجريمة المتعلقة . بخطيته بما فيه الكفاية فى نفس اليوم
المعلق ملعون من اهللا أى واقع تحت غضبه ألنه كسر ناموسه وتجرأ على  بها والتى جعلت

كما أن تأكيد الشريعة على ضرورة دفن الجثة فى . فعلته الشنيعة التى استحق عليها هذا الحكم
طالما ظلت الجثة  –نفس اليوم ألن اهللا يريد أال يسيطر خوفنا من خطايانا على تفكيرنا طويًال 

يطلب منا أن نتوب عنها ونشغل فكرنا باهللا كغافر للخطايا وليس كديان لنا، معلقة تبكتنا، بل 
 .باإلضافة أن الجثث التى ال تدفن تنقل األمراض

جثث القتلى كانت تعتبر نجاسة تدنس : فال تنجس األرض التى يعطيك الرب إلهك نصيًبا 
 .األرض لذا يجب التعجيل بدفنها

 الحبيب ليفتدينا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا ألنه  كم هى محبة اهللا لنا بإرسال ابنه
فقد حمل هو نفسه خطايانا فى جسده ). ١٣: ٣غال" (ملعون من علق على خشبة"مكتوب 

فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة مقدمين توبة . على الخشبة لكى نموت عن الخطية فنحيا للبر
وفتح لنا طريق الملكوت، متأملين قول بولس حقيقية، واثقين من قبولها، مؤمنين بمن فدانا 

كل تعٍد أو معصية نال مجازاة عادلة فكيف ننجو نحن إن أهملنا خالًصا هذا : "الرسول 
 ).٣، ٢: ٢عب" (مقداره
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انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 الشفقة واالختالط والزنا

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(اإلشفاق على اآلخرين  )۱(

َوِإْن لْم َيُكْن ٢. ال تـَْنظُْر ثـَْوَر َأِخيَك َأْو َشاتَُه َشاِرداً َوتـَتَـغَاَضى َعْنُه َبل تـَُردُُّه ِإلى َأِخيَك ال َمَحالةَ «١
ُه ِإلى َداِخِل بـَْيِتكَ َأُخوَك َقرِيباً ِمْنَك أَ  . َوَيُكوُن ِعْنَدَك َحتَّى َيْطُلَبُه َأُخوَك ِحيَنِئٍذ تـَُردُُّه ِإلْيهِ . ْو لْم تـَْعرِْفُه َفُضمَّ

ال َيِحلُّ . ِجُدهُ َوَهَكَذا تـَْفَعُل ِبُكلِّ َمْفُقوٍد َألِخيَك يـُْفَقُد ِمْنُه َوتَ . َوَهَكَذا تـَْفَعُل ِبِحَمارِِه َوَهَكَذا تـَْفَعُل بِِثَيابِهِ ٣
. ال تـَْنظُْر ِحَماَر َأِخيَك َأْو ثـَْورَُه َواِقعًا ِفي الطَّرِيِق َوتـَتَـغَاَفُل َعْنُه َبل تُِقيُمُه َمَعُه ال َمَحالةَ ٤. لَك َأْن تـَتَـغَاَضى

يـَْعَمُل َذِلَك َمْكُروٌه لَدى الرَّبِّ  ال َيُكْن َمَتاُع رَُجٍل َعلى اْمَرَأٍة َوال يَلِبْس رَُجٌل ثـَْوَب اْمَرَأٍة َألنَّ ُكل َمنْ «٥
اَمَك ُعشُّ طَائٍِر ِفي الطَّرِيِق ِفي َشَجَرٍة َما َأْو َعلى اَألْرِض ِفيِه ِفَراٌخ َأْو بـَْيٌض َواُألمُّ «٦. ِإلِهكَ   ِإَذا اتـََّفَق ُقدَّ

ٌر َأطْ ٧. َحاِضَنٌة الِفَراَخ َأِو البَـْيَض َفال تَْأُخِذ اُألمَّ َمَع اَألْوالدِ  ِلِق اُألمَّ َوُخْذ لِنَـْفِسَك اَألْوالَد ِلَيُكوَن لَك َخيـْ
ِإَذا بـَنَـْيَت بـَْيتًا َجِديدًا فَاْعَمل َحاِئطًا ِلَسْطِحَك ِلَئال َتْجِلَب َدمًا َعلى بـَْيِتَك ِإَذا َسَقَط «٨. َوُتِطيل األَيَّامَ 

 .َعْنُه َساِقطٌ 
 
 .بدون شك أو تردد: ال محالة  :۱ع

. عة أهمية الرحمة فى رد الثور أو الشاة الشارد إلى صاحبه إن كان ألحد اليهودتبرز الشري
رد الحيوان الشارد للعدو؛ وقد أظهر المسيح فى العهد الجديد ) ٤: ٢٣خر(ويذكر سفر الخروج 

 ).٣٦-٣٠: ١٠لو(فى مثل السامرى الصالح أن القريب هو كل إنسان 
 
احفظه فى بيتك إلى أن يطلبه صاحبه إذا لم تعرف صاحب الحيوان الشارد، ف :۲ع

 .فتعطيه له
 
فى أى ظرف مشابه يفقد فيه الجار أو القريب شيًئا من ممتلكاته كأحد بهائمه أو  :۳ع

 .ثوبه أو أى شئ آخر، عليك أن تعمل ما بوسعك لرد الشئ المفقود لصاحبه وال تهمل ذلك



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٤٩١γ 

تحت ما يحمله ليستطيع  تلزم الشريعة بمساعدة أى يهودى إن سقط ثوره أو حماره :٤ع
وقد أوصى سفر الخروج بمساعدة العدو أيًضا إن سقط ثوره أو حماره تحت . مواصلة السير

 ).٥: ٢٣خر(حمله 
 
فإذا . يريد اهللا من هذه الوصية أن يسلك كل فرد حسب الطبيعة التى خلقه اهللا عليها :٥ع

الرجل، كذلك الرجل إذا ما ما ارتدت المرأة ثياب الرجل قد تنسى رقتها وتتصرف بخشونة ك
فعلى كل من الرجل والمرأة مراعاة الحشمة فى ملبسهم . ارتدى مالبس أنثى قد يميل إلى التخنث

 .وعدم الخروج عن العرف واالعتدال كما أن ذلك يقاوم عادة الشذوذ الجنسى
 
إذا صادفت فى الطريق عًشا لطائر فوق شجرة أو على األرض وفيه األم  :۷، ٦ع

بيضها أو فراخها، فال يحل لك أن تأخذ كل من األم والفراخ، بل عليك أخذ الفراخ فقط تحتضن 
 .لنفسك وتترك األم

يتبين من هذا التشريع مدى اهتمام الرب بخليقته كلها حتى الطيور، كما يبين أهمية األم 
 .وتقدير دورها فى الحفاظ على النوع، فاألم هى التى تأتى بالبيض وليس العكس

ا المكافأة المعلنة لتنفيذ هذه الوصية، بالوصية الخامسة التى تأمر بإكرام الوالدين فى تذكرن
فبينما كان اليهود يعتبرون الوصية الخاصة ". لكى تطول أيامك على األرض) "١٢: ٢٠خر(

بالطيور أصغر الوصايا فى الناموس، إذ الرب يؤكد علو منزلة األمومة فى عالم الحيوان والطير 
 .عالم اإلنسان، أى تقديسه لألمومة فى شتى صورهاكما فى 
 
أسطح المنازل فى الشرق مستوية وكانت تستخدم ألغراض متعددة منها الجلوس  :۸ع

تحت شمس الشتاء والنوم فى الصيف استمتاًعا بالجو الجميل، كما كان يستقبل فيها الضيوف، 
احب المنزل أن يبنى سوًرا إلخ فموسى يوصى ص... وكانت تستخدم فى تخزين بعض األشياء 

 .للسطح حتى ال يسقط منه أحد سهًوا فيكون صاحب المنزل مسئوًال عن دم من سقط
والحكمة من هذه الوصية هى أال يعرض اإلنسان أخاه لضرر، بل عليه أن يتخذ كل ما 

 .يلزم لحفظ حياة اآلخرين، فالرب يهتم بحياة الناس وسالمتهم
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 فكن . آلخرين ستمتد تلقائًيا لتشفق على الحيوانات والنباتاتروح المحبة واإلشفاق على ا

ضع نفسك مكان كل أحد قبل أن تتعامل معه لتشعر به . رحيًما على الكل لتنال مراحم اهللا

 .وتلتمس له األعذار وتكون حنوًنا عليه
 
 ):۱۲-۹ع(عدم الخلط بين صنفين  )۲(

َفْيِن لَِئال يـَتَـَقدَّ «٩ ال َتْحُرْث ١٠. الزَّرُْع الِذي تـَْزرَُع َوَمْحُصوُل الَحْقلِ : َس الِملءُ ال تـَْزرَْع َحْقلَك ِصنـْ
ِاْعَمل لِنَـْفِسَك َجَداِئل َعلى َأْربـََعِة «١٢. ال تَلَبْس ثـَْوباً ُمْخَتلطاً ُصوفاً وََكتَّانًا َمعاً ١١. َعلى ثـَْوٍر َوِحَماٍر َمعاً 

 .َأْطَراِف ثـَْوِبَك الِذي تـَتَـَغطَّى بِهِ 

 
 .جميع ما تم زرعه: الملء  :۹ع

فمن . المقصود هنا عدم زراعة نوعين مختلفين من الحبوب فى وقت واحد فى نفس الحقل
الناحية الطبيعية كل نوع له نظام خاص مختلف عن اآلخر فى الرى والرعاية حتى ينمو ويتم 

 .حصاده فى موعد خاص به قد يختلف عن اآلخر
تم زرعه يخضع لتطبيق شريعة الباكورات والعشور  بمعنى أن كل ما: لئال يتقدس الملء 

لكل صنف على حدة، أى يقدم باكورة كل صنف وعشور كل صنف، مما قد يربك صاحب 
كما أن هذا رمز لإلختالط غير المرغوب . الحقل ويعرضه للخطأ والتقصير فى حقوق الرب

 ).١٩: ١٩ال(وقد ذكرت هذه الشريعة فى . باألشرار
 
ا وحماًرا مًعا بنير واحد ألن الثور أقوى من الحمار وبالتالى ال يستطيع ال تربط ثورً  :۱۰ع

ومن المعروف أن الثور من . الحمار أن يجارى الثور فى اتساع خطواته وتحمله فيرهق الحمار
 .الحيوانات الطاهرة فى الشريعة أما الحمار فمن غير الطاهرة

القدرة والمواهب للقيام بنفس العمل، فى هذا تنبيه للمؤمن أال يكلف شخصين مختلفين فى 
كذلك من الناحية . بل يطلب من كل واحد ما يتناسب مع قدراته العقلية والجسمية والصحية

لئال يتشبهوا ) ١٤: ٦كو٢(الروحية أال يختلط المؤمنون بغير المؤمنين تطبيًقا لقول الرسول فى 
 .بهم ويشتركوا معهم فى أعمالهم الشريرة
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صوف والكتان خواص طبيعية مختلفة عن بعضهما، فيتحدد عمر لكل من ال :۱۱ع

 .الثوب المنسوج من خليط منهما بعمر النوع األسرع تلًفا فيسبب خسارة الثوب كله

من الناحية الروحية، على شعب اهللا أن يتميز بالنقاوة ويكون نسيًجا واحًدا له روح واحد 

 .وفكر واحد

صور رمزية تحث على عدم الخلط بين األمور  جميعها) ١١-٩(نالحظ هنا أن األعداد 

المتعارضة، وتدعو القتناء روح التمييز بين الحق اإللهى وباطل العالم، بين النقاوة والنجاسة، 

 .بين القداسة واالستباحة، بين االستقامة واالنحراف

 ثم تستخدم  كن حريًصا حتى ال يختلط فى قلبك االهتمام باهللا وبالعالم، بل ليكن قلبك كله هللا

 .العالم كعطية من اهللا وال تتعلق به فى حد ذاته

 

 .خيوط تتدلى من أطراف الثوب: جدائل  :۱۲ع

الغرض من هذه الوصية هو تمييز المظهر الخارجى لشعب الرب عن باقى الشعوب، 

 .فيكون المؤمن متميًزا فى سلوكه وتصرفاته عن أهل العالم ألن الثياب ترمز للسلوك
 
 ):۳۰-۱۳ع(م بالزنا االتها )۳(

َغَضَها «١٣ َها أَبـْ َها ١٤ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرَأًة َوِحيَن َدَخل َعليـْ َها َأْسَباَب َكالٍم َوَأَشاَع َعنـْ َوَنَسَب ِإليـْ
َها لْم َأِجْد لَها ُعْذرَةً : اْسمًا َرِديئًا َوقَال ُخُذ الَفَتاَة أَبُوَها َوأُمَُّها يَأْ ١٥. َهِذِه الَمْرَأُة اتََّخْذتـَُها َولمَّا َدنـَْوُت ِمنـْ

َأْعطَْيُت َهَذا الرَُّجل : َويـَُقوُل أَُبو الَفَتاِة ِللشُُّيوخِ ١٦َوُيْخرَِجاِن َعالَمَة ُعْذرَتَِها ِإلى ُشُيوِخ الَمِديَنِة ِإلى الَباِب 
َغَضَها َنِتي َزْوَجًة فَأَبـْ َوَهِذِه َعالَمُة ُعْذرَِة . لْم َأِجْد لِِبْنِتَك ُعْذرَةً : َوَها ُهَو َقْد َجَعل َأْسَباَب َكالٍم قَاِئالً ١٧. ابـْ

َنِتي َيْأُخُذ ُشُيوُخ تِلَك الَمِديَنِة الرَُّجل َويـَُؤدِّبُوَنُه ١٨. َويـَْبُسطَاِن الثـَّْوَب َأَماَم ُشُيوِخ الَمِديَنةِ . ابـْ فـَ
فـََتُكوُن . الَفَتاِة ألَنَُّه َأَشاَع اْسماً َرِديَئاً َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسَرائِيلَويـَُغرُِّمونَُه ِبِمَئٍة ِمَن الِفضَِّة َويـُْعُطونـََها ألَِبي ١٩

 . َولِكْن ِإْن َكاَن َهَذا اَألْمُر َصِحيحًا لْم ُتوَجْد ُعْذرٌَة ِللَفَتاةِ «٢٠. ال يـَْقِدُر َأْن ُيطَلَِّقَها ُكل أَيَّاِمهِ . لُه َزْوَجةً 
بَاِب بـَْيِت أَبِيَها َويـَْرُجُمَها رَِجاُل َمِديَنِتَها بِالِحَجارَِة َحتَّى َتُموَت ألَنـََّها َعِملْت ُيْخرُِجوَن الَفَتاَة ِإلى ٢١
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ِإَذا ُوِجَد رَُجٌل ُمْضَطِجعًا َمَع «٢٢. فـَتَـْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . قـََباَحًة ِفي ِإْسَرائِيل ِبزِنَاَها ِفي بـَْيِت أَبِيَها
َنانِ اْمَرَأٍة َزْوَجِة  تَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن ِإْسَرائِيل. الرَُّجُل الُمْضَطِجُع َمَع الَمْرَأِة َوالَمْرَأةُ : بـَْعٍل يـُْقَتُل اِالثـْ ِإَذا  «٢٣. فـَ

َتاٌة َعْذرَاُء َمْخُطوبًَة ِلَرُجٍل فَـَوَجَدَها رَُجٌل ِفي الَمِديَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها  َما ِإلى فََأْخرُِجوُهَما ِكلْيهِ ٢٤َكاَنْت فـَ
الَفَتاُة ِمْن َأْجِل أَنـََّها لْم َتْصُرْخ ِفي الَمِديَنِة َوالرَُّجُل . بَاِب تِلَك الَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما بِالِحَجارَِة َحتَّى َيُموتَا

الرَُّجُل الَفَتاَة الَمْخُطوبََة ِفي  َولِكْن ِإْن َوَجدَ ٢٥. فـَتَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . ِمْن َأْجِل أَنَُّه َأَذل اْمَرَأَة َصاِحِبهِ 
َوَأمَّا الَفَتاُة َفال ٢٦. الَحْقِل َوَأْمَسَكَها الرَُّجُل َواْضَطَجَع َمَعَها َيُموُت الرَُّجُل الِذي اْضَطَجَع َمَعَها َوْحَدهُ 

َهَكَذا َهَذا . ٌل َعلى َصاِحِبِه َويـَْقتُـُلُه قـَْتالً لْيَس َعلى الَفَتاِة َخِطيٌَّة ِللَمْوِت َبل َكَما يـَُقوُم َرجُ . تـَْفَعل ِبَها َشْيئاً 
ِإَذا َوَجَد رَُجٌل «٢٨. ِإنَُّه ِفي الَحْقِل َوَجَدَها َفَصَرَخِت الَفَتاُة الَمْخُطوبَُة َفلْم َيُكْن َمْن ُيَخلُِّصَها٢٧. اَألْمرُ 

َر َمْخُطوبٍَة فََأْمَسَكَها َواْضَطَجَع َمَعهَ  يـُْعِطي الرَُّجُل الِذي اْضَطَجَع َمَعَها ألَِبي ٢٩. ا فـَُوِجَدافـََتاًة َعْذرَاَء َغيـْ
 . ال يـَْقِدُر َأْن ُيطَلَِّقَها ُكل أَيَّاِمهِ . الَفَتاِة َخْمِسيَن ِمَن الِفضَِّة َوَتُكوُن ِهَي لُه َزْوَجًة ِمْن َأْجِل أَنَُّه َقْد َأَذلَها

 .»ْكِشْف َذْيل أَبِيهِ ال يـَتَِّخْذ رَُجٌل اْمَرَأَة أَبِيِه َوال يَ «٣٠

 
إذا تزوج رجل من فتاة وبعد أن عاشرها كرهها فاتهمها بأنها لم تكن عذراء  :۱٤، ۱۳ع

قبل الزواج، سواء كان هذا اتهاًما حقيقًيا أى لم يجد بها العالمة التى تثبت أنها عذراء، أو كان 
 .اتهامه باطًال وادعاه بسبب كراهيته لها

 
ة القضية أمام شيوخ المدينة الذين يتولون القضاء فى المحكمة يرفع والدا الفتا :۱٥ع

ويقدمان لهم عالمة بكورية ابنتهما ) كمكان معروف للجميع(والتى يوجد مقرها عند باب المدينة 
التى ظهرت يوم زواجها، إذ كان أهل العروس فى الشرق وفى بعض األماكن حتى اآلن يهتمون 

عذراويتها قبل الزواج ولكن مع التقدم الحضارى تالشت هذه  أن يحتفظوا بهذه العالمة إلثبات
 .العادة مراعاًة لنفسية العروس وحيائها

 
يعلن الوالدان أمام القضاة أن الزوج كره ابنتهما وهذا هو سبب إطالقه  :۱۷، ۱٦ع

إشاعته الكاذبة بعدم عذريتها، وها هى عالمة البكورية مقدمه أمامهم وهى ثوب ابنتهما الذى 
 .مل عالمة عذريتهايح
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يحكم القضاة بناًء على الدليل المقدم الذى يثبت براءة الفتاة بتأديب الزوج  :۱۹، ۱۸ع
وكتعويض للفتاة التى ثبت براءتها ورد اعتبارها، ...). الضرب أو التوبيخ أو غيرها(بطريقة ما 

ذا حكًما بسالمة سمعة ويعتبر ه. يحكمون بتغريم الزوج مائة شاقل من الفضة يدفعها لوالد الفتاة
 ).٢٨ع(األسرة وهذه الغرامة هى ضعف المهر الذى يدفع عند الزواج 

 
هنا تعالج الوصية حالة أخرى وهى ثبوت التهمة على الفتاة وكان الزوج صادًقا  :۲۰ع

 .فى ادعائه عليها
 
نة يأخذها القضاة إلى باب بيت أبيها، كإشارة إلى تقصير هذا البيت فى تربية االب :۲۱ع

وٕاهمال األب فى مراقبة سلوكها، مما سبب انحراف الفتاة وارتكابها معصية قبيحة ال تليق ببنات 
بهذا الحكم الذى به . الشعب المقدس وهى مازالت بعد فى بيت أبيها، فُترَجم هناك حتى الموت

 .يتخلصون من هذه الفتاة يكونون قد نزعوا الشر من وسطهم
 
جريمة فى الشريعة اليهودية وعقوبتها رجم الرجل والمرأة  الزنى مع امرأة متزوجة :۲۲ع

: ٢٠ال(حتى المـوت، فالرجـل هنا يرجم ألنه اعتدى على شرف أخيه والمرأة ألنها خانت زوجها 
١٠.( 

 
فى حالة زنى رجل مع فتاة مخطوبة والتى تعتبر فى حكم المتزوجة، كما  :۲٤، ۲۳ع

يكون هذا الزنا داخل مدينة عامرة بالسكان، فيحكم ، و )٢٠: ١مت(كانت العذراء ويوسف النجار 
على االثنين بالرجم، الرجل ألنه اعتدى على شرف أخيه والفتاة ألنها لم تصرخ مستنجدة بالناس 

 .وهذا معناه أنها راضية بهذا الزنا
 
فى حالة زنى رجل مع فتاة مخطوبة فى الحقل، أى فى مكان بعيد عن  :۲۷-۲٥ع

فتاة لن يسمعها أحد، لذا يرجمون الرجل أما الفتاة فيلتمسون لها العذر ألن الناس، فإذا صرخت ال
الرجل استغل ضعفها الجسمى مثل ما ينقض رجل على أخيه فى الحقل ويقتله وليس له فرصة 

 .أن يستنجد بأحد



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٩٦γ 

فى حالة انكشاف أمر اعتداء رجل على فتاة عذراء غير مخطوبة، تحكم  :۲۹، ۲۸ع
وهو نفس المبلغ الذى ُيدَفع (لة أن يدفع الرجل ألبيها خمسين من الفضة الشريعة فى هذه الحا

ويجب عليه أن يتزوجها ألنه اعتدى عليها، وال يمكنه أن يطلقها فيما بعد طوال ). مهًرا لزوجة
ولكن إن رفض أبوها زواجه من ابنته فال يتزوجها، فهذا حق للفتاة ولكن ليس إجباًرا لها . حياته

 ).١٧، ١٦: ٢٢خر(هذا المعتدى عليها  على الزواج من
 
الذيل هو طرف الثوب وذيل أبيه أى رفع ثياب زوجة أبيه واعتدى : ذيل أبيه  :۳۰ع

 .عليها بالزنا
ال يجوز لالبن أن يتزوج امرأة أبيه فى جميع األحوال سواء فى خالل حياة أبيه إذا كان قد 

 .طلقها أو بعد موته وقد صارت أرملة
، وعندما اعتدى )٢٢: ٤٨تك(بيـن مع امـرأة أبيـه يعقوب ُحِرَم من البكورية فعندما زنى رأو 

) ١٥، ١٤: ١٨، ٢٢: ١٦صم٢(أبشالوم على سرارى أبيه داود مات ميتة شنيعة فى الحرب 
: ٥كو١(وكما اعتدى ابن فى كورنثوس على امرأة أبيه فأبعده بولس الرسول عن الكنيسة فترة 

 ).١٠-٥: ٢كو٢، ٥-١
 فًفا عن أى نظرة شريرة وارفض كل فكرة ردية حتى تحيا بنقاوة مع الكل فيباركك اهللا كن متع

 .ويستريح لك الجميع



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٤٩٧γ 

 

الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع
 طهارة الشعب والنذور وحرية وملكية اآلخرين

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(قبول الشعوب فى جماعة الرب )  ۱(

. ال َيْدُخِل اْبُن زِنًى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ ٢. ال َيْدُخل َمْخِصيٌّ بِالرَّضِّ َأْو َمْجُبوٌب ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ «١
ال َيْدُخل َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة ٣. لِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمْنُه َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ َحتَّى ا
ُهْم َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى األََبِد . الرَّبِّ   ِمْن َأْجِل أَنـَُّهْم لْم ُيالُقوُكمْ ٤َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمنـْ

ْن فـَُتوِر َأرَاِم بِالُخْبِز َوالَماِء ِفي الطَّرِيِق ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر َوألَنـَُّهُم اْسَتْأَجُروا َعلْيَك بَلَعاَم ْبَن بـَُعوَر مِ 
رَّبُّ ِإلُهَك اللْعَنَة ِإلى َولِكْن لْم َيَشِإ الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن َيْسَمَع لَِبلَعاَم َفَحوَّل َألْجِلَك ال٥. النـَّْهَرْيِن لَِيلَعَنكَ 

َرُهْم ُكل أَيَّاِمَك ِإلى األََبدِ ٦. بـَرََكٍة َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقْد َأَحبَّكَ  ال َتْكَرْه ٧. ال تَلَتِمْس َسالَمُهْم َوال َخيـْ
اَألْوالُد الِذيَن ُيولُدوَن لُهْم ِفي الِجيِل ٨. ال َتْكَرْه ِمْصرِيًّا ألَنََّك ُكْنَت نَزِيًال ِفي َأْرِضهِ . َأُدوِمّيًا ألَنَُّه َأُخوكَ 

ُهْم ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ   .الثَّاِلِث َيْدُخُلوَن ِمنـْ
 
 .الذى ُيخَصى بدق خصيتيه بقطعة من الحجر أو ما شابه ذلك: المخصى بالرض  :۱ع

 .الذى ُيخَصى بقطع الخصيتين بآلة حادة: المجبوب 

ل فى عهد مع الرب يلزمه بأنظمة وعبادات شعب إسرائيل الذى دخ: جماعة الرب 

 .وطقوس محددة

الغرض من هذه الوصية هو منع القيام بخصى بعض األشخاص بغرض تخصيصهم 

للخدمة كما كان يفعل الوثنيون، سواء فى هياكلهم الوثنية أو فى قصور ملوكهم ال سيما لخدمة 

لشريعة الخصى من عضويته فى حرمت ا. النساء، ويظنون أن هذا نوع من التعبد يرضى آلهتهم

فالرب أراد لشعبه أال يتشبهوا بالوثنيين فى أفعالهم الشاذة، كما أراد أن يؤكد لشعبه . جماعة الرب

 .قدسية كل أعضاء الجسم وتغيير النظرة إلى األعضاء الجنسية كأعضاء دنسة



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٤٩٨γ 

ن من والحرمان من العضوية يعنى الحرمان من التمتع بكامل الحقوق، فهم ال يحرمو 

التعبد للرب ولكن يحرم هذا الشخص من ممارسة وظائف روحية أو قيادية معينة مثل الكهنوت 

 .أو أن يكون أحد رؤساء الشعب

 

وهو زمن طويل يقصد به إلى مدى األجيال، وفى تعبير آخر : حتى الجيل العاشر  :۲ع

 .وال حتى بعد الجيل العاشر

فهم يحرمون من . حروًما من دخول جماعة الرباالبن الذى يولد نتيجة عالقة زنا يعتبر م

بعض الحقوق، ولكن هذا ال يمنع أى منهم أن يعبد اهللا ويكون له مكان فى الحياة األبدية ألنه ال 

 .ذنب له

 :وقد شرع الرب هذا لألسباب اآلتية 

 .يكره الشعب خطية الزنى التى هى نجاسة -١

 . يةقد يستبيح هذا االبن أيًضا الزنا فينشر هذه الخط -٢

 ).٢٩-١: ١١قض(وقد نال بعضهم مكاًنا قيادًيا مثل يفتاح الجلعادى 

 

 ).٣٨، ٣٧: ١٩تك(هم نسل لوط : عمونى أو موآبى  :٤، ۳ع

وسبب المنع هو ما حدث منهم . منع الرب دخول أى عمونى أو موآبى فى جماعة الرب

دوهم بحاجتهم من إذ لم يم. فى قصة الخروج من مصر –بنى إسرائيل  –نحو أبناء عمومتهم 

. الخبز والماء سواء بإكرامهم كضيوف وبنى عمومة وال حتى قبلوا أن يبيعوا لهم بمقابل مادى

وقد نفذ نحميا هذا ). ٢٤، ٢٣، ٢٢عد (باإلضافة إلى استدعائهم لبلعام ابن بعور ليلعنهم 

بيين وبنى وهذا معناه أن الموآ). ٨، ٧: ١٣نح(باستبعاد طوبيا العمونى وعدم التعامل معه 

 :عمون اتصفوا بصفتين سيئتين هما 

 .القسوة فى معاملة بنى إسرائيل -١

 .الكراهية واالنتقام كما ظهر فى أمر بلعام -٢



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٤٩٩γ 

والقصد من استبعادهم إًذا هو إصرارهم على اإلساءة لبنى إسرائيل، ولكن من يؤمن باهللا 

لشعب اهللا فقط بل صارت  ويريد أن ينضم إلى شعبه يقبلوه، مثل راعوث الموآبية التى لم تنضم

 .جدة للمسيح

 

لم تنجح محاوالت الموآبيين للعن الشعب المقدس بواسطة بلعام ألن الرب حول  :٥ع

 .اللعنة إلى بركة حًبا لشعبه الذى اقتناه لنفسه

 

منعهم اهللا من عقد معاهدة سالم معهم أو محاولة االستفادة من خيراتهم، بل يبتعدون  :٦ع

 .ألنهم مصرون على الشر، فال يتنجسون بعبادة أوثانهمعنهم طوال حياتهم 

 

األدوميون هم نسل عيسو أخو يعقوب فهم وبنو إسرائيل أخوة، لذلك يوصيهم  :۸، ۷ع

 .الرب بعدم كراهيتهم

كذلك المصريون فقد سكنوا زمًنا فى ديارهم وتمتعوا بخيراتهم واستقبلوهم كضيوف وغمروهم 

يمكن قبول الذين يعيشون منهم كغرباء مقيمون فى إسرائيل  بكرمهم وعطفهم أيام يوسف، لذلك

فى جماعة الرب فى الجيل الثالث فقط وال يرفضون إلى األبد كما الحال مع العمونيين 

والموآبيين، أى ال يقبل األدومى ولكن الجيل الثالث لألدومى المتزوج من اليهود، والجيل الثالث 

هللا يبعدهم عن بعض الشعوب لكثرة شرهم مثل موآب وبنى وهذا يوضح أن ا. يعنى أبناء األحفاد

عمون، ولكن يحبون األمم مع االحتراس من عبادة األوثان والشهوات الشـريـرة لـذا يضمون الجيل 

وحتى األشرار . الثالث الذى تنقى بمعرفة اهللا فيستطيع أن يعبده ويصير عضًوا فى جماعة اهللا

 ).١٩، ٩: ٢ص(نعزلون عنهم فقط مثل الموآبيين ال يعادونهم ولكن ي

  لتكن لك محبة نحو كل البشر المحيطين بك مهما كانوا مسيئين وأشراًرا، ولكن احترس من
الخلطة الزائدة معهم لئال تنجس بأفكارهم الغريبة وطباعهم الردية وتكون حريًصا أنت وبنوك 

 .وأحفادك ولكن تعلم أبناءك محبة الكل والصالة من أجل الكل



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٠٠γ 

 
 ):۱٤-۹ع(طهارة المحاربين   )۲(

َر ١٠. ِإَذا َخَرْجَت ِفي َجْيٍش َعلى َأْعَداِئَك فَاْحَتِرْز ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َرِديءٍ «٩ ِإْن َكاَن ِفيَك رَُجٌل َغيـْ
َباِل الَمَساِء َوَنْحَو ِإقْـ ١١. ال َيْدُخل ِإلى َداِخِل الَمَحلةِ . طَاِهٍر ِمْن َعاِرِض اللْيِل َيْخُرُج ِإلى َخارِِج الَمَحلةِ 

َوَيُكوُن لَك َمْوِضٌع َخارَِج الَمَحلِة ١٢. يـَْغَتِسُل ِبَماٍء َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َيْدُخُل ِإلى َداِخِل الَمَحلةِ 
ِتَك لَِتْحُفَر ِبِه ِعْنَدَما َتْجِلُس َخارِجاً َوتـَْرجِ ١٣. لَِتْخُرَج ِإلْيِه َخارِجاً  . ُع َوتـَُغطِّي بـَُراَزكَ َوَيُكوُن لَك َوَتٌد َمَع ُعدَّ

َسًة لَِئال . َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َساِئٌر ِفي َوَسِط َمَحلِتَك لِيُـْنِقَذَك َوَيْدَفَع َأْعَداَءَك َأَماَمكَ ١٤ َفلَتُكْن َمَحلُتَك ُمَقدَّ
 .يـََرى ِفيَك َقَذَر َشْيٍء فـَيَـْرِجَع َعْنكَ 

 
 .نجس: ردئ  :۹ع

 .طهارة واالبتعاد عن كل شئ نجسيوصيهم بالتزام المحاربين بال
 
 .االحتالم أى خروج سائل منوى: عارض الليل  :۱۱، ۱۰ع

 .المعسكر أى المكان الذى يقيم فيه المحاربون: المحلة 
إذا تعرض أحد الرجال أثناء نومه لالحتالم، ففى الصباح يخرج خارج المحلة ويظل هناك 

 .حتى المساء ثم يغتسل فيتطهر ويدخل المحلة
 
األمر الثانى الذى يراعيه بنو إسرائيل هو خروجهم خارج المحلة من أجل  :۱۳، ۱۲ع

التخلص من فضالتهم، فيخصصون مكاًنا لهذا األمر ويخرج الرجل ومعه وتد ويحفر حفرة 
 .لقضاء حاجته ثم يغطى البراز بالتراب

 
ه لكى يوضح الرب سبب التوصية باألمرين السابقين وهو وجود اهللا فى وسط جند :۱٤ع

لذا يجب أن تكون المحلة طاهرة ومقدسة لئال يرى فيها اهللا شيًئا . يحارب عنهم ويهزم أعداءهم
 . قذًرا ينجس حالة الطهارة فيتركهم وال يكون فى وسطهم



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٠١γ 

ومراعاة النظافة الخارجية تشير إلى النقاوة الداخلية وتحفز على مراعاتها، فهى تذكرهم 
 .حًيا كما هو جسدًيادائًما بأنهم شعب مقدس طاهر رو 

  ليتك تستعد للقداس اإللهى بالتوبة والصلوات وطهارة الجسد ألنك ستقابل اهللا وتتحد به. 
 
 ):۱٦، ۱٥ع(العبد الهارب )  ۳(

ِعْنَدَك يُِقيُم ِفي َوَسِطَك ِفي الَمَكاِن الِذي ١٦. َعْبدًا أََبَق ِإلْيَك ِمْن َمْوالُه ال ُتَسلِّْم ِإلى َمْوالهُ «١٥
َواِبَك َحْيُث َيِطيُب لهُ يَ   .ال َتْظِلْمهُ . ْخَتارُُه ِفي َأَحِد أَبـْ

 
 .هارب إليك: آبق اليك  :۱٦، ۱٥ع

 .فى إحدى مدنك: فى أحد أبوابك 
سواء كان من شعب إسرائيل أو من الشعوب  –العبد الذى عانى من سوء معاملة سيده 

لك أن تعيده إلى سيده بل تسمح له فهرب منه ولجأ إليك طالًبا للحماية فال يصح  –األخرى 
باإلقامة بينكم فى المكان الذى يختاره وفى المدينة التى يطلب البقاء فيها، وال تظلموه بل احسنوا 

 .معاملته كواحد منكم حتى لو كان هذا العبد وثنًيا أو من شعب عدو
كما كان هذا القانون يحمى من استغالل وتعذيب العبد وقتله فى حالة قبض سيده عليه 

 .متبًعا فى الشعوب القديمة
وال يفهم من هذه الوصية مساعدة العبد الهارب إن كان قد ارتكب جريمة ولكن ينبغى أن 

 .ُيحاكم ويحاسب فى هذه الحالة
ويعطوه وال يفهم أيًضا استغالل العبد الهارب ليكون عبًدا عند اليهود، بل يقبلونه كمظلوم 

 ).٤: ٢٣خر(عة تنص على رد كل شئ مفقود لصاحبه مكاًنا ليعيش كإنسان ألن الشري
واهللا بهذه الوصية يقاوم ضمنًيا العبودية التى كانت سائدة فى هذا الوقت فيساعد على 

 .تحرير العبد المظلوم
   ،كن رحيًما وأسرع لنجدة كل من يستغيث بك فتساعده وتشفق عليه حتى لو أساء إليك قبًال

 .يح لهفهذه فرصتك إلظهار محبة المس



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٠٢γ 

 
 ):۱۸، ۱۷ع(الزانية أو المأبون )  ٤(

ال ُتْدِخل ُأْجَرَة زَانَِيٍة َوال ١٨. ال َتُكْن زَانَِيٌة ِمْن بـََناِت ِإْسَرائِيل َوال َيُكْن َمْأبُوٌن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيل«١٧
 .ْجٌس لَدى الرَّبِّ ِإلِهكَ َثَمَن َكلٍب ِإلى بـَْيِت الرَّبِّ ِإلِهَك َعْن َنْذٍر َما ألَنـَُّهَما ِكلْيِهَما رِ 

 
مخنث، شاذ جنسًيا أى من يتصل به مضاجع الذكر ويعتبره مكان : مأبون  :۱۸، ۱۷ع
 .األنثى

 .الشخص المأبون: كلب 
ينهى اهللا شعبه عن الزنا والشذوذ الجنسى وال يقبل اهللا نذًرا يقدم له فى بيته ناتج من أجره 

 .زنا أو شذوذ جنسى
  د عن المناظر الشريرة والمعاشرات الردية وكل األماكن التى تعثرك حتى كن حريًصا وابتع

 .تستطيع أن تكون ابًنا له وتعبده بطهارة
 
 ):۲۰، ۱۹ع(اإلقراض بالربا )  ٥(

َنِبيِّ تـُْقِرُض ِلَألجْ ٢٠ال تـُْقِرْض َأَخاَك ِبرِبًا رِبَا ِفضٍَّة َأْو رِبَا طََعاٍم َأْو رِبَا َشْيٍء َما ِممَّا يـُْقَرُض ِبرِبًا «١٩
ِض الِتي أَْنَت ِبرِبًا َولِكْن َألِخيَك ال تـُْقِرْض ِبرِبًا ِلُيَبارَِكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإلْيِه َيُدَك ِفي اَألرْ 

َها لَِتْمَتِلَكَها  .َداِخٌل ِإليـْ
 
عن هذه ) ربا(ينهى الرب أفراد شعبه أن يقرضوا بعضهم بعًضا بأخذ فوائد  :۲۰، ۱۹ع

أما بالنسبة إلقراض األجانب . القـروض، سواء ما كان يقرض ماًال أو طعاًما أو أى شئ آخر
 ).٢٥: ٢٢خر(الوثنييـن فيمكن أن يقرضوهم مع تحصيل فوائد على تلك القروض 

فبالنسبة ألفراد الشعب بين بعضهم وبعض فكان عليهم أن يحيوا بروح الشركة ألن كل ما 
ة إلهية لهم جميًعا فهم أسرة واحدة، فضًال عن أن من يقترض يواجه ظروًفا صعبة لديهم هو عطي

أما بالنسبة لألجانب فكان تحصيل الفوائد على . فال يصح استغالل حاجة األخوة لتحقيق ربح



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٠٣γ 

لكنه بالنسبة . القروض أمًرا سارًيا بينهم ومعموًال به فى قوانينهم، فال يعتبر هذا األمر جديًدا لهم
 .ب اهللا هو امتياز خاص بهم يشعرهم بالتعاطف واألخوة الروحية والتآزر فيما بينهملشع

   اشفق على الذين فى ضيقة مالية لتقرضهم وال تأخذ فوائد، بل ليتك ال تطالبهم بديونهم
أيًضا واعتبر ذلك من عشورك وعطاياك ألن اهللا هو الذى باركك وأعطاك كل ما عندك فال 

مديونين ولكن إن تشكك قلبك فى احتياج من يطلب منك فال تعِط إال القليل تكن قاسًيا على ال
 . حتى ال تضطرب إذا لم يرد لك

 
 ):۲۳-۲۱ع(النذور )  ٦(

 ِإَذا َنَذْرَت َنْذرًا لِلرَّبِّ ِإلِهَك َفال تـَُؤخِّْر َوفَاَءُه َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُلُبُه ِمْنَك فـََتُكوُن َعلْيكَ «٢١
َما َخَرَج ِمْن َشَفتَـْيَك اْحَفْظ َواْعَمل  ٢٣. َولِكْن ِإَذا اْمتَـنَـْعَت َأْن تـَْنُذَر ال َتُكوُن َعلْيَك َخِطيَّةٌ ٢٢. ةٌ َخِطيَّ 

 .َكَما َنَذْرَت ِللرَّبِّ ِإلِهَك تـَبَـرُّعاً َكَما َتَكلَم َفُمكَ 
 
ب يكون اإلنسان الذى ينذر نذًرا للرب ال يصح أن يؤجل الوفاء به، ألن الر  :۲۱ع

فال يستحب إًذا . مطالًبا بتنفيذه، فأى تأجيل أو امتناع عن الوفاء بالنذر يحسبه الرب خطية عليه
 .التسرع فى النطق بنذر بل يؤخذ األمر بكل جدية

 
فاألفراد لهم الحرية الكاملة فى أن ينذروا أو ال . ال يلزم الرب أحًدا بأن ينذر :۲۲ع

بكل محبة وبكل عزيمة أن يوفى، ليس عن اضطرار بل بحب فإن نذر أحد فليفعل ذلك . ينذروا
 .وٕان امتنع من البدء أن ينذر فال خطية عليه فالرب ال يحتاج إلى النذور. وعرفان
كل ما يعد به اإلنسان فى نذره يصبح ملزًما بالوفاء به تماًما كما وعد به، أى  :۲۳ع

 .اختيارية لم يجبره أحد عليهافالتقدمة هى تقدمة . بنفس القدس والصورة التى نذر بها

   اهللا يفرح بعطاياك ألنها دليل محبتك ويستجيب لطلباتك ألنك ابنه؛ ولكن إن كنت غير قادر
 .على النذر فال تندفع وتعد اهللا به وٕان نذرت فاكتبه عندك حتى ال تنساه وتكون أميًنا مع اهللا

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٠٤γ 

 ):۲٥، ۲٤ع(أمالك الغير )  ۷(

َعَتكَ  ِإَذا َدَخلَت َكْرمَ «٢٤ َولِكْن ِفي ِوَعاِئَك ال . َصاِحِبَك َفُكل ِعَنبًا َحَسَب َشْهَوِة نـَْفِسَك َشبـْ
 .»ِإَذا َدَخلَت َزرَْع َصاِحِبَك فَاْقِطْف َسَناِبل بَِيِدَك َولِكْن ِمْنَجًال ال تـَْرَفْع َعلى َزرِْع َصاِحِبكَ ٢٥. َتْجَعل

 
فالشريعة تجيز . رم وسد حاجة الجائعهذا العدد والذى يليه تعليم تربوى عن الك :۲٤ع

لعابر السبيل أن يدخل إلى كرم غيره لسد جوعه، وبإمكانه أن يأكل كفايته لسد جوعه ولكن ال 
 .يطمع فيحمل معه وهو خارج مستغًال كرم صاحبه

 
آلة حديدية مقوسة لها يد خشبية يقطع بها الفالح أعواد القمح بعد : منجًال  :۲٥ع
 .نضجه

ا دخل إنسان إلى حقل يملكه شخص آخر فيمكن أن يقطف بيديه السنابل نفس الشئ إذ
ليأكل منها قدر حاجته ولكن ال يستعمل منجًال ليحصد به، فالحصاد من حق صاحب الحقل 

وقد فعل تالميذ المسيح ذلك عندما جاعوا فأكلوا من سنابل الحقل . وهو ينتظر ميعاده ليفرح به
 ).٨-١: ١٢مت(

   الحسد أو الغيرة إلى مقتنيات غيرك وتطمع فيها خاصة وٕان كان يعاملك ال تنظر بعين
. معاملة حسنة، بل اكتفى بما عندك واشكر اهللا وٕاذا أعطاك أحد شيًئا أشكره لتبادله حًبا بحب

 .وعلى قدر إحساسك بعطايا اهللا لك تصبح قنوًعا وراضًيا ولطيًفا مع الكل
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٠٥γ 

 

ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الرَّ  الِع
 الطالق والزواج والعدل واإلشفـاق على المحتاجين

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(الطالق والزواج )  ۱(

نَـْيِه ألَنَُّه َوَجَد ِفيَها َعْيَب َشْيءٍ «١   وََكَتبَ ِإَذا َأَخَذ رَُجٌل اْمَرَأًة َوتـََزوََّج ِبَها فَِإْن لْم َتِجْد نِْعَمًة ِفي َعيـْ
 َوَمَتى َخَرَجْت ِمْن بـَْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت ِلَرُجٍل آَخَر ٢لَها ِكَتاَب َطالٍق َوَدفـََعُه ِإلى َيِدَها َوَأْطلَقَها ِمْن بـَْيِتِه 

َغَضَها الرَُّجُل اَألِخيُر وََكَتَب لَها ِكَتاَب َطالٍق َوَدفـََعُه ِإلى َيِدَها َوَأْطلَقَها ِمْن بـَْيتِ ٣ ِه َأْو ِإَذا َماَت فَِإْن أَبـْ
ال يـَْقِدُر َزْوُجَها اَألوَُّل الِذي طَلَقَها َأْن يـَُعوَد يَْأُخُذَها لَِتِصيَر لُه ٤الرَُّجُل اَألِخيُر الِذي اتََّخَذَها لُه َزْوَجًة 

اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ  َفال َتْجِلْب َخِطيًَّة َعلى. َألنَّ َذِلَك رِْجٌس لَدى الرَّبِّ . َزْوَجًة بـَْعَد َأْن تـََنجََّستْ 
ُحّرًا َيُكوُن . ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرَأًة َجِديَدًة َفال َيْخُرْج ِفي الُجْنِد َوال ُيْحَمل َعلْيِه َأْمٌر َما«٥. ِإلُهَك َنِصيباً 

 .ِفي بـَْيِتِه َسَنًة َواِحَدًة َوَيُسرُّ اْمَرأَتَُه الِتي َأَخَذَها

 
الرجل عيًبا فى المرأة التى اتخذها زوجة، عيب جسدى أو سلوكى يراه إذا اكتشف  :۱ع

عائًقا الستمرار حياة سعيدة معها، ال يصح أن يكون الطالق شفهًيا بل يجب أن يكتب كتاب 
 .طالق ويعطيه لها ويخرجها من بيته

 :ورغم أن اهللا ال يحب الطالق ولكنه سمح به لما يلى 
ويقسو عليها، فالطالق تحرير لها من هذه القسوة التى  الرجل الذى يكره امرأته يذلها -١

 .كان يمكن للرجل وقتذاك أن يفعلها بها
كتابة كتاب طالق والذى يتم على أيدى شهود معتمدين يعطى للرجل فرصة أن يراجع  -٢

 .نفسه إذا كان مندفًعا فى قراره

ى ال يندفع حت) ٤ع(ال يسمح للرجل الذى طلق امرأته أن يستعيدها إذا تزوجت بآخر  -٣
 .الرجل فى كراهيته أو تطليقه لزوجته



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ

γ٥٠٦γ 

هذه الشريعة تحمى من العادات الشريرة التى كانت عند المصريين قديًما وهى تبادل 

 .الزوجات إذا شعر الرجال بكراهية لزوجاتهم

 
إذا تزوجت المطلقة برجل آخر ثم طلقها األخير وأعطاها كتاب طالق أو مات،  :٤-۲ع

لزوجها األول، فهذا يعتبر نجاسة ألن الزوج األول يعتبر زوجته قد تنجست فال يجوز أن تعود 

بمعاشرة آخر غيره فيكرهها أكثر من ذى قبل، وحتى لو أبدى استعداده لرجوعها فإنه يعود 

ويعاملها معاملة سيئة، لذا منع اهللا هذا النوع من الزواج إذ يعتبر خطية تنجس أرض الميعاد 

 .الوثنيين منها ليسكن شعبه فيهاالتى طهرها اهللا بطرد 

 

 .يطلب منه أى عمل لصالح الشعب: يحمل عليه أمر ما  :٥ع

تظهر هذه الوصية اهتمام اهللا بالزواج، فتعفى من يتزوج لمدة سنة من االشتراك فى الحرب 

 :ومن جميع األعمال المطلوبة للجماعة وذلك لما يلى 

ع عروسه على الحياة الجديدة وتكوين حتى تكون له فرصة للتفاهم الزيجى والتكيف م -١

 .عادات طيبة يعيشان بها طوال حياتهما

تكون له فرصة للتعبير عن محبته وٕاسعاد زوجته فى هذه السنة فتثبت عالقتهما الطيبة  -٢

 .ويفرحان طوال عمرهما

 .حتى ال يكون الرجل قلًقا أثناء الحرب على عروسه فال ينتبه لمسئوليات الحرب -٣

للموت فى الحرب فيكون هذا صعًبا جًدا على عروسه التى لم تتمتع  قد يتعرض الرجل -٤

 .بزواجها ولو لمدة سنة

  إن غرض اهللا من زواجك ومن وجودك بين الناس هو أن تقيم معهم عالقات تفرحهم وتسعد
فحاول أن تعبر عن محبتك لمن حولك بكلمات أو ابتسامات أو هدايا أو لمسات . بها حياتهم

 .فيها بحبك فتثبت عالقاتك األسرية وتبهج قلوبهمرقيقة تشعرهم 
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٠٧γ 

 ):۷، ٦ع(اإلشفاق على الضعيف )  ۲(

ْرِهْن َأَحٌد َرحًى َأْو ِمْرَداتـََها ألَنَُّه ِإنََّما َيْستَـْرِهُن َحَياةً «٦ ِإَذا ُوِجَد رَُجٌل َقْد َسَرَق نـَْفساً ِمْن «٧. ال َيْستـَ
 .ُه َوبَاَعُه َيُموُت َذِلَك السَّاِرُق فـَتَـْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ ِإْخَوتِِه بَِني ِإْسَرائِيل َواْستَـَرقَّ 

 
العلوى متحرك . أداة لطحن الحبوب تتكون من حجرين، علوى وسفلى: الرحى  :٦ع

 .والسفلى ثابت
 .الحجر العلوى للرحى: الِمْرادة 

لرحى هى ألن ا. تنهى الشريعة عن أخذ الرحى كلها أو إحدى حجريها كرهن عن دين
األداة التى يطحن بها الحبوب التى يصنع منها الخبز، فأخذها يعنى حرمان صاحبها من طعامه 

 .األساسى وبذلك يعرض حياته للجوع والموت
 

 .من الرِّق أى جعله عبًدا له: استرقه  :۷ع

إذا وجد إنسان يهودى قاسى القلب لدرجة أن يسرق أحد إخوته ليصير عبًدا عنده أو ليبيعه 

بًدا آلخرين، فيلزم إعدام هذا اإلنسان لنزع خطية القسوة والسرقة التى تصل فى هذه الحالة إلى ع

 .مرتبة خطية القتل ألنه سلب حياة إنسان

  ال تؤذى مشاعر إنسان بكلمات جارحة حتى لو كانت رًدا على خطأ منه، فهذا يعتبر قتل
 .كن حنوًنا فتتمتع بحنان اهللا. أدبى وٕاهانة وسلب لحقوقه كإنسان مقبول فى المجتمع

 
 ):۹، ۸ع(البرص )  ۳(

َكَما . ِاْحِرْص ِفي َضْربَِة البَـَرِص لَِتْحَفَظ ِجّدًا َوتـَْعَمل َحَسَب ُكلِّ َما يـَُعلُِّمَك الَكَهَنُة الالِويُّونَ «٨
 .َيَم ِفي الطَّرِيِق ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصرَ ُاذُْكْر َما َصَنَع الرَّبُّ ِإلُهَك ِبَمرْ ٩. َأَمْرتـُُهْم َتْحِرُصوَن َأْن تـَْعَمُلوا

 
ينبههم الرب إلى ضرورة تطبيق شريعة البرص والعمل بكل دقة بتعليمات الكهنة  :۸ع

 ).١٤، ١٣وردت تفاصيل شريعة البرص فى ال. (التى علمهم الرب اياها



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ

γ٥٠٨γ 

خروجهم يذكرهم بما حدث لمريم أخت موسى عندما تذمرت عليه هى وهارون بعد  :۹ع

وطردوها خارج ) ١٢عد(من مصر أى فى برية سيناء النفراده بالقيادة، فضربها اهللا بالبرص 

ولم تستثَن مريم ألنها نبية أو لكونها أخت موسى وبالتالى يلزم . المحلة تطبيًقا لشريعة البرص

 .تطبيق شريعة البرص على كل الشعب بكل دقة

 نك إنسان اهللا فتحيا طاهًرا وتستطيع أن تشعر ابتعد عن كل شئ ينجس أفكارك وحواسك أل
 .باهللا فى حياتك ويباركك

 
 ):۲۲-۱۰ع(العدل والرحـمة )  ٤(

َرْضَت َصاِحَبَك قـَْرضًا َما َفال َتْدُخل بـَْيَتُه لِتَـْرَتِهَن َرْهنًا ِمْنهُ «١٠ ِفي الَخارِِج تَِقُف ١١. ِإَذا َأقـْ
 . َوِإْن َكاَن رَُجًال َفِقيرًا َفال تـََنْم ِفي َرْهِنهِ ١٢. َك الرَّْهَن ِإلى الَخارِجِ َوالرَُّجُل الِذي تـُْقِرُضُه ُيْخِرُج ِإليْ 

 . كَ ُردَّ ِإلْيِه الرَّْهَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس لِيَـَناَم ِفي ثـَْوِبِه َويـَُبارَِكَك فـََيُكوَن لَك ِبرٌّ لَدى الرَّبِّ ِإلهِ ١٣
َواِبكَ ال َتْظِلْم َأِجيراً ِمْسِكيناً «١٤ ِفي يـَْوِمِه ١٥. َوَفِقيراً ِمْن ِإْخَوِتَك َأْو ِمَن الُغَربَاِء الِذيَن ِفي َأْرِضَك ِفي أَبـْ

َها َحاِمٌل نـَْفَسُه ِلَئال َيْصُرَخ َعلْيَك إِ  َها الشَّْمُس ألَنَُّه َفِقيٌر َوِإليـْ لى الرَّبِّ فـََتُكوَن تـُْعِطيِه ُأْجَرتَُه َوال تـَْغُرْب َعليـْ
. ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَخِطيَِّتِه يـُْقَتلُ . ال يـُْقَتُل اآلبَاُء َعِن اَألْوالِد َوال يـُْقَتُل اَألْوالُد َعِن اآلبَاءِ «١٦. َخِطيَّةٌ  َعلْيكَ 

ْصَر َواذُْكْر أَنََّك ُكْنَت َعْبدًا ِفي مِ ١٨. ال تـَُعوِّْج ُحْكَم الَغرِيِب َوالَيِتيِم َوال َتْستَـْرِهْن ثـَْوَب اَألْرَملةِ «١٧
ِإَذا َحَصْدَت َحِصيَدَك ِفي «١٩. ِلَذِلَك أَنَا ُأوِصيَك َأْن تـَْعَمل َهَذا اَألْمرَ . فـََفَداَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن ُهَناكَ 

َك الرَّبُّ لِلَغرِيِب َوالَيِتيِم َواَألْرَملِة َتُكوُن ِلُيَبارِكَ . َحْقِلَك َوَنِسيَت ُحْزَمًة ِفي الَحْقِل َفال تـَْرِجْع ِلَتْأُخَذَها
ُتوَنَك َفال تـَُراِجِع اَألْغَصاَن َورَاَءكَ ٢٠. ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيَدْيكَ  لِلَغرِيِب َوالَيِتيِم . َوِإَذا َخَبْطَت زَيـْ

َواذُْكْر أَنََّك  ٢٢. ونُ لِلَغرِيِب َوالَيِتيِم َواَألْرَملِة َيكُ . ِإَذا َقطَْفَت َكْرَمَك َفال تـَُعلِّلُه َورَاَءكَ ٢١. َواَألْرَملِة َيُكونُ 
 .»ِلَذِلَك أَنَا ُأوِصيَك َأْن تـَْعَمل َهَذا اَألْمرَ . ُكْنَت َعْبداً ِفي َأْرِض ِمْصرَ 

 
هذا التشريع غرضه حفظ كرامة الفقير إذا ما اقترض ماًال من شخص آخر،  :۱۱، ۱۰ع

ن إهانة ومذلة للفقير، بل فال يجوز لهذا اآلخر أن يقتحم بيت الفقير ليأخذ رهًنا لما يحمله هذا م
يجب على المقرض الوقوف خارج الدار ليخرج صاحب البيت الشئ المرهون إليه، وحتى ال يظلم 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٠٩γ 

الدائن الفقير ويأخذ من بيته شيًئا أكثر من الرهن، فيلزم تطبيق العدل مهما كان اإلنسان فقيًرا أو 
فيطالب برهن حاجيات كثيرة سداًدا ضعيًفا ألن الدائن قد يطمع عندما يرى محتويات بيت الفقير 

 .لدينه، أو يعدل عن إقراضه مطالًبا إياه ببيع ما عنده وسد احتياجاته

 
إذا احتاج إنسان إلى مال واضطر إلى رهن ثوبه، فإن لم يستطع أن يرد  :۱۳، ۱۲ع

ده المال خالل هذا اليوم، فيلتزم الدائن بإرجاع ثوبه إليه ألنه حاجته الضرورية حتى يغطى جس

 .أثناء نومه

 
 .مدنك: أبوابك  :۱٤ع

يوصى الرب بعدم ظلم األجير الذى يعمل لدى آخر مقابل أجر، خاصة إذا كان فقيًرا، 

 .وسواء كان إسرائيلًيا أو من المغتربين الساكنين فى مختلف مدن إسرائيل

 

د ال تؤخر اعطائه أجرته التى عمل من أجلها، يوًما بيوم، فهو محتاج إليها وق :۱٥ع

ألنه إن أحسَّ بالظلم من جهة من عمل لديه، . أجهد نفسه طوال النهار من أجل تحصيلها

 .سيشكوه إلى الرب فيدين الرب الظالم ويعاقبه على ظلمه

 

توضح هذه الشريعة مسئولية كل إنسان عن خطيته، فال يحكم قاضى بالقتل على  :۱٦ع

ولكن افتقاد ). ٤: ١٨حز(ا أكد ذلك فى أب نتيجة خطية ابنه وال على ابن بسبب خطية أبيه كم

يعنى انتشار الخطية من اآلباء إلى األبناء الذين يتعلمونها ) ٥: ٢٠خر(ذنوب اآلباء فى األبناء 

ولكن إن رفض األبناء االستمرار فى . من آبائهم فيجازى اهللا اآلباء واألبناء كل على خطيته

 .خطية آبائهم فلن يعاقبهم اهللا



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ

γ٥١٠γ 

  أحكامك فال تتأثر بالكالم المعسول أو تجامل األغنياء واألقوياء أو قريب أو كن عادًال فى
صديق، بل تمسك بالحق من أجل اهللا الذى يقف أمامك فيحميك من مظالم كثيرة ويكون 

 .عادًال معك ويكافئك على كل أعمالك الصالحة بالحياة األبدية
 

نه ليس من بنى إسرائيل، وال يطالب الرب بعدالة األحكام، فال يظلم الغريب أل :۱۷ع

 .يظلم اليتيم ألنه ليس له من يدافع عنه أو يطالب بحقه

كما ذكر فى (كذلك ال يصح استرهان ثوب أرملة يكون هو ساترها وحاميها من البرد والحر 

 .، بل يكون اقراضها استرضاًء لرضاء الرب وكرًما من المقرض)١٣ع

 

دما استعبدوا فى أرض مصر ولم ينقذهم منها إال يذكرهم بمرارة الغربة والحاجة عن :۱۸ع

فكما جربوا البؤس والشقاء، يستطيعوا أن يقدروا حاجة البؤساء إلى . تدخل الرب الذى فداهم

فيوصيهم أنه كما فعل معهم وأنقذهم، يفعلوا هم . الرحمة والشفقة ويسرعوا إلى إنقاذهم من بؤسهم

 .أيًضا مع هؤالء

 

عداد التالية حتى نهاية األصحاح، يعلمهم الرب مبادئ أعمال فى هذا العدد واأل :۱۹ع

ففى هذا العدد يوصيهم الرب أنه عند قيامهم بحصاد حقولهم، إذا نسوا . الرحمة نحو الفقراء

حزمة من الحصيد فى الحقل وتذكروا ذلك فال يعودوا ليأخذوها بل يتركوها لمن يحتاجها من 

رجون إلى الحقول ليجمعوا ما يفضل بعد الحصاد لقوتهم الغرباء واأليتام واألرامل الذين يخ

: ١٩ال(فإن فعلوا ذلك، سيبارك الرب جميع أعمالهم ويزيد لهم الخيرات كما قال فى . الضـرورى

 ).٦: ٩كو٢، ١٠، ٩

 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥١١γ 

كانت الطريقة المتبعة لحصاد الزيتون هى أن تسقط أثمار أغصان الزيتون على  :۲۰ع

أيًضا يأمرهم الرب أن الحبات التى قد تتبقى على األغصان  هنا. األرض بواسطة عصى طويلة

 .يجب عدم العودة لجمعها بل تترك أيًضا لنفس الفئات المحتاجة المذكورة عاليه

 

 .تلتقط فضالت القطف: تعلله  :۲۱ع

ال تعود ثانية لقطف ما قد تبقى على . نفس الشئ بالنسبة لقطاف عناقيد العنب من الكرم

 .لعنب بل اتركه نصيًبا للفئات المحتاجةالشجر من حبات ا

 

يشجعهم على أعمال الرحمة السابقة باسترجاع مشاعر الذل والفقر التى عانوها  :۲۲ع

 .أيام عبودية مصر حتى يسرعوا لإلشفاق على المحتاجين



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ

γ٥١٢γ 

 

ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع
 العدل والعقوبات وأرملة األخ

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(عقوبة الجلد ) ۱(

نَـُهْم فَلُيبَـرُِّروا الَبارَّ «١ ُموا ِإلى الَقَضاِء لِيَـْقِضَي الُقَضاُة بـَيـْ ِإَذا َكاَنْت ُخُصوَمٌة بـَْيَن أُنَاٍس َوتـََقدَّ
ِإْن َكاَن الُمْذِنُب ُمْستَـْوِجَب الضَّْرِب َيْطَرُحُه الَقاِضي َوَيْجِلُدونَُه َأَماَمُه َعلى فَ ٢. َوَيْحُكُموا َعلى الُمْذِنبِ 

ال يَِزْد لَِئال ِإَذا زَاَد ِفي َجلِدِه َعلى َهِذِه َضَربَاٍت َكِثيَرًة ُيْحتَـَقَر َأُخوَك . َأْربَِعيَن َيْجِلُدهُ ٣. َقَدِر َذْنِبِه بِالَعَددِ 
نَـْيكَ    .ِفي َعيـْ

 
يدعو اهللا القضاة للعدل فى تبرئة البار ومعاقبة المذنب إذا ُطِلَب منهم الحكم فى أى  :۱ع

 .مشاجرة أو خالف
 
 :يحدثنا عن عقوبة المذنبين بضربهم أو جلدهم ويشترط فيها ما يلى  :۳، ۲ع
 .أن يتم الجلد أمام القاضى ليتأكد من إتمامه بالمقدار الذى حكم به -١
جلدة لئال يشعر المذنب بالذل واالحتقار أكثر مما يحتمل  ٤٠ ال تزيد الجلدات عن -٢

 .وحتى ال يخور جسدًيا أو يموت

جلدة،  ٣٩وقد ُضِرَب المسيح . ويظهر هنا أن المقصود من العقوبة التأديب وليس الذل
، هذا ما تصرخ به الكنيسة فى كل صالة قائلة ٤١وٕاذا أضفنا إكليل الشوك والحربة يصبح العدد 

 .مرة ألنه بسبب خطايانا احتمل المسيح هذه اآلالم ٤١ارحم يا رب 
  إذا كنت مسئوًال وأمرت بتأديب لطفل أو لشخص كبير، فليكن فى حدود ما يفيده وليس ما

وليتك تقنعه بسبب العقاب حتى لو كان طفًال وال تنَس أن تظهر له . يحطمه نفسًيا أو جسدًيا
 .أيًضا محبتك ورحمتك

 
 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥١٣γ 

 ):٤ع(لى الثور اإلشفاق ع) ۲(

 .ال َتُكمَّ الثـَّْوَر ِفي ِدرَاِسهِ ٤
 

كانت العادة عند الشعوب الوثنية أن يضعوا كمامة على فم الثور عند جره النورج  :٤ع
ولكن تظهر رحمة اهللا أن يأمر شعبه بترك الثور يأكل ما يحتاجه من . لدراس الحبوب المختلفة

ا الرفق بالحيوان وباألولى اإلنسان فينبغى مكافأة ويقصد من هذ. التبن ليستطيع أن يواصل عمله
 ).٩: ٩كو١(كل من يتعب فى عمل وخاصة لو كان خدمة اهللا كما يتضح ذلك 

  اهتم أن تكافئ كل من يتعب فى أى عمل سواء مقدم لك أو فى خدمة اهللا ولو بكلمات
 .مشجعة واهتمام ورعاية وٕان كان محتاًجا فاهتم باحتياجاته المادية

 
 ):۱۰-٥ع(شريعة الزواج من امرأة المتوفى ) ۳(

ُهْم َولْيَس لُه اْبٌن َفال َتِصِر اْمَرَأُة الَميِِّت ِإلى َخارٍِج ِلَرُجٍل «٥ ِإَذا َسَكَن ِإْخَوٌة َمعًا َوَماَت َواِحٌد ِمنـْ
َها َويـَتَِّخُذَها ِلنَـْفِسِه َزْوَجًة َويـَقُ . َأْجَنِبيٍّ  َوالِبْكُر الِذي ٦. وُم لَها ِبَواِجِب َأِخي الزَّْوجِ َأُخو َزْوِجَها َيْدُخُل َعليـْ

َوِإْن لْم يـَْرَض الرَُّجُل َأْن يَْأُخَذ اْمَرَأَة َأِخيِه «٧. تَِلُدُه يـَُقوُم بِاْسِم َأِخيِه الَميِِّت لَِئال ُيْمَحى اْسُمُه ِمْن ِإْسَرائِيل
. َقْد أََبى َأُخو َزْوِجي َأْن يُِقيَم َألِخيِه اْسمًا ِفي ِإْسَرائِيل: َوتـَُقولُ َتْصَعُد اْمَرَأُة َأِخيِه ِإلى الَباِب ِإلى الشُُّيوِخ 
ال : فَِإْن َأَصرَّ َوقَال. فـََيْدُعوُه ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َويـََتَكلُموَن َمَعهُ ٨. لْم َيَشْأ َأْن يـَُقوَم ِلي ِبَواِجِب َأِخي الزَّْوجِ 

اْمَرَأُة َأِخيِه ِإلْيِه َأَماَم َأْعُيِن الشُُّيوِخ َوَتْخلُع نـَْعلُه ِمْن رِْجِلِه َوتـَْبُصُق ِفي َوْجِهِه  تـَتَـَقدَّمُ ٩َأْرَضى َأْن أَتَِّخَذَها 
بـَْيَت َمْخُلوِع «فـَُيْدَعى اْسُمُه ِفي ِإْسَرائِيل ١٠. َهَكَذا يـُْفَعُل بِالرَُّجِل الِذي ال يـَْبِني بـَْيَت َأِخيهِ : َوتـَُقولُ 
 .»النـَّْعلِ 

 
إذا مات رجل وترك امرأته دون أن ينجب منها، فيلتزم أخوه بالزواج منها لينجب  :٦، ٥ع

وكان األخوة فى كثير من األحيان يسكنون مًعا فى مسكن . نسًال يحسب البكر منه ألخيه الميت
ويكون الزوج الجديد مسئوًال عن . كبير كل واحد وأسرته كما يحدث حتى اآلن فى بعض القرى

تى أصبحت زوجته الجديدة ويهتم بكل احتياجاتها وال يصح للزوجة أن تتزوج آخر أرملة أخيه ال
 .غير أخى زوجها إال إذا رفض هذا األخ
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 ،)٨: ٣٨تك(إذا رفض أخو الزوج أن يتزوج بأرملة أخيه، كما حدث مع أبناء يهوذا  :۷ع

هذا الخطأ الشنيع وهذا يبين أن هذه العادة قديمة قبل شريعة موسى، فتنص الشريعة على إثبات 
على األخ الرافض تحمل المسئولية والمحافظة على حق أخيه فى ميراث أرض الميعاد والذى 

فتذهب أرملة الميت إلى شيوخ المدينة الذين يجتمعون فى الساحة . يرمز إلى ملكوت السموات
 .هالتى عند باب المدينة، وتعلن لهم رفض أخى زوجها تحمل المسئولية وٕاقامة نسل ألخي

 
يحاول الشيوخ إقناع هذا األخ بتحمل مسئوليته والزواج من أرملة أخيه، فإن  :۱۰-۸ع

أصّر على الرفض يثبت عليه الشيوخ ذلك باالعتراف الصريح، ثم تحقيًرا لهذا التصرف الشنيع 
تخلع األرملة نعل هذا الرجل وتعطيه للشيوخ شهادة على رفضه تحمل المسئولية وٕاعالًنا على 

يجوز له السير فى أرض أخيه أى ميراثه، وتبصق األرملة عليه إعالًنا الحتقار الشعب أنه ال 
أى بيت الرافض تحمل مسئوليته والمخالف " بيت مخلوع النعل"كله له ويدعون اسمه طوال عمره 

 .للشريعة
بعد رفض األخ الزواج من أرملة أخيه يبحثون عن أقرب قريب للميت ويسمى الولى، كما 

 .، وٕان رفض الكل فتسمح الشريعة للزوجة أن تتزوج من تريد)٤را (وعز وراعوث حدث مع ب
لذا ففى كنيسة العهد الجديد يخلع الكاهن والشمامسة أحذيتهم عند دخول الهيكل إعالًنا 
. على أنهم ليسوا المسئولين عن خالص الناس بل المسيح وحده هو المخلص وهم خدام فقط له

 .ول إعالًنا عن ضعفه وحاجته للمسيح مخلصهوكذا كل إنسان عند التنا
  ال تتهاون فى مسئولياتك ألنك وكيل عليها أمام اهللا وسيحاسبك عنها فى يوم الدينونة، وٕان

 .كنت تشعر بعجزك فاطلب معونته وهو لن يتخلى عنك وتفرح باختبار عمله فيك
 
 ):۱۲، ۱۱ع(المرأة وشجار الرجال ) ٤(

ْت ِإَذا َتَخاَصَم رَُجال«١١ َمِت اْمَرَأُة َأَحِدِهَما لُِتَخلَِّص رَُجلَها ِمْن َيِد َضارِِبِه َوَمدَّ ِن رَُجٌل َوَأُخوُه َوتـََقدَّ
ُنكَ ١٢َيَدَها َوَأْمَسَكْت بَِعْورَتِِه   .فَاْقَطْع َيَدَها َوال ُتْشِفْق َعيـْ

 
 .أعضاءه التناسلية: عورته  :۱۲، ۱۱ع
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و خصام بينهما، فجاءت زوجة أحدهما وتدخلت إذا اشتبك رجالن فى عراك بسبب نزاع أ
فى المشاجرة بغرض إنقاذ أو مناصرة زوجها على الشخص اآلخر، فصدر عنها فعل شائن يدل 

فالوصية تأمر . على وقاحة وتهور بل ورغبة فى قتله إذ أمسكت بعورته لتجبره على ترك زوجها
فتركها . شمة والوقار وفقدت الحياءهنا بقطع يد تلك الزوجة ألنها بذلك تكون قد تخلت عن الح

دون عقاب يمكن أن يعثر ويشجع نساء أخريات على ذلك الفعل، لذلك ال يصح أن تعامل 
 .بالشفقة بل تكون عبرة لألخريات

  ال تكن قاسًيا فى معامالتك مع الناس حتى لو استفزك أحدهم وتطاول عليك، فالدفاع عن
 .مير اآلخرالنفس ليس معناه االنتقام ومحاولة تد

 
 ):۱٦-۱۳ع(الموازين والمكاييل الصحيحة ) ٥(

ال َيُكْن لَك ِفي بـَْيِتَك َمَكايِيُل ١٤. ال َيُكْن لَك ِفي ِكيِسَك َأْوزَاٌن ُمْخَتِلَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِغيَرةٌ «١٣
يٌح َوَحقٌّ َيُكوُن لَك لَِتُطول أَيَّاُمَك َوْزٌن َصِحيٌح َوَحقٌّ َيُكوُن لَك َوِمْكَياٌل َصحِ ١٥. ُمْخَتِلَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِغيَرةٌ 

َألنَّ ُكل َمْن َعِمل َذِلَك ُكل َمْن َعِمل ِغّشًا َمْكُروٌه لَدى الرَّبِّ ١٦. َعلى اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهكَ 
 .ِإلِهكَ 

 
فقد كان التجار يحملون . ينهى اهللا عن الغش فى الموازين والمكاييل :۱٤، ۱۳ع

فال يصح أن . ازين المختلفة فى كيس يتنقلون به أما المكاييل فكانوا يحفطونها فى بيوتهمالمو 
: ١٩ال(التاجر صنجتين من الوزنة يشترى بالكبيرة ويبيع بالصغيرة، وكذلك فى المكاييل يكون لدى 

 ).١: ١١أم ،٣٦، ٣٥
 
يكون يأمر الرب بوجوب استخدام وزن أو مكيال واحد للبيع والشراء  :۱٦، ۱٥ع

فان كان . صحيًحا وحقيقًيا ليس به غش، فالغش فى الموازين والمكاييل هو كذب وسرقة
الشخص أميًنا فى تعامالته يجعل الرب حياته على األرض سعيدة ومباركة ويعطيه نسًال يعيش 

أما الغش فمكروه لدى الرب وتحل على من يرتكبه اللعنة جزاء . دوًما على األرض المقدسة
 .ى اآلخريناحتياله عل
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  كن أميًنا فى معامالتك مع اآلخرين حتى لو كان لك فرصة أن تخدعهم، وال تبرر الغش
 .بأنك محتاج وهم أغنياء أو بأنهم سارقون فتستبيح سرقتهم

 ):۱۹-۱۷ع(إبادة عماليق ) ٦(

َكْيَف القَاَك ِفي الطَّرِيِق ١٨. اُذُْكْر َما فـََعلُه ِبَك َعَمالِيُق ِفي الطَّرِيِق ِعْنَد ُخُروِجَك ِمْن ِمْصرَ «١٧
َعٌب َولْم َيَخِف اهللاَ  َفَمَتى َأرَاَحَك الرَّبُّ ١٩. َوَقَطَع ِمْن ُمَؤخَِّرَك ُكل الُمْسَتْضِعِفيَن َورَاَءَك َوأَْنَت َكِليٌل َوُمتـْ

ِصيبًا لَِتْمَتِلَكَها َتْمُحو ِذْكَر ِإلُهَك ِمْن َجِميِع َأْعَداِئَك َحْولَك ِفي اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك نَ 
 .»ال تـَْنسَ . َعَمالِيَق ِمْن َتْحِت السََّماءِ 

 .شعب من نسل عيسو أخو يعقوب: عماليق  :۱۷ع
يذكرهم الرب بالعداوة التى أظهرها عماليق عندما تقابلوا مع بنى إسرائيل عند خروجهم من 

 .مصر قاصدين أرض الميعاد
 
خ واألطفال الذين أعياهم الرحيل من مكان آلخر فى سيناء، هاجم عماليق الشيو  :۱۸ع

فكانوا يبطئون فى السير ويتخلفون عن المجموعة، فيستغل عماليق انفرادهم عن الباقين ويأخذوا 
فكان فعلهم هذا دليل شرهم وعدم وجود مخافة اهللا فى . بعضهم أسرى ويقتلوا البعض اآلخر

قدموا فى المواجهة وحاربوا األقوياء من الشعب وليس فلو كانوا محاربين شرفاء لت. قلوبهم
 ).٨: ١٧خر(المرضى والمستضعفين 

 
يوصيهم الرب هنا أنه متى استقروا فى األرض التى يعطيهم إياها، واستراحوا من  :۱۹ع

أتعاب السفر والحروب مع أعدائهم من حولهم، أن يبيدوا العمالقة ويزيلوا أى أثر لهم على وجه 
 . قوم لهم قائمة فيما بعداألرض فال ت

يحذرهم الرب من نسيان تنفيذ هذا األمر ألن استمرار وجود عماليق يشكل خطًرا دائًما 
: ٦، قض٢٠-١٢: ٣، قض ٤٥: ١٤عد(على سـالمهم وقد تـم ذلك على مراحل كثيرة كما فى 

 .حتى بادوا تماًما فال وجود لهم اآلن) ٩-١: ٣، أش١٤: ٤، أى٨: ٢٧صم١، ٣٣، ٣

 فال تتماَد . ظلم دائًما مؤقت، وسيأتى الوقت الذى يحل فيه الظلم كعقاب على رأس الظالمال
فى سلب حقوق اآلخرين بعدم إعطاءهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو تسفيه كالمهم أو 

 .استخدام سلطانك بأى شكل لتقييد حريتهم



ُس  احُ حَ صْ األَ  اِد ْشُرونَ وَ السَّ  الِع
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اِدُس  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع
 البكـور والعشـور

Rη Ε η 
 ):۱۱-۱ع(باكورات الثمار )  ۱(

َتْأُخُذ ِمْن ٢َوَمَتى أَتـَْيَت ِإلى اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيبًا َواْمَتلْكتَـَها َوَسَكْنَت ِفيَها «١ فـَ
صُِّل ِمْن َأْرِضَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َوَتَضُعُه ِفي َسلٍة َوَتْذَهُب ِإلى َأوَِّل ُكلِّ َثَمِر اَألْرِض الِذي ُتحَ 

َوتَْأِتي ِإلى الَكاِهِن الِذي َيُكوُن ِفي تِلَك األَيَّاِم ٣. الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه الرَّبُّ ِإلُهَك لُِيِحل اْسَمُه ِفيهِ 
 . لرَّبِّ ِإلِهَك أَنِّي َقْد َدَخلُت اَألْرَض الِتي َحلَف الرَّبُّ ِآلبَائَِنا َأْن يـُْعِطيَـَنا ِإيَّاَهاَأْعَتِرُف اليَـْوَم لِ : َوتـَُقوُل لهُ 

َيْأُخُذ الَكاِهُن السَّلَة ِمْن َيِدَك َوَيَضُعَها َأَماَم َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهكَ ٤ َأرَاِمّياً : ُثمَّ تـَُقوُل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهكَ ٥. فـَ
 . وََكِثيَرةً هًا َكاَن أَِبي فَاْنَحَدَر ِإلى ِمْصَر َوتـََغرََّب ُهَناَك ِفي نـََفٍر قَِليٍل َفَصاَر ُهَناَك أُمًَّة َكِبيَرًة َوَعِظيَمًة تَائِ 
َنا ُعُبوِديًَّة قَاِسَيةً ٦ َنا َوَجَعُلوا َعليـْ َنا الِمْصرِيُّوَن َوثـَقَُّلوا َعليـْ ا ِإلى الرَّبِّ ِإلِه آبَائَِنا فَلمَّا َصَرْخنَ ٧. فََأَساَء ِإليـْ

فََأْخَرَجَنا ِمْن ِمْصَر بَِيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف ٨. َسِمَع الرَّبُّ َصْوتـََنا َورََأى َمَشقَّتَـَنا َوتـََعبَـَنا َوِضيَقَنا
فَاآلَن ١٠. ِه اَألْرَض َأْرضاً َتِفيُض لَبنًا َوَعَسالً َوَأْدَخلَنا َهَذا الَمَكاَن َوَأْعطَانَا َهذِ ٩َعِظيَمٍة َوآيَاٍت َوَعَجاِئَب 

ثُمَّ َتَضُعُه َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك َوَتْسُجُد َأَماَم الرَّبِّ . َهئَـَنَذا َقْد أَتـَْيُت بَِأوَِّل َثَمِر اَألْرِض الِتي َأْعطَْيَتِني يَا َربُّ 
طَاُه الرَّبُّ ِإلُهَك لَك َولِبَـْيِتَك أَْنَت َوالالِويُّ َوالَغرِيُب الِذي ِفي َوتـَْفَرُح ِبَجِميِع الَخْيِر الِذي َأعْ ١١. ِإلِهكَ 

 .َوْسِطكَ 
 
يكمل الرب الوصايا التى على الشعب أن يبدأ فى تطبيقها متى دخل واستقر فى  :۱ع

 .األرض التى يهبها لهم
 
د به بيت على مقدم الباكورات أن يضعها فى سلة ويحملها إلى المكان الذى يوج :۲ع

وٕان تعذر ذلك تقدم ) ٢٦: ٢٧، ال١٦: ٢٣خر(وكانت الباكورات تقدم فى عيد الخمسين . الرب
 .فى أى وقت
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عند وصول مقدم الباكورات للمكان، يسلم السلة إلى الكاهن القائم بالخدمة فى تلك  :۳ع
وعد الرب آباء  األيام ويقدم اعتراًفا شفهًيا أمام الكاهن بأنه دخل بالفعل وامتلك األرض التى

بذلك يقّر كل مقدم باكورات من شعب إسرائيل بأن الرب اإلله هو . الشعب أن يمنحهم إياها
 .صاحب الفضل فى امتالكهم لألرض وخيراتها التى منها تلك الباكورات

 
يستلم الكاهن السلة من مقدمها ويضعها أمام مذبح المحرقة وهذا معناه تقديمها  :٤ع

 .للرب
 
 .من شعب أرام الذى كان يسكن شمال العراق:  أرامًيا :٥ع

 .كان يعقوب أب اآلباء يتجول فى أراضى أرام كما نزح منها إبراهيم أوالً : تائًها 
يلخص فيها معامالت الرب مع شعبه منذ ) ١٠ع(يقدم الشخص صالة اعتراف تمتد حتى 

ثم نزل يعقوب إلى . عهد اآلباء إبراهيم واسحق ويعقوب، فقد كانوا ينتسبون للشعب األرامى
مصر لمالقاة ابنه يوسف وتغرب هناك، وكانت أسرته التى رافقته إلى مصر ال يتعدى أفرادها 

ولكن خالل إقامتهم بمصر زاد عددهم زيادة كبيرة، . نفًسا بما فيهم يعقوب ويوسف وأوالده ٧٥
 .كما زاد ما يمتلكونه من ماشية وأغنام ومن الثروة عموًما

 
ن إلى تعاظم شأن شعب بنى إسرائيل وخشى من زيادة قوتهم، فأثار عليهم تنبه فرعو  :٦ع

 .اضطهاًدا وسّخرهم فى عبودية مرة، مستغًال إياهم فى أعمال البناء والزراعة
 
صرخ الشعب شاكًيا للرب حاله فسمع الرب أنينهم عالًما بما يتعرضون له من قسوة  :۷ع

 .فى المعاملة أتعبتهم وأذلتهم
 
اهللا بقوة بعدما ضرب مصر بالعشر ضربات وقادهم بعمود السحاب وعمود  أخرجهم :۸ع

ثم شق البحر األحمر فعبروا إلى برية سيناء وأغرق فرعون وجيشه فى البحر األحمر فأنقذ . النار
 .شعبه من الهالك

 
قادهم الرب فى رحلة طويلة إلى المكان الذى يستقرون فيه وهو أرض الموعد التى  :۹ع

 .اءهم وهى من أجود األراضى حيث تفيض بالخير الكثيروعد بها آب
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واآلن أيها السيد الرب ها أنا قد أتيت بباكورة ثمار األرض التى منحتنا إياها  :۱۰ع
. اعتراًفا منا بما صنعته معنا ومحبتك العظيمة تجاه شعبك، فأنت هو صاحب كل هذه الخيرات

 .ويسجد شكًرا وتمجيًداثم يحمل الباكورات فى يديه ويضعها أمام المذبح 
 
يتمتع هذا الشخص بباقى الخيرات بعد تقديم الباكورات، مع مالحظة إطعام  :۱۱ع

 .الالويين والفقراء والغرباء من هذه الخيرات، ليشعر الكل أنهم عائلة واحدة تأكل من يد اهللا
 عضاء فى اشكر اهللا كل يوم على عطاياه واحرص أن تقدم منها للمحتاجين ألنكم جميًعا أ

 .جسد المسيح الذى هو الكنيسة
 

 ):۱٥-۱۲ع(العشــــور )  ۲(

َنِة الثَّالَِثِة َسَنِة الُعُشوِر َوَأْعطَْيَت الالِويَّ «١٢ َمَتى فـََرْغَت ِمْن تـَْعِشيِر ُكلِّ ُعُشوِر َمْحُصوِلَك ِفي السَّ
َواِبَك وَ  َقْد نـََزْعُت الُمَقدََّس ِمَن : تـَُقوُل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهكَ ١٣َشِبُعوا َوالَغرِيَب َوالَيِتيَم َواَألْرَملَة فََأَكُلوا ِفي أَبـْ

لْم أََتَجاَوْز . ِبَهاالبَـْيِت َوأَْيضًا َأْعطَْيُتُه ِلالِويِّ َوالَغرِيِب َوالَيِتيِم َواَألْرَملِة َحَسَب ُكلِّ َوِصيَِّتَك الِتي َأْوَصْيَتِني 
آُكل ِمْنُه ِفي ُحْزِني َوال َأَخْذُت ِمْنُه ِفي َنَجاَسٍة َوال َأْعطَْيُت ِمْنُه َألْجِل َميٍِّت  لمْ ١٤. َوَصايَاَك َوال َنِسيُتهاَ 

ِاطَِّلْع ِمْن َمْسَكِن ُقْدِسَك ِمَن ١٥. َبل َسِمْعُت ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهي َوَعِملُت َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصْيَتِني
 .ائِيل َواَألْرَض الِتي َأْعطَْيتَـَنا َكَما َحلْفَت ِآلبَائَِنا َأْرضاً تَِفيُض لَبناً َوَعَسالً السََّماِء َوبَاِرْك َشْعَبَك ِإْسرَ 

 
كانت العشور تحمل إلى مكان الهيكل سنتين متواليتين أما فى السنة الثالثة،  :۱۲ع

يتام وكانت تسمى سنة العشور، فكانوا يؤدون العشور فى مدنهم ويعطونها للالويين والغرباء واأل
واألرامل ليأكلوا ويشبعوا، فتكون فرصة للمرضى والفقراء الغير قادرين على االنتقال إلى هيكل 

 .الرب فى أورشليم أن يأكلوا من الوالئم المعمولة من العشور للمحتاجين ويفرحوا بعطايا اهللا
 
 بعد تأديتهم) ١٥ع(وكان عليهم أن يتلوا االعتراف المذكور والذى يمتد إلى  :۱۳ع
للرب ) وكلمة مقدس تعنى مخصص(وفيه يقّر المعترف بأنه قد استخلص ما هو مقدس . للعشور
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وأعطاه للالويين والغرباء واأليتام واألرامل حسب ما تقتضيه الشريعة  –ويقصد به العشور  –
 .اإللهية فلم يحد عنها وال تجاهلها

 
بق ثم مرة أخرى فى نهاية يؤكد مقدم العشور أو أى عطايا هللا فى آخر العدد السا :۱٤ع

هذا العدد أنه يستمع لصوت الرب ويعمل وفق ما يوصيه به وال ينحرف عنه إلى عادات 
وممارسات الشعوب الوثنية المحيطة به، ويأكل من الوالئم المقامة من العشور للالويين والفقراء 

عر الكل كشركة محبة مع هذه الفئات حتى يش) ٢٩-٢٢: ١٤ص(والغرباء وكل المحتاجين 
ويراعى فى . بالوحدانية وال يوجد أى شعور تعالى من المعِطى مقدم العشور عن المعَطى لهم

 .هذه الوالئم ما يلى
أى لم يأكل من الطعام المقدس الغير مسموح للمشاركين فى الحزن " لم آكل منه فى حزنى"

إلى إله الخصب من وكذلك كان من عادات الشعوب الوثنية أن تقدم . على الموتى باألكل منه
محصول الحقول وكانوا يحزنون فى ذكرى موته ويجتمعون لألكل من المحصول المقدم له فى 

 .مناسبة الذكرى هذه، فهو ال يشارك فى هذه العادات الوثنية
شريعة الطهارة التى كانت تلزم بنى إسرائيل بااللتزام بها عند " وال أخذت منه فى نجاسة"

. تكن قائمة عند الشعوب الوثنية، فهم ال يقيمون وزًنا للطهارة الجسديةاألكل من المقدسات لم 
ويقصد بالنجاسة التنجس بدفن . أما هو كيهودى تقى يلتزم بالطهارة عند األكل من المقدسات

 .ميت أو النجاسة بأى سبب آخر
 أى لم ينفق من األموال المقدسة هللا فى شراء أكفان أو أى" وال أعطيت منه ألجل ميت"

لوازم لدفن الموتى، وكذلك لم يقدم منه لآللهة الوثنية الكاذبة التى تعتبر ميتة، أى لم يقدم منه 
 .لألوثان
 

صالة للرب بعد تقديم االعتراف، طالًبا منه أن ينظر من السماء ويبارك شعبه  :۱٥ع

 .ويبارك األرض التى منحها له والتى وعد بها اآلباء
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 وتتمتع بخيرات اهللا أن يكون قلبك نقًيا من كل شر، فال  كن حريًصا عندما تأكل وتشرب
 .تدين أحًدا وال تكرهه وقدِّم توبة عن أفكارك الردية وكل نجاسة فتفرح بعطايا اهللا

 
 ):۱۹-۱٦ع(الطاعة والرعاية )  ۳(

ْوَم َقْد َأَمَرَك الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن تـَْعَمل ِبَهِذِه الَفَراِئِض َواَألْحكَ «١٦ فَاْحَفْظ َواْعَمل ِبَها ِمْن  . امِ َهَذا اليـَ

َقْد َواَعْدَت الرَّبَّ اليَـْوَم َأْن َيُكوَن لَك ِإلهاً َوَأْن َتْسُلَك ِفي طُُرِقِه َوَتْحَفَظ ١٧. ُكلِّ َقلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسكَ 

ْوَم َأْن َتُكوَن لُه َشْعبًا َخاّصًا َكَما قَال  َوَواَعَدَك الرَّبُّ ١٨. فـََراِئَضُه َوَوَصايَاُه َوَأْحَكاَمُه َوَتْسَمَع ِلَصْوتِهِ  اليـَ

َوَأْن َيْجَعلَك ُمْستَـْعِليًا َعلى َجِميِع الَقَباِئِل الِتي َعِملَها ِفي الثـََّناِء َواِالْسِم ١٩لَك َوَتْحَفَظ َجِميَع َوَصايَاُه 

 .»قَال َوالبَـَهاِء َوَأْن َتُكوَن َشْعباً ُمَقدَّساً لِلرَّبِّ ِإلِهَك َكَما
 

يؤكد موسى على الشعب أهمية طاعة جميع الوصايا التى سمعوها وأن تكون هذه  :۱٦ع

 .الطاعة ليس فقط بالتنفيذ الخارجى بل بكل المشاعر والحب

 

لقد سبق أن اتخذتم قراًرا باتباع الرب والسلوك فى وصاياه وفرائضه وأحكامه وأن  :۱۷ع

 . تسيروا فى طرق مضلة كسائر الشعوبتسمعوا لكل تعاليمه وتخضعوا ألوامره وأال

 

وقد وعدكم الرب أن تكونوا أمة مقدسة له ينسبها لنفسه ويكون هو قائدها وحاميها،  :۱۸ع

 .كما وعد آباءكم من قبل
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يجعلكم الرب شعًبا متميًزا يسمو منزلًة على كافة الشعوب، التى تعترف بحسن  :۱۹ع

مديح كل األمم ويكون لكم اسم سامى مرتبط باسم الرب سيرتكم وسمعتكم الطيبة، فتكونوا موضع 

وتتعجب الشعوب من أجل الكرامة التى صارت لكم وتصيرون شعًبا ". شعب اهللا"إذ يقال عنكم 

 .مكرًسا لخدمة الرب وموضع حبه ورعايته

 
  إن الطاعة هى طريقك للتمتع بكل بركات اهللا حتى لو بدت الوصايا صعبة ولكن ثق أنها

 .لحياتك فتنال بركات فى األرض بسببها وأمجاد ال يعبر عنها فى السماء أنسب شئ
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ابِعُ  األَْصَحاحُ  ْشُرونَ  السَّ  َوالِع
 كتابة الشريعة مع البركات واللعنات

Rη Ε η 
 

 :) ۱۰-۱ع(كتابة الشريعة وبناء المذبح ) ۱(

 . اْحَفُظوا َجِميَع الَوَصايَا الِتي أَنَا ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْومَ «: َوَأْوَصى ُموَسى َوُشُيوُخ ِإْسَرائِيل الشَّْعبَ ١
يِد بُـُروَن اُألْرُدنَّ ِإلى اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك تُِقيُم لِنَـْفِسَك ِحَجارًَة َكِبيَرًة َوَتِشيُدَها بِالشِّ فـَيَـْوَم تـَعْ ٢
َها َجِميَع َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس ِحيَن تـَْعبُـُر ِلَتْدُخل اَألْرَض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك أَ ٣ ْرضًا َوَتْكُتُب َعليـْ

ِحيَن تـَْعبُـُروَن اُألْرُدنَّ تُِقيُموَن َهِذِه الِحَجارََة الِتي أَنَا ٤. تَِفيُض لَبنًا َوَعَسًال َكَما َقال لَك الرَّبُّ ِإلُه آبَاِئكَ 
لِهَك َمْذَبحًا ِمْن َوتـَْبِني ُهَناَك َمْذَبحًا ِللرَّبِّ إِ ٥. ُأوِصيُكْم ِبَها اليَـْوَم ِفي َجَبِل ِعيَبال َوُتَكلُِّسَها بِالِكلسِ 

َها َحِديداً  ِمْن ِحَجارٍَة َصِحيَحٍة تـَْبِني َمْذَبَح الرَّبِّ ِإلِهَك َوُتْصِعُد َعلْيِه ُمْحَرقَاٍت ٦. ِحَجارٍَة ال تـَْرَفْع َعليـْ
َوَتْكُتُب َعلى الِحَجارَِة ٨. كَ َوَتْذَبُح َذبَاِئَح َسالَمٍة َوتَْأُكُل ُهَناَك َوتـَْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلهِ ٧. لِلرَّبِّ ِإلِهكَ 

اُْنُصْت «: ُثمَّ َقال ُموَسى َوالَكَهَنُة الالِويُّوَن ِلَجِميِع ِإْسَرائِيل٩. »َجِميَع َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس نـَْقشًا َجيِّداً 
ْوَم ِصْرَت َشْعبًا ِللرَّبِّ ِإلِهكَ . َواْسَمْع يَا ِإْسَرائِيلُ  الرَّبِّ ِإلِهَك َواْعَمل ِبَوَصايَاُه  فَاْسَمْع ِلَصْوتِ ١٠. اليـَ

 .»َوفـََراِئِضِه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْومَ 
 
أوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب بضرورة حفظ الوصايا اإللهية التى يعطيها  :۱ع

 .الرب لهم
 
 .تبنيها وتكسيها بالجير: تشيدها بالشيد  :۲ع

األردن إلى األرض التى يمنحها الرب لهم، أوصى موسى الشعب أنه بعد عبورهم نهر 
 .عليهم أن يأخذوا حجارة كبيرة ويبنونها ويغطونها بالجير
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ويكتبوا على هذه الحجارة جميع كلمات الناموس حين يعبروا األردن، كى يساعدهم  :۳ع
 .الرب على أن يتملكوا األرض التى يعطيهم إياها والتى تفيض بالخيرات الكثيرة

 
 .تغطيها بالجير: بالكلس تكلسها  :٤ع

يدعى اليوم عماد الدين، يقع شمال الوادى الذى توجد به مدينة نابلس والتى : جبل عيبال 
 .هى شكيم قديًما

يؤكد الرب ثانية أن عليهم بعد عبورهم نهر األردن أن يشيدوا هذه الحجارة وأن تقام فى 
جرزيم الذى سيأتى ذكره الحًقا  جبل عيبال ويطلونها بالجير ويتمتع كل من جبل عيبال وجبل

بتوسطهما لألراضى المقدسة بحيث يكونان على أقل مسافة ممكنة من أطراف أرض إسرائيل 
 .فيحج إليها األسباط جميًعا

 
يجب عليكم باإلضافة إلى الحجارة التى تكتبون عليها الشريعة، أن تبنوا مذبًحا للرب  :٥ع

ارة باستخدام أزميل أو فأس بل توضع كما هى، وقد من حجارة أيًضا دون أن تهذبوا تلك الحج
 ).٣١، ٣٠: ٨يش(نّفذ يشوع ذلك 

بالحجر الذى ) ٣٤: ٢دا (والمذبح هنا يشير إلى المسيح الذى يرمز له دانيال فى رؤياه 
 .قطع بدون يد إنسان، فالمسيح ولد دون زرع بشر

 
ح بشكلها الطبيعى دون يؤكد من جديد على أن تكون الحجارة التى يبنى بها المذب :٦ع

 .محاولة تهذيبها بأى آلة
 
وتقدم التقدمات الخاصة بشكر الرب وهى ذبائح السالمة التى تشير أيًضا بالفرح  :۷ع

وهى الذبيحة التى يقدم جزء منها للكهنة يأكلونه، . بالرب وعرفان مقدمها بصنيعه العظيم معه
إلى الشركة التى يحياها المؤمنون مع اهللا  وهو نصيب الرب، وجزء يأكله مقدِّم الذبيحة كإشارة

 .وهذا يرمز لسر التناول
 
كما اشترك الشيوخ مع موسى فى تبليغ توجيهات الرب إلى الشعب، يشترك  :۱۰، ۹ع

فهم يفهمون . معه هنا الكهنة فى قيادة الشعب ومساعدته على أن يعيش فى شركة مع الرب
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رب ومخصًصا لعبادته ومحل رعايته، عليهم أن الشعب أنهم وقد صاروا شعًبا مختاًرا من ال
 . يستمعوا لصوت الرب إلههم ويطيعوا وصاياه التى يوصيهم بها اآلن

يالحظ فى األعداد العشرة السابقة اهتمام اهللا بشعبه بعد دخولهم أرض الميعاد ليثبتوا فى 
املًة لألمم المحيطة بهم، كالمه وعبادته وال يتأثروا بشرائع العبادات الوثنية وال يشتركوا فيها مج

 :لذا طلب منهم أمرين 
كتابة الشريعة على حائط أو أعمدة من الحجارة، فعندما يمروا بجوارها يقرأوها ويتذكروا  -١

 .كالم اهللا ويتمسكوا بشرائعه
إقامة مذبح من الحجارة ليتذكروا أن عبادتهم مقدمة هللا وحده الذى شريعته مكتوبة  -٢

موا ذبائح ألى إله آخر، فهذا المذبح ليس لتقديم الذبائح عليه بجوار هذا المذبح وال يقد
 .بل تذكرة دائمة بعبادة اهللا، أما الذبائح فتقدم على المذبح النحاسى فى خيمة االجتماع

ويبدأ . وبهذه اآليات تنتهى العظة الثالثة لموسى والتى بدأت من األصحاح الثانى عشر
ركات واللعنات ونشيد موسى وتسليم القيادة ليشوع بعد ذلك الجزء الختامى الذى يشمل الب

 .والالويين وكتابة الشريعة ثم موت موسى

  إقرأ كل يوم فى الكتاب المقدس حتى تتعلم كالم اهللا وتتأمل فيه وتطبقه فى حياتك وتظل
ابًنا هللا، فال تتأثر بأفكار العالم المحيطة بك ويتعبد قلبك له فى الكنيسة فال ينشغل بآلهة 

 ......لعالم التى هى المال والمركزا
 

 ):۲٦-۱۱ع(البركات واللعنات ) ۲(

ْعَب ِفي َذِلَك اليَـْومِ ١١ َهُؤالِء يَِقُفوَن َعلى َجَبِل ِجِرزِّيَم ِلُيَبارُِكوا الشَّْعَب «١٢: َوَأْوَصى ُموَسى الشَّ
َياِمينُ  َشْمُعوُن َوالِوي َويـَُهوَذا َوَيسَّاَكرُ . ِحيَن تـَْعبُـُروَن اُألْرُدنَّ  َوَهُؤالِء يَِقُفوَن َعلى َجَبِل ١٣. َويُوُسُف َوبِنـْ

فـَيَـُقوُل الالِويُّوَن ِلَجِميِع قـَْوِم ِإْسَرائِيل ١٤. رَُأوبـَْيُن َوَجاُد َوَأِشيُر َوزَبُوُلوُن َوَداُن َونـَْفَتاِلي. ِعيَبال ِللْعَنةِ 
ْمثَاًال َمْنُحوتًا َأْو َمْسُبوكًا رِْجسًا لَدى الرَّبِّ َعَمل َيَدْي َملُعوٌن اِإلْنَساُن الِذي َيْصَنُع تِ ١٥: ِبَصْوٍت َعالٍ 

. َملُعوٌن َمْن َيْسَتِخفُّ بِأَبِيِه َأْو ُأمِّهِ ١٦. آِمينَ : َوُيِجيُب َجِميُع الشَّْعِب َويـَُقوُلونَ . َنحَّاٍت َوَيَضُعُه ِفي الَخَفاءِ 
ُقُل ُتْخَم َصاِحِبهِ  َملُعونٌ ١٧. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ   . آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْن يـَنـْ

َملُعوٌن َمْن يـَُعوُِّج َحقَّ الَغرِيِب ١٩. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َملُعوٌن َمْن ُيِضلُّ اَألْعَمى َعِن الطَّرِيقِ ١٨



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ
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َملُعوٌن َمْن َيْضَطِجُع َمَع اْمَرَأِة أَبِيِه ألَنَُّه َيْكِشُف َذْيل ٢٠. آِمينَ  :َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َوالَيِتيِم َواَألْرَملةِ 
. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َملُعوٌن َمْن َيْضَطِجُع َمَع َبِهيَمٍة َما٢١. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . أَبِيهِ 
َنِة أُمِّهِ َملُعوٌن َمْن َيْضَطِجُع َمَع ُأْخِتِه ابْـ ٢٢ َملُعوٌن َمْن ٢٣. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َنِة أَبِيِه َأْو ابـْ

َويـَُقوُل َجِميُع . َملُعوٌن َمْن يـَْقُتُل َقرِيَبُه ِفي الَخَفاءِ ٢٤. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َيْضَطِجُع َمَع َحَماتِهِ 
َملُعوٌن َمْن ٢٦. آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . يَْأُخُذ َرْشَوًة لِيَـْقُتل َدمًا بَرِيئاً َملُعوٌن َمْن ٢٥. آِمينَ : الشَّْعبِ 

 .»آِمينَ : َويـَُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . ال يُِقيُم َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس لِيَـْعَمل ِبَها
 
م نهر األردن أمر موسى الشعب أن ينظموا صفوفهم ويقفوا بنظام معين بعد عبوره :۱۱ع

 .وذلك لتالوة البركات واللعنات

 
ويدعى اليوم جبل ) ٤ع(وهو مقابل جبل عيبال الذى أتى ذكره فى : جبل جرزيم  :۱۲ع

 ).١٨خريطة (الطور ويقع جنوب الوادى الذى توجد به مدينة نابلس 

ستة أسباط فى جانب يقفون على جبل جرزيم، وهى أسباط : يقسم األسباط قسمين 

وهى ترمز إلى . الوى، يهوذا، يساكر، يوسف، ويشمل سبطى إفرايم ومنسى، بنيامينشمعون، 

أن بعض الشعب يحصلون على البركات وهم من يطيعون وصايا اهللا وشريعته وليس المقصود 

 .هذه األسباط التى تنال وحدها البركات بل من يطيعون كالم اهللا من جميع األسباط

 

ون على جبل عيبال كداللة رمزية لمن تقع عليهم والستة أسباط األخرى يقف :۱۳ع

والمقصود هنا بالنطق . رأوبين، زبولون، جاد، أشير، دان، نفتالى: اللعنات، وهى أسباط 

بالبركات واللعنات هو إعالن الشعب بأن من يفعل البر تحل عليه البركة بينما من يعصى 

 .ويسلك فى الشر تأتى عليه اللعنة

ة الرمزية لتقسيم الشعب فى مجموعتين فسيوجد دائًما من يفعل الخير ومن هنا كانت الدالل

 .كما سيوجد أيًضا من يفعل الشر



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع

γ٥٢٧γ 

-٣٣: ٨يش(المقصود الكهنة وهم من سبط الوى كما يتضح من : الالويون  :۱٤ع

٣٥.( 

كانت األسباط تقف عند الجبلين والذى ينطق باللعنات والبركات هم الكهنة الذين يقفون فى 

ادى، فهم من ينيرون الطريق أمام الشعب وينبهوهم إلى ما هو بر يستحق البركة وما وسط الو 

 .هو شر يستحق اللعنة

 

أمًرا تحذيرًيا يبدأ بكلمة  ١٢اعتباًرا من هذا العدد وحتى نهاية األصحاح يوجد  :۱٥ع

يخطئ فكل من . ، وعدم وجود قائمة بالبركات ألنها ببساطة هى النقيض لكلمات اللعنة"ملعون"

 .فى أحد األوامر يكون ملعوًنا وبالتالى كل من ال يخطئ يكون مبارًكا

كما أن القوانين االثنى عشر المذكورة ليست هى كل الناموس وٕانما هى مجموعة مختارة 

 .ترمز لوصايا الرب جميعها

 ".حًقا"بعد كل صيغة ينطق بها الالويون يرد الشعب بكلمة آمين، التى تعنى 

 

 ىاللعنة األول

، فمن )٥، ٤: ٢٠خر(يتعلق موضوع اللعنة هذه بالوصية الثانية من الوصايا العشر 

ينحت تمثاًال أو يسبكه ليعبده كصنم يقوم بعمل مرذول من الرب حتى ولو كان ذلك فى الخفاء 

 .بعيًدا عن أعين الناس

 

 اللعنة الثانية :۱٦ع

) ١٢: ٢٠خر(ام الوالدين تتعلق بالوصية الخامسة من الوصايا العشر التى توصى بإكر 

ومعنى أن يستخف الشخص بوالديه هو أن ينظر إليهما بازدراء واحتقار ويستهين بهما وال 

 .يكرمهما



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ

γ٥٢٨γ 

 
 اللعنة الثالثة :۱۷ع

التخم هو حد الملكية الذى يفصل بين ملك شخص وملك جاره، فهو نهى عن الطمع فيما 

 .شرة من الوصايا العشر، أى فى الوصية العا)١٧: ٢٠خر(للغير مثلما ذكر فى 

 

 اللعنة الرابعة :۱۸ع

فالمعنى الحرفى هو أن يتهكم شخص على . وتنطبق بمعناها الحرفى ومعناها الرمزى

والمعنى المجازى مقصود . أعمى فيضله عن الطريق الصحيح أو يسخر من صاحب عاهة ما

 .به من يخدع البسطاء بمشورة مضلة أو يعلم الجهالء تعليًما فاسًدا

 

 اللعنة الخامسة :۱۹ع

. وصية تكررت كثيًرا فى هذا السفر وهى بشأن الضعفاء عموًما ومن ال سند لهم من البشر

 .ينهى الرب عن ظلمهم أو التعدى على حقوقهم أو تجاوز الحق والعدل فى الحكم لهم

 

 اللعنة السادسة :۲۰ع

سية محظورة وتتعلق هذا العدد واألعداد الثالثة التالية مجموعة تشير إلى ممارسات جن

 ).١٤: ٢٠خر(بالوصية السابعة 

هو طرف الثوب؛ وحيث أن الزوج والزوجة شئ واحد، فهو ملك الزوج كما هو : الذيل 

 .ملك الزوجة، فذيل أبيه المقصود به ذيل ثوب امرأة أبيه أى الزنا معها

ذلك فى  هذا العمل مرذول من الرب فال يصح مطلًقا لشخص معاشرة زوجة أبيه سواء كان

 .حياة أبيه أو بعد مماته، فليس لالبن أن يعتدى على حرمة أبيه

 

 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ السَّ  الِع
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 اللعنة السابعة :۲۱ع

فالرب يحذر شعبه عن كل ما يبعده عن . كان هذا العمل الشنيع شائًعا فى الشعوب الوثنية

 .القداسة ويحط به إلى المستويات الوضيعة والممارسات الجنسية الشاذة

 

 اللعنة الثامنة :۲۲ع

حيث اعتبر هذا عاًرا أوجب ) ١٧: ٢٠، ٩: ١٨راجع ال(وهى إحدى الزيجات المحرمة 

 .على مرتكبيه القطع عن بنى شعبهم

 

 اللعنة التاسعة :۲۳ع

الزواج من الحماة أو السقوط معها فى خطية عمل مزرى ونجس كان عقابه شديًدا وهو 

 ).١٤: ٢٠ال(الحرق بالنار ألنها تعتبر أمه 

 

 لعاشرةاللعنة ا :۲٤ع

) ١٣: ٢٠خر(تذكر هذه اللعنة بالوصية السادسة من الوصايا العشر التى تنهى عن القتل 

فجريمة القتل، حتى وان حدثت فى الخفاء دون أن يعرف القاتل، فالرب العالم بالخفايا سيعاقب 

 .والقريب هنا يقصد به أى فرد فى المجتمع. مرتكبها

 

 اللعنة الحادية عشر :۲٥ع

إنسان برئ سواء بأخذ أجر على ذلك أو بالحكم عليه بذلك قضائًيا دون وجه من يسفك دم 

 .حق، بأخذ رشوة مقابل إصدار القاضى لهذا الحكم، تحل عليه لعنة اهللا

 

 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر     التَّ
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 اللعنة الثانية عشر :۲٦ع

من ال يهتم بكل ما تتضمنه أسفار الشريعة من وصايا وأحكام وتعاليم ليتمسك بها ويطبقها 

 .وفًقا لها يكون ملعوًنا من اهللا فى حياته ويعمل

ألن جميع الذين هم من أعمال ) "١٠: ٣غل(ومن هنا نفهم كلمات بولس الرسول فى 

الناموس هم تحت لعنة ألنه مكتوب ملعون كل من ال يثبت فى جميع ما هو مكتوب فى كتاب 

 ".الناموس ليعمل به

عنة عنا معلًقا على الصليب، واحد فقط هو الذى أطاع كل الناموس وأكمل كل بر وقبل الل

مع أنه هو الصالح وحده، هو الرب يسوع المسيح الذى نقلنا من عبودية الناموس إلى حرية مجد 

 .أوالد اهللا

 وكلما أنصتنا لكالم . الوصية مصباح والشريعة نور يضئ طريقنا فنعلم ما هو صالح لنا
 .اهللا، كلما نلنا البركة ونجونا من اللعنة



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٥٣١γ 

 

اِمنُ  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 تفـاصيل البركات واللعنات

Rη Ε η 
 

 ):۱٤-۱ع(البركات )  ۱(

َوِإْن َسِمْعَت َسْمعًا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحِرَص َأْن تـَْعَمل ِبَجِميِع َوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها «١
َوتَْأِتي َعلْيَك َجِميُع َهِذِه البَـرََكاِت ٢تَـْعِليًا َعلى َجِميِع قـََباِئِل اَألْرِض اليَـْوَم َيْجَعُلَك الرَّبُّ ِإلُهَك ُمسْ 

 . ُمَبارَكًا َتُكوُن ِفي الَمِديَنِة َوُمَبارَكًا َتُكوُن ِفي الَحْقلِ ٣. َوُتْدرُِكَك ِإَذا َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهكَ 
ُمَبارََكًة َتُكوُن ٥. َوَثَمَرُة َأْرِضَك َوَثَمَرُة بـََهاِئِمَك نَِتاُج بـََقِرَك َوِإنَاُث َغَنِمكَ  َوُمَبارََكًة َتُكوُن َثَمَرُة َبْطِنكَ ٤

َيْجَعُل الرَّبُّ َأْعَداَءَك ٧. ُمَبارَكًا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك َوُمَبارَكًا َتُكوُن ِفي ُخُروِجكَ ٦. َسلُتَك َوِمْعَجُنكَ 
َهزِمِ   . ِفي َطرِيٍق َواِحَدٍة َيْخُرُجوَن َعلْيَك َوِفي َسْبِع طُُرٍق يـَْهُربُوَن َأَماَمكَ . يَن َأَماَمكَ الَقاِئِميَن َعلْيَك ُمنـْ

يـُْعِطيَك الرَّبُّ يَْأُمُر لَك الرَّبُّ بِالبَـرََكِة ِفي َخَزائِِنَك َوِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإلْيِه َيُدَك َويـَُبارُِكَك ِفي اَألْرِض الِتي ٨
يُِقيُمَك الرَّبُّ لِنَـْفِسِه َشْعبًا ُمَقدَّسًا َكَما َحلَف لَك ِإَذا َحِفْظَت َوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهَك َوَسلْكَت ِفي ٩. ِإلُهكَ 
َويَزِيُدَك الرَّبُّ ١١. فـَيَـَرى َجِميُع ُشُعوِب اَألْرِض َأنَّ اْسَم الرَّبِّ َقْد ُسمَِّي َعلْيَك َوَيَخاُفوَن ِمْنكَ ١٠. طُُرِقهِ 
. َيكَ ًا ِفي َثَمَرِة َبْطِنَك َوَثَمَرِة بـََهاِئِمَك َوَثَمَرِة َأْرِضَك َعلى اَألْرِض الِتي َحلَف الرَّبُّ ِآلبَاِئَك َأْن يـُْعطِ َخْير 
َزُه الصَّاِلَح السََّماَء ِليُـْعِطَي َمَطَر َأْرِضَك ِفي ِحيِنِه َولُيَباِرَك ُكل َعَمِل َيِدَك ١٢ فـَتُـْقِرُض يـَْفَتُح لَك الرَّبُّ َكنـْ

َوَيْجَعُلَك الرَّبُّ رَْأسًا ال َذنَبًا َوَتُكوُن ِفي اِالْرتَِفاِع فـََقْط َوال َتُكوُن ِفي ١٣. أَُممًا َكِثيَرًة َوأَْنَت ال تـَْقَتِرضُ 
َوال َتزِيَغ َعْن ١٤ْعَمل اِالْنِحطَاِط ِإَذا َسِمْعَت ِلَوَصايَا الرَّبِّ ِإلِهَك الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم لَِتْحَفَظ َوتَـ 

ْوَم َيِميناً َأْو ِشَماًال لَِتْذَهَب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى لِتَـْعُبَدهَ   .اَجِميِع الَكِلَماِت الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليـَ
 
يبدأ الرب بتحديد شرط الحصول على البركات وتجنب اللعنات وهو طاعة وصايا  :۱ع

 .ى الشعوباهللا التى تسمو بشعبه عن باق
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فى األصحاح السابق ذكر الرب المعاصى التى تجلب اللعنة على مرتكبيها،  :۲ع
فى هذا األصحاح يعطى الرب تفصيًال عن ماهية . وبالتالى من يتجنبها يحصل على البركة

 :ويظهر فى هذا األصحاح ). ١٤-٣ع(وطبيعة تلك اللعنات والبركات مبتدًئا بالبركات من 
 .لكل من يتمادى فى الشرعدل اهللا وعقابه  -١
 .رحمته وبركاته لكل من يطيعه -٢

ضرورة التمسك بوصاياه للمحافظة على نعمته، فاختياره لشعبه ورعايته لهم ال تمنع  -٣
 .العقاب عنهم إذا رفضوا كالمه

رحمته فى قبول توبة شعبه إذا عادوا إليه بعد نزول اللعنات عليهم، فيرفعها عنهم  -٤
 ).٣٠ص(ظهر فى ويعيد إليهم بركاته كما ي

 
الخاصة بالبركات، التى أتت فى العدد السابق، " تدركك"هذا العدد امتداد لكلمة  :۳ع

فالمعنى عميق ورائع ويعنى أن البركات تجرى إليه لتدركه بدًال من أن يجرى وراءها لكى 
مارس فأينما يكون سواء فى المدينة يمارس حرفة صناعية أو تجارية أو كان فى القرية ي. يدركها

 .حرفة زراعية، فستأتيه البركات حتًما فى كل أعماله
 
 :تشمل البركة كل نتاج أعمال اإلنسان وهى كاآلتى  :٤ع
 .وتعنى النسل الكثير العدد الجيد النوعثمرة البطن  -١
 .وتعنى المحصول الوفيرثمرة األرض  -٢
دد وفى حالة من البقر والغنم، أى ما تلده البهائم يكون أيًضا كثير العثمرة البهائم  -٣

 .صحية جيدة
 :تصلى كنيستنا فى القداس اإللهى صلوات األواشى حسب فصول السنة الزراعية الثالثة

 بابة ٩بؤونة إلى  ١٢فى الفترة من  من أجل أن يبارك الرب مياه األنهار
 طوبة ١٠بابة إلى  ١٠فى الفترة من   من أجل الزروع ونبات الحقل

 بؤونه ١١طوبة إلى  ١١من  فى الفترة  من أجل ثمرات األرض
ومنه نرى أن طقوس كنيستنا ترجع فى أصولها إلى كلمات الكتاب المقدس، فهى فى هذه 

 .الصلوات تترجى بركات اهللا ووعوده بالخيرات
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السلة هى الوعاء الذى يجمع بداخله الثمار، فمباركتها تعنى مباركة ما بداخلها  :٥ع
 .فيكون الحصاد وفير

 .ء الذى يعجن فيه الدقيق فيصير خبًزا، فمباركته تعنى وفرة الخير والشبعوالمعجن هو اإلنا
 
مبارًكا تكون فى دخولك وفى خروجك معناه أن تكون مبارًكا فى أعمالك وفى كل ما  :٦ع

تسعى إليه، ألن تأدية هذه األعمال يستلزم الخروج والدخول، فمعنى ذلك أن البركة تشمل كل 
 .أنشطة الحياة

 
فإذا هاجموك بأعداد وفيرة . الرب االنتصار على كل من يعاديك أو يقاومك يمنحك :۷ع

بجنودهم المنتظمين فى صفوف ومتكتلين ضدك، أى قادمين من طريق واحد، فإنه يبددهم 
 .أمامك فيهربون فى طرق كثيرة

  ال تنزعج من حروب الشياطين ولكن التجئ إلى اهللا بالصالة وكل وسائط النعمة فتخاف
 .لشياطين وتهربمنك ا

 
يبارك الرب مخازن محاصيلك فتمتلئ بوفرة من الخيرات وتنجح فى كل ما تباشره  :۸ع

كل ما يصنع كان الرب ينجحه "كما قيل فى سفر التكوين عن يوسف ابن يعقوب (من أعمال 
والبركة فى األرض التى يعطيك الرب تعنى االستقرار فى أرض الموعد وعدم ). ٣: ٣٩تك" بيده
 .رض لتهديد خارجىالتع

 
يرفعك الرب إلى مرتبة عليا بين الشعوب، فتكون شعًبا مقدًسا منتسًبا وخاًصا  :۱۰، ۹ع

 .ذلك إذا حفظت وصاياه وعملت وفق شرائعه فتخاف منك باقى الشعوب. له
 
فيؤكد لهم الرب ثانيًة أنه سيبارك نسلهم ونسل بهائمهم . ٤تكرار لما جاء فى ع :۱۱ع

 .ثمار أشجارهمومحاصيل أرضهم و 
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كنوز اهللا السمائية هى األمطار التى تعطى محاصيل وفيرة لشعبه فيصيروا أغنى  :۱۲ع
من الشعوب المحيطة بهم، وتأتى هذه الشعوب لتقترض منهم أما شعب اهللا فال يقترض من أحد 

 .لكثرة الخيرات عنده
 
مو واالزدهار وٕان سمعت لوصايا الرب تكون متفوًقا على جميع الشعوب فى الن :۱۳ع

 .وال تكون فى مؤخرتهم بل مرتفًعا عنهم دائًما
 
شرط الحصول على كل هذه البركات هو التمسك بوصايا اهللا واالبتعاد عن عبادة  :۱٤ع
 .األوثان
 

 ):٤٤-۱٥ع(اللعنات )  ۲(

َوَصايَاُه َوفـََراِئِضِه الِتي أَنَا َولِكْن ِإْن لْم َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك لَِتْحِرَص َأْن تـَْعَمل ِبَجِميِع «١٥
ْوَم تَْأِتي َعلْيَك َجِميُع َهِذِه اللْعَناِت َوُتْدرُِككَ  َملُعونًا َتُكوُن ِفي الَمِديَنِة َوَملُعونًا َتُكوُن ١٦. ُأوِصيَك ِبَها اليـَ

ُة َبْطِنَك َوَثَمَرُة َأْرِضَك نَِتاُج بـََقِرَك َملُعونًَة َتُكوُن َثَمرَ ١٨. َملُعونًَة َتُكوُن َسلُتَك َوِمْعَجُنكَ ١٧. ِفي الَحْقلِ 
يـُْرِسُل الرَّبُّ َعلْيَك اللْعَن ٢٠. َملُعونًا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك َوَملُعونًا َتُكوُن ِفي ُخُروِجكَ ١٩. َوِإنَاُث َغَنِمكَ 

َعاِلَك ِإْذ َواِالْضِطَراَب َوالزَّْجَر ِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإلْيِه َيُدَك لِتَـْعَملُه حَ  تَّى تـَْهِلَك َوتـَْفَنى َسرِيعًا ِمْن َأْجِل ُسوِء َأفـْ
َها ِلَتْمَتِلَكَها٢١. تـَرَْكَتِني َيْضرُِبَك ٢٢. يُلِصُق ِبَك الرَّبُّ الَوبََأ َحتَّى يُِبيَدَك َعِن اَألْرِض الِتي أَْنَت َداِخٌل ِإليـْ

بُوِل فـََتتَِّبُعَك َحتَّى تـُْفِنَيكَ الرَّبُّ بِالسِّلِّ َوالُحمَّى َوالبُـَرَداِء َواالِ  َوَتُكوُن ٢٣. لِتَهاِب َوالَجَفاِف َواللْفِح َوالذُّ
َوَيْجَعُل الرَّبُّ َمَطَر َأْرِضَك ُغَباراً ٢٤. َسَماُؤَك الِتي فـَْوَق رَْأِسَك ُنَحاسًا َواَألْرُض الِتي َتْحَتَك َحِديداً 

َهِزمًا َأَماَم َأْعَداِئكَ ٢٥. َحتَّى تـَْهِلكَ  َوتـَُرابًا يـُنَـزُِّل َعلْيَك ِمَن السََّماءِ  ِفي َطرِيٍق َواِحَدٍة . َيْجَعُلَك الرَّبُّ ُمنـْ
 . َتْخُرُج َعلْيِهْم َوِفي َسْبِع طُُرٍق تـَْهُرُب َأَماَمُهْم َوَتُكوُن قَِلقًا ِفي َجِميِع َمَماِلِك اَألْرضِ 

َيْضرُِبَك الرَّبُّ ٢٧. السََّماِء َوُوُحوِش اَألْرِض َولْيَس َمْن يـُْزِعُجَهاَوَتُكوُن ُجثَُّتَك َطَعامًا ِلَجِميِع طُُيوِر ٢٦
َفاءَ  َيْضرُِبَك الرَّبُّ ِبُجُنوٍن َوَعمًى ٢٨. بُِقْرَحِة ِمْصَر َوبِالبَـَواِسيِر َوالَجَرِب َوالِحكَِّة َحتَّى ال َتْسَتِطيَع الشِّ

َرِة قَلٍب  َتَتلمَُّس ِفي الظُّْهِر  ٢٩َوَحيـْ َكَما يـََتلمَُّس اَألْعَمى ِفي الظَّالِم َوال تـَْنَجُح ِفي طُُرِقَك َبل ال َتُكوُن فـَ
تـَْبِني بـَْيتًا َوال . َتْخُطُب اْمَرَأًة َوَرُجٌل آَخُر َيْضَطِجُع َمَعَها٣٠. ِإال َمْظُلومًا َمْغُصوبًا ُكل األَيَّاِم َولْيَس ُمَخلِّصٌ 

نَـْيَك َوال تَْأُكُل ِمْنهُ ٣١. ال َتْسَتِغلُّهُ تـَْغِرُس َكْرمًا وَ . َتْسُكُن ِفيهِ  يـُْغَتَصُب ِحَماُرَك ِمْن . يُْذَبُح ثـَْوُرَك َأَماَم َعيـْ
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ُيَسلُم بـَُنوَك َوبـََناُتَك ٣٢. ُتْدَفُع َغَنُمَك ِإلى َأْعَداِئَك َولْيَس لَك ُمَخلِّصٌ . َأَماِم َوْجِهَك َوال يـَْرِجُع ِإلْيكَ 
نَ  َثَمُر َأْرِضَك وَُكلُّ ٣٣. اَك تـَْنظَُراِن ِإلْيِهْم ُطول النـََّهاِر فـََتِكالِن َولْيَس ِفي َيِدَك طَائِلةٌ ِلَشْعٍب آَخَر َوَعيـْ

َوَتُكوُن َمْجُنونًا ِمْن َمْنَظِر ٣٤. تـََعِبَك يَْأُكُلُه َشْعٌب ال تـَْعرُِفُه َفال َتُكوُن ِإال َمْظُلومًا َوَمْسُحوقًا ُكل األَيَّامِ 
نَـْيَك ا َيْضرُِبَك الرَّبُّ بُِقْرٍح َخِبيٍث َعلى الرُّْكَبتَـْيِن َوَعلى السَّاقـَْيِن َحتَّى ال َتْسَتِطيَع ٣٥. لِذي تـَْنظُرُ َعيـْ

ِة رَْأِسكَ  َيْذَهُب ِبَك الرَّبُّ َوِبَمِلِكَك الِذي تُِقيُمُه َعلْيَك ِإلى أُمٍَّة لْم ٣٦. الشَِّفاَء ِمْن َأْسَفِل َقَدِمَك ِإلى ِقمَّ
َها أَْنَت َوال آبَاُؤَك َوتـَْعُبُد ُهَناَك آِلَهًة ُأْخَرى ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر تـَعْ  َوَتُكوُن َدَهشًا َوَمَثًال َوُهْزَأًة ِفي ٣٧رِفـْ

الَجَراَد  ِبَذارًا َكِثيرًا ُتْخِرُج ِإلى الَحْقِل َوقَِليًال َتْجَمُع َألنَّ ٣٨. َجِميِع الشُُّعوِب الِذيَن َيُسوُقَك الرَّبُّ ِإلْيِهمْ 
وَد يَْأُكُلَها٣٩. يَْأُكُلهُ  ُتوٌن ِفي ٤٠. ُكُروماً تـَْغِرُس َوَتْشَتِغُل َوَخْمراً ال َتْشَرُب َوال َتْجِني َألنَّ الدُّ َيُكوُن لَك زَيـْ

ُتوَنَك يـَْنَتِثرُ  ِهُن َألنَّ زَيـْ ُكوُنوَن لَك ألَنـَُّهْم ِإلى بَِنيَن َوبـََناٍت تَِلُد َوال يَ ٤١. َجِميِع ُتُخوِمَك َوِبَزْيٍت ال َتدَّ
اَلَغرِيُب الِذي ِفي َوَسِطَك ٤٣. َجِميُع َأْشَجاِرَك َوأَْثَماِر َأْرِضَك يـَتَـَوالُه الصَّْرَصرُ ٤٢. السَّْبِي َيْذَهُبونَ 

ُهَو َيُكوُن رَْأسًا َوأَْنَت . ُهَو يـُْقِرُضَك َوأَْنَت ال تـُْقِرُضهُ ٤٤. َيْستَـْعِلي َعلْيَك ُمَتَصاِعدًا َوأَْنَت تـَْنَحطُّ ُمتَـَنازِالً 
 .َتُكوُن َذنَباً 

 
سبب جميع اللعنات، سواء المذكورة هنا أو ما ذكرت فى األصحاح السابق، هو  :۱٥ع

 .وهذه اللعنات هى تأديب لتعود باإلنسان إلى اهللا بالتوبة. عصيان كالم اهللا
 
حو اإلنسان سواء ، فيسعى الفشل ن)٣ع(هذه اللعنة عكس البركة المذكورة فى  :۱٦ع

 .المقيم فى المدينة أو القرية أى فى جميع األعمال
 
، فعوًضا عن البركة التى تزيد من ثمارك لتمأل )٥ع(وهى عكس ما جاء فى  :۱۷ع

 .السلة، والدقيق الوافر الذى يمأل المعجن، يسود الشح وقلة المحصول عوًضا عن الوفرة والشبع
 
تكون هناك بركة فى ذريتك أو فى مواليد بقرك  ، فال)٤ع(وهى عكس ما جاء فى  :۱۸ع

 .وغنمك، وتنزع البركة من محاصيل أرضك، فيقل الخير وتكون فى عوز وضيق
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، فبدًال من أن يبارك الرب أعمالك، تخفق فى كل )٦ع(وهى عكس ما جاء فى  :۱۹ع
 .ما تسعى إليه ويتبعك الفشل والخيبة حيثما ذهبت وفى أى مكان حللت

 
 .االنتهار والتوبيخ بعنف:  الزجر :۲۰ع

يفقدون سالمهم ويكونون مضطربين فى كل حياتهم ويغضب اهللا عليهم، باإلضافة إلى 
 .توبيخ الناس لهم، ويستمر هذا االضطراب حتى تنتهى حياتهم سريًعا لكثرة خطاياهم

 
يضربهم الرب باألوبئة التى تنتشر بينهم وتظل ممسكة بهم حتى تقضى على  :۲۱ع

 .فيمحى اسمهم من األرض التى يعطيها لهممعظمهم 
 
 :يعدد لهم الرب األمراض التى ستمسك بهم لتفنيهم وهى  :۲۲ع

 .مرض يصيب الرئة فى اإلنسان فيدمرها وهو شديد العدوى: السل 
 .وهى أنواع كثيرة ومن أعراضها المشتركة ارتفاع شديد لحرارة الجسم: الحمى 
 .عن اإلصابة ببعض الحميات الرعشة الشديدة الناتجة: البرداء 

وهو يصيب أجهزة متعددة من الجسم كاألعصاب والعضالت وينجم عنه : االلتهاب 
 .أمراض كثيرة مثل الروماتيزم وغيره

فى اإلنسان والحيوان . وهو ندرة الماء الالزم الحتياجات اإلنسان والحيوان والزرع: الجفاف 
 .ف المحاصيلقد يسبب الوفاة، وفى الزرع يسبب ذبوله وتل

الحر الشديد التى تجلبه الريح الساخنة، وقد يسبب موت البشر وتلف المزروعات : اللفح 
 .والثمار

 .الضعف الشديد وانحطاط القوى الجسمانية وفقدان النشاط والحيوية: الذبول 
 
صورة بالغية تصور الحر الالفح كأن السماء أصبحت من النحاس الذى يعكس  :۲۳ع

شدة وال يعطى منفًذا لمطر يخفف من شدة  الحر، وكأن األرض أصبحت حديًدا حرارة الشمس ب
غير صالحة النبات أى بذور، فكأن الطبيعة قد انقلبت ضد اإلنسان كرد على انقالب اإلنسان 

 .ضد اهللا
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بدًال من األمطار التى تروى الزرع، تحمل الرياح أتربة تهلكه وتجعل الهواء خانق  :۲٤ع
 .نحتى يهلك اإلنسا

 
، فبدًال من االنتصار على األعداء تلحقك الهزيمة )٧ع(وهى عكس ما جاء فى  :۲٥ع

ويتبدد جيشك إلى فرق مشتتة تبحث عن مخرج للفرار من أمام األعداء سعًيا للنجاة، فيتشتتون 
 .فى ممالك كثيرة ال يشعرون فيها باالطمئنان بل يكونون دائمى القلق واالضطراب

 
قتلى فى الحرب والموتى بسبب األوبئة واألمراض، تتناثر جثثهم وبسبب كثرة ال :۲٦ع

على األرض دون أن تجد من يدفنها، فتنهشها الجوارح والوحوش دون أن يصدها أو يطردها أحد 
 .النشغال البقية الباقية فى همومهم وأحزانهم والبالء الذى يحيط بهم

 
نتيجة ابتعادهم عنه، وهى يضيف هنا الرب مجموعة أخرى من األمراض تصيبهم  :۲۷ع

 :أمراض مزمنة وخطيرة تستعصى على الشفاء وهى 
وقد نسبت إلى . القرحة هى البثور والدمامل المتقيحة والخراريج: ) قرحة مصر(القرحة 

، التى ضرب بها الرب المصريين )الضربة السادسة(مصر ألنها كانت إحدى الضربات العشر 
 ).١٠: ٩خر(الخروج من مصر أيام موسى، لمنعهم لشعب اهللا من 

 .مرض مؤلم يصيب منطقة اإلخراج عند اإلنسان: البواسير 
 .طفح جلدى يشوه الجلد وينفر الناس: الجرب 
 .هى الهرش، ويحدث آالًما وضيًقا للمصاب به: الحكة 

 
نتيجة لكثرة المصائب التى تحيط بهم وحيرتهم مما يحدث لهم، يصابون بالجنون  :۲۸ع

هم بالطياشة وعدم االتزان، كما قد يصابون بالعمى نتيجة تشبع الجو بالجراثيم وتتسم تصرفات
الناتجة عن األتربة الملوثة، وليس فقط العمى الجسدى بل العمى العقلى والروحى فال يدرون 

 .كيف يتصرفون تجاه ما يواجههم فيعيشون حيارى تائهى الفكر واإلرادة
 
ح النهار أى نتيجة ارتباكهم وحيرتهم، يصبحون عاجزين عن الرؤية فى وض :۲۹ع

فيضلون عن الطريق الصحيح للتغلب على مشاكلهم حتى لو كان السبيل إلى ذلك واضح 
وظاهر، بل يسلكون فى طرق شتى تؤدى بهم إلى الفشل واإلحباط، ويتسلط عليهم األعداء فال 
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 من الناس وال من اهللا، يكونون إال مقهورين مذلين مظلومين، ال يجدون من يمد لهم يد العون ال
 .ألن الرب مخلصهم يستر وجهه عنهم من أجل خطاياهم وعدم توبتهم

 
 :هنا وصف لمظاهر االضطهاد التى سيعانى منها الشعب من األعداء وهى  :۳۰ع
 .يغزوك العدو المنتصر عليك وامرأتك التى خطبتها يأخذها لنفسه -١
 .ويقيم هو به ويحرمك منه البيت الذى تبنيه لتسكن فيه يستولى عليه العدو -٢
 .الكرم الذى غرسته ال تستمتع بثمره إذ ينهبه العدو وال تأخذ أنت منه شيًئا -٣
 
يستولى العدو أيًضا على مواشيكم وثيرانكم ويذبحونها أمام أعينكم وال يعطونكم  :۳۱ع

 يغتصبون حمارك فى حضورك وأنت ال تستطيع أن تفعل شيًئا السترداده. مما يذبحون شيًئا
 .منهم، يسوقون غنمك ويغنمونها ألنفسهم وال تستطيعون مقاومتهم

 
أوالدكم وبناتكم يصيرون أسرى لدى األعداء، فيأخذونهم إلى األسر تحت بصركم  :۳۲ع

وترونهم وهم يذهبون بهم، فتحزنون أشد الحزن مما تبصرون، وال تملكون سوى البكاء حتى 
نين دون أن يكون فى إمكانكم أن تفعلوا شيًئا تتعب عيونكم وتصيبكم الحسرة على ضياع الب

 .إلنقاذهم من أيدى األعداء
 
محاصيل زراعاتكم وكل ما تعبتم فيه من إنتاج أراضيكم ومن صنعة أياديكم يتمتع  :۳۳ع

به غيركم من الشعوب التى قهرتكم والتى لم تكن لكم بها أى صلة أو معرفة من قبل، فتصيرون 
 .ام حياتكممكسورين ومحطمين فى كل أي

 
ما سوف يحدث لك من مصائب وما ستشاهده عيونك من مظاهر القهر واإلذالل  :۳٤ع

 .لك ولبنيك سيطير عقلك فتصبح كالمجنون الذى يتخبط فى أفكاره وال يملك من أمر نفسه شيًئا
 
إذ يسمح ). ٢٢ع(وهذه ضربة أخرى من األمراض إضافة إلى ما سبق ذكره فى  :۳٥ع

بهم وسيقانهم القروح الشديدة التى ال يمكنهم الشفاء منها، حيث تنتشر فى الرب بأن تصيب رك
كل أجزاء أجسامهم فيصعب عليهم الجلوس أو الوقوف أو المشى ويتعذر أى نشاط جسمانى 

 .لهم
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تسير إلى األسر فتكون خاضًعا لشعب آخر لم تكن لك وال آلبائك به صلة من  :۳٦ع
اتهم الوثنية فتسجد آللهتهم صنعة األيادى والتى هى قبل، حيث يجبرونك على ممارسة عباد

وقد حدث . ليست سوى خشب وحجر، وحتى ملكك ورؤساؤك يصبحون ضعاف ويؤخذون للسبى
 .هذا فى السبى األشورى لمملكة إسرائيل ثم السبى البابلى لمملكة يهوذا

 
الذل  من شدة األهوال التى لحقت بك تنظر إليك الشعوب باستغراب ودهشة من :۳۷ع

وتكون المثال الذى . الذى أصبحت عليه بعد ما كان لك من سمو ورفعة وعلو شأن بين األمم
يشار إليه عند الحديث عن أقصى درجات الذل واالنحطاط، بل وتسخر منك الشعوب التى تكون 

 .أسيًرا لديهم ويستهزأون بك
 
لن تجنوا منها رغم تعبكم وجهدكم الكبير الذى تبذلونه فى زراعة حقولكم، ف :۳۸ع

 .المحاصيل ألن الرب سيسلط عليكم الجراد ليأكله
 
كذلك بالنسبة لما تغرسونه من أشجار الكروم، ال تجنون ثمارها وال تشربون من  :۳۹ع

 .خمرها ألن الرب سيسلط عليكم الدود ليأكلها
 
 ومع كثرة ما يتوفر لك من أشجار الزيتون فى أنحاء أرضك، ال يكون بإمكانك أن :٤۰ع

تستعمل شيًئا من زيته ألن الثمار ستصيبها اآلفات واألمراض قبل أن تنضج فتتبدد وتتلف 
 .وتسقط فى األرض

 
حتى بنوك وبناتك ال تفرح بوجودهم إلى جانبك إذ تحرم منهم ألن العدو سيأخذهم  :٤۱ع

 .أسرى إلى بالده بعيًدا عنك
 
النباتات فتهاجم  هو صرصار الغيط وأنواع من الحشرات تفسد: الصرصر  :٤۲ع

 .المحاصيل وتفسدها وال يحصد منها شيًئا
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بعد أن كان الغرباء فى أرضك يخضعون لتشريعاتك وأحكامك، بل كانوا يخدمونك  :٤۳ع
فى كثير من أعمال الزراعة وجلب الماء وقطع الحطب ورعاية المواشى واألغنام، يصبحون هم 

 .أقل شأًنا ممن كنتم فى السابق أسيادهم السادة، فيسودون عليكم، وأنتم تنحطون فتصيرون
 
فبعد أن كانوا يتمتعون بالوفرة المادية إذ كانوا ). ١٢ع(وهى عكس ما جاء فى  :٤٤ع

يقرضون الشعوب من حولهم، ينعكس األمر فيصبحون لشدة فقرهم فى حاجة إلى استجداء 
السادة بينما يصبح ويصير الغرباء هم . اآلخرين، فيصلون إلى أدنى درجات المذلة والهوان

 .شعب إسرائيل خاضًعا لهم
  ال تنجذب إلى لذة الخطية لئال تأتى عليك نتائجها الشريرة ويغضب عليك اهللا فتفقد البركات

 .التى تتمتع بها وتفقد سالمك وأبديتك بل تصير فى اضطراب وذل كثير
 
 ):٥۷-٤٥ع(هجوم األعداء عليهم البتعادهم عن هللا  )  ۳(

ي َعلْيَك َجِميُع َهِذِه اللَعَناِت َوتـَتَِّبُعَك َوُتْدرُِكَك َحتَّى تـَْهِلَك ألَنََّك لْم َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ َوتَْأتِ ٤٥
. فـََتُكوُن ِفيَك آيًَة َوُأْعُجوبًَة َوِفي َنْسِلَك ِإلى األََبدِ ٤٦. ِإلِهَك لَِتْحَفَظ َوَصايَاُه َوفـََراِئَضُه الِتي َأْوَصاَك ِبَها

َرِة ُكلِّ َشْيءٍ ٤٧ ُتْستَـْعَبُد َألْعَداِئَك الِذيَن ٤٨. ِمْن َأْجِل أَنََّك لْم تـَْعُبِد الرَّبَّ ِإلَهَك بَِفَرٍح َوِبِطيَبِة قَلٍب ِلَكثـْ
َحتَّى  فـََيْجَعُل نِيَر َحِديٍد َعلى ُعُنِقكَ . يـُْرِسُلُهُم الرَّبُّ َعلْيَك ِفي ُجوٍع َوَعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوِز ُكلِّ َشْيءٍ 

 َيْجِلُب الرَّبُّ َعلْيَك ُأمًَّة ِمْن بَِعيٍد ِمْن َأْقَصاِء اَألْرِض َكَما َيِطيُر النَّْسُر أُمًَّة ال تـَْفَهُم ِلَسانـََها٤٩. يـُْهِلَككَ 
ْيَخ َوال َتِحنُّ ِإلى الَولِد ٥٠ َتْأُكُل َثَمَرَة بـََهاِئمِ ٥١أُمًَّة َجاِفَيَة الَوْجِه ال تـََهاُب الشَّ َك َوَثَمَرَة َأْرِضَك َحتَّى فـَ

 . تـَْهِلَك َوال تـُْبِقي لَك َقْمحًا َوال َخْمرًا َوال زَْيتًا َوال نَِتاَج بـََقِرَك َوال ِإنَاَث َغَنِمَك َحتَّى تـُْفِنَيكَ 
َواِبَك َحتَّى تـَْهِبَط َأْسَواُرَك الشَّاِمَخُة الَحِصيَنُة الِتي أَنْ ٥٢ َت تَِثُق ِبَها ِفي ُكلِّ َوُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع أَبـْ

َواِبَك ِفي ُكلِّ َأْرِضَك الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهكَ . َأْرِضكَ  َتْأُكُل َثَمَرَة َبْطِنَك ٥٣. ُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع أَبـْ فـَ
الرَُّجُل ٥٤. يُِقَك ِبَها َعُدوُّكَ لْحَم بَِنيَك َوبـََناِتَك الِذيَن َأْعطَاَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي الِحَصاِر َوالضِّيَقِة الِتي ُيَضا

ُنُه َعلى َأِخيِه َواْمَرَأِة ِحْضِنِه َوبَِقيَِّة َأْوالِدِه الِذينَ  بَِأْن ٥٥يـُْبِقيِهْم  الُمتَـنَـعُِّم ِفيَك َوالُمتَـَرفُِّه ِجّدًا تـَْبَخُل َعيـْ
َق لُه َشْيٌء ِفي الِحَصاِر َوالضِّيَقِة الِتي ُيَضايُِقَك ِبَها يـُْعِطَي َأَحَدُهْم ِمْن لْحِم بَِنيِه الِذي يَْأُكُلُه ألَنَُّه لْم يـُبْ 

َواِبكَ  َوالَمْرَأُة الُمتَـنَـعَِّمُة ِفيَك َوالُمتَـَرفـَِّهُة الِتي لْم ُتَجرِّْب َأْن َتَضَع َأْسَفل َقَدِمَها ٥٦. َعُدوَُّك ِفي َجِميِع أَبـْ
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َنِتَها  َعلى اَألْرِض لِلتـَّنَـعُِّم َوالتـََّرفُِّه تـَْبَخلُ  نُـَها َعلى رَُجِل ِحْضِنَها َوَعلى اْبِنَها َوابـْ ِبَمِشيَمِتَها الَخارَِجِة ٥٧َعيـْ
َها َوبَِأْوالِدَها الِذيَن َتِلُدُهْم ألَنـََّها تَْأُكُلُهْم ِسّرًا ِفي َعَوِز ُكلِّ َشْيٍء ِفي الِحَصارِ  َوالضِّيَقِة الِتي  ِمْن بـَْيِن رِْجليـْ

َواِبكَ ُيَضايُِقَك ِبَها عَ   .ُدوَُّك ِفي أَبـْ

 
سبب كل هذه اللعنات السابقة هو عصيان كالم اهللا وتستمر هذه اللعنات حتى  :٤٥ع

 .ُتهِلك اإلنسان
 
ما يحل بكم من مصائب سيكون عبرًة وتحذيًرا لألجيال التالية وعالمة على شدة  :٤٦ع

. البر وعقاب الشريرغضب الرب على عصيانكم، وتأكيًدا لسلطانه القادر على رفع من يعمل 
 .بل أن األجيال التالية ستعانى من ميراث الحالة المؤلمة التى ولدوا أو نشأوا فيها

 
كل ما يصيبهم من لعنات هو نتيجة ألنهم لم يسروا بعبادة الرب ولم يقبلوا على  :٤۷ع

، تطبيق وصاياه إال عن غصب وتكلف، رغم ما أنعم به الرب عليهم من عطايا جعلتهم فى غنى
 .فبدًال من أن يشكروه عليها شغلتهم عنه وعن واجباتهم نحوه وعبادتهم له

  من المحزن حًقا أن اإلنسان حينما تكثر له النعم والخيرات كثيًرا ما ينشغل بها عن واجباته
نحو خالقه، فينحصر كل فكره فى كيفية الحفاظ عليها وزيادتها والتمتع بها على حساب 

من أن يذكر اهللا باعتباره الواهب الحقيقى لهذه النعم، ينشغل قلبه وفكره  وبدالً . عشرته مع اهللا
ليتنا ال ننسى أبًدا أن كل ما نحققه من نجاحات فى مختلف الميادين . فيما يملكه من مادة

 .هو من إحسانات اهللا لنا، فيزيد هذا من التصاقنا بالرب ونكثر من شكره على كل عطاياه
 
يعدد لهم الرب المتاعب التى سيسببها لهم ) ٥٧ع(عدد وحتى بدًءا من هذا ال :٤۸ع

فيعود الشعب إلى العبودية المريرة التى . األعداء إذا ما تخلى الرب عنهم النحرافهم عن عبادته
وبدًال من الوفرة التى . قاساها من قبل إذ يسلمهم الرب إلى أعدائهم فيستعبدونهم ويذلونهم

 .قاسون الجوع والعرى واالحتياج حتى إلى ضرورات الحياةيتمتعون بها فى أرض الموعد، ي
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مثلما (هؤالء األعداء يستخدمهم الرب فى تأديب شعبه، فيأتون من أماكن بعيدة  :٤۹ع
وينقضون عليهم بسرعة وضراوة ) حدث من البابليين واألشوريين والفرس والسلوقيين ثم الرومان

 .م أجنبية عنهم وال يعرفون لغتهاكما يفعل النسر حين ينقض على فريسته، وهم أم
 
هؤالء األعداء قساة القلوب فال يحترمون شيًخا وال يشفقون على الصبيان، بل  :٥۰ع

 .عنفاء يهلكون الكل
 
تستولى الشعوب الغازية على كل خيرات األرض، فتأكل ما تلده الحيوانات وما  :٥۱ع

أو الزيت أو نسل الحيوانات،  ينضج من ثمار األرض فال يبقى لهم شئ من القمح أو الخمر
 .فيقاسون من الجوع ويتعرضون للموت

 
يفرض الحصار على جميع مدنهم حتى تنهار القالع والحصون واألسوار التى  :٥۲ع

ولن تستثنى مدينة من مدنهم من هذا . كانوا مطمئنين من حصانتها وحمايتها لهم من الغزاة
 .الحصار فيسقطون فى أيدى أعدائهم

 
جة لشدة الحصار يعجزون عن توفير الحد األدنى من القوت الضرورى، فتعم نتي :٥۳ع

المجاعات ويشتد الجوع فيفقد الناس اإلحساس بأى عواطف إنسانية سامية كعاطفة األبوة 
 ).٣٠-٢٤: ٦مل٢(واألمومة، فيذبحون أبناءهم ليأكلوا لحومهم 

 
ون من الجوع، يذبح عندما يحاصر األعداء مدن شعب اهللا ويكادوا يموت :٥٥، ٥٤ع

الرجل المتنعم أحد أبنائه ليأكل لحمه ويبخل على زوجته وباقى أبنائه من أن يعطيهم شيًئا من 
 .هكذا تصل حالتهم إلى هذا الذل وقسوة القلب. لحم االبن المذبوح

 
هى جزء يتصل بالجنين وينقل الغذاء من األم إلى الجنين : المشيمة  :٥۷، ٥٦ع

 ". الخالص"ند الوالدة ويسمى فى اللغة الدارجة ويخرج مع المولود ع
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وأيًضا المرأة التى تعيش فى ترف إلى درجة أنها ال تدوس بقدمها على األرض لشدة ترفها، 
أى أنها كانت تحيا فى راحة كاملة ال تكلفها القيام بأى عمل، هى أيًضا إذ يشتد جوعها فى 

دة، كما تضطر أيًضا إلى ذبح أبنائها الحصار تضطر إلى أكل المشيمة التى تنزل فى الوال
وطبخهم وال ترضى أن يشاركها أحد فى أكلهم وال حتى زوجها أو أبناؤها اآلخرون الذين لم 

 .تذبحهم بعد
 

 ):٦۸-٥۸ع(الضربات والسبى )  ٤(

ْفِر لِتَـَهاَب َهَذا اِالْسَم ِإْن لْم َتْحِرْص لِتَـْعَمل ِبَجِميِع َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس الَمْكُتوبَِة ِفي َهَذا السِّ ٥٨
َضَربَاٍت َعِظيَمًة رَاِسَخًة . َيْجَعُل الرَّبُّ َضَربَاِتَك َوَضَربَاِت َنْسِلَك َعِجيَبةً ٥٩الَجِليل الَمْرُهوَب الرَّبَّ ِإلَهَك 

َها فـََتلَتِصُق ِبكَ  َويـَُردُّ َعلْيَك َجِميَع َأْدَواِء ِمْصَر الِتي َفزِْعتَ ٦٠. َوَأْمَراضًا َرِديَئًة ثَابَِتةً   . ِمنـْ
 . أَْيضًا ُكلُّ َمَرٍض وَُكلُّ َضْربٍَة لْم ُتْكَتْب ِفي ِسْفِر النَّاُموِس َهَذا ُيَسلِّطُُه الرَّبُّ َعلْيَك َحتَّى تـَْهلكَ ٦١
ُقوَن نـََفرًا قَِليًال ِعَوَض َما ُكْنُتْم َكُنُجوِم السََّماِء ِفي الَكثْـَرِة ألَنََّك لمْ ٦٢ َتبـْ . َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهكَ  فـَ
ُكْم وََكَما َفِرَح الرَّبُّ لُكْم لُِيْحِسَن ِإلْيُكْم َوُيَكثـِّرَُكْم َكَذِلَك يـَْفَرُح الرَّبُّ لُكْم لِيُـْفِنَيُكْم َويـُْهِلكَ ٦٣

َها لَِتْمَتِلَكَها ُدَك الرَّبُّ ِفي َجِميِع الشُُّعوِب ِمْن َويـُبَ ٦٤. فـَُتْسَتْأَصُلوَن ِمَن اَألْرِض الِتي أَْنَت َداِخٌل ِإليـْ دِّ
َها أَْنَت َوال آبَاُؤَك ِمْن َخَشٍب َوحَ   . َجرٍ َأْقَصاِء اَألْرِض ِإلى َأْقَصاِئَها َوتـَْعُبُد ُهَناَك آِلَهًة ُأْخَرى لْم تـَْعرِفـْ

ِطيَك الرَّبُّ ُهَناَك َقلبًا ُمْرَتِجفًا وََكالل َوِفي تِلَك اُألَمِم ال َتْطَمِئنُّ َوال َيُكوُن َقِ◌رَاٌر ِلَقَدِمَك َبل يـُعْ ٦٥
نَـْيِن َوُذبُول النـَّْفسِ  اَمَك َوتـَْرتَِعُب لْيًال َونـََهارًا َوال تَْأَمُن َعلى َحَياِتكَ ٦٦. الَعيـْ . َوَتُكوُن َحَياُتَك ُمَعلَقًة ُقدَّ

ِمِن اْرتَِعاِب قَلِبَك الِذي ! يَا لْيَتُه الصََّباحُ : ولُ َوِفي الَمَساِء تـَقُ ! يَا لْيَتُه الَمَساءُ : ِفي الصََّباِح تـَُقولُ ٦٧
نَـْيَك الِذي تـَْنظُرُ  َويـَُردَُّك الرَّبُّ ِإلى ِمْصَر ِفي ُسُفٍن ِفي الطَّرِيِق الِتي قُلُت لَك ٦٨. تـَْرتَِعُب َوِمْن َمْنَظِر َعيـْ

ُتَباُعوَن ُهَناَك َألْعَداِئَك َعِبيدًا َوإِ  َهِذِه َكِلَماُت الَعْهِد )١: ٢٩. »َماًء َولْيَس َمْن َيْشَتِريال تـَُعْد تـََراَها فـَ
َعُهْم الِذي َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َأْن يـَْقطََعُه َمَع بَِني ِإْسَرائِيل ِفي َأْرِض ُموآَب َفْضًال َعِن الَعْهِد الِذي َقطََعُه مَ 

 .ِفي ُحورِيبَ 
 
ام اسمه يجلب لعنات وضربات يؤكد هنا أن عصيان كالم اهللا وعدم احتر  :٥۹، ٥۸ع

 .كثيرة على شعبه وأمراض مهلكة
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 .جمع داء أى مرض: أدواء  :٦۰ع
يعود الرب من جديد فيضربهم بكل داء كان قد ضرب به المصريين حين عاقب فرعون 

فتصيبهم األمراض واألوبئة التى فزع وخاف منها شعب اهللا عندما رآها تلحق . وشعبه
 .سوف تالزمهم وتكون عديمة الشفاءبالمصريين، فهذه األمراض 

 
يجعلهم الرب يقعون فريسة ألمراض كثيرة، ليست فقط تلك المكتوبة فى هذا السفر  :٦۱ع

بل أيًضا العديد من األمراض األخرى التى لم تذكر هنا، فتعمل عملها فى أجسامهم حتى يموتوا 
 .من هول وفتك تلك األمراض بهم

 
فألنهم خالفوا . ثار نسلهم مشروًطا بحفظهم العهدكان وعد الرب آلبائهم بإك :٦۲ع

 .وصاياه، يرجع فينزع بركته عنهم فيعودون نفًرا قليًال وأمة ضئيلة العدد كما كانوا من قبل
 
 .كما كانت بركة الرب عظيمة لشعبه، هكذا أيًضا تكون ضرباته عظيمة إلهالكهم :٦۳ع
 
يعيشون بين الوثنيين الذين يجبرونهم ولغضب اهللا عليهم، يبددهم فى بالد العالم ف :٦٤ع

 .على عبادة األصنام المصنوعة من الحجر والخشب
 
 .ال يكون لك استقرار: ال يكون قرار لقدمك  :٦٥ع

 .ضعف البصر: كالل العينين 
 .الكآبة: ذبول النفس 

فى إقامتكم لدى األمم الغازية ال تشعرون براحة وال طمأنينة أو استقرار، بل تضعف 
م من كثرة البكاء والنحيب على ما سارت إليه أحوالكم وال تجدون أى لذة فى متع الحياة، أبصارك

 .فالكآبة والكرب يتملكان عليكم من جراء المصائب واألحزان
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وتكونون مهّددين بالموت فى أيَّة لحظة، فتحيون فى خوف ورعب غير آمنين على  :٦٦ع
 .حياتكم ال نهاًرا وال ليالً 

 
فمن . ن بالراحة فى أيَّة لحظة من حياتكم سواء فى النهار أو فى الليلال تشعرو  :٦۷ع

كثرة ما تعانونه خالل النهار من أخطار وأمراض، تتمنون أن ينقضى النهار سريًعا حتى يأتى 
الليل فتظنون أنه يريحكم، ولكن العكس يحدث إذ يأتى الليل بمصائب وويالت جديدة فتعودون 

 .هار ويكون أفضل حاًال، ولكن لألسف ستصير حياتكم كلها شقاءوتتمنون زواله ليأتى الن
 
أخيًرا ستجد إسرائيل نفسها مرة أخرى خاضعة لذل العبودية فى مصر بعد أن  :٦۸ع

أخرجهم الرب منها على يد موسى قائًال لهم أنهم لن يعودوا إلى العبودية من جديد، ولكن كان 
فهذا إنذار برجوعهم للعبودية . لم يحافظوا عليه هذا الوعد مشروًطا بطاعتهم للوصية وهو ما

وبأنهم سيحملون إلى مصر فى سفن كأسرى، حيث يعرضون للبيع كعبيد وال يقبل الناس من 
الشعوب األخرى على شرائهم ألنهم ال يصلحون فى نظرهم كعبيد لهزالهم وضعفهم من جراء ما 

 .عانوه من أمراض ومتاعب
 .انونه من آالم ومتاعب يصعب وصفهاهذه صورة رهيبة لذروة ما سيع

وقد حدث هذا عندما هاجمت مصر بالد اليهود وأسرت الملك يهوآحاز، وكذلك عندما هرب 
م ٧٠اليهود إلى مصر عند الغزو البابلى وتدمير أورشليم، وعند هجوم تيطس الرومانى عام 

 .وقتله لليهود أرسل بعضهم إلى مصر
 بمعونـة اهللا وعشـرته ثـم ملكـوت السـموات، وهـذا الجهـاد  ثابر فى جهادك ضـد الخطيـة فتتمتـع

مــريح ومغــرى أمــا اآلالم الناتجــة عــن الخطيــة فهــى فــوق الطاقــة ونتيجتهــا الهــالك فــى العــذاب 
 .األبدى
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ْشُرونَ  ِسُع َوالِْع ا  اَألَْصَحاُح التَّ
 عهـد الـرب

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(عمل هللا مع شعبه )  ۱(

ُتْم َشاَهْدُتْم َما فـََعل الرَّبُّ َأَماَم َأْعُيِنُكْم ِفي َأْرِض «٢: َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسَرائِيل َوقَال لُهمْ ١ أَنـْ
َناَك َوتِلَك اآليَاِت ٣ِبُكلِّ َأْرِضِه ِمْصَر بِِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِه وَ  التََّجاِرَب الَعِظيَمَة الِتي أَْبَصَرتْـَها َعيـْ

َولِكْن لْم يـُْعِطُكُم الرَّبُّ قَلبًا لِتَـْفَهُموا َوَأْعُينًا ِلُتْبِصُروا َوآَذانًا ِلَتْسَمُعوا ِإلى َهَذا ٤. َوالَعَجاِئَب الَعِظيَمةَ 
لْم ٦. ُكْم َأْربَِعيَن َسَنًة ِفي البَـرِّيَِّة لْم تـَْبل ثَِياُبُكْم َعلْيُكْم َونـَْعُلَك لْم تـَْبل َعلى رِْجِلكَ فـََقْد ِسْرُت بِ ٥. اليَـْومِ 

 َولمَّا ِجْئُتْم ِإلى َهَذا الَمَكانِ ٧. تَْأُكُلوا ُخْبزًا َولْم َتْشَربُوا َخْمرًا َوال ُمْسِكرًا لِتَـْعلُموا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ ِإلُهُكمْ 
َناَها ٨َخَرَج ِسيُحوُن َمِلُك َحْشُبوَن َوُعوُج َمِلُك بَاَشاَن لِِلَقائَِنا لِلَحْرِب َفَكسَّْرنَاُهَما  َوَأَخْذنَا َأْرَضُهَما َوَأْعطَيـْ

تَـْفِلُحوا ِفي ُكلِّ َما فَاْحَفُظوا َكِلَماِت َهَذا الَعْهِد َواْعَمُلوا ِبَها لِ ٩. َنِصيبًا ِلَرُأوبـَْيَن َوَجاَد َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى
 .تـَْفَعُلونَ 
 
ذكَّر موسى الشعب بالضربات العشر التى ضرب بها اهللا فرعون ليخلصهم من  :۳-۱ع
 .وقد شاهدها بعضهم وهو طفل والبعض اآلخر سمعها بالتأكيد من آبائهم. عبوديته
 
 يتأسف موسى لعدم إيمان الشعب بقوة اهللا وخضوعهم له، فرفضوا دخول أرض :٤ع

 .الميعاد وتاهوا فى البرية أربعين سنة حتى مات الرافضون

  اهللا يريد أن يكشف لك حكمته ويرشدك فى كل طرقك إن كنت تحبه وتقبل على الصالة
وقراءة الكتاب المقدس وتثبت فى كنيسته، فال تهمله حتى ال يتخلى عنك فتفقد إحساسك 

 .وفهمك
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ى البرية، إذ حافظ على ثيابهم ونعالهم مدة صنع اهللا معهم معجزة فى رعايته لهم ف :٥ع
سنة، فليس من الطبيعى أن تتحمل الثياب أو النعال هذه المدة الطويلة ولكنها بركة اهللا  ٤٠

 ).٤: ٨ص(
 
طوال مدة التيه فى البرية، لم يأكلوا خبًزا، وهو الطعام األساسى والضرورى للحياة  :٦ع

ن فيه تقوية للجسد، بل اقتصر طعامهم على المن الجسدية، ولم يشربوا الخمر الذى يظنون أ
وشرابهم على الماء الذى خرج من الصخرة، ورغم ذلك حافظ اهللا على صحتهم لكى يعلموا أنه 

 .هو وحده واهب الحياة والقوة
 
يعود موسى فيذكرهم بانتصاراتهم على كل من سيحون ملك حشبون وعوج ملك  :۸، ۷ع

م التى استوطن بها سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط باشان وكيف استولوا على أراضيه
وكان الفضل فى هذا ليس منهم ولكن من الرب الذى وهب لهم هذا النصر وأعانهم على . منسى

 .أعدائهم
 
يوصيهم موسى بحفظ كلمات العهد والعمل بها وأال يخونوا عهد الرب الذى قطعه  :۹ع

 .اهللا وشريعتهمعهم لكى ينجحوا فى طرقهم أى يتمسكوا بوصايا 

 
 ):۱٥-۱۰ع(تجديد العهد )  ۲(

ُتْم َواِقُفوَن اليَـْوَم َجِميُعُكْم َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم ُرَؤَساؤُُكْم َأْسَباُطُكْم ُشُيوُخُكْم َوُعَرفَاؤُُكْم وَ «١٠ ُكلُّ أَنـْ
ِط َمَحلِتُكْم ِممَّْن َيْحَتِطُب َحطََبُكْم ِإلى َمْن َوَأْطَفاُلُكْم َوِنَساؤُُكْم َوَغرِيُبُكُم الِذي ِفي َوسَ ١١رَِجاِل ِإْسَرائِيل 

 لَِتْدُخل ِفي َعْهِد الرَّبِّ ِإلِهَك َوَقَسِمِه الِذي يـَْقطَُعُه الرَّبُّ ِإلُهَك َمَعَك اليَـْوَم ١٢َيْسَتِقي َماءَُكْم 
ْوَم لِنَـْفِسِه َشْعبًا َوُهَو َيُكوُن لَك ِإلهًا َكَما قَال١٣ َراِهيَم َوِإْسَحاَق  لُِيِقيَمَك اليـَ لَك وََكَما َحلَف ِآلبَاِئَك ِإبـْ
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َبل َمَع الِذي ُهَو ُهَنا َمَعَنا َواِقفًا ١٥َولْيَس َمَعُكْم َوْحدَُكْم َأْقَطُع أَنَا َهَذا الَعْهَد َوَهَذا الَقَسَم ١٤. َويـَْعُقوبَ 
 .ا اليَـْومَ اليَـْوَم َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَنا َوَمَع الِذي لْيَس ُهَنا َمَعنَ 

 
 :وقف الشعب كله ليقطع العهد مع اهللا ويشمل  :۱۲-۱۰ع
السبعون شيًخا والقضاة ورؤساء األسباط ورؤساء األلوف والمئات : رؤساكم  -١

 .والخماسين والعشرات و رؤساء العشائر
 .عامة الشعب فى جميع األسباط: أسباطكم  -٢

 .كبار السن: شيوخكم  -٣

 .القادة المدنيون: عرفاؤكم  -٤

 .الذكور البالغون: إسرائيل  رجال -٥

 .سنة ٢٠َمن عمرهم أقل من : األطفال  -٦

 .فالمرأة لها نصيب فى بركات العهد مثل الرجل: نساؤكم  -٧

أسرى الحرب أو العبيد من أى شعوب أخرى أو المنضمين لهم من الشعوب : غرباؤكم  -٨
 .األخرى

 .فاهللا يريد أن يقطع عهده مع جميع فئات الشعب ألنه أب للكل
ا دعا اهللا األطفال فى العهد القديم للتمتع بامتيازات العهد رغم عدم إدراكهم، كذلك وكم

فكنيسة العهد الجديد تمنح أطفالها امتيازات عهد النعمة المتمثلة فى األسرار المقدسة مثل سر 
 .إلخ... العماد وسر التثبيت وسر التناول 

 
ه مع آبائهم إبراهيم وٕاسحق هنا يجّدد اهللا عهده مع شعبه والذى سبق وقطع :۱۳ع

 .ويعقوب، فيكونون شعبه ويسمون باسمه وهو يكون لهم إلًها يرعاهم فى كل حياتهم
 
يشمل العهد جميع فئات الشعب بكل أفراده، سواء المتواجدين فى المكان أو  :۱٥، ۱٤ع

ل اآلتية المتغيبون ألعذار مرضية أو لكبر السن، بل أيًضا ليس الجيل الحالى فقط ولكن األجيا
 .أيًضا، أى جميع المؤمنين الحاليين والالحقين
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  اهللا يحبك ويريد أن تكون له ابًنا فلست ضائًعا بين الماليين ولكن لك مكان فى قلب اهللا ال

 .فانتهز فرصتك وتعهد أن تحيا معه وتثبت فى كنيسته. يمأله غيرك

 
 ):۲۹-۱٦ع(عبادة األوثان وعقوبتها )  ۳(

ُتْم َكْيَف َأَقْمَنا ِفي َأْرِض ِمْصَر؛ وََكْيَف اْجتَـْزنَا ِفي َوَسِط األَُمِم الِذيَن َمَرْرُتْم ِبِهْم؛ ألَنَُّكْم قَ (١٦ ْد َعَرفـْ
ُتْم َأْرَجاَسُهْم َوَأْصَناَمُهُم الِتي ِعْنَدُهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِفضٍَّة َوَذَهبٍ ١٧ ِلَئال َيُكوَن ِفيُكْم رَُجٌل ١٨) َورَأَيـْ
ْوَم ُمْنَصِرٌف َعِن الرَّبِّ ِإلِهَنا ِلَكْي َيْذَهَب لِيَـْعُبَد آِلَهَة تِ  َأوِ  ِلَئال . لَك األَُممِ اْمَرَأٌة َأْو َعِشيَرٌة َأْو ِسْبٌط َقلُبُه اليـَ

َباِرُك نـَْفَسُه ِفي قَلِبِه فـََيُكوُن َمَتى َسِمَع َكالَم َهِذِه اللْعَنِة يُـ ١٩. َيُكوَن ِفيُكْم َأْصٌل يـُْثِمُر َعلَقمًا َوَأْفَسْنِتيناً 
ِمْثُل َهذا ال َيَشاُء ٢٠. فـَيَـْفَنى الرَّيَّاُن َمَع الَعْطَشانِ  -َيُكوُن ِلي َسالٌم َوِإْن ِسْرُت بَِتَصلُِّب قَلِبي : َويـَُقولُ 

َرتُُه َعلى َذِلَك الرَّ  ُجِل فـََتِحلُّ َعلْيِه ُكلُّ اللَعَناِت الرَّبُّ َأْن يـَْرُفَق ِبِه َبل يَُدخُِّن ِحيَنِئٍذ َغَضُب الرَّبِّ َوَغيـْ
َويـُْفِرزُُه الرَّبُّ ِللشَّرِّ ِمْن َجِميِع ٢١. الَمْكُتوبَِة ِفي َهَذا الِكَتاِب َوَيْمُحو الرَّبُّ اْسَمُه ِمْن َتْحِت السََّماءِ 

فـَيَـُقوُل الِجيُل اَألِخيُر ٢٢. لشَّرِيَعِة َهَذاَأْسَباِط ِإْسَرائِيل َحَسَب َجِميِع لَعَناِت الَعْهِد الَمْكُتوبَِة ِفي ِكَتاِب ا
ْرِض بـَُنوُكُم الِذيَن يـَُقوُموَن بـَْعدَُكْم َواَألْجَنِبيُّ الِذي يَْأِتي ِمْن َأْرٍض بَِعيَدٍة ِحيَن يـَُروَن َضَربَاِت تِلَك األَ 

َأْرِضَها َحرِيٌق ال تـُْزرَُع َوال تـُْنِبُت َوال َيْطُلُع ِفيَها ِكْبرِيٌت َوِملٌح ُكلُّ ٢٣ -َوَأْمَراَضَها الِتي يُْمِرُضَها ِبَها الرَّبُّ 
َويـَُقوُل َجِميُع ٢٤. ُعْشٌب َما َكاْنِقالِب َسُدوَم َوَعُمورََة َوَأْدَمَة َوَصُبويِيَم الِتي َقلبَـَها الرَّبُّ ِبَغَضِبِه َوَسَخِطهِ 

 ِض؟ ِلَماَذا ُحُموُّ َهَذا الَغَضِب الَعِظيِم؟ ِلَماَذا فـََعل الرَّبُّ َهَكَذا ِبَهِذِه اَألرْ : األَُممِ 
 ألَنـَُّهْم تـَرَُكوا َعْهَد الرَّبِّ ِإلِه آبَائِِهِم الِذي َقطََعُه َمَعُهْم ِحيَن َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر : فـَيَـُقوُلونَ ٢٥
فَاْشتَـَعل َغَضُب ٢٧. وَها َوال ُقِسَمْت لُهمْ آِلَهًة لْم يـَْعرِفُ . َوَذَهُبوا َوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَسَجُدوا لَها٢٦

َها ُكل اللَعَناِت الَمْكُتوبَِة ِفي َهَذا السِّْفرِ  َواْسَتْأَصلُهُم الرَّبُّ ٢٨. الرَّبِّ َعلى تِلَك اَألْرِض َحتَّى َجلَب َعليـْ
السََّراِئُر لِلرَّبِّ ٢٩. َرى َكَما ِفي َهَذا اليَـْومِ ِمْن َأْرِضِهْم بَِغَضٍب َوَسَخٍط َوَغْيٍظ َعِظيٍم َوأَلَقاُهْم ِإلى َأْرٍض ُأخْ 

 .»ِإلِهَنا َوالُمْعلَناُت لَنا َوِلَبِنيَنا ِإلى األََبِد لِنَـْعَمل ِبَجِميِع َكِلَماِت َهِذِه الشَّرِيَعةِ 
 
يعود موسى بذاكرة الشعب إلى ما شاهدوه بأنفسهم خالل فترة إقامتهم بأرض  :۱۷، ۱٦ع

هم فى وسط الشعوب األممية األخرى بعد خروجهم من مصر فى طريقهم مصر، وخالل مرور 
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إلى أرض الميعاد واجتيازهم مناطق مختلفة تقطنها شعوب وثنية، وما رأوه من عادات وممارسات 
 .مكروهة واألصنام المصنوعة باأليادى من خشب وحجر ومعادن

 
 .نبات مر: العلقم  :۱۸ع

 .مرارة كما أنه سامنبات عصيره فى غاية ال: االفسنتين 
 .شخص أو جماعة منحرفة ينتج عنها كالم مضلّ : أصل 

الرب يحذرهم لئال يسقط فرد منهم أو جماعة ما فى عبادة األصنام، فينصرف هو أو 
فيكون سبب عثرة آلخرين يحذون حذوه ويتسبب . الجماعة عن االرتباط بالرب لعبادة آلهة األمم

 .ر الشديد الذى ينشر المرارة فى أفواه الكثيرين إذا تذوقوهفى إسقاط نفوس عديدة، فيكون كالم
 
 .يبّرر نفسه: يتبرك فى قلبه  :۱۹ع

هذا الشخص أو الجماعة المنحرفة التى تجلب الشر على نفسها وعلى بقية الشعب، متى 
تليت فى مسامعه اللعنة التى أقسم الرب بإنزالها على خائنى عهده، ال يبالى بما يأتى به من 

ر بل يستحسن أعماله مصًرا على التصرف حسب أهوائه، غير مبالى بإنذارات الرب قائًال شرو 
هذا الشخص المعاند ". سأكون آمًنا حتى لو أصررت على االستمرار فى سلوكى هذا"فى نفسه 

يعمل على انتشار الشر بين الناس فيقع غضب الرب على الجميع، المستهترين والبسطاء، الذين 
 .شخص المنحرف وأغواهم على السلوك فى الشرأضلهم هذا ال

والريان . أن يفنى األخضر واليابس على حد سواء" إفناء الريان مع العطشان"والمقصود بـ 
. هو الذى ارتكب آثام كثيرة حتى كفايته كما يكتفى الريان بعد أن يشرب كفايته من الماء

 .ص الشرير حتى أهلكه وهلك معهوالعطشان هو الممتنع عن اآلثام ولكنه ُأغَوى بفعل الشخ
 

لن يشفق الرب على هذا الشخص المعاند المصّر على عبادة األوثان، بل يعاقبه  :۲۰ع
بغضب شديد كالنار التى تحرقه فيخرج منها دخان، أى أن اهللا سيهلكه ويلقى فى العذاب والنار 

 .حو ذكره من األرضاألبدية، وبهذا تحل عليه اللعنات التى بكتاب العهد ويبيده الرب ويم
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 .يخصه بالشر: يفرزه للشر  :۲۱ع
يخصه الرب بجميع الضربات والويالت التى جاءت فى اللعنات المذكورة فى هذا السفر 

 .فتحل عليه المصائب والباليا
 
أبناؤكم فى األجيال القادمة واألجانب الذين يأتون إلى أرضكم من األقطار البعيدة  :۲۲ع

ئيل من ضربات وأمراض سمح الرب أن تأتى عليهم وهى المذكورة فى يرون ما حل بأرض إسرا
 .األعداد التالية

 
: ١٤تك(قرى صـغيـرة محيطة بسـدوم وعمورة واحترقت معهما : أدمـة وصبوييم  :۲۳ع

 ).١٩، تك٢، ١
يصيب الدمار كل أرضها فتصبح غير صالحة للزراعة، فتتغطى األرض الجيدة والتى 

 بالكبريت والملح وبقايا الحريق، تماًما كما حدث لسدوم وعمورة وأدمة كانت تفيض لبًنا وعسالً 
 .وصبوييم
 
تتساءل الشعوب األخرى باندهاش حين ترى الخراب الذى حل بأرض إسرائيل،  :۲٤ع

 .عن سبب اشتعال غضب الرب عليهم بهذا المقدار العظيم
 
انتهم لعهدهم مع الرب وتكون اإلجابة على هذا التساؤل أن السبب فى ذلك هو خي :۲٥ع

 .إله آبائهم، العهد الذى أبرموه معه بعد أن أخرجهم من أرض عبوديتهم، مصر
 
 .لم يسمح اهللا بها بل هى آلهة غريبة عنهم: وال ُقِسَمت لهم  :۲٦ع

خيانتهم للرب تمثلت فى انحرافهم عن عبادته وذهابهم لعبادة آلهة أخرى غريبة عنهم وعن 
أن يعبدوها فهى ليست آلهتهم وٕانما هى آلهة شعوب وأمم وثنية ال تعرف آبائهم ليس من شأنهم 

 .اإلله الحقيقى مثلما عرفوه واختبروه هم
 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٥٢γ 

غضب الرب عليهم بشدة وجلب عليهم اللعنات التى قطعها معهم فى عهد قبل  :۲۷ع
 .دخولهم أرض كنعان وهى المذكورة فى هذا السفر

 
لشديد على سلوكهم، انتزعهم من أرض ومن شدة غضب الرب عليهم وسخطه ا :۲۸ع

الموعد وأخلى األرض المقدسة منهم ألنهم فقدوا استحقاقهم لها بزيغانهم عنه، وشّتتهم فى أراضى 
 .أخرى غريبة عنهم فتبددوا وتشتتوا فى أنحاء العالم

يعنى اليوم الذى سيشاهد فيه األجانب ما حلَّ من خراب " كما فى هذا اليوم"وقوله 
 .باألرض
 
 .حكمة اهللا الخفية التى ال يستطيع البشر فهمها مهما زادت اكتشافاتهم: السرائر  :۲۹ع

 .شرائع اهللا وتعاليمه وكل ما يكشفه لعقولنا: المعلنات 
يوصى موسى شعبه بالتمسك بوصايا اهللا وشرائعه المعلنة لهم وال ينزعجوا من أجل وجود 

 .ستيعاب كل حكمة اهللا بعقولهم المحدودةأسرار إلهية ال يفهمونها ألنهم لن يستطيعوا ا

  أطع وصايا اهللا وال تقلق من أجل المستقبل أو أى أمور غامضة ال تفهمها ولكن أطلب فقط
 .معونته ورعايته فهو أبوك الذى يرشدك فى كل ما تحتاج إليه



 اَألَْصَحاُح الثَّالَُثونَ  

γ٥٥٣γ 

 

 اَألَْصَحاُح الثَّالَُثونَ 
 بركات التوبة وحفظ الوصايا

Rη Ε η 
 

 ):۱۰-۱ع(بركات التوبة )  ۱(

اَمَك فَِإْن َرَدْدَت ِفي قَل«١ ِبَك َوَمَتى أََتْت َعلْيَك ُكلُّ َهِذِه األُُموِر البَـرََكُة َواللْعَنُة اللَتاِن َجَعلتُـُهَما ُقدَّ
َورََجْعَت ِإلى الرَّبِّ ِإلِهَك َوَسِمْعَت ِلَصْوتِِه َحَسَب ُكلِّ ٢َدَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلْيِهْم بـَْيَن َجِميِع األَُمِم الِذيَن َطرَ 

َيَك َويـَْرَحُمَك َويـَُعوُد ٣َما أَنَا ُأوِصيَك بِِه اليَـْوَم أَْنَت َوبـَُنوَك ِبُكلِّ َقلِبَك َوِبُكلِّ نـَْفِسَك  يـَُردُّ الرَّبُّ ِإلُهَك َسبـْ
َدَك ِإلْيِهِم الرَّبُّ ِإلُهكَ  فـََيْجَمُعكَ  َدَك ِإلى َأْقَصاِء ٤. ِمْن َجِميِع الشُُّعوِب الِذيَن َبدَّ ِإْن َيُكْن َقْد َبدَّ

َويَْأِتي ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلى اَألْرِض الِتي ٥. السََّماَواِت َفِمْن ُهَناَك َيْجَمُعَك الرَّبُّ ِإلُهَك َوِمْن ُهَناَك يَْأُخُذكَ 
َتْمَتِلُكَها َوُيْحِسُن ِإلْيَك َوُيَكثـُِّرَك َأْكثـََر ِمْن آبَاِئكَ اْمتَ  َوَيْخِتُن الرَّبُّ ِإلُهَك َقلَبَك َوقَلَب ٦. لَكَها آبَاُؤَك فـَ

ُكل َهِذِه   َوَيْجَعُل الرَّبُّ ِإلُهكَ ٧. َنْسِلَك ِلَكْي ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقلِبَك َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك لَِتْحَيا
ُعوُد َتْسَمُع ِلَصْوِت الرَّبِّ َوتـَْعَمُل ٨. اللَعَناِت َعلى َأْعَداِئَك َوَعلى ُمْبِغِضيَك الِذيَن َطَرُدوكَ  َوَأمَّا أَْنَت فـَتـَ

ِدَك ِفي َثَمَرِة َبْطِنَك فـََيزِيُدَك الرَّبُّ ِإلُهَك َخْيرًا ِفي ُكلِّ َعَمِل يَ ٩ِبَجِميِع َوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم 
ِإَذا َسِمْعَت ١٠َألنَّ الرَّبَّ يـَْرِجُع لِيَـْفَرَح لَك بِالَخْيِر َكَما َفِرَح ِآلبَاِئَك . َوَثَمَرِة بـََهاِئِمَك َوَثَمَرِة َأْرِضكَ 

ِإَذا رََجْعَت ِإلى الرَّبِّ . رِيَعِة َهَذاِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَصايَاُه َوفـََراِئَضُه الَمْكُتوبََة ِفي ِسْفِر الشَّ 
 .ِإلِهَك ِبُكلِّ َقلِبَك َوِبُكلِّ نـَْفِسكَ 

 
إذا اختبرت بركات اهللا عندما أطعت وصاياه ولكن سقطت بعد هذا فى خطايا  :۲، ۱ع

وأتت عليك اللعنات، فيمكنك الرجوع إلى اهللا بالتوبة فيسامحك ويعطيك البركات المذكورة فى 
 ).١٠-٣ع(لتالية من اآليات ا

 .وهكذا تظهر مراحم اهللا الذى يعطى رجاًء ألوالده مهما أخطأوا



ْثنَِيةِ  ِسفُْر    التَّ

γ٥٥٤γ 

ومن المفيد لإلنسان إذا سقط وأتت عليه المصائب أن يتذكر البركات التى كان يتمتع بها 
 ).١٧: ١٥لو(عندما كان مطيًعا هللا ليستعيدها بالتوبة كما فعل االبن الضال 

 
عد األماكن على األرض التى عندما ينظر إليها اإلنسان أب: أقصاء السموات  :٤، ۳ع

 .يرى السماء وكأنها تلتقى باألرض
البركة األولى للشعب التائب الذى استعبده األعداء وسباه وبدده فى بالد العالم أن يجمعه 
اهللا بمراحمه ويعيده إلى وطنه كما حدث فى الرجوع من السبى على يد زُربابل وعزرا ونحميا، 

 .الشرير إذا عاد قلبه إلى اهللا بالتوبة يعيد إليه حريته وكرامتهألن 
 
يعيد اهللا الشعب إلى أرض آبائه ويكثره أكثر مما كان أيام عزه، فبركات اهللا للتائبين  :٥ع

 .تفوق كل بركة وهذه هى البركة الثانية
 
بل ختان البركة الثالثة هى رجوع اإلنسان للعهد مع اهللا، ليس فقط بختان الجسد  :٦ع

والختان فى العهد القديم يرمز للمعمودية التى هى تجديد لطبيعة . القلب أى تخصيصه لمحبة اهللا
 ).١٢، ١١: ٢كو(اإلنسان ليحيا مع اهللا 

 
فإن كان . يحول الرب اللعنات إلى أعدائك الذين طردوك من األرض وضايقوك :۷ع

عب ينزع اهللا عنه نير الذين استعبدوه الرب قد استخدمهم كعصا تأديب لشعبه، ولكن إذ يتوب الش
 .بل ويضايقهم كما ضايقوا شعبه، فيعتز شعب اهللا ويضعف األعداء، هذه هى البركة الرابعة

 
يقبل الرب توبتهم إذ يعودوا فيسمعوا صوته ويسلكوا حسب فرائضه وأحكامه ويحيوا  :۸ع

 .حياة الطاعة، وهذه هى البركة الخامسة
 
يغمرهم بالخيرات فينجحوا فى كل عمل تمتد إليه أيديهم، ويبارك تكثر بركات الرب و  :۹ع

وٕاذ يرجع الرب عن غضبه، . نسلهم ونتاج مواشيهم وأغنامهم ومحاصيل أرضهم وثمار أشجارهم



 اَألَْصَحاُح الثَّالَُثونَ  

γ٥٥٥γ 

يفرح لخيرهم ورخائهم كما سبق وفرح برخاء آبائهم حين كانوا خاضعين لطاعته وعاملين 
 .بوصاياه، وهذه هى البركة السادسة

 
 .سفر التثنية الذى كان موسى يسلمه لهم: سفر الشريعة  :۱۰ع

الخيرات والبركات مشروطة بالعودة إلى اهللا والتوبة وطاعة الوصايا المذكورة فى سفر 
 .الشريعة

يهوة "ويالحظ أنه عندما تكلم فى األصحاح السابق عن عقاب األشرار ذكر اهللا باسم 
أى اهللا الخاص بك " الرب إلهك"األصحاح فيذكره باسم  أى اهللا الكائن والعادل، أما فى هذا" الرب

 .الذى يحبك فيعطيك بركات كثيرة عندما تتوب وترجع إليه
  ال تتضايق من نتائج خطاياك وسقوطك المتكرر، بل قم سريًعا واثًقا أن بركات التوبة أكثر

 .مما تتخيل ألن اهللا يحبك ويريد خالصك
 
 ):۱٤-۱۱ع(سهولة الوصيــة )  ۲(

ْوَم لْيَسْت َعِسَرًة َعلْيَك َوال بَِعيَدًة ِمْنكَ «١١ لْيَسْت ِهَي ١٢. ِإنَّ َهِذِه الَوِصيََّة الِتي ُأوِصيَك ِبَها اليـَ
َماِء َحتَّى تـَُقول  ِهَي َوال١٣َمْن َيْصَعُد َألْجِلَنا ِإلى السََّماِء َويَْأُخُذَها لَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّاَها لِنَـْعَمل ِبَها؟ : ِفي السَّ

َبِل الَكِلَمُة ١٤َمْن يـَْعبُـُر َألْجِلَنا الَبْحَر َويَْأُخُذَها لَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّاَها ِلنَـْعَمل ِبَها؟ : ِفي َعْبِر الَبْحِر َحتَّى تـَُقول
 .َقرِيَبٌة ِمْنَك ِجّداً ِفي َفِمَك َوِفي َقلِبَك لِتَـْعَمل ِبَها

 
ى استطاعتهم أن يطبقوها فى حياتهم طالما الوصية ليست صعبة أو ثقيلة بل ف :۱۱ع

 .كان لديهم استعداد لقبولها، فالنعمة تعمل وتسند اإلنسان وتساعده على طاعة الوصية
 
الواجبات المطلوبة من شعب إسرائيل نحو اهللا ليست مخيفة فى مكان  :۱۳، ۱۲ع

تيهم بها، وال يصعب الوصول إليه، فهى ليست فى السماء حتى يبحث عمن يصعد إلى هناك ليؤ 
 .تتطلب عبور بحار ومحيطات للحصول عليها وٕاحضارها إليهم لتتلى على مسامعهم ويعملوا بها

وٕان كان اهللا فى العهد القديم قد أعطى وصية واضحة ومفهومة لشعبه لينفذوها، ففى العهد 
 .الجديد أصبحت الوصية أكثر وضوًحا بتجسد المسيح الذى نفذ الوصية وعاش كمثال لنا



ْثنَِيةِ  ِسفُْر    التَّ

γ٥٥٦γ 

أوصل الرب كلمته لإلنسان، فهو الذى اقترب بها إليه ووضعها فى فمه ليرددها  :۱٤ع
لنفسه وليعلم بها اآلخرين وليحفظها فى قلبه للتأمل فيها والعمل بها فتكون المرشد له فى كل 

ليؤكد أهمية االتكال على اهللا ) ١٠-٥: ١٠رو(وقد اقتبس بولس الرسول هذه األعداد فى . طرقه
 .بكالمه والعمل به واإليمان

 اهتم بقراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه كل يوم لتطبقه فى حياتك فتحيا فى سالم. 
 
 ):۲۰-۱٥ع(الخير أو الشر )  ۳(

َر َوالَمْوَت َوالشَّرَّ . اُْنظُرْ «١٥ اَمَك الَحَياَة َوالَخيـْ ْوَم ُقدَّ ْوَم َأنْ ١٦َقْد َجَعلُت اليـَ  ِبَما أَنِّي َأْوَصْيُتَك اليـَ
ارَِكَك الرَّبُّ ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُلَك ِفي ُطُرِقِه َوَتْحَفَظ َوَصايَاُه َوفـََراِئَضُه َوَأْحَكاَمُه لَِتْحَيا َوتـَْنُمَو َويـُبَ 

َها لَِتْمَتِلَكَها ل َغَوْيَت فَِإِن اْنَصَرَف قَلُبَك َولْم َتْسَمْع بَ ١٧. ِإلُهَك ِفي اَألْرِض الِتي أَْنَت َداِخٌل ِإليـْ
ال ُتِطيُل األَيَّاَم َعلى . فَِإنِّي أُْنِبُئُكُم اليَـْوَم أَنَُّكْم ال َمَحالَة تـَْهِلُكونَ ١٨َوَسَجْدَت ِآلِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبْدتـََها 

َقْد َجَعلُت . َماَء َواَألْرضَ ُأْشِهُد َعلْيُكُم اليَـْوَم السَّ ١٩. اَألْرِض الِتي أَْنَت َعاِبٌر اُألْرُدنَّ لَِتْدُخلَها َوَتْمَتِلَكَها
اَمَك الَحَياَة َوالَمْوتَ  ِإْذ ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ٢٠فَاْخَتِر الَحَياَة لَِتْحَيا أَْنَت َوَنْسُلَك . البَـرََكَة َواللْعَنةَ . ُقدَّ

َك ِلَتْسُكَن َعلى اَألْرِض الِتي َحلَف الرَّبُّ َوَتْسَمُع ِلَصْوتِِه َوتَلَتِصُق ِبِه ألَنَُّه ُهَو َحَياُتَك َوالِذي ُيِطيُل أَيَّامَ 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َأْن يـُْعِطيَـُهْم ِإيَّاَها  .»ِآلبَاِئَك ِإبـْ

 
طريق الخير الذى يصل : اإلنسان مخير بين طريقين . تفهموا جيًدا ما أقوله لكم :۱٥ع

ان حر اإلرادة وله أن يختار بين فاإلنس. به إلى الحياة، وطريق الشر المؤدى إلى الموت
 .الطريقين

الحياة هنا هى الحياة األرضية المفرحة وأيًضا الحياة األبدية السعيدة، والموت هو الموت 
 .المادى وأيًضا الموت الروحى والهالك األبدى

 
أعطى الرب شعبه كل الوصايا الكفيلة بأن تؤدى به إلى حياة أرضية وأبدية  :۱٦ع
هذه الوصايا فى أن يحب الرب من كل قلبه وأن يسلك فى طرقه ويحفظ وتتلخص . سعيدة

وصاياه وفرائضه وأحكامه، بهذا يحيا وينمو فى النعمة ويثمر وينعم ببركات الرب فى األرض 



 اَألَْصَحاُح الثَّالَُثونَ  

γ٥٥٧γ 

: ١٠لو(وهذا هو ملخص الوصايا العشر كما أعلن المسيح بنفسه . التى هو داخل إليها ليمتلكها
٢٧.( 

 
تعدتم بقلوبكم عنى ولم تسمعوا لصوتى، بل ضللتم وسرتم وراء والعكس إن اب :۱۸، ۱۷ع

 . آلهة أخرى خالف الرب إلهكم لتسجدوا لها، فبدون شك يكون هالككم محقًقا وتبيدوا
كذلك أؤكد لكم أنكم ستحرمون من األرض التى أنتم عابرون األردن إليها لتمتلكوها ألن 

 .األعداء سيستولون عليها ويطردونكم منها
 
الرب يعطيهم شرائعه ليس فى خفية بل عالنية أمام الجميع، سمائيين وأرضيين،  :۱۹ع

والرب إذ يخّيرهم بين . والكائنات الحية تشهد كلها أن الرب لم يقصر فى تعليمهم وتحذيرهم
الطريقين إعماًال بمبدأ الحرية المعطاة لإلنسان، إال أنه لشدة محبته ينصحهم ويحثهم على 

 .البركة والبعد عن الموت واللعنةاختيار الحياة و 
 
عماد حياة اإلنسان هو محبة الرب واالستماع إلى صوته واالرتباط به ألن اهللا هو  :۲۰ع

والرب هنا يعدهم بأن . مصدر حياة كل البشر، وهو خالقنا وأصل وجودنا ومعطى كل الخيرات
 .يطول بقاؤهم فى أرض الميعاد إذا سلكوا فى طرقه وأطاعوا وصاياه

  يلزم أن تختار الخير بنفسك لتنال السعادة فى األرض والسماء، فالسعادة ميسورة لك إن
 .كنت تسعى إليها بااللتصاق باهللا وطاعة وصاياه



ْثنَِيةِ  ِسفُْر    التَّ

γ٥٥٨γ 

 

 اَألَْصَحاُح اْلَحاِدي َوالثَّالَُثونَ 
 تسليم القيادة ليشوع

Rη Ε η 
 ):۸-۱ع(توصية الشعب ويشوع )  ۱( 

أَنَا اليَـْوَم اْبُن ِمَئٍة َوِعْشرِيَن «: َوقَال لُهمْ ٢َفَذَهَب ُموَسى وََكلَم ِبَهِذِه الَكِلَماِت َجِميَع ِإْسَرائِيل ١
الرَّبُّ ِإلُهَك ُهَو َعاِبٌر ٣. ال تـَْعبُـُر َهَذا اُألْرُدنَّ : الدُُّخول بـَْعُد َوالرَّبُّ َقْد َقال ِليال َأْسَتِطيُع الُخُروَج وَ . َسَنةً 

اِمَك فـََترِثـُُهمْ . ُقدَّاَمكَ  اَمَك َكَما قَال الرَّبُّ . ُهَو يُِبيُد َهُؤالِء األَُمَم ِمْن ُقدَّ َويـَْفَعُل الرَّبُّ ٤. َيُشوُع َعاِبٌر ُقدَّ
َفَمَتى َدفـََعُهُم الرَّبُّ َأَماَمُكْم ٥. َما فـََعل ِبِسيُحوَن َوُعوَج َمِلَكِي اَألُمورِيِّيَن اللَذْيِن َأْهلَكُهَما َوبَِأْرِضِهَماِبِهْم كَ 

َهُبوا ُوُجوَهُهْم ال َتَخاُفوا َوال تـَرْ . َتَشدَُّدوا َوَتَشجَُّعوا٦. تـَْفَعُلوَن ِبِهْم َحَسَب ُكلِّ الَوَصايَا الِتي َأْوَصْيُتُكْم ِبَها
رُُككَ . َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َسائٌِر َمَعكَ  َفَدَعا ُموَسى َيُشوَع َوقَال لُه َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ٧. »ال يـُْهِمُلَك َوال يـَتـْ

ْد َوَتَشجَّْع ألَنََّك أَْنَت َتْدُخُل َمَع َهَذا الشَّْعِب اَألْرَض الِتي َأْقَسمَ «: ِإْسَرائِيل الرَّبُّ ِآلبَائِِهْم َأْن  َتَشدَّ
رُُككَ . ُهَو َيُكوُن َمَعكَ . َوالرَّبُّ َسائٌِر َأَماَمكَ ٨. َوأَْنَت تـَْقِسُمَها لُهمْ . يـُْعِطيَـُهْم ِإيَّاَها ال . ال يـُْهِمُلَك َوال يـَتـْ

 .»َتَخْف َوال تـَْرتَِعبْ 
 
عداد التالية ابتدأ موسى يكلم الشعب بحديث وداعى باألمور المذكورة فى األ :۲، ۱ع
 ).٦ع(وحتى 

فيذّكر الشعب بأنه أصبح شيًخا متقدًما فى السن إذ قد بلغ مائة وعشرين سنة، ولم يعد فى 
قدرته قيادة الشعب مثلما فعل طوال األربعين عاًما الماضية، منذ عمل على إخراجهم من مصر 

يعبر نهر األردن مع  حتى اآلن، فضًال على أن الرب قد أخبره أن ينقل القيادة لغيره فهو لن
 .شعبه إلى أرض الموعد

 
يطمئنهم موسى أنه بعد موته لن يتركهم الرب وحدهم، ألنه سيعبر أمامهم النهر  :۳ع

ممثًال فى تابوت عهده الذى يمثل حضور الرب، فيهزموا الشعوب التى ستعترض طريقهم، 
دون قائد يقودهم بعد  ولن يتركهم الرب.. ويقضى الرب على تلك الشعوب ويعطى شعبه أرضهم 

 .فقد سبق وعّين لهم يشوع بن نون تلميذ موسى ليقودهم –موت موسى  –موته 
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كما سبق ونصرهم الرب على سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان وطردهما من  :٤ع
أرضيهما ومّلكها لسبطى رأوبين وجاد ونصف سبط منسى، هو قادر أن يفعل المثل بالشعوب 

 .أرض الموعد فيطردهم ويملك شعبه مكانهماألخرى الساكنة فى 
 
فمتى تحقق لهم االنتصار على تلك الشعوب، لزم عليهم التصرف معهم كما سبق  :٥ع

وأوصاهم فى أكثر من مناسبة وهو أن يهلكوا تلك الشعوب ويهدموا مذابحهم ويزيلوا آثارهم حتى 
 .ال يتأثروا فيما بعد بعباداتهم الوثنية

 
ى اليخافوا من قوة األعداء، ألن اهللا يكون سائًرا فى وسطهم يشجعهم موسى حت :٦ع

 .ويتقدمهم، ولن يتخلى عنهم أو يتركهم وحدهم فى مواجهة العدو
 
. لتلميذه يشوع بن نون –كما أوصاه الرب  –هنا ينقل موسى مهمة قيادة الشعب  :۷ع

لجديد وعليهم أن يسيروا فيدعوه لتولى القيادة أمام جميع الشعب ليعلم الجميع أنه هو القائد ا
ويحثه موسى على االستعداد للنهوض بالمسئولية وأن يتسلح بالشجاعة، إذ هو الشخص . خلفه

المكّلف من قبل الرب بالدخول مع شعبه إلى أرض الموعد كما سبق ووعد آباءهم أن يعطيهم 
 .تلك األرض، وعليه تقسيم األرض بين األسباط

 
أنه لن يكون وحده عند تنفيذ تلك المهام، إذ سيقوده يطمئن موسى تلميذه يشوع ب :۸ع

الرب فى مسيرته ويصاحبه فى كل خطواته، فهو سيعتنى به ولن يتخلى عنه، لذلك عليه أال 
 .يخشى شيًئا وال يهاب عدًوا

 :وقد اختار اهللا يشوع لقيادة الشعب بعد موسى لما يلى 
 .من الكل هو التلميذ الخاص الذى التصق بموسى وتعلم منه أكثر -١
يوًما ينتظر موسى حتى رجع ومعه  ٤٠صعد وحده مع موسى على الجبل وظل  -٢

 ).١٣: ٢٤خر(الوصايا 
انفرد هو وكالب عن جميع الجواسيس االثنى عشر بطمأنة الشعب وتثبيت إيمانهم  -٣

 ).٧، ٦: ١٤عد(لدخول أرض الميعاد ولكنهم رفضوا 
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غادرها حتى يرجع إليها، وهى كان يقف على باب خيمة االجتماع عندما كان موسى ي -٤
 ).١١: ٣٣خر(الخيمة التى سبقت الخيمة التى تحوى التابوت 

 .قاد الحرب ضد عماليق وانتصر بصلوات موسى -٥
  إذا تسلمت مسئولية فال تخَف ألن اهللا معك، أطلب معونته وتقدم بشجاعة نحو المسئولية

 .التى تتممها وهو سيكمل عمله فيك
 

 ):۱۳-۹ع(ى عيد المظال قراءة التوراة ف)  ۲(

وََكَتَب ُموَسى َهِذِه التـَّْورَاَة َوَسلَمَها لِلَكَهَنِة بَِني الِوي َحاِمِلي تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ َوِلَجِميِع ُشُيوِخ ٩
َراِء ِفي «: َوَأَمَرُهْم ُموَسى١٠. ِإْسَرائِيل ْبِع السِِّنيَن ِفي ِميَعاِد َسَنِة اِإلبـْ ِحيَنَما ١١ِعيِد الَمظَالِّ ِفي ِنَهايَِة السَّ

 َأَماَم ُكلِّ َيِجيُء َجِميُع ِإْسَرائِيل لَِيْظَهُروا َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي الَمَكاِن الِذي َيْخَتارُُه تـَْقَرُأ َهِذِه التـَّْورَاةَ 
َواِبَك لَِيْسَمُعوا  ِاْجَمِع الشَّْعَب الرَِّجال َوالنَِّساَء َواَألْطَفال١٢. ِإْسَرائِيل ِفي َمَساِمِعِهمْ  َوالَغرِيَب الِذي ِفي أَبـْ

 . َويـَتَـَعلُموا َأْن يـَتـَُّقوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَيْحَرِ◌ُصوا َأْن يـَْعَمُلوا ِبَجِميِع َكِلَماِت َهِذِه التـَّْورَاةِ 
ِإلَهُكْم ُكل األَيَّاِم الِتي َتْحُيوَن ِفيَها  َوَأْوالُدُهُم الِذيَن لْم يـَْعرُِفوا َيْسَمُعوَن َويـَتَـَعلُموَن َأْن يـَتـَُّقوا الرَّبَّ ١٣

َها لَِتْمَتِلُكوَها ُتْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ ِإليـْ  .»َعلى اَألْرِض الِتي أَنـْ
 
كلمة معناها قانون، وهى الخمسة أسفار األولى من اسفار العهد القديم : التوراة  :۹ع

مناسبة األخيرة ثم سلمها للكهنة وشيوخ الشعب وكتبها موسى بإرشاد الرب، وقد أكملها فى تلك ال
وقد وصف الكهنة . باعتبارهم المؤتمنين على حفظها وتعليمها للشعب وتسليمها لألجيال التالية
بدًال من القهاتيين  –بأنهم حاملى تابوت العهد ألنهم هم المكلفون بأمور التابوت، فكانوا يحملونه 

فى المناسبات الخاصة مثل ما حدث عند عبور  –) اتالالويين من عشيرة قه) (١٥، ٦: ٤عد(
 ).٣: ٣يش(الشعب نهر األردن وراء القائد الجديد يشوع بن نون 

 
هو ثالث األعياد الرئيسية الكبرى التى يتعين فيها أن يسكن : عيد المظال  :۱۱، ۱۰ع

هم (قامتهم أفراد الشعب فى مظال يقيمونها فى مواضع خالء أو فوق أسطح المنازل ليتذكروا إ
 ).٣٨-١٢: ٢٩عد(فى خيام طوال رحلتهم فى صحراء سيناء ) أو آباؤهم
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هى كل سنة سابعة وكانت تسمى أيًضا سبت األرض ألن األرض ال تحرث : سنة اإلبراء 
 .وكان على الدائن أن يتنازل فيها عن دينه، وفيه يطلق العبد العبرانى حًرا. فيها

ى مسامع كل الشعب حينما يجتمعون فى سنة اإلبراء أمرهم موسى بقراءة هذه التوراة عل
فىعيد المظال وذلك فى مكان االحتفال وهو الموضع المقدس الذى يقام فيه بيت الرب مثل 

 ).٢: ٢٥ال(أورشليم 
 
كان على جميع الشعب، رجال ونساء، أطفال وشيوخ، عبرانيين وغرباء مقيمين،  :۱۲ع

 .راء، فى عيد المظال إلى مكان بيت الربأن يحضروا فى السنة السابعة، سنة اإلب
وحضور األطفال هنا كان بحكمة إلهية وهى أن يروا طقوس العيد وأن يسمعوا نصوص 
الشريعة، فترسخ فى أذهانهم تلك الصورة المجيدة وتظل منقوشة فى عقولهم، فإذا ما كبروا 

 .وأصبحوا رجاًال تولوا القيام بها ونقل التقليد لألجيال التالية
  لهذا تحرص كنيسة العهد الجديد أن تحث اآلباء على اصطحاب أبنائهم وهم بعد فى سن

الطفولة لحضور طقوسها المباركة، والتمتع بأسرارها المقدسة، فيكبروا وهم متمسكون بتعاليمها 
 .وتتأصل عقائدها فى نفوسهم

 
دة مع شعبه يسمعون أبناء األجيال التالية منهم الذين لم يعايشوا أعمال الرب المجي :۱۳ع

فيحيون فى مخافته كل األيام التى يبقون . كلمة الرب ويتعلمون منها إرادته ومشيئته فى حياتهم
 .فيها فى األرض التى هم عابرون األردن إليها ليستقروا فيها

 
 ):۱۸-۱٤ع(عبادة اآللهة األخرى )  ۳(

ادُْع َيُشوَع َوِقَفا ِفي َخْيَمِة اِالْجِتَماِع . َبْت لَِتُموتَ ُهَوَذا أَيَّاُمَك َقْد قـَرُ «: َوقَال الرَّبُّ ِلُموَسى١٤
َفا ِفي َخْيَمِة اِالْجِتَماِع . »ِلَكْي ُأوِصَيهُ  فـَتَـَراَءى الرَّبُّ ِفي الَخْيَمِة ِفي َعُموِد ١٥فَاْنطَلَق ُموَسى َوَيُشوُع َوَوقـَ

َها أَْنَت تـَْرُقُد َمَع آبَاِئَك «: َوقَال الرَّبُّ ِلُموَسى١٦ .َسَحاٍب َوَوَقَف َعُموُد السََّحاِب َعلى بَاِب الَخْيَمةِ 
نَـ  َها ِفي َما بـَيـْ رُُكِني فـَيَـُقوُم َهَذا الشَّْعُب َويـَْفُجُر َورَاَء آِلَهِة اَألْجَنِبيِّيَن ِفي اَألْرِض الِتي ُهَو َداِخٌل ِإليـْ ُهْم َويـَتـْ

َيْشَتِعُل َغَضِبي َعلْيِه ِفي َذِلَك اليَـْوِم َوأَتْـرُُكُه َوَأْحُجُب َوْجِهي َعْنُه فَـ ١٧. َويـَْنُكُث َعْهِدي الِذي َقطَْعُتُه َمَعهُ 
َأَما َألنَّ ِإلِهي لْيَس ِفي َوَسِطي : فـََيُكوُن َمْأُكلًة َوُتِصيُبُه ُشُروٌر َكِثيَرٌة َوَشَداِئُد َحتَّى يـَُقول ِفي َذِلَك اليَـْومِ 
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َوأَنَا َأْحُجُب َوْجِهي ِفي َذِلَك اليَـْوِم َألْجِل َجِميِع الشَّرِّ الِذي َعِملُه ِإِذ التَـَفَت ١٨!. َأَصابـَْتِني َهِذِه الشُُّرورُ 
 .ِإلى آِلَهٍة ُأْخَرى

 
مرة أخرى يعلن الرب لموسى أن حياته األرضية قد أوشكت على االنتهاء ويطلب  :۱٤ع

، فكثيًرا ما تقابل الرب مع منه أن يستدعى يشوع إلى خيمة االجتماع ليمثال كالهما أمام الرب
ففعل موسى كما أمره الرب . الشعب عند باب خيمة االجتماع حيث كان يتجلى فى عمود سحاب

 .ووقف هو ويشوع لتلقى ما يريد الرب أن يوصيهما به
 
فاهللا يعلن . ظهر مجد الرب فى عمود السحاب الذى استقر عند باب الخيمة :۱٥ع

 .من موسى إلى يشوع وتشجيع يشوع للقيام بمسئوليته الجديدةحضوره وسط شعبه ونقله القيادة 
 
 .يخون العهد: ينكث  :۱٦ع

يعلن الرب لموسى من جديد بأنه سينتقل من العالم ويرقد كما رقد آباؤه من قبل بعد أن 
أدى رسالته خير أداء، ويعلن له الرب حسب علمه المسبق لألحداث أن الشعب العنيد المتقلب 

حقيقى ويخون عهده معه بذهابه ليعبد آلهة غريبة عنه هى آلهة الشعوب المحيطة سيترك إلهه ال
 .بهم بعد سكناهم بأرض الموعد

 
يتساءل الشعب هل يا ترى سبب : ؟ ... أما ألن إلهى ليس فى وسطى :۱۸، ۱۷ع

 .مصائبى هو ترك اهللا لى
ما تركوه وال يعود سيثور غضب اهللا عليهم فى تلك األيام التى سيفجرون فيها، وسيتركهم ك

ينظر إليهم بحنو ورحمة، فقد فقدوا استحقاقهم لرعايته وحمايته، فيذلهم أعداؤهم، وتحل عليهم 
المصائب والباليا حتى يتوبوا ويقروا بذنوبهم ويعرفوا أن ما حّل بهم سببه أن الرب قد تركهم ولم 

 .يعد يسكن فى وسطهم بسبب عبادتهم لألوثان
 لك وكل محبته من أجل أى شهوة زائلة أو لذة شريرة، فمحبة اهللا  ال تخسر رعاية اهللا

وال تتهاون فى الخطية الصغيرة لئال تقودك لألكبر ويتخلى عنك . ورعايته أهم من أى شئ
 .اهللا



 اَألَْصَحاُح اْلَحاِدي َوالثَّالَُثونَ  

γ٥٦٣γ 

 
 ):۲۳-۱۹ع(نشيد للرب وتشجيع يشوع )  ٤(

ُفِسُكْم َهَذا النَِّشيَد َوَعلِّْم بَِني ِإْسرَ ١٩ َواِهِهْم لَِيُكوَن ِلي َهَذا . ائِيل ِإيَّاهُ فَاآلَن اْكُتُبوا ألَنـْ َضْعُه ِفي َأفـْ
ألَنِّي ُأْدِخُلُهُم اَألْرَض الِتي َأْقَسْمُت ِآلبَائِِهِم الَفاِئَضَة لَبنًا َوَعَسًال ٢٠. النَِّشيُد َشاِهدًا َعلى بَِني ِإْسَرائِيل

َيْأُكُلوَن َوَيْشبَـُعوَن َوَيْسَمُنوَن ُثمَّ يَلَتِفُتونَ   . ِإلى آِلَهٍة ُأْخَرى َويـَْعُبُدونـََها َويـَْزَدُروَن ِبي َويـَْنُكُثوَن َعْهِدي فـَ
. َواِه َنْسِلهِ َفَمَتى َأَصابـَْتُه ُشُروٌر َكِثيَرٌة َوَشَداِئُد ُيَجاِوُب َهَذا النَِّشيُد َأَماَمُه َشاِهدًا ألَنَُّه ال يـُْنَسى ِمْن َأفْـ ٢١

ْوَم قـَْبل َأْن ُأْدِخلُه ِإلى اَألْرِض َكَما َأْقَسْمتُ ِإنِّي َعَرْفُت ِفْكَرُه الِذي  ُر ِبِه اليـَ َفَكَتَب ُموَسى َهَذا ٢٢. »يـَُفكِّ
ْوِم َوَعلَم بَِني ِإْسَرائِيل ِإيَّاهُ  ْد َوَتَشجَّْع ألَنََّك «: َوَأْوَصى َيُشوَع ْبَن نُوَن َوقَال٢٣. النَِّشيَد ِفي َذِلَك اليـَ َتَشدَّ

َها َوأَنَا َأُكوُن َمَعكَ أَْنَت َتْدُخُل   .»بَِبِني ِإْسَرائِيل اَألْرَض الِتي َأْقَسْمُت لُهْم َعنـْ
 
ن فى األصحاح  :۱۹ع أمر الرب موسى بكتابة نشيد سيوحى له بتفاصيله كما هو ُمدوَّ

والنشيد . وعليه أن يعلمه للشعب ويشرح لهم تفاصيله ويلقنه لهم حتى يثبت فى أذهانهم. التالى
 .ارنات بين عمل الرب العظيم معهم وكيف يقابلوه بخيانة عهدهيتضمن مق

 :بهذا يكون هناك وسيلتان لتثبيت إيمان الشعب 
 .شريعة اهللا -١
 .النشيد الذى يرددونه -٢
 فاهتم بتسبيح اهللا كجزء من صلواتك فى . تسبيح اهللا يثبت إيمانك به وينمى محبتك نحوه

 .البيت وكذلك فى الكنيسة
 
شعبه بما سيحدث منهم بعد دخولهم أرض الموعد التى وعد بها آباءهم ينبئ الرب  :۲۰ع

والتى تفيض بالخيرات الكثيرة، فبدًال من أن يشكروا الرب على جزيل إحساناته مما وفر لهم شبًعا 
وثروًة، إذ بهم تنسيهم الرفاهية ورغد العيش مصدر الخير كله وهو اهللا كثير المراحم، فيكسرون 

 .أخرى عهده ويعبدون آلة
 
عندما تحل الضيقات بالشعب ويرددوا هذا النشيد الذى اعتادوه، يتذكروا أن سبب  :۲۱ع

 .فاهللا ينبئهم بشرورهم المقبلة حتى يحترسوا منها وال يفعلوها. الضيقات هو ابتعادهم عن اهللا



ْثنَِيةِ  ِسفُْر    التَّ

γ٥٦٤γ 

 
أطاع موسى أمر الرب له فكتب النشيد وعلمه لبنى إسرائيل فى أواخر حياته على  :۲۲ع

 ).٣٢ص(ض وهو المكتوب فى األر 
 
ثم كانت وصية الرب ليشوع بن نون أن يكون قوى العزيمة وشجاًعا فى قيادته  :۲۳ع

لشعبه لمحاربة األعداء، مؤكًدا له أنه هو الذى سيقود شعبه ويدخل بهم أرض الموعد التى حلف 
 .فى مهمته آلبائهم بتمليكها لهم، كما أكد له أنه لن يتركه وحده بل سيكون معه ويسانده

 
 ):۳۰-۲٤ع(التوراة بجانب تابوت العهد )  ٥(

َأَمَر ُموَسى الالِويِّيَن ٢٥َفِعْنَدَما َكمَّل ُموَسى ِكَتابََة َكِلَماِت َهِذِه التـَّْورَاِة ِفي ِكَتاٍب ِإلى َتَماِمَها ٢٤
وُه ِبَجاِنِب تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ ِإلِهُكْم ُخُذوا ِكَتاَب التـَّْورَاِة َهَذا َوَضعُ «٢٦: َحاِمِلي تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ 

ُهَوَذا َوأَنَا بـَْعُد َحيٌّ َمَعُكُم . ألَنِّي أَنَا َعاِرٌف َتَمرُّدَُكْم َورِقَاَبُكُم الصُّلَبةَ ٢٧. لَِيُكوَن ُهَناَك َشاِهدًا َعلْيُكمْ 
ِاْجَمُعوا ِإليَّ ُكل ُشُيوِخ َأْسَباِطُكْم َوُعَرفَاءَُكْم ٢٨! َد َمْوِتياليَـْوَم َقْد ِصْرُتْم تـَُقاِوُموَن الرَّبَّ َفَكْم بِالَحِريِّ بـَعْ 

ألَنِّي َعاِرٌف أَنَُّكْم بـَْعَد َمْوِتي ٢٩. ألَْنِطَق ِفي َمَساِمِعِهْم ِبَهِذِه الَكِلَماِت َوُأْشِهَد َعلْيِهِم السََّماَء َواَألْرضَ 
ي َأْوَصْيُتُكْم ِبِه َوُيِصيُبُكُم الشَّرُّ ِفي آِخِر األَيَّاِم ألَنَُّكْم تـَْعَمُلوَن الشَّرَّ تـَْفِسُدوَن َوَتزِيُغوَن َعِن الطَّرِيِق الذِ 

فـََنَطَق ُموَسى ِفي َمَساِمِع ُكلِّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيل ِبَكِلَماِت ٣٠. »َأَماَم الرَّبِّ َحتَّى تُِغيُظوُه بَِأْعَماِل أَْيِديُكمْ 
 :اِمهِ َهَذا النَِّشيِد ِإلى َتمَ 

 
عندما فرغ موسى من كتابة أسفار التوراة الخمسة بما فيها النشيد المذكور،  :۲٦-۲٤ع

أمر الكهنة من سبط الوى أن يأخذوا نسخة التوراة التى كتبها ليضعوها بجانب تابوت العهد، 
ا فكانو . لتعلن عن إحسانات الرب لشعبه وتحذيراته لهم والعقوبات التى تنتظرهم إن خانوا عهده

يضعونها فى صندوق خاص بجوار التابوت باإلضافة إلى نسخ أخرى من التوراة كانت مع 
 .الكهنة ليقرأوها على الشعب

 



 اَألَْصَحاُح اْلَحاِدي َوالثَّالَُثونَ  

γ٥٦٥γ 

وحدث ذلك . ألنى عايشت طياشة تصرفاتكم نحو الرب وتمردكم المتكرر عليه :۲۷ع
من هذا رغم وجودى بينكم ومحاولتى تعليمكم وٕارشادكم ورعايتكم، فكم يكون الحال بعد انتقالى 

 العالم ؟
 
 .الرؤساء المدنيين:  عرفاءكم :۲۸ع

لذلك طلب منهم أن يجتمع إليه كل شيوخهم، رؤساء األسباط والنخبة المتميزة منهم، ليتلو 
عليهم كلمات النشيد الموحى له به من الرب ليكونوا هم المسئولين بعد ذلك عن تلقينه وتعليمه 

الكائنات الحية، السمائية واألرضية، والطبيعة كلها لألجيال التالية من الشعب، وتكون جميع 
 .شاهدة على أعمال الرب معهم وعلى عقوقهم وعصيانهم

 
ألن موسى يعلم بما سيأتيه الشعب من شرور مستقبًال، كما سبق وأعلمه الرب  :۲۹ع

 .بذلك، وأيًضا من سابق خبرته معه، لذلك يأتيهم العقاب فى األجيال التالية
 
 .تشمل الرؤساء والشيوخ والعرفاء:  سرائيلجماعة إ :۳۰ع

اجتمع الشيوخ إليه باعتبارهم نواب الشعب وقادته، وتلى على مسامعهم كلمات النشيد 
 .بالكامل كمعلم صادق ورسول أمين ينقل بأمانة ما أراد اهللا أن يكلم به شعبه

  ًا ويمكن أن يهملوه فيما التزم بتقديم كالم اهللا لكل من حولك حتى لو كانوا سيتأثرون به مؤقت
بعد، فلعلك تكسب بعضهم وتكون كلماتك موبخة للباقين عندما يسقطوا فى الخطية وتأتى 

 .عليهم الضيقات



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٦٦γ 

 

انِي َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الثَّ
 نشـيـد موسـى

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(تمديہ ل ولكلمته )  ۱(

َوال َفِمي«١ يـَْهِطُل َكالَمَطِر تـَْعِليِمي َويـَْقطُُر ٢. اُْنُصِتي أَيـَّتُـَها السََّماَواُت فَأََتَكلَم َولَتْسَمِع اَألْرُض َأقـْ
َأْعُطوا َعَظَمًة . ِإنِّي بِاْسِم الرَّبِّ أُنَاِدي٣. الَكِإل وََكالَواِبِل َعلى الُعْشبِ  َكالطَّلِّ َعلى. َكالنََّدى َكالِمي

لِهَنا يٌق َوَعاِدٌل ُهوَ . ِإلُه َأَمانٍَة ال َجْوَر ِفيهِ . ِإنَّ َجِميَع ُسُبِلِه َعْدلٌ . ُهَو الصَّْخُر الَكاِمُل َصِنيُعهُ ٤. ِإلِ  .ِصدِّ
 
تباه السامعين وهم شعب إسرائيل بأن الكالم الذى يلفت هنا موسى النبى ان :۱ع

وهذا الكالم هو النشيد الذى يدعو . سيسمعونه اآلن هو كلمة الرب الموحى بها إليه لينقلها لشعبه
موسى السماء واألرض، أى كل الكائنات الحية لتكون شاهدة على هذا الشعب لتعلن عدل اهللا 

 .إزاء سلوك الشعب إذا خالف العهد
 
 :صف تشبيهى لتعاليم الرب التى نقلها موسى إلى الشعب، وتوصف باآلتى و  :۲ع

مثلما ينزل المطر على األرض فيروى زرعها، تنزل تعاليم الرب إلى شعبه : تهطل كالمطر 
 .فتروى أرواحهم وتنمى روحانياتهم

 .كما ينعش الندى الطبيعة، تنعش تلك التعاليم النفوس: ويقطر كالندى 
كما أن المطر هو رى للحشائش الذى ترعى عليها الماشية، يكون :  كالطل على الكأل

 .تعليم الرب هو رى للنفوس
كما أن المطر الشديد يحيى األعشاب وينميها، كذلك كالم الرب : كالوابل على العشب 
 .يحيى النفوس ويروى القلوب

 
 



انِي َوالثَّالَُثونَ اَ    ألَْصَحاُح الثَّ

γ٥٦٧γ 

ص الرب ويعلن يقول موسى النبى أنه حينما ينطق بالنشيد فانما هو ينادى باسم شخ :۳ع
 .عظم مجده وكرم إحساناته

 
الكامل "يشبه الرب بالصخر لكونه األساس المتين الذى يرتكز عليه شعبه، و :٤ع
وكل معامالته مع البشر هى عادلة، . تعنى أن أعماله كاملة ال نقص فيها وال عيب" صنيعه

كل واحد حسب بار هو ومنزه عن كل خطأ ويعطى . ويظل أميًنا على عهده ال يظلم أحًدا
 .أعماله سواء بالمكافأة أو العقاب دون ظلم

 فهذا يعطيك طمأنينة وفرح . ليتك تسبح اهللا كل يوم فى صلواتك وتمجده ألجل كل أعماله
 .بل يظهر على وجهك فتكون بشوًشا وتفرح اآلخرين

 
 ):٦، ٥ع(تأنيب الشعب على العصيان )  ۲(

َهل ُتَكاِفُئوَن الرَّبَّ ِبَهَذا يَا ٦. َولْيُسوا َأْوالَدُه ِجيٌل َأْعَوُج ُملَتوٍ  َفَسُدوا ِتَجاَهُه الِذيَن ُهْم َعارٌ «٥
َر َحِكيٍم؟ أَلْيَس ُهَو أَبَاَك َوُمْقَتِنَيَك ُهَو َعِملَك َوأَْنَشَأَك؟  َشْعباً َغِبّياً َغيـْ

 
وا يتنبأ عن خطأ بنى إسرائيل إلى الرب وما سيعملوه من فساد أمامه، فال يعود :٥ع

يستحقوا أن يدعوا أبناء اهللا أو خاصته بسبب عيوبهم ونقائص أفعالهم، فهم جيل غير مستقيم 
 .كثير اإلنحراف والتقلب

 
بصيغة استنكارية يعيب عليهم موسى مقابلة احسانات الرب إليهم بهذا الجحود  :٦ع
كروا فى حقوق وقد أظهروا بذلك عدم تعقل وعدم حكمة، بينما كان األجدى بهم أن يف. والفساد

 .أبوته لهم، فهو خالقهم وهو الذى كون منهم شعًبا مختاًرا دون الشعوب األخرى
  تذكر احسانات اهللا عليك حتى تخجل من خطاياك وتبتعد عنها وتحاول االقتراب من أعمال

 .الخير كرد جميل لمحبة اهللا وعنايته بك
 

 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٦٨γ 

 ):۱٤-۷ع(صنيع الرب مع شعبه )  ۳(

ِحيَن «٨. اْسَأل أَبَاَك فـَُيْخِبَرَك َوُشُيوَخَك فـَيَـُقوُلوا لكَ . الِقَدِم َوتََأمَُّلوا ِسِني َدْوٍر َفَدْورٍ  اُذُْكْر أَيَّامَ ٧
ِإنَّ ِقْسَم الرَّبِّ ٩. َقَسَم الَعِليُّ ِلألَُمِم ِحيَن فـَرََّق بَِني آَدَم َنَصَب ُتُخومًا ِلُشُعوٍب َحَسَب َعَدِد بَِني ِإْسَرائِيل

َأَحاَط بِِه َوالَحَظُه . َوَجَدُه ِفي َأْرِض قـَْفٍر َوِفي َخالٍء ُمْستَـْوِحٍش َخِربٍ ١٠. يـَْعُقوُب َحْبُل َنِصيِبهِ . ُبهُ ُهَو َشعْ 
ِمُلَها َكَما ُيَحرُِّك النَّْسُر ُعشَُّه َوَعلى ِفَراِخِه يَِرفُّ َويـَْبُسُط َجَناَحْيِه َويَْأُخُذَها َوَيحْ ١١. َوَصانَُه َكَحَدَقِة َعْيِنهِ 

َتاَدُه َولْيَس َمَعُه ِإلٌه َأْجَنِبيٌّ ١٢َعلى َمَناِكِبِه  َأرَْكَبُه َعلى ُمْرتـََفَعاِت اَألْرِض فََأَكل ١٣. َهَكَذا الرَّبُّ َوْحَدُه اقـْ
َولَبَن َغَنٍم َمَع َشْحِم َوزُْبَدَة بـََقٍر ١٤ِثَماَر الصَّْحَراِء َوَأْرَضَعُه َعَسًال ِمْن َحَجٍر َوزَْيتًا ِمْن َصوَّاِن الصَّْخِر 

َتُه َخْمراً   .ِخَراٍف وَِكَباٍش َأْوالِد بَاَشاَن َوتـُُيوٍس َمَع َدَسِم ُلبِّ الِحْنَطِة َوَدَم الِعَنِب َشرِبـْ
 
 .ابراهيم واسحق ويعقوب، أو األب الجسدى لهم: أباك  :۷ع

به من رعاية يحث موسى الشعب ليعود بذاكرته إلى الماضى، فيتذكر ما قدمه الرب لشع
وعلى الشباب منهم . وٕاحسان على مدى أجيال عديدة منذ دعوة أبيهم إبراهيم ثم اسحق ويعقوب

الذين لم يعاصروا قيادة اهللا لهم على يد موسى فى إخراجهم من مصر وعنايته بهم فى برية 
صروا تلك سيناء أن يسألوا آباءهم وكبار السن من أفراد الشعب الذين كانوا أطفاًال فى مصر وعا

 .األحداث، فيحكوا لهم ما حدث سابًقا من عناية اهللا بهم فيزدادوا إيماًنا وثقة بالرب
  وهذا ما تفعله كنيستنا، إذ كثيًرا ما ترجع بنا إلى سير القديسين وأقوال اآلباء لكى نزداد

ويثبتوا على  معرفة بتاريخ كنيستنا وشهدائنا وتزداد معرفة األبناء بسيرة آبائهم، فيقوى إيمانهم
فاهتم بقراءة تاريخ الكنيسة وسير القديسين وتشفع بهم حتى يرافقوك . التعليم النقى الصحيح

 .فى حياتك فتحيا قوًيا مطمئًنا
 

يتحدث النص هنا عن أرض الموعد باعتبار أن اهللا قد وضع فى تدبيره األزلى أن  :۸ع
تفرقت البشرية فى األرض وكانت فمنذ . تكون تلك البقعة من األرض من نصيب بنى إسرائيل

هناك حدود لكل منطقة يسكنها أحد الشعوب، كانت هذه األرض المقدسة يسكنها الكنعانيون قبل 
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أن يكمل إثم هذه الشعوب، فيأخذها الرب منهم ويعطيها لشعبه فى الوقت المحدَّد فى قصده 
 .قدمفكانت هذه األرض هى النصيب المخصص من اهللا لشعبه منذ ال. اإللهى

يقصد به الشعوب ) بنى يعقوب(حسب عدد بنى إسرائيل " نصب تخوًما لشعوب"فى قوله 
الكنعانية التى سكنت أرض فلسطين قبل أن تنزع منهم وتعطى لبنى يعقوب، وكان عدد تلك 

 ).١٨-١٥: ١٠تك(الشعوب اثنى عشر شعًبا وهو نفس عدد بنى يعقوب وأسباط إسرائيل 
 
 .النصيب: القسم  :۹ع

حدود النصيب، حدود الميراث، إذ كانوا قديًما يقيسون األرض بحبل معلوم : النصيب  حبل
 .الطول

فيقول النشيد أن نصيب الرب هو شعبه . اهللا نصيبه هو أوالده واألوالد نصيبهم هو الرب
، بمعنى أن شعب إسرائيل هو شعب خاص بالرب بين كافة الشعوب التى قسمت )٥: ١٦مز(

ت فى شتى األنحاء، إذ هو الشعب الذى عرف اإلله الحقيقى دون سائر األرض بينها وتفرق
 .الشعوب
 ب -١

يتكلم عن عناية اهللا بشعبه فى برية سيناء، األرض التى يصعب الحياة فيها لعدم  :۱۰ع
وجود ماء أو طعام، فرعاهم اهللا وحفظهم وأطعمهم واهتم بهم كمن يهتم بأهم شئ فى جسده وهو 

 .عيناه
 
 .المنكب هو الكتف وعضالته من أقوى عضالت الجسم :منكبيه  :۱۱ع

يشبه هنا عناية ورعاية اهللا لشعبه بما يفعله النسر لفراخه، إذ يرف عليها كناية عن رعايته 
 .لها، ويبسط جناحيه ليطير بها حامًال إياها على منكبيه ليعلمها الطيران

 
ة إله آخر غريب، هكذا فعل الرب مع شعبه إذ قاده ورعاه دون مشارك :۱۳، ۱۲ع

فأخذه بيده حتى يتخطى جبال سيناء وهو فى طريقه فى البرية، وأعطاه ليأكل من الثمار التى 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ

γ٥٧٠γ 

وجدها فى طريقه، ومن العسل البرى الذى يصادفه فى الصحراء ومن الزيت الذى يأخذه من 
 .شجر الزيتون الذى ينمو فى األماكن الحجرية

 
راتها الوفيرة، فكانت هناك الزبدة واللبن من نتاج ثم إذ دخل أرض الموعد تمتع بخي :۱٤ع

مواشيهم الكثيرة كما أكلوا لحومها وشحومها، وامتلكوا أراضى باشان التى كان عوج ملكها 
التى يصنع ) القمح(وكذلك الحنطة . وهى أراضى غنية بالكباش واألغنام لوفرة مراعيها) ٣ص(

الخصبة التى يعيشون فيها كما كانوا يصنعون منها أفخر أنواع الدقيق، هى من نتاج األراضى 
خمًرا من ثمار أشجار العنب التى تزدهر بها أراضى كنعان، وقد باركها الرب كما بارك كافة 

 .محاصيلها الزراعية
  تأمل عناية اهللا بك طوال عمرك السابق، فتجد أعماًال عجيبة لم تكن تتوقعها، فاشكر اهللا

 .يدك اآلن وتزداد بركات اهللا لك عليها حتى يزيد تمتعك بما فى
 

 ):۱۸-۱٥ع(تمرہ األمة على هللا )  ٤(

فـََرَفَض اِإللَه الِذي َعِملُه َوَغِبَي ! َسِمْنَت َوَغُلْظَت َواْكَتَسْيَت َشْحماً . َفَسِمَن َيُشوُروَن َوَرَفسَ «١٥
ِآلِلَهٍة لْم . َذَبُحوا َألْوثَاٍن لْيَسِت اهللاَ ١٧. َجاسِ َأَغاُروُه بِاَألَجاِنِب َوَأَغاُظوُه بِاَألرْ ١٦. َعْن َصْخَرِة َخالِصهِ 

َها آبَاؤُُكمْ  الصَّْخُر الِذي َولَدَك تـَرَْكَتُه َوَنِسيَت اَهللا ١٨. يـَْعرُِفوَها َأْحَداٍث َقْد َجاَءْت ِمْن َقرِيٍب لْم يـَْرَهبـْ
 .الِذي أَْبَدَأكَ 

 
 .رفض: رفس  :۱٥ع

 .ومعناه المحبوب اسم يطلق على شعب إسرائيل: يشورون 
يشبه إسرائيل هنا بحيوان جامح رعاه الراعى أفضل رعاية وأطعمه أفضل غذاء حتى سمن 

فإسرائيل بدًال من أن يشكر اهللا على وفرة . من كثرة األكل، فبدًال من أن يطيع راعيه، رفضه
برعايته إحساناته رفض النعمة وأحب العصيان، وترك الرب الذى جعل منه شعًبا مميًزا وشمله 

وبركته، وعميت عيناه عن حقيقة كون اهللا هو ملجأه، وهو الذى خلصه فى الماضى ويخلصه 
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وهذه نبوات عما سيعمله بنو . فى الحاضر والمستقبل، وهذا هو منتهى الغباء من شعب اهللا
 .إسرائيل وسيستكملها فى األعداد التالية

 
أخرى إلى جانب عبادتهم له،  الرب يغار على مجده وعلى شعبه الذى يعبد آلهة :۱٦ع

 .وأغضبوا الرب بخيانتهم له ولعهده. آلهة لم يعرفها آباؤهم فهى غريبة عنهم
وتعبير أن اهللا غار واغتاظ هى تصويرات بشرية تقرب المعنى الروحى لألذهان وال تعنى 

 .كياتهأبًدا أن اهللا ينفعل كما ينفعل البشر، وٕانما تعنى عدم رضا الرب عن أفعال شعبه وسلو 
 
 .آلهة حديثة: أحداث  :۱۷ع

قّدم الشعب ذبائح آللهة ليست هى اهللا، آلهة حديثة العهد بهم لم يختبروا أى أعمال لها فى 
 .السابق مثل أعمال اهللا معهم، ولم يلتفت إليها آباؤهم بل كانوا يحتقرونها

 
منهم شعًبا  يعود فيشبه الرب بالصخر أى أنه كلى القدرة والثبات، هو الذى كون :۱۸ع

ولكن لألسف نسى . وأخرجهم إلى النور وجعلهم شعًبا قوًيا مهوًبا من الشعوب المحيطة بهم
الشعب أن اهللا هو الذى كونهم شعًبا عظيًما وأوجده من ال شئ وجعله أمة عظيمة بعد أن كان 

 .جماعة صغيرة ضعيفة
  تقابل إحسانات اهللا بفعل هذه إعلم أن كل خطية تفعلها هى تمرد على اهللا وال يصح أبًدا أن

 .فتب سريًعا ألنه رحيم ويقبلك فتستعيد بنوتك وأمجادك. الخطايا
 

 ):۲۷-۱۹ع(العقاب اإللهى على تمرہهم )  ٥(

ُهْم َوأَْنظُُر َماَذا َتُكوُن ٢٠. فـََرَأى الرَّبُّ َوَرَذل ِمَن الَغْيِظ بَِنيِه َوبـََناتِهِ «١٩ َوقَال َأْحُجُب َوْجِهي َعنـْ
فَأَنَا . ُهْم َأَغاُروِني ِبَما لْيَس ِإلهًا َأَغاُظوِني بِأَبَاِطيِلِهمْ ٢١. ِإنـَُّهْم ِجيٌل ُمتَـَقلٌِّب َأْوالٌد ال َأَمانََة ِفيِهمْ . َرتـُُهمْ آخِ 

ْفلى ِإنَُّه َقِد اْشتَـَعلْت نَاٌر ِبَغَضِبي فـَتَ ٢٢. ُأِغيُرُهْم ِبَما لْيَس َشْعبًا بُِأمٍَّة َغِبيٍَّة ُأِغيظُُهمْ  تَِّقُد ِإلى الَهاِويَِة السُّ
ِإْذ ُهْم ٢٤َأْجَمُع َعلْيِهْم ُشُرورًا َوأُْنِفُد ِسَهاِمي ِفيِهْم ٢٣. َوتَْأُكُل اَألْرَض َوَغلتَـَها َوُتْحِرُق ُأُسَس الِجَبالِ 
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ُهوُكوَن ِمْن ُحمَّى َوَداٍء َسامٍّ  َياَب ا. َخاُووَن ِمْن ُجوٍع َوَمنـْ . لُوُحوِش َمَع ُحَمِة َزَواِحِف اَألْرضِ ُأْرِسُل ِفيِهْم أَنـْ
ْيُف يـُْثِكُل َوِمْن َداِخِل الُخُدوِر الرُّْعَبةُ ٢٥ قُلُت ٢٦. الَفَتى َمَع الَفَتاِة َوالرَِّضيُع َمَع اَألْشَيبِ . ِمْن َخارٍِج السَّ

ُدُهْم ِإلى الزََّوايَا َوأَُبطُِّل ِمَن النَّاِس ِذْكَرُهمْ  ْف ِمْن ِإَغاظَِة الَعُدوِّ ِمْن َأْن يـُْنِكَر َأْضَداُدُهْم لْو لْم َأخَ ٢٧. أَُبدِّ
 .َيُدنَا اْرتـََفَعْت َولْيَس الرَّبُّ فـََعل ُكل َهِذهِ : ِمْن َأْن يـَُقوُلوا

 
بناء على ما حدث من خيانة  –يواصل موسى النبى نبواته فيعلن أن قرار الرب  :۱۹ع

 .الشعب لعهده هو أن يهملهم وال يلتفت إليهم
 
وقال الرب ال أعود أرعاهم أو أبالى بما حدث لهم، بل سأتطلع لما سيحدث بهم  :۲۰ع

أنهم غير ثابتين على إيمانهم بل هم أوالد خائنون غير أوفياء نسوا . من باليا نتيجة أفعالهم
 .محبة اهللا لهم

 
ا لقد أثاروا غضبى بعبادتهم آللهة كاذبة، أوثان مصنوعة بأيدى بشر، فأنا أيضً  :۲۱ع

ولقد سمح اهللا فعًال ألمم وثنية جاهلة بمضايقتهم واضطهادهم، مثل أمة . سأثير غيرتهم وغيظهم
وترمز هذه األمم الغريبة إلى إيمان األمم بالمسيح فى الوقت الذى رفض الكثير من . البابليين

 ).١٢، ١١: ١يو(اليهود اإليمان به 
 
فتحرق حتى إلى أعماق الجحيم، إن أعمالهم الشريرة تشعل نار الغضب اإللهى  :۲۲ع

كأنها تمتد من فوق سطح األرض لتصل إلى عمق الجحيم، فتصبح األرض التى يعيشون عليها 
كأنها جزء من الجحيم وذلك من هول العذابات التى سيتعرضون إليها، وفى امتدادها من سطح 

 .األرض تأتى على الحقول ومحاصيلها وتهدم الجبال من أسسها فوق رؤوسهم
 
يسلط الرب عليهم الباليا والويالت فتهاجمهم كالجيوش الكثيرة، كما يصوب  :۲۳ع

 .ضرباته نحوهم فتصيبهم المصائب
 .سم الزواحف: حمة زواحف األرض  :۲٤ع
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فإذ هم منهكون من شدة الجوع نتيجة خراب األرض ومتعبون من الحمى المحرقة 
للمقاومة، يسلط اهللا عليهم الوحوش  واألمراض الفتاكة التى أصابتهم، وليس عندهم أية قوة

 .المفترسة التى تفترسهم بأنيابها، والزواحف السامة التى تلدغهم بسمومها
 
 .يفقد األمهات أبناءهن: يثكل  :۲٥ع

 .جمع خدر وهو الحجرة الخاصة بالعريس وعروسه: الخدور 
روا داخل البيوت فإذا ظهروا خارج منازلهم تقتلهم جيوش األعداء فتثكل أمهاتهم، وٕاذا توا

يتعرض لذلك الجميع سواء كان فتى أو فتاة، طفل رضيع أو شيخ . يكونون فى رعدة وخوف
 .مسن

 
قّرر اهللا فى غضبه تبديد شعبه بين شعوب العالم، كما حدث أيام المملكة  :۲٦ع

 .األشورية أو البابلية حتى كاد اسم شعبه يضيع بين شعوب األرض
 
غاظة تعبيرات مجازية، فاهللا ال يخاف وال يغتاظ، وٕانما هنا أيًضا الخوف واإل :۲۷ع

إذا ما قرر الرب فعًال تنفيذ خطته فى  –المقصود هو أن توقعه لما سيقوله أعداء بنى إسرائيل 
فيدعى األعداء أنهم هم الذين فعلوا ذلك بقوتهم وليس أن ما حدث كان  –إبادتهم ومحو ذكرهم 

فمحافظة من اهللا على اسمه . مهم كأداة تأديب لشعبهبسماح من الرب وبإرادته، إذ استخد
القدوس لم يمُح شعبه تماًما بل أدبهم بشدة ثم، إذ تابوا، أعادهم إلى أرضهم أى أرجعهم من 

 .السبى
  إن سمح اهللا لك بضيقة، راجع نفسك لئال تكون بسبب خطاياك، واعلم أن إلهك رحيم يريد

 .بة فيرفع عنك الضيقات وتتمتع ببركاتهفارجع إليه بالتو . توبتك وليس إبادتك
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 ):۳۳-۲۸ع(األمة اليهوہية عہيمة الفهم )  ٦(

 . لْو َعَقُلوا لَفِطُنوا ِبَهِذِه َوتََأمَُّلوا آِخَرتـَُهمْ ٢٩. ِإنـَُّهْم ُأمٌَّة َعِديَمُة الرَّْأِي َوال َبِصيَرَة ِفيِهمْ «٢٨
َوًة لْوال َأنَّ َصْخَرُهْم بَاَعُهْم َوالرَّبَّ َسلَمُهْم؟ َكْيَف َيْطُرُد َواِحٌد أَلفًا َويـَْهِزُم اثْـ ٣٠ ألَنَُّه لْيَس  ٣١َناِن رَبـْ

ِعَنبُـُهْم . َألنَّ ِمْن َجْفَنِة َسُدوَم َجْفَنتَـُهْم َوِمْن ُكُروِم َعُمورَةَ ٣٢. َكَصْخرِنَا َصْخُرُهْم َولْو َكاَن َأْعَداُؤنَا َحاِكِمينَ 
 .َخْمُرُهْم ُحَمُة الثـََّعابِيِن َوِسمُّ اَألْصالِل الَقاِتلُ ٣٣. يُد َمَرارَةٍ ِعَنُب ُسمٍّ َولُهْم َعَناقِ 

 
يستكمل نبواته فى هذه اآليات فيظهر أن أمة إسرائيل ستصبح عديمة الفهم  :۲۸ع

وهم عديمو البصيرة ألنهم ال يفكرون فى عاقبة ما . واإلدراك، فتصرفاتهم المشينة تثبت ذلك
 .يفعلون
 
نوا عقالء لفكروا كثيًرا قبل أن يقترفوا تلك األعمال السيئة، ولقارنوا بين حالهم لو كا :۲۹ع

وهم متمتعون بوعود اهللا إذا اختاروا طريق الحياة، وبين وقوعهم فى الويالت التى أنذرهم بها 
 .الرب مراًرا إذا ما عصوه

 
، ٧ ،١: ٢٨ص(كمـا أظهر ما سيصل إليه شعب اهللا من ضعف عندما يتركوه  :۳۰ع

فهنا يؤكد نفس المعنى، فيعلن أن الجندى الواحد من جنود األعداء سيطرد ألًفا منهم ) ١٨، ١٥
واثنين سيطردون عشرة آالف، مما يعنى أن النصر أو الهزيمة ليست بقوة الجيوش ولكن بإرادة 

يهم وهزيمة كهذه ال يمكن فهمها إال أن اهللا غضب عل. الرب ومشيئته وبما يحقق تدبيره اإللهى
 .وفى غضبه سلمهم ألعدائهم ألنهم لم يحفظوا عهده

 
إن الهنا القوى ليس كآلهة األعداء الضعيفة، وهذا ما يقر به األعداء أنفسهم حتى  :۳۱ع

 .لو حكم األعداء كقضاة فى المقارنة بين قوتنا وقوتهم
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م اهللا يذكر هنا فى تشبيه بليغ أعمال إسرائيل السيئة التى من أجلها يسلمه :۳۳، ۳۲ع
 :ألعدائهم فيقول 

الجفنة هى شجرة عنب ثمارها ردية مثل سدوم التى صنعت : من جفنة سدوم جفنتهم 
 .شروًرا كثيرة

بكروم أى ) أى ثمر أعمالهم(يشبه هنا رداءة أعمال بنى إسرائيل : ومن كروم عمورة 
 .أشجار عنب تعطى ثماًرا رديئة مثل أعمال عمورة الشريرة

ثمارهم هى سم قاتل وكل أعمالهم أعمال مخزية : م عناقيد مرارة عنبهم عنب سم، وله
 .تشعر من يتأملها بالمرارة الشديدة

مما يعنى أن الكرم ) ٢، ١: ٥أشعياء(موضوع الكروم والعنب هنا يذكرنا بما جاء فى 
والذى انتظر الرب منه أن يصنع عنًبا صالًحا فصنع عنًبا ) وهو شعب إسرائيل(الذىغرسه الرب 

 .يًئارد
األصالل جمع صل وهى الحية، وحمة : خمرهم حمة الثعابين وسم األصالل القاتل 

 .الثعابين أى سم الثعابين
 .إن هذه الشعوب تقدم السم القاتل كسم الثعابين والحيات بدًال من الخمر الجيد

 اًدا فى إن كنت تهتم بالتلمذة على كالم اهللا وتعاليم الكنيسة فإنك تكتسب حكمة وفهًما وٕارش
كل خطواتك فى الحياة وتبتعد عن عناء العالم المحيط بك المنغمس فى الشهوات التى تؤدى 

 .به إلى الهالك
 
 ):٤۳-۳٤ع(هللا وحہه هو المدازى والمنعم )  ۷(

ْقَمُة َوالَجَزاءُ ٣٥أَلْيَس َذِلَك َمْكُنوزًا ِعْنِدي َمْخُتومًا َعلْيِه ِفي َخَزائِِني؟ «٣٤ َوْقٍت َتِزلُّ  ِفي. ِلَي النـَّ
. َألنَّ الرَّبَّ َيِديُن َشْعَبُه َوَعلى َعِبيِدِه ُيْشِفقُ ٣٦. ِإنَّ يـَْوَم َهالِكِهْم َقرِيٌب َوالُمَهيََّئاُت لُهْم ُمْسرَِعةٌ . َأْقَداُمُهمْ 

تُـُهُم الصَّْخَرُة الِتي الَتَجُأوا أَْيَن آِلهَ : يـَُقولُ ٣٧ِحيَن يـََرى َأنَّ الَيَد َقْد َمَضْت َولْم يـَْبَق َمْحُجوٌز َوال ُمْطلٌق 
َها  الِتي َكاَنْت تَْأُكُل َشْحَم َذبَاِئِحِهْم َوَتْشَرُب َخْمَر َسَكائِِبِهْم؟ لِتَـُقْم َوُتَساِعْدُكْم َوَتُكْن َعلْيُكْم ٣٨ِإليـْ
َسَحْقُت َوِإنِّي َأْشِفي َولْيَس ِمْن . ِييأَنَا أُِميُت َوُأحْ . أَنَا أَنَا ُهَو َولْيَس ِإلٌه َمِعي! اُْنظُُروا اآلنَ ٣٩. ِحَمايَةً 
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ِإَذا َسنَـْنُت َسْيِفي الَباِرَق ٤١. َحيٌّ أَنَا ِإلى األََبدِ : ِإنِّي َأْرَفُع ِإلى السََّماِء َيِدي َوَأُقولُ ٤٠. َيِدي ُمَخلِّصٌ 
ُأْسِكُر ِسَهاِمي ِبَدٍم َويَْأُكُل َسْيِفي ٤٢. ِضيَّ َوَأْمَسَكْت بِالَقَضاِء َيِدي َأُردُّ نـَْقَمًة َعلى َأْضَداِدي َوُأَجاِزي ُمْبغِ 

َبايَا َوِمْن ُرُؤوِس قـُوَّاِد الَعُدوِّ . لْحماً  تـََهلُلوا أَيـَُّها األَُمُم َشْعُبُه ألَنَُّه يـَْنَتِقُم ِبَدِم َعِبيِدِه «٤٣. ِبَدِم الَقْتلى َوالسَّ
 .»ْرِضِه َعْن َشْعِبهِ َويـَُردُّ نـَْقَمًة َعلى َأْضَداِدِه َوَيْصَفُح َعْن أَ 

 
اهللا يجمع ثمار أعمال بنى إسرائيل الشريرة ويضعها فى خزائنه إلى الوقت  :۳٤ع

 .المناسب للعقاب حين يجازيهم على أخطائهم وينتقم منهم
اهللا هنا يشبه خطايا بنى إسرائيل، وكذلك الشعوب األخرى، بما يحفظه اإلنسان ويكنزه فى 

 .يصفح عنها إذا تاب اإلنسان ويجازى عنها إذا تمادى اإلنسان فى شره واهللا. خزائنه ويختم عليه
 
وقد يبطئ الرب فى إنزال . اهللا هو المنتقم من األشرار ويجازيهم بعدل عما اقترفوه :۳٥ع

العقاب ليعطى فرصة للتوبة ولكن العقاب قريب إذ هو معروف ومقرر فى تدبيره اإللهى؛ فال 
يعنى أنه تغاضى عن شرورهم، إنما هو يتأنى على الخاطئ لعل يظن األشرار أن إمهال الرب 

هذا التمهل يقتاده للتوبة، ولكن اهللا فى نفس الوقت يهيئ القصاص وينفذ العقاب فى الزمن 
 .المناسب
 
وٕان كان الرب يدين شعبه إن أخطأ، إال أنه يشفق عليه ويرحمه إذا تاب ورجع  :۳٦ع

ن شدة وهول الضربات والتأديبات التى نزلت عليهم والتى إليه، وحين يرى أن قوتهم قد ضعفت م
 .أصابت الجميع ولم يستثَن منها حر وال عبد

 
يتهكم اهللا على اآللهة الكاذبة التى سار وراءها شعبه واتكلوا عليها، فيقول  :۳۸، ۳۷ع

ئيل كان بنو إسرا. أين هى اآلن وقد صاروا فى هذه الحال، ولماذا لم تسرع لحمايتهم ونجدتهم
 .يقدمون لها الذبائح ويسكبون السكائب تصوًرا منهم أنها تأكل وتشرب وما هى إال أصنام
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يقول لهم الرب أنه هو الذى عاقبهم وهو وحده القادر على إنقاذهم وال يشاركه أحد  :۳۹ع
له كل السلطان على اإلحياء واإلماتة، فإن كان قد سحقهم بسبب شرورهم تحقيًقا . فى األلوهية

 .الة، فهو أيًضا الرحوم القادر على شفائهم وٕانقاذهم مما هم فيه من تدنى وانسحاقللعد
 
مظهر يدل على القسم أو إعالن عن كشف حقائق إلهية : رفع اليد إلى السماء  :٤۰ع

 .للبشر
اهللا يعلن ويؤكد أنه اإلله الوحيد والحى إلى األبد وليس مثل اآللهة الكاذبة واألصنام التى 

 .ال تشعرال تتحرك و 
 
 .السيف الالمع: السيف البارق  :٤۱ع

 .انتصبت للقضاء: أمسكت بالقضاء يدى 
 .جعلت سيفى حاًدا مستعًدا للقتل: سننت سيفى 

متى قرر الرب االنتقام من الشعوب التى بالغت فى قسوتها على شعبه حين استخدمها اهللا 
سّن سيفه الالمع لمقاضاة هذه كعصا تأديب، فإنه يصور نفسه كفارس يستعد لدخول معركة، في

الشعوب فينتقم منها ويجازيها عما عملته بشعبه وشماتتهم فيه، وكذلك يعاقبهم عن كل شرورهم 
 .فقد أبغضوا الرب وعبدوا األصنام

 
هنا تشبيهات بديعة يصور بها الرب انتقامه من أعدائه، فسهامه التى سيضرب  :٤۲ع

ذه السهام وكأنها أصبحت سكرى من كثرة ما ارتوت من بها العدو ستسفك دماًء كثيرة، فتصبح ه
ويقطع سيفه لحوم األعداء فيغطى السيف بدماء األعداء الذين سيقتلون، فضًال عن . دمائهم

 .كما سيقطع سيف الرب رؤوس قواد األعداء المفترين بقوتهم. اآلخرين الذين سيؤسرون
 
عن الترجمة ) ١٠: ١٥رو(سول فى وقد نقلها بولس الر : تهللوا أيها األمم شعبه  :٤۳ع

وهى إشارة إلى اشراك األمم مع شعب اهللا فى الخالص ". تهللوا أيها األمم شعبه"السبعينية 
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بالمسيح والفرح بتحقق هذا الخالص العجيب، فهى نبوءة عن الخالص بالمسيح ودخول األمم 
 .فى اإليمان

م العالم للتهليل والتسبيح إلله وبأخذ النص بمعناه المباشر، فكاتب النشيد هنا يدعو أم
 .إسرائيل الذى ينتقم لدماء شعبه ويرد النقمة على أعدائه ويصفح عن أرضه وعن شعبه

 وحتى لو سمح بتأديبات لك . اهللا يدافع عنك إن كنت تطيع وصاياه وترجع إليه بالتوبة دائًما
 .وٕاساءة من اآلخرين فثق أنها مؤقتة وسينصرك ويمجدك فى النهاية

 
 ):٤۷-٤٤ع(حفظ النشيہ )  ۸(

 . فَأََتى ُموَسى َوَنَطَق ِبَجِميِع َكِلَماِت َهَذا النَِّشيِد ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب ُهَو َوَيُشوُع ْبُن ُنونَ ٤٤
ُلوَبُكْم ِإلى َوجُِّهوا قُـ «: قَال لُهمْ ٤٦َولمَّا فـََرَغ ُموَسى ِمْن ُمَخاطََبِة َجِميِع ِإْسَرائِيل ِبُكلِّ َهِذِه الَكِلَماِت ٤٥

وا ِبَجِميِع  َجِميِع الَكِلَماِت الِتي أَنَا َأْشَهُد َعلْيُكْم ِبَها اليَـْوَم ِلَكْي ُتوُصوا ِبَها َأْوالدَُكْم لَِيْحِرُصوا َأْن يـَْعَملُ 
ِبَهَذا اَألْمِر ُتِطيُلوَن األَيَّاَم وَ . ألَنـََّها لْيَسْت َأْمرًا بَاِطًال َعلْيُكْم َبل ِهَي َحَياُتُكمْ ٤٧. َكِلَماِت َهِذِه التـَّْورَاةِ 

َها لَِتْمَتِلُكوَها ُتْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ ِإليـْ  .»َعلى اَألْرِض الِتي أَنـْ
 
أعلن موسى كلمات هذا النشيد للشعب ورّدده مرات كثيرة أمامهم ليرددوه بعده  :٤٤ع

 .عب ألنه القائد التالى لهوكان يشوع بن نون يساعده فى تحفيظ الش. ويحفظوا كلماته ونغماته
 
أوصاهم موسى بتعليم هذا النشيد ألبنائهم وتحفيظه لهم ألنه ينبههم إلى  :٤٦، ٤٥ع

فهذا النشيد يشهد على من يحفظه بضرورة تبعية اهللا ويشجعه على . العمل بشريعة اهللا وعبادته
 .ذلك

 
ا تافًها، بل هى قال لهم موسى إن كلمات هذا النشيد ليست مجرد أغنية أو كالمً  :٤۷ع

أرض  –صلب حياتهم فتثبتهم فى الحياة المستقيمة وتضمن لهم االستقرار فى األرض الجديدة 
 .فال يزاحمهم فيها أى عدو –كنعان 
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  اهتم أن تحفظ المزامير وترّددها ليس فقط فى وقت الصالة المحدد بل طوال اليوم، فهى
 .نقًيا أمام اهللا دائًما تحفظ أفكارك وترشدك فى كلماتك وتصرفاتك فتحيا

 
 ):٥۲-٤۸ع(موسى ينظر أرض كنعان ولكن ال يہخلها )  ۹(

ِاْصَعْد ِإلى َجَبِل َعَبارِيَم َهَذا َجَبِل نـَُبو الِذي «٤٩: َوقَال الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي نـَْفِس َذِلَك اليَـْومِ ٤٨
عَ  َوُمْت ِفي ٥٠اَن الِتي أَنَا ُأْعِطيَها لَِبِني ِإْسَرائِيل ُملكًا ِفي َأْرِض ُموآَب الِذي قـَُبالَة َأرِيَحا َواْنظُْر َأْرَض َكنـْ

 . الَجَبِل الِذي َتْصَعُد ِإلْيِه َواْنَضمَّ ِإلى قـَْوِمَك َكَما َماَت َهاُروُن َأُخوَك ِفي َجَبِل ُهوٍر َوُضمَّ ِإلى قـَْوِمهِ 
َساِني ِفي َوَسِط  ألَنَُّكَما ُخْنُتَماِني ِفي َوَسِط بَِني ِإْسَرائِيل ِعْندَ ٥١ َماِء َمرِيَبِة قَاِدَش ِفي بـَرِّيَِّة ِصيٍن ِإْذ لْم تـَُقدِّ

فَِإنََّك تـَْنظُُر اَألْرَض ِمْن قـَُبالِتَها َولِكنََّك ال َتْدُخُل ِإلى ُهَناَك ِإلى اَألْرِض الِتي أَنَا ُأْعِطيَها ٥٢. بَِني ِإْسَرائِيل
 .»لَِبِني ِإْسَرائِيل

 
جبل نبو هو أحد سلسلة جبال عباريم وأعلى : باريم هذا جبل نبو جبل ع :٤۹، ٤۸ع

وهذا الجبل يقع فى بالد موآب شرق نهر األردن مقابل ) ٢٧: ٣ص(قممه هو رأس الفسجة 
 ).٨، ٦خريطة (مدينة أريحا التى تقع غرب النهر 

بتحفيظ موسى النشيد للشعب انتهت خدمته، فأمره اهللا أن يصعد على أعلى قمم جبل 
باريم ليرى أرض الميعاد التى وعد اهللا بها شعبه ثم يموت فرًحا باستكماله خدمته وتحقيق ع

 .مواعيد اهللا
 
أعلن اهللا لموسى أنه سيموت على هذا الجبل وسيخفى اهللا جسده حتى ال يعبده  :٥۰ع

قى وبهذا تنتهى سيرة رئيس األنبياء موسى ويموت مثل با. بنو إسرائيل ألجل محبتهم الشديدة له
 ).٢٨: ٢٠عد(البشر ومثل هارون أخيه الذى مات ودفن فى جبل هور 

 
وليظل موسى محتفًظا باتضاعه أمام اهللا حتى نهاية حياته، ذكره أنه أخطأ  :٥۲، ٥۱ع

عندما شك فى كالم اهللا هو وهارون، فبدًال من أن يأمر الصخرة فى مريبة لتخرج ماًء ضربها 
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دخول أرض الميعاد بسبب هذه الخطية، ليس تقليًال  ولكن حرمان موسى من). ٢٠عد(مرتين 
من عظمة موسى بل هو يمثل مرحلة فى قيادة الشعب وقد بلغ سًنا كبيًرا ليبدأ بعده تلميذه يشوع 

 .مرحلة جديدة وهى دخول أرض الميعاد
  يحسن بنا أن نتمثل بموسى النبى فنقبل برضى أى تأديب إلهى يسمح به ربنا لنا، نقبله

مر أو تمرد، ونسلم له حياتنا بإيمان وشكر، عالمين أن يده الرحيمة المحبة سترأف بنا دون تذ
وستدخل فى حياتنا لتخرجنا من الضيقة إلى النور، فكل ما يحدث فى حياتنا هو جزء من 

 .التدبير اإللهى الشامل لنا وتحقيًقا لمشيئته فى وجودنا
 
 
 
 
 



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٥٨١γ 

 

الُِث َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الثَّ
 بركة موسى لبنى إسرائيل

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(عظمة هللا )  ۱(

َجاَء الرَّبُّ ِمْن «: فـََقال٢َوَهِذِه ِهَي البَـرََكُة الِتي بَاَرَك ِبَها ُموَسى رَُجُل اِهللا بَِني ِإْسَرائِيل قـَْبل َمْوتِِه ١
. ِعيَر َوَتْألَأل ِمْن َجَبِل فَارَاَن َوأََتى ِمْن رَبـََواِت الُقْدِس َوَعْن َيِميِنِه نَاُر َشرِيَعٍة لُهمْ ِسيَناَء َوَأْشَرَق لُهْم ِمْن سَ 

َواِلكَ . فََأَحبَّ الشَّْعبَ ٣ يِسيِه ِفي َيِدَك َوُهْم َجاِلُسوَن ِعْنَد َقَدِمَك يـَتَـَقبـَُّلوَن ِمْن َأقـْ بَِناُموٍس ٤. َجِميُع ِقدِّ
ْعِب َأْسَباُط ٥. وَسى ِميَراثًا ِلَجَماَعِة يـَْعُقوبَ َأْوَصانَا مُ  وََكاَن ِفي َيُشوُروَن َمِلكًا ِحيَن اْجَتَمَع ُرَؤَساُء الشَّ

 .ِإْسَرائِيل َمعاً 
 
موسى رجل اهللا أى عبده المنتسب إليه يبارك شعبه قبل أن يتركه بكلمات معزية  :۱ع

 ٠.ومشجعة تتضمن نبوات وطلبات من أجل كل سبط
 
ظهر مجد اهللا على الجبل فى سيناء أمام كل الشعب : جاء الرب من سيناء  :۲ع

وكان هذا فى ضباب وبروق ورعود ونار ). ٢٠، ١٩خر(وأعطى موسى الوصايا والشريعة 
 .وعظيمة وصوت بوق

انعكس ضياء اهللا من جبل سيناء على جبل سعير وهى سلسلة : أشرق لهم من سعير 
ا معناه أن اهللا ينير لليهود واألمم ويريد خالص الجميع، وهذا ما وهذ. جبال يسكنها نسل عيسو

 .تم فى العهد الجديد
انعكس أيًضا مجد اهللا على جبل فاران الذى يقع جنوب فلسطين : تألأل من جبل فاران 

 .أيًضا وشمال برية سيناء ويسكنه األمم، أى أن اهللا يريد خالص األمم
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والقدس يقصد به مجمع المالئكة من . رات األلوفربوات أى عش: أتى من ربوات القدس 
أى أن اهللا تنازل من مجده وظهر بشكل ملموس فى األرض على الجبل، وأعطى . السماء

 .وصاياه وشريعته، بل أكثر من هذا تنازل فى ملء الزمان وتجسد من العذراء
غير محدود فليس  اليمين يرمز دائًما للقوة والبركة، ولكن اهللا: عن يمينه نار شريعة لهم 

ويرمز لشريعته بالنار ألنها تنير حياة من يسلك بها وتحرق كل من يصر . له يمين أو يسار
 .على مخالفتها وذلك فى العذاب األبدى

فى هذه اآلية يظهر موسى النبى عظمة اهللا الذى تنازل من مجده السماوى وظهر لشعبه 
 .أيًضاعلى الجبل وأعطاهم شريعته وهو يطلب خالص األمم 

 
إذ رأى شعب اهللا مجده ومحبته لهم، أحبوه بكل قلوبهم التى تقدست له، أى  :۳ع

وهذا ما حدث فى برية سيناء . تخصصت ليملك عليها وصاروا فى يده أى فى رعايته وعنايته
وٕاذ رأوا هـذا . عندما عاشوا كشعب خاص يؤمن باهللا دون باقى الشعوب فرعاهم بكل محبتـه

قدميه يتعلمون منه وصاياه وشريعته كما جلس موسى والسبعون شيًخا عند  الحب، خضعوا عند
، ١٨: ١٩خر(وكما مجد اهللا الشعب المجتمع أمـام الجبل ) ١١-٩: ٢٤خر(سفح جبل الشريعة 

٤: ٢٤.( 
 
إذ جلس الشعب عند قدمى اهللا، خضعوا له وأعلنوا قبولهم للناموس الذى استلمه  :٤ع

هللا وشعروا أنه أعظم شئ نالوه، فهو الميراث الذى يسلمونه موسى من على الجبل من يد ا
. وهو خاص بنسل يعقوب أى المؤمنين باهللا. ألبنائهم على مدى األجيال ليتمتعوا بالحياة مع اهللا

 .ويعقوب أو إسرائيل الجديد هو الشعب المسيحى فى كل مكان
 
هو يملك عليهم و ) ١٥: ٣٢ص(يقصد بيشورون شعب اهللا المحبوب له : يشورون  :٥ع

 .ويقودهم ويرعاهم بكل أسباطهم ورؤسائهم
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  تأمل جمال اهللا وعظمته واشترك فى تسبيحه مع الكنيسة من خالل كتاب التسبحة، فيتعلق
 .قلبك به وال تعود تبهرك مباهج العالم الزائلة

 
 ):۲٥-٦ع(بركة موسى لألسباط )  ۲(

قَال اْسَمْع يَا َربُّ َصْوَت «: َوَهِذِه َعْن يـَُهوَذا٧. »رَِجالُُه قَِليِلينَ  لَِيْحَي رَُأوبـَْيُن َوال َيُمْت َوال َيُكنْ ٦
ْوِمهِ  ُتمِّيُمَك «: َوِلالِوي قَال٨. »بَِيَدْيِه يـَُقاِتُل لِنَـْفِسِه َفُكْن َعْونًا َعلى َأْضَداِدهِ . يـَُهوَذا َوْأِت ِبِه ِإلى قـَ

يِق الِذي َجرَّ  َتُه ِفي َمسََّة َوَخاَصْمَتُه ِعْنَد َماِء َمرِيَبةَ َوُأورِيُمَك ِلَرُجِلَك الصِّدِّ لْم : الِذي قَال َعْن أَبِيِه َوأُمِّهِ ٩. بـْ
يـَُعلُِّموَن يـَْعُقوَب ١٠. َأَرُهَما َوبِِإْخَوتِِه لْم يـَْعَتِرْف َوَأْوالَدُه لْم يـَْعِرْف َبل َحِفُظوا َكالَمَك َوَصانُوا َعْهَدكَ 

بَاِرْك يَا َربُّ قـُوََّتُه ١١. َيَضُعوَن َبُخورًا ِفي أَْنِفَك َوُمْحَرقَاٍت َعلى َمْذَبِحكَ . ل نَاُموَسكَ َأْحَكاَمَك َوِإْسَرائِي
َياِميَن قَال١٢. »اْحِطْم ُمُتوَن ُمَقاِوِميِه َوُمْبِغِضيِه َحتَّى ال يـَُقوُموا. َواْرَتِض بَِعَمِل َيَدْيهِ  َحِبيُب الرَّبِّ «: َولِِبنـْ

ُمَبارََكٌة ِمَن الرَّبِّ َأْرُضُه «: َوِلُيوُسَف قَال١٣. »َيْستُـُرُه ُطول النـََّهاِر َوبـَْيَن َمْنِكبَـْيِه َيْسُكنُ . ْيِه آِمناً َيْسُكُن لدَ 
ِة الرَّاِبَضِة َتْحُت  َماِء بِالنََّدى َوبِاللُّجَّ . َألْقَمارِ َونـََفاِئِس ُمَغالِت الشَّْمِس َونـََفاِئِس ُمْنَبَتاِت ا١٤بِنَـَفاِئِس السَّ

َوِمْن نـََفاِئِس اَألْرِض َوِملِئَها َوِرَضى ١٦َوِمْن َمَفاِخِر الِجَباِل الَقِديَمِة َوِمْن نـََفاِئِس اِإلَكاِم األََبِديَِّة ١٥
َقةِ  ٌة لُه َوقـَْرنَاُه قـَْرنَا ِبْكُر ثـَْورِِه زِينَ ١٧. َفلَتْأِت َعلى رَْأِس يُوُسَف َوَعلى ِقمَِّة َنِذيِر ِإْخَوتِهِ . السَّاِكِن ِفي الُعليـْ

َراِيَم َوأُُلوُف َمَنسَّى. ِبِهَما يـَْنَطُح الشُُّعوَب َمعًا ِإلى َأقَاِصي اَألْرضِ . رِْئمٍ   . »ُهَما رَبـََواُت َأفـْ
َرْح يَا زَبُوُلوُن ِبُخُروِجَك َوأَْنَت يَا َيسَّاَكُر ِبِخَياِمكَ «: َوِلَزبُوُلوَن قَال١٨ . َيْدُعواِن الَقَباِئل ِإلى الَجَبلِ ١٩. ِافـْ

 . »ُهَناَك َيْذَبَحاِن َذبَاِئَح الِبرِّ ألَنـَُّهَما يـَْرَتِضَعاِن ِمْن فـَْيِض الِبَحاِر َوَذَخاِئَر َمْطُمورٍَة ِفي الرَّْملِ 
َع َجادَ «: َوِلَجاَد قَال٢٠ تَـَرَس الذِّرَاَع َمَع ِقمَِّة ال. ُمَباَرٌك الِذي َوسَّ َوٍة َسَكَن َوافـْ َورََأى اَألوَّل ٢١. رَّْأسِ َكلبـْ

. » َمَع ِإْسَرائِيللِنَـْفِسِه ألَنَُّه ُهَناَك ِقْسٌم ِمَن الشَّارِِع َمْحُفوظًا فَأََتى رَْأسًا ِللشَّْعِب يـَْعَمُل َحقَّ الرَّبِّ َوَأْحَكاَمهُ 
يَا نـَْفَتاِلي اْشَبْع ِرضًى َواْمَتِلْئ « : لَوِلنَـْفَتاِلي قَا٢٣. »َداُن ِشْبُل َأَسٍد يَِثُب ِمْن بَاَشانَ «: َوِلَداَن قَال٢٢

لَِيُكْن َمْقُبوًال ِمْن . ُمَباَرٌك ِمَن الَبِنيَن َأِشيرُ «: َوَألِشيَر قَال٢٤. »بـَرََكًة ِمَن الرَّبِّ َواْمِلِك الَغْرَب َوالَجُنوبَ 
 .َك وََكأَيَّاِمَك رَاَحُتكَ َحِديٌد َوُنَحاٌس َمَزالِيجُ ٢٥. ِإْخَوتِِه َويـَْغِمْس ِفي الزَّْيِت رِْجلهُ 

 
 : بركة رأوبين 

ية أبيه يعقوب ففقد بركة البكورية  :٦ع ، ٢٢: ٢١تك(أخطأ رأوبين باضطجاعه مع سرِّ
وكذلك خرج من سبطه داثان وأبيرام اللذان اشتركا مع قورح فى التذمر على انفراد ). ٤٨تك
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ى موسى لسبط رأوبين ويصلى ألجله لذا يتمن). ١٦عد(هارون وبنيه بالكهنوت فابتلعتهم األرض 
 .حتى يعيش وال ينقرض بسبب أخطائه هذه، ويكون له رجال كثيرون من نسله ليدافعوا عنه

 
 بركة يهوذا  :۷ع

بركة يهوذا هى صالة شفاعية لطلب معونة الرب له فى وقت الشدة واالستجابة لصلواته 
ربين سالمين إلى قومهم أى إلى نسائهم أى عودة رجاله المحا" َوْأِت به إلى قومه. "عند الحاجة

 .وأوالدهم
إشارة إلى دخول السبط فى حروب عديدة لم تؤازره فيها بقية : بيديه يقاتل لنفسه 

فكن عوًنا على . "األسباط، بل وكانت تقاتله فى بعض األحيان فكان انتصاره واتكاله على الرب
مع حزقيا الملك فى انتصاره على أى طلب معونة اهللا ضد أعداء يهوذا كما حدث " أضداده

والمسيح الخارج من سبط يهوذا انتصر على الموت وعلى قوات ). ٣٨-٣٦: ٣٧إش(األشوريين 
الجميع تركوه ومضوا وداس المعصرة وحده ومن الشعوب "الشيطان وقد حقق الخالص وحده إذ 

 ).٣٠: ٦٣أش" (لم يكن معه أحد
 
 بركة الوى  :۱۱-۸ع

 .االتمعناها الكم: التميم 
 .معناها األنوار: األوريم 

وهما حجران كانا يوضعان على صدر رئيس الكهنة يستخدمان لمعرفة مشيئة الرب عند 
 ).٣: ٢٨خر(اتخاذ قرار ما فينير أحدهما إذا كان اهللا موافًقا على الطلبة 

رئيس الكهنة، وهو من سبط الوى، والذى يحمل األوريم والتميم على : رجلك الصديق 
 .صدره

 .تعنى خصاًما: مسة 
الكلمتان تشيران إلى موضع واحد تمت فيه حادثة خروج الماء من . تعنى تجربة: مريبة 

 .الصخر حين تذمر الشعب على الرب، وخاصموا موسى وهرون
تميز سبط الوى بخروج الكهنوت منه والذى كان يقود الشعب فى العبادة وسماع صوت اهللا 

ان الكهنة يحتملون تذمرات الشعب كما حدث فى مسة ومريبة وذلك وك. مستخدًما األوريم والتميم
 ).٧-١: ١٧خر(فى شخصى موسى وهارون 



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٥٨٥γ 

يذكر مبدًءا هاًما من مبادئ السبط الكهنوتى، وهو أنهم يضحون حتى بالعالقات  :۹ع
وقد حدث هذا فى عدة أحداث يذكرها الكتاب . األسرية والبشرية إذا عطلتهم عن خدمة الرب

 :ظهر غيرتهم للرب واستنكارهم ألعمال إخوتهم ومنها المقدس ت
حين قتلوا الكثيرين من المعاندين الذين عبدوا العجل الذهبى حين أمر موسى الالويين قائًال 

واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه ... ضعوا كل واحد سيفه على فخذه: "
 ).٢٨، ٢٧: ٣٢خر" (ففعل بنو الوى حسب قول موسى"

 ). ٢٥عد(حين غار فنحاس فى فتنة بعل فغور وقتل زمرى والمرأة المديانية 
ولم يأخذ سبط الوى ميراثًا فى األرض، ألن الرب هو نصبيهم، فهو يعولهم ويعتنى 

 .باحتياجاتهم
ويالحظ أنه لم يذكر بركة لسبط شمعون من أجل اشتراكه مع الوى فى قتل قبيلة شكيم 

وقد أصلح الوى طريقه فباركه اهللا وخّصصه . سه ال تستريح فى مجلسهماوأعلن يعقوب أن نف
 ".ليكثر عدد شمعون"ويقول البعض فى الترجمة السبعينية فى نهاية هذا العدد عبارة . لخدمته
 
يذكر موسى هنا وظائف الخدمة الكهنوتية ومهامها، فقد أسند للالويين تعليم  :۱۰ع

موس، كما أنه من مهام وظائفهم رفع البخور للرب مع الشعب أحكام الشريعة وفرائض النا
 .كما كان الكهنة يقدمون الذبائح والمحرقات للرب طبًقا لما نصت عليه الشريعة. صلوات الشعب

 
جمع متن وهو الظهر وجانبا الظهر فى اإلنسان وهما عالمة القوة فيه، : المتون  :۱۱ع

 .وتحطيم متون اإلنسان أى تحطيم قوته
ى لسبط الوى أن يعطيه الرب مزيًدا من القوة الروحية والبدنية التى تعينه على يدعو موس

أداء أعماله، ويقبل منه تقدمات الشعب وبقية خدماته الكهنوتية، ويهدم قوة أعدائه، أى أعداء 
 .الكهنة والخدام الذين يقاومون كلمة اهللا ويعرقلون عمله المقدس

حداث التى قاوم فيها متمردون الكهنوت وأعماله وفى قصص الكتاب المقدس الكثير من األ
 :وكيف حارب الرب المقاومين مثل 

 ).١٦عد(قورح وداثان وأبيرام 
 ).٢٢، ٢١مل١(من كهنة الرب فى نوب  ٨٥شاول الملك الذى قتل 
 ).١٠: ١٩، ٤: ١٨مل١(آخاب وزوجته إيزابل 



ْثنَِيةِ ِسفُْر    التَّ
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 بركة بنيامين  :۱۲ع
حيث أنه السبط الوفى الذى ظل يحيا وسط ينظر اهللا لسبط بنيامين نظرة محبة خاصة 

سبط يهوذا متمسًكا بعبادة اهللا فى أورشليم والخضوع للملك الذى من نسل داود أى سبط يهوذا، 
وقد ُبِنَى الهيكل على جبل المرّيا . وتكونت منهما مملكة يهوذا بينما انفصلت بقية األسباط عنهما

فاهللا بحلوله وسط " بحبيب الرب"ذلك يلقبه ل). ١: ٣أى ٢(الذى يقع فى أرض سبط بنيامين 
فالرب يحفظه ويبعد عنه األخطار ويرفعه فوق ضيقات الحياة . السبط يسكنون حوله آمنين

 .ومشاكلها ويسير به سالًما
  ما أحلى وأعظم الوعود التى يقدمها الرب لمحبيه، إذ بلجوئهم إليه ووفائهم لعهوده يحتضنهم

الساكن فى : "سالم الذى يفوق كل عقل والذى عبر عنه داود قائًال ويبارك حياتهم ويعطيهم ال
 ).٩١مز" (ستر العلى فى ظل القدير يبيت

 
 بركة يوسف :۱۷-۱۳ع
أى األمطار " بنفائس السماء بالندى"يطلب موسى من الرب أن يبارك أرضه  :۱۳ع

التى تتغذى عليها التى تسقى الزروع فيعطى محصوًال وفيًرا، والندى يرطب الحشائش واألعشاب 
يقصد بها مياه األنهار والعيون والينابيع التى يطلبها بوفرة حتى " وباللجة الرابضة تحت. "األغنام

 .تعطى أرض يوسف محاصيل وماشية كثيرة
 
وهى المحاصيل الزراعية التى تعتمد فى نموها على " وبنفائس مغالت الشمس" :۱٤ع

وهى النباتات التى تنمو فى الظل، والمقصود " ألقماروبنفائس منبتات ا"أشعة الشمس الدافئة، 
بالتعبيرين أن يبارك الرب أرضه فتمتلئ بالخيرات الوفيرة والمحاصيل المتنوعة التى تعمل عوامل 

 .الطبيعة المختلفة على انباتها ونموها
 
 .التالل: اآلكام  :۱٥ع

ما ينمو فى األراضى  ويعطيه الرب أيًضا من أفخر وأعظم: ومن مفاخر الجبال القديمة 
الجبلية الموجودة منذ القدم من أشجار ونبات ومن نفائس اآلكام األبدية، أى ما ينمو فى 

 .المرتفعات والتالل الباقية إلى األبد والدائمة اإلثمار



الُِث َوالثَّالَُثونَ    اَألَْصَحاُح الثَّ

γ٥٨٧γ 

وقد أخذ سبط منسى الخارج من يوسف أرًضا خصبة شرق األردن، وكذلك سبط أفرايم 
 ).١٧يش(ردن الخارج منه أرًضا خصبة غرب األ

 
يقصد بنفائس األرض ما تحويه وتمتلئ به من : ومن نفائس األرض وملئها  :۱٦ع

فالرب يعطى الخيرات للذين يرضى " ورضى الساكن فى العليقة. "معادن ثمينة وحجارة كريمة
عليهم، وقد وصف موسى الرب هنا بالساكن فى العليقة إشارة إلى ظهور الرب فى العليقة حين 

، والتى فيها أعلن الخالص لشعبه والخيرات الكثيرة التى يطلبها اآلن موسى )٣خر(دمة دعاه للخ
 .النبى لسبط يوسف

وطلب موسى من الرب أن تحل بركته على رأس يوسف كناية عن حلولها على الشخص 
 .كله، والقمة هى أعلى الرأس أو الجبين

فرز من مجموعة بحيث يختص ألن كلمة نذير تعنى الم" نذير إخوته"وُدَعِى يوسف بأنه 
 : وقد كان يوسف بالفعل كذلك من عدة أوجه. بصفات أو أمور أو مهام مختلفة عن المجموعة

 ).٢: ٣٧تك(خّصه أبوه بمحبة خاصة فوق محبة أخوته ولم يشترك فى شرورهم  -١
 . فصله إخوته عنهم إذ عاملوه بغير ما عاملوا بعضهم بعًضا فحسدوه وأبغضوه -٢

ًحا متميًزا ومختلًفا عن كل من حوله فى بيت فوطيفار أو فى السجن ثم أعطاه اهللا نجا -٣
 على عرش مصر، كما جعله سيًدا على إخوته

 
ثروة يوسف المتمثلة فيما تحقق لسبط منسى بما يمتلكه من : بكر ثور زينة له  :۱۷ع

عظيمة  ثيران وأبكار ثيران، فقد كان نصيبه فى أرض باشان ذات المراعى الوفيرة، وهى ثروة
 .جًدا ومصدر غنى وفخر له

القرنان هما سبطا أفرايم ومنسى اللذان تفرعا من يوسف، كما جاء فى : قرناه قرنا رئم 
وقد أعطى الربوات، أى عشرات األلوف، ألفرايم " ربوات أفرايم وألوف منسى"نهاية العدد أنهما 

 .عدده أكبر من منسىألن يعقوب أعطى بركة البكورية ألفرايم برغم أنه األصغر فكان 
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حيوان وحشى من فصيلة الثيران عظيم القوة، قرناه مقوسان تقويًسا مزدوًجا، وبهذين : الرئم 

القرنين الهائلين اللذين هما كناية لسبطى أفرايم ومنسى، يصارع أعداءه حتى يفروا من أمامه إلى 

 .أبعد مكان يستطيعوا أن يفروا إليه

التى نالها يوسف وخروج سبطين منه هو دليل على نواله ويالحـظ أن البركـة الوفيـرة 

). ١: ٥أى١(البكورية وذلك من أجل تقـواه، بدًال من رأوبيـن الذى فقدها بسبب زناه مع امرأة أبيه 

) ٦قض(وقد خرج من سبط إفرايم عظماء مثل يشوع، ومن منسى أيًضا عظماء مثل جدعون 

 ).٣: ١٠قض(ويائير الجلعادى 

 

 :ويساكر  بركة زبولون

يذكر موسى النبى بركة هذين السبطين مًعا ألنهما سكنا متجاورين فى  :۱۹، ۱۸ع

 ).٢٣-١٠: ١٩يش(أرض كنعان فأرض زبولون تقع شمال يساكر 

كان سبط زبولون كثير التجارة، فيخرج أبناؤه للتجارة مع باقى : إفرح يا زبولون بخروجك 

 .الشعوب ويفرحون بمكاسب تجارتهم

أما سبط يساكر فكان مستقًرا فى خيامه قليل الخروج، وكان : ساكر بخيامك وأنت يا ي

 ).١٥، ١٤: ٤٩تك(يعمل بالزراعة ورعاية الماشية كما تنبأ له يعقوب أيًضا 

المقصود بالجبل جبل المريا الذى : إلى الجبل يدعوان القبائل هناك يذبحان ذبائح البر 

والقبائل هى أسباط بنى إسرائيل وأيًضا األمم التى ). ١ :٣أى ٢(أقيم عليه هيكل اهللا فى أورشليم 

 .كان السبطان يتاجران معهم ويبشرانهم ويدعوانهم لعبادة اهللا وتقديم الذبائح فى أورشليم

من أسباب ثروة هذين : ألنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة فى الرمل 

البحر، فقد كان البحر مصدر غناهم كأم السبطين أيًضا صيد السمك وكذلك التجارة عن طريق 

. ترضعهم وتغذيهم، وذلك لسكناهم بجوار البحر وهو البحر األبيض المتوسط وكذلك بحر الجليل

 .وتمتع السبطين أيًضا بالمعادن المدفونة فى باطن األرض فكانت مصدًرا آخر لغناهما
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 :بركة جاد 
أعطيت لجاد، شرق األردن،  كانت األرض التى: مبارك الذى وسع لجاد  :۲۱، ۲۰ع

" سكن كلبوة"واسعة ومترامية األطراف، واشتهر رجال هذا السبط بأنهم رجال أشداء، فقوله عنهم 
 .يعنى تشبيههم باألسد الرابض القتناص فريسته

فى انتصاراته على أعدائه كان يقضى عليهم جميًعا كأفراد : افترس الذراع مع قمة الرأس 
 .راع هم الجنود العاديون، والمقصود بقمة الرأس هم قادة الجيوشفالمقصود بالذ. وقواد

أى تحّدد نصيبه من األرض قبل األسباط األخرى إذ تملكوا شرق : ورأى األول لنفسه 
 .األردن قبل أن يعبر إخوتهم للغرب، وكانت أرضهم خصبة ومن أجود األراضى

أى موسى النبى، الذى سمح الشارع هو المشرع، : ألنه هناك قسم من الشارع محفوًظا 
لهم بأن يملكوا األرض ويتركوا فيها نساءهم وأوالدهم ومواشيهم بشرط أن يعبروا مع إخوتهم بقية 

 .األسباط ويحاربوا معهم حتى يحصلوا على أنصبتهم فى األرض ثم يعودوا إلى ملكهم
 .طمئًناسكن سبط جاد بين رأوبين جنوًبا ونصف سبط منسى شماًال، فكان م: محفوًظا 

عبر األردن فى مقدمة المحاربين ليشتركوا فى الحرب مع اخوتهم كما : فأتى رأًسا للشعب 
 ). ٢٠-١٨: ٣ص(أمرهم موسى 

أى ينفذ قضاء الرب على الشعوب الكنعانية : يعمل حق الرب وأحكامه على إسرائيل 
 .الوثنية ومشيئته فى تمليك إسرائيل أراضى تلك الشعوب حسب وعوده لآلباء

 
تملك سبط دان فى جنوب فلسطين نصيًبا بين سبطى أفرايم ويهوذا وبين سبط  :۲۲ع

. بنيامين والبحر المتوسط، فكان المكان ضيًقا عليهم، لذا أرادوا االستيالء على مكان آخر
فحاربوا اليش التى تقع فى شمال فلسطين وكمنوا لها فى جبال باشان وهاجموها واستولوا عليها 

وقد كانوا شجعان مثل شبل األسد ومنهم خرج ). ٢٩-٢٧: ١٨، قض ٤٨-٤٠: ١٩يش(
 ).١٥، ١٤قض(شمشون الجبار 
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 بركة نفتالى

كان نصيب سبط نفتالى غرب وجنوب بحيرة طبرية، فيدعو له أن يفرح بنصيبه  :۲۳ع

الطيب الفرح الذى مصدره القناعة بما يملك ورضا الرب الذى يبارك أرضه ذات التربة الخصبة 

ة، ويكفى بركة لتلك األراضى ما ورد عنها هى وأرض زبولون فى نبوءة إشعياء بما كرمهما الغني

به رب المجد حين أشرق عليهم نور وهو نور المسيح الذى خدم مدنهم بالجليل، كما ورد أيًضا 

 ).١٦-١٤: ٤مت(فى 

 

 بركة أشير  :۲٥، ۲٤ع

فى أراضى غنية بأشجار كان نصيب أشير من األرض نصيًبا مبارًكا للغاية، إذ سكن 

الزيتون والكروم ونجح فى الزراعة والتجارة، وأحبه إخوته، أى األسباط األخرى، ونال رضاهم لما 

 .يحصلون عليه منه من خيرات

كناية عن وفرة الخير، فالزيت يستخرج هناك من الزيتون الذى : يغمس فى الزيت رجله 

 .تنمو أشجاره بوفرة فى تلك األراضى

، والمعنى المقصود )الترباس(المزالج هو ما يحكم إغالق الباب : س مزاليجك حديد ونحا

 .أن أراضى سبط أشير تكون محصنة ويصعب على العدو اقتحامها

تعنى أنه مهما طالت بك الحياة تتوافر لك الراحة والسالم، وال يوجد من أو : كأيامك راحتك 

 .ما يضايقك

 افتح له الطريق بتثبيت عالقتك به، وعندما ... فوق عقلكاهللا يريد أن يبارك حياتك ببركات ت

يعطيك اشكره، وليتك تطلب البركات الروحية قبل المادية فهى التى تدوم معك إلى األبد 

 .وخالصتها أن تحبه وتتعلق به
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 ):۲۹-۲٦ع(شكر هللا على عطاياه )  ۳(

اِإللُه الَقِديُم ٢٧. ي َمُعونَِتَك َوالَغَماَم ِفي َعَظَمِتهِ يـَرَْكُب السََّماَء فِ . لْيَس ِمْثل اِهللا يَا َيُشوُرونُ «٢٦
اِمَك الَعُدوَّ َوقَال. َملَجٌأ َواَألْذرُُع األََبِديَُّة ِمْن َتْحتُ  فـََيْسُكَن ِإْسَرائِيُل آِمنًا ٢٨. َأْهِلكْ : َفَطَرَد ِمْن ُقدَّ

ُلَك ! ُطوبَاَك يَا ِإْسَرائِيلُ ٢٩. ْمٍر َوَسَماُؤُه تـَْقطُُر َندىً َتُكوُن َعْيُن يـَْعُقوَب ِإلى َأْرِض ِحْنطٍَة َوخَ . َوْحَدهُ  َمْن ِمثـْ
َيَتَذلُل لَك َأْعَداُؤَك َوأَْنَت َتطَأُ ُمْرتـََفَعاتِِهمْ ! يَا َشْعباً َمْنُصوراً بِالرَّبِّ تـُْرِس َعْوِنَك َوَسْيِف َعَظَمِتكَ   .»فـَ

 
اهللا ال يوجد من يشبهه وال : ئًال أى الشعب المحبوب قا" يشورون"يخاطب موسى  :۲٦ع

 .مثيل له بين آلهة العالم أو الخالئق، يخترق السموات راكًبا السحاب ليسرع وينزل لنجدة شعبه
وكثيًرا ما . وهذه تعبيرات بلغتنا البشرية تظهر استعداد الرب لنجدة وانقاذ محبيه بسرعة

ى العهد الجديد، وفى صعوده إلى تجلى الرب فى السحاب فى جبل سيناء، وفى حادثة التجلى ف
 .السماء، وفى مجيئه الثانى

يعنى أن تنازل الرب ليكون فى وسط عبيده ال ينقص من قدرته " فى عظمته"وقوله 
 .وجالله
 
وهو يسند شعبه . اإلله األزلى ملجأ يلجأ إليه شعبه فهو الذى يحميهم ويظلل عليهم :۲۷ع

 .عبه بإهالك األعداء بمعونتهبذراعيه، ويطرد أعداءه من أمامه ويأمر ش
 
عيون الماء الموجودة فى أرض الميعاد والتى يتمتع بها نسل : عين يعقوب  :۲۸ع

 .يعقوب فتروى حقولهم
إذ يطمئن الشعب إلى حماية إلهه، يسكن آمنا متمتًعا بالنظر إلى األرض الجيدة التى 

روم التى يشرب من عصيرها؛ تفيض بالخيرات، مثل الحنطة التى يصنع منها الخبز وأشجار الك
 .ويتمتع كذلك بسقوط الندى والمطر من السماء الذى يحافظ على خصوبة األرض

 
يغبط النبى شعبه على سعادته وخيره، فقد ميزه الرب عن جميع الشعوب المحيطة  :۲۹ع

به واختاره شعًبا خاًصا له فليس لهم مثيل بين األمم، وهو الشعب الذى نصره الرب ليس بقوة 
فالرب هو الذى يحمى أوالده، كالترس الذى يستخدمه الجندى فى وقاية . بشرية بل قاتل عنهم
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نفسه من السهام والضربات، وهو أيًضا القوة التى تهزم األعداء كالسيف بيد الجندى فيتسلطون 
 .على أعدائهم ويدوسون عظمتهم أى قادتهم العظماء وحصونهم وأسوارهم

  العظيمة معك وكيف تغلبت بقوته على حروب كثيرة من الشياطين ليتك تتأمل أعمال اهللا
حتى تتشدد وال تنزعج من سقطاتك أو أى ضعف فيك بل تقوم وتجاهد واثًقا من مساندة اهللا 

 .لك
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ابُِع َوالثَّالَُثونَ   اَألَْصَحاُح الرَّ
 موت موسى

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(موسى يرى أرض الموعد )  ۱(

َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَربَاِت ُموآَب ِإلى َجَبِل نـَُبو ِإلى رَْأِس الِفْسَجِة الِذي قـَُبالَة َأرِيَحا فََأرَاُه الرَّبُّ ١
َراِيَم َوَمَنسَّى َوَجِميَع َأْرِض يـَُهوَذا ِإلى الَبْحِر ٢َجِميَع اَألْرِض ِمْن ِجلَعاَد ِإلى َداَن  َوَجِميَع نـَْفَتاِلي َوَأْرَض َأفـْ

ائَِرَة بـُْقَعَة َأرِيَحا َمِديَنِة النَّْخِل ِإلى ُصوَغرَ ٣الَغْرِبيِّ  َهِذِه ِهَي اَألْرُض «: َوَقال لُه الرَّبُّ ٤. َوالَجُنوَب َوالدَّ
َرا بـْ نَـْيَك َولِكنََّك ِإلى . لَِنْسِلَك ُأْعِطيَها: ِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب قَاِئالً الِتي َأْقَسْمُت ِإلِ ُتَك ِإيَّاَها بَِعيـْ َقْد َأرَيـْ

 .»ُهَناَك ال تـَْعبُـرُ 
 
 .هى السهل الشرقى من وادى األردن شمال البحر الميت مباشرة: عربات موآب  :۱ع

ل عباريم، ورأس الفسجة هى أعلى صعد موسى إلى جبل نبو الذى هو أحد سلسلة جبا
. والتى تقع على الضفة الشرقية لنهر األردن مقابل أريحا التى تقع غربه) ٨، ٦خريطة (قممه 

ومن هناك أراه الرب األرض التى سيعطيها لشعبه بأقسامها المختلفة وكان القسم األول المذكور 
دود الصحـراء العربية، أما دان فهى هو من جلعاد إلى دان، وتمتد جلعاد من شـرق األردن إلى حـ

المنطقة التى كانت تسمى اليش ثم غزاها سبط دان وسكن فيها وهى فى أقصى شمال البالد 
 ).١٨، قض٢٢: ٣٣ص(

 
 :القسم الثانى ويقع غربى األردن ويشمل  :۲ع

 .مقابل المنطقة التى استولى عليها دان فى الشمال: أراضى نفتالى 
 .األردن مقابل أرض جاد فى شرقهوهى غرب : أرض أفرايم 

وهو الجزء الذى يقع غرب األردن على امتداد نصيب نصف السبط شرق : ومنسى 
 .األردن
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وسط وجنوب فلسطين من البحر الميت إلى البحر : جميع أرض يهوذا إلى البحر الغربى 
 .المتوسط
 
 :القسم الثالث ويشمل  :۳ع

 .النقب –جنوب فلسطين : الجنوب 
كما وضحها الوحى وتشمل بقعة أريحا مدينة النخيل، أى منطقة أريحا : رة أرض الدائ

 .وقد لقبت بمدينة النخل ألنه يكثر بها النخيل. الواقعة غربى األردن وموقعها اآلن تل السلطان
 .على الشاطئ الجنوبى الشرقى للبحر الميت: إلى صوغر 

 
إبراهيم واسحق ويعقوب، أن  أراد الرب من رؤية موسى لألرض التى أقسم لآلباء :٤ع

يطمئن على مصير شعبه الذى سيملك تلك األراضى، ولكنه لن يسمح له بالعبور إليها ألنه لم 
 ).١٢-١٠: ٢٠عد(يمجد الرب التمجيد الالئق فى حادثة ضرب الصخرة مرتين 

  كما تطلع موسى إلى أرض الميعاد، ليتك ترفع عينيك نحو السماء وتتأمل جمال األبدية
لتى أعدها لك اهللا، فتحرك مشاعرك الروحية وتتحمس للحياة معه وجذب النفوس لتستعد ا

 .معك للملكوت
 

 ):۱۲-٥ع(موت موسى ويشوع يتولى القيادة )  ۲(

َوَدفـََنُه ِفي الِجَواِء ِفي َأْرِض ٦. َفَماَت ُهَناَك ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ ِفي َأْرِض ُموآَب َحَسَب قـَْوِل الرَّبِّ ٥
َرُه ِإلى َهَذا اليَـْومِ . آَب ُمَقاِبل بـَْيِت فـَُغورَ ُمو  وََكاَن ُموَسى اْبَن ِمَئٍة َوِعْشرِيَن َسَنًة ٧. َولْم يـَْعِرْف ِإْنَساٌن قـَبـْ

ُنُه َوال َذَهَبْت َنَضارَتُهُ   فـََبَكى بـَُنو ِإْسَرائِيل ُموَسى ِفي َعَربَاِت ُموآَب َثالثِينَ ٨. ِحيَن َماَت َولْم َتِكل َعيـْ
َوَيُشوُع ْبُن ُنوٍن َكاَن َقِد اْمَتَأل ُروَح ِحْكَمٍة ِإْذ َوَضَع ُموَسى َعلْيِه ٩. َفَكُملْت أَيَّاُم ُبَكاِء َمَناَحِة ُموَسى. يـَْوماً 

ْسَرائِيل ِمْثُل َولْم يـَُقْم بـَْعُد نَِبيٌّ ِفي إِ ١٠. َيَدْيِه َفَسِمَع لُه بـَُنو ِإْسَرائِيل َوَعِمُلوا َكَما َأْوَصى الرَّبُّ ُموَسى
ِفي َجِميِع اآليَاِت َوالَعَجاِئِب الِتي َأْرَسلُه الرَّبُّ لِيَـْعَملَها ِفي َأْرِض ١١ُموَسى الِذي َعَرَفُه الرَّبُّ َوْجهاً ِلَوْجٍه 
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َخاِوِف الَعِظيَمِة الِتي َصنَـَعَها َوِفي ُكلِّ الَيِد الشَِّديَدِة وَُكلِّ المَ ١٢ِمْصَر بِِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِه وَُكلِّ َأْرِضِه 
 .ُموَسى َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ِإْسَرائِيلَ 

 
 .السهل: الجواء  :٦، ٥ع

 ).١٥خريطة ) (٢٨: ٢٣عد(معبد لإلله فغور إله الموآبيين : بيت فغور 
مات موسى بعد أن نظر أرض الميعاد وتعزى بوعود اهللا التى يعطيها ألوالده، وأخذ اهللا 

وقد أخفى جسده حتى ال يجده بنو إسرائيل فيعبدوه . ودفنه فى السهل المقابل لبيت فغورجسده 
وظل جسده مخفًيا حتى يوم كتابة هذا األصحاح الذى كتبه تلميذ موسى يشوع . لشدة محبتهم له

وقد حاول إبليس إظهار جسد موسى فانتهره رئيس . بن نون، بل ومازال جسده مخفًيا حتى اليوم
 ).٩يه(ميخائيل ومنعه بقوة اهللا من إظهار الجسد حتى ال يضّل بنى إسرائيل  المالئكة
 
أعطى اهللا صحة لموسى حتى نهاية حياته، فكان ممتلًئا بالحيوية رغم أن عمره  :۷ع

وصل إلى مائة وعشرين عاًما، وكذا ظل نظره قوًيا حتى أنه استطاع أن يرى عن بعد أرض 
 .الميعاد
 
وبكاه . موسى شهًرا من الزمان، وهى أقصى مدة لمناحة العظماءامتدت مدة مناحة  :۸ع

وكذلك كانوا قد بكوا هارون أخاه لمدة شهر . اليهود كثيًرا لشدة محبتهم له ولمركزه العظيم بينهم
 .وهى مدة ترمز للكمال) ٢٩: ٢٠عد(

 
كان الرب قد سبق وطلب من موسى فى أواخر حياته أن يضع يده على يشوع  :۹ع
، إذ يسكب اهللا عليه مواهبه المقدسة بوضع )٢٣-١٦: ٢٧عد(لخالفته فى قيادة الشعب ليكرسه 

وكما سمع بنو إسرائيل لموسى سمعوا ليشوع ألن الرب جعل عليه هيبة كما أن موسى . اليد
 .أمرهم بطاعته

فى إقامة األساقفة ) ٣: ١٣أع(وهنا يظهر طقس وضع اليد الذى تأكد فى العهد الجديد 
 .تمارسه الكنيسة حتى اآلنوالكهنة و 
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سنة وأعماله لم ينعم بها آخر بعده باإلضافة إلى ما  ٤٠خدمة موسى الممتدة  :۱۰ع
وقد انفرد بتعامل خاص مع الرب فى . تحلى به من صبر وطول أناة واحتمال للشعب العنيد

 ).٨-٦: ١٢عد(الكالم المباشر معه 
 
لم يعملها مع أى نبى، وقد عمل اهللا على يد موسى معجزات عظيمة  :۱۲، ۱۱ع

ظهرت فى الضربات العشر وشق البحر األحمر وعناية اهللا بشعبه فى البرية أربعين عاًما حتى 
 .أن الكنيسة تلقبه برئيس األنبياء

  ،على قدر اتضاعك وخضوعك هللا، يتجلى عمله فيك ويكشف لك نفسه فتتمتع بعشرته
 .اويهزم أعداءك تحت قدميك فتحيا مطمئًنا وفرحً 
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 مقارنة بين موسى النبى والمسيح
 :كان موسى رمًزا لرب المجد يسوع المسيح فى جوانب كثيرة أهمها 

، وكذلك المسيح )١٥: ١٨تث(اختار اهللا موسى من وسط شعبه ليكون نبًيا وقائًدا لهم  -١
 ).١٦، ٣: ١، مت١١: ١يو(اختاره من بين شعبه ليخلصهم ويفديهم 

ضاء عليه من ملك شرير هو فرعون، وأنقذه اهللا من تعرض موسى لمؤامرة فى طفولته للق -٢
وكذلك المسيح حاول ). ٢خر(يده بمعجزة عظيمة ومات أطفال كثيرون فى هذه المؤامرة 

هيرودس الملك قتله فى طفولته، ولكنه هرب إلى مصر وقتل هيرودس الكثير من 
 ).٢مت(األطفال فى بيت لحم 

ون سنة األولى من حياته ثم عاد إليها عاش موسى فترة من الزمن فى مصر هى األربع -٣
والمسيح هرب إلى مصر فى طفولته وعاش فيها فترة من ). ٢خر(ليخرج شعبه منها 

 ).٢مت(الزمن وباركها ثم عاد إلى اليهودية 

سنة أخرى  ٤٠نزل موسى بعد أربعين سنة الفتقاد شعبه ليحّررهم بقوته ثم عاد بعد  -٤
والرب يسوع المسيح تجسد ليفتقد شعبه ). ٣١-٢٩ :٤خر(ليفتقدهم ويحّررهم بقوة اهللا 

 ).٧٨-٦٨: ١لو(وكان يجول فى كل مكان يصنع خيًرا 

والمسيح . ليشاركهم أوجاعهم) ٣خر(ترك موسى مجد القصر الملكى ونزل الفتقاد شعبه  -٥
 ).٨-٥: ٢فى(نزل من السماء متجسًدا ليشاركنا بشريتنا 

وكذلك المسيح . ليهوديين، قاومه الظالمعندما حاول موسى فض الشباك بين الرجلين ا -٦
 .عندما أتى ليخلص شعبه، قام عليه الكهنة والفريسيون وصلبوه

والمسيح صنع معجزات . عمل موسى معجزات ليثبت لشعبه ولفرعون أنه ُمرَسل من اهللا -٧
 .كثيرة ليثبت الهوته وأنه من السماء

: ١٩خر(الشعب بأوامـر اهللا كلم اهللا شـعبـه عن طريق موسى، إذ كان يكلمه وهو يخبر  -٨
وفى المسيح ظهرت كلمة اهللا للعالم كله، فكلم اهللا شعبه بواسطة حياته ). ٢٢: ٢٠، ٧

 ).١٤، ١: ١يو(على األرض 
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، والمسيح صام )٢٨: ٣٤، ١٨: ٢٤خر(يوًما ليأخذ الوصايا والشريعة  ٤٠صام موسى  -٩
 .لبشرية كلماته المحييةقبل أن يبدأ خدمته ويعطى ا) ٤مت(يوًما وتجرب من إبليس  ٤٠

وكذلك المسيح أعطى شريعته ). ٢٠، ١٩خر(أعطى اهللا شريعته لموسى على الجبل  -١٠
 ).٧، ٦، ٥مت(فى عظته على الجبل 

والمسيح لمع وجهه فى تجليه على ). ٣٠، ٢٩: ٣٤خر(لمع وجه موسى بعد رؤيته هللا  -١١
 ).٦-٢: ٩، مر٢، ١: ١٧مت(الجبل 

حاب والضباب الذى على الجبل عند استالم الشريعة، ظهر مجد اهللا أمام موسى فى الس -١٢
والمسيح أحاطت به سحابة على جبل التجلى وعند صعوده أخذته سحابة عن أعين 

 .تالميذه

، والمسيح شهد له اآلب )٨: ١٢عد(شهد اهللا لموسى ومجده أمام إخوته هارون ومريم  -١٣
 )٥: ١٧، ١٧: ٣مت" (رتهذا هو ابنى الحبيب الذى به سر "عند عماده وفى تجليه بقوله 

 ).٢٨: ١٢يو" (مجدت وأمجد أيًضا"وقوله مرة أخرى 

، والمسيح كان )١٦: ١١، عد١: ٢٤، خر١عد(شيًخا  ٧٠سبًطا و ١٢كان يتبع موسى  -١٤
 ).١: ١٠، ١: ٩، لو١: ١٠مت(رسوًال  ٧٠تلميًذا و ١٢له 

لمسيح ، وا)٣: ١٧مت(ظهر موسى بعد موته فى تجليه على الجبل مع المسيح وٕايليا  -١٥
 ).٨-٥: ١٥كو١، ١٦، مر٩: ٢٨مت(ظهر بعد موته وقيامته لتالميذه ولكثيرين 

أعلن موسى استعداده أن يفدى شعبه بأن ُيمحى اسمه من سفر الحياة ألجل خالص  -١٦
 .والمسيح فدى شعبه فعًال على الصليب). ٣٢: ٣٢خر(شعبه 

ت على مكان ، والمسيح ما)٥، ١: ٣٤تث(مات موسى على مكان مرتفع هو جبل نبو  -١٧
 .مرتفع هو الصليب

 :تشابه موسى مع المسيح فى صفات كثيرة مثل  -١٨

 ).٤٧: ٢، لو٢٢: ٧أع(كونه مقتدًرا فى األقوال واألعمال   –أ 
 ).٢٠: ١٢، مت ٣: ١٢عد(الُحْلم   -ب 
 ).٢٩: ١١، مت١٢عد(الوداعة واالتضاع   -ج 
 ).٣٤: ٢٣، لو ١٣: ١٢عد(التسامح   –د 
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 :يح فى وظائف كثيرة مثل تشابه موسى مع المس -١٩

 ).١٥: ١٨تث(النبوة   –أ 
 ).٢: ١٥، مر ٥، ٤: ٣٣تث(الُمْلك   -ب 
 ).٤: ١١٠، مز ٦: ٩٩مز(الكهنوت   -ج 
 ).٥-٣: ٥٥، إش ٢٣: ٢٠خر(وساطة العهد   –د 
 .فقدم كل منهما الشريعة لشعبه: التشريع - هـ
، المسيح )٤٠خر(يسة فموسى أسس خيمة االجتماع رمز الكن: تأسيس الكنيسة - و 

 ).١٨: ١٦مت(أسس الكنيسة 
 ).٢٢: ٥، يو ١٣: ١٨خر(القضاء والدينونة - ز 
 ).٥-١: ٢يو  – ٣٢، ٣١: ٣٢خر: (الشفاعة - ح 

صاحبت حياة موسى ظواهر كثيرة ترمز ألمور هامة فى العهد الجديد مع المسيح أهمها  -٢٠
: 

 .كرمز لتجسد المسيح من العذراء: العليقة   –أ 
 ).٢: ١٠كو١(عبور البحر األحمر كرمز للمعمودية   -ب 
 ).٥٠، ٣٥: ٦يو(رمز لجسد الرب ودمه : المن   -ج 
 ).١٠كو١(الصخرة التى يخرج منها الماء كرمز للمسيح   –د 
 .عصا موسى كرمز للصليب- هـ
 .الختان كرمز للمعمودية- و 
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