
 

 
1 

 جذول التثىية –سفر التثىية 
 رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح رقم األصحاح

 30تثنية  25تثنية  20تثنية  15تثنية  10تثنية  5تثنية  مقذمة التثىية

 31تثنية  26تثنية  21تثنية  16تثنية  11تثنية  6تثنية  1تثنية 

 32تثنية  27تثنية  22تثنية  17تثنية  12تثنية  7تثنية  2تثنية 

 33تثنية  28تثنية  23تثنية  18تثنية  13تثنية  8تثنية  3تثنية 

 34تثنية  29تثنية  24تثنية  19تثنية  14تثنية  9تثنية  4تثنية 

 



 (المقذمة )سفر التثىية 

 

 
2 

 عودة لمجدول التثنية مقدمة

 
 

كيسمى ىذا . يسمى السفر فى العبرانية بأكؿ كممات فيو كىذه ىى الطريقة العبرانية فى تسمية األسفار -ٔ
  كمعناىا ثانية  DEUTEROS كىى مأخكذة مفDEUTRO NOMYالسفر فى اليكنانية 

   2رقـ  =  DEUXكمنيا  بالفرنسية 
   NOMOS  كمعناىا نامكس 

. كىكذا ُدعى فى السبعينية.    فيككف المعنى الشريعة الثانية أك تكرار الشريعة
كُدعى السفر ىكذا ألف مكسى . كبالعبرية ُيسمى التثنية أك تثنية اإلشتراع أل إعادة الشريعة كتكرارىا ثانية

أعاد عمى الشعب فيو الكثير مف تاريخيـ كمف الكصايا كالشرائع التى أعطاىا ليـ الرب سابقان كسبؽ ذكرىا 
.  فى أسفار البلكييف كالعدد كالخركج

كمكسى قاؿ ما قالو بكحى مف الركح القدس 
مف المؤكد أف لكؿ كممة فائدتيا فى ! ىؿ تكرار ىذه الكصايا كالشرائع كالتاريخ ىك تكرار بدكف فائدة؟ -ٕ

:- الكتاب المقدس كنستطيع أف نممح تمايزان بيف سفر التثنية كباقى األسفار نمخصو فيما يمى
سفر البلكييف كالعدد ىما أسفار مكجية لمكينة كالبلكييف ليجدكا فييا الشرائع كطقكس العبادة  - أ

أما سفر التثنية فيك مكجو لمشعب لذلؾ تجد فيو الكثير مف اإليضاحات كالشرح . كاألحكاـ
.  كالتفسير كالحث عمى اإللتزاـ بيا

ألقى مكسى عظات ىذا السفر فى آخر أياـ حياتو كأحاديث كداعية بعد أف إختبر الكصايا  - ب
لتـز بالطقكس كالشرائع، كبعد أف نفذىا، تذكقيا، كتذكؽ طعـ العشرة مع اهلل كحبلكة  كنفذىا كا 

كنجده ىنا ال يريد أف يغادر العالـ قبؿ أف يظير لشعبو أف الكصايا ليست جامدة . تنفيذ كصاياه
ىك يشرح اآلف كُمختبر ُمتذكؽ يكد لك أف كؿ فرد فى شعبو . كال الطقس جامد بؿ فيو كؿ الحب

 يتذكؽ ىذه الحبلكة مثمو
شئ مكسى الخادـ األميف مثؿ بكلس الرسكؿ الخادـ األميف ال يجدكف تكرار الكصايا كالتعميـ - ج

فيذا السفر ىك خبلصة محبة مكسى لشعبو حتى . كذلؾ لمحبتيـ لشعبيـ (1:3فى)  عمييـثقيؿ
. يؤمنيـ

كىك شرح فى  (8:6)       مكسى ال ُيكرر الكبلـ بدكف داٍع بؿ ىك سفر التذكرة لكصية اهلل - د
خصكصان . كنحف نحتاج لمتذكرة ألننا ننسى. ضكء األحداث التى عاشكىا خبلؿ األربعيف سنة

. فمكسى يقدميا لمشعب قبؿ دخكليـ أرض الميعاد لتككف دستكرىـ فى األرض الجديدة
كلنبلحظ أف كصية مكسى كالتى لخصيا . نغمة ىذا السفر ىى الطاعة القائمة عمى المحبة- ىػ

كدعكة ، فيك دعكة لمطاعة (28،27:10لك)..." أف ُتحب الرب إليؾ كُتحب قريبؾ"السيد المسيح 
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ستقرار كثبات فييا كالحظ أف . لمحب ليككف ليـ راحة كليدخمكا أرض الميعاد كيككف ليـ راحة كا 
الطاعة تقكد لمحب فمك أطعنا الكصية سنتبلمس مع اهلل كنحبو، كلك أحببنا اهلل ألطعناه مف كؿ 

 كىذا ما إختبره مكسى ككد لك إختبره كؿ فرد فى (23 : 14يك) "مف يحبنى يحفظ كصايال"القمب 
 كمكسى ُيحذرىـ حتى ال  .ىـ فى البرية لعدـ طاعتيـءشعبو كىذا ما إختبره الشعب إذ ىمؾ أبا

. يفعمكا مثميـ بؿ يطيعكا الكصايا
ىك سفر الحب الُمشترؾ بيف اهلل كشعبو، اهلل أحب شعبو كخمصو كحفظو فى رحمتو فى البرية - ك

كعمييـ حفظ كصايا اهلل إعبلنان لحبيـ فتكريس قمكبيـ بالطاعة كالعبادة ىك الطريؽ العممى إلعبلف 
. الحب كىذا ىك طريؽ دخكؿ أرض الميعاد

طالما ىك سفر الطاعة كالحب لذلؾ سمعنا فيو ألكؿ مرة عف نبكة صريحة عف مجىء المسيح - ز
بؿ أكؿ مرة نسمع عف لعنة . (19-15:18تث)بالجسد كنبى مثؿ مكسى كمف كسط إسرائيؿ 

 32:8رك  + 8-6:2فى ) فتجسد المسيح كصميبو ظير فييـ المحبة كالطاعة  (23:21)الصميب 
(.  13:15يك + 
" حممؾ الرب إليؾ " ألنو سفر الحب ينفرد عف باقى األسفار فى بعض المصطمحات مثؿ - ح

 5:6كمثؿ تحب الرب إليؾ مف كؿ قمبؾ . 31:1
ككاف . تكرار الشريعة كاف الزمان ألف الجيؿ األكؿ الذل إستمميا ألكؿ مرة مات جميعو فى البرية- ط

مكسى يريد أف يتأكد مف فيميـ لمكصايا قبؿ دخكؿ األرض الجديدة فبل يتشبيكا بأىميا فى عباداتيـ 
ىك أب حنكف يريد أف يطمئف عمى أكالده كمحبة مكسى لشعبو ىى صكرة بسيطة مف محبة . الكثنية
. اهلل ليـ

.   الذل يتضمف خبر مكتو34كاتب السفر ىك ببل شؾ مكسى النبى ما عدا اإلصحاح  -ٖ
 :-ألىمية ىذا السفر نجد -ٗ

( 18:17 )كؿ ممؾ يجمس عمى كرسيو يكتب نسخة مف ىذا السفر ليحفظيا كيعمؿ بيا  - أ
 (3،2:27)عمى الشعب أف يكتب نصكصو عمى نصب مف الحجارة يككف أماـ أعينيـ  - ب
سمـ مكسى لمكينة كالشيكخ ىذا السفر كأمرىـ بقراءتو عمى مسامع الشعب فى عيد المظاؿ  - ج

9:31-13 
( 3:8 + 16،13:6)إقتبس السيد المسيح ردكده عمى إبميس يـك التجربة مف ىذا السفر - د

. كتب مكسى ىذا السفر فى أكاخر السنة األربعيف لمخركج -٘
 :سفر التثنية وسط األسفار الخمسة  -6

لقد إقتنى اهلل لنفسو شعبان فى سفر التككيف كقد رأل ضركرة إنفصالو عف كؿ أثار الخطية كالعبكدية فى 
ككاف البد لو مف شريعة يسير عمييا ليعرؼ طريؽ العكف السماكل كىك دـ الفداء الثميف . سفر الخركج

كاآلف . كعمى ىذا الشعب أف يتدرب كيتعمـ مف اهلل كىذا ما أعمنو سفر العدد. كذلؾ فى سفر البلكييف
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كنحف عمى أبكاب كنعاف التى ُحـر منيا الشعب بسبب عدـ طاعتو نجد مكسى يدعكىـ لمطاعة ليدخمكا 
. لممجد

ينقسـ السفر إلى ثبلث عظات كنشيد كبركة كختاـ  :- تقسيم السفر -ٚ
 28-5                   العظة الثانية 4-1         العظة األكلى 
 32-31                النشيد 30-29         العظة الثالثة 

 34            الختاـ 33         بركة مكسى لمشعب  
ىناؾ أفكار رئيسية فى ىذا السفر كتتكرر ألىميتيا حتى ال ينساىا الشعب  -ٛ

 الخطية ، فيذكر دائما أفال يجب أف ينسى إسرائيؿ أنو كاف عبدان فى مصر:- العبودية والفداء - أ
 .ىى السبب

 (كلك أحبكا آلية أخرل يستعبدكا ليا )فيك خمصيـ بذراع شديدة فعمييـ أف يحبكه :-  محبة اهلل - ب
 .كلك أطاعكا تككف ليـ البركة

الرب أعطاىـ أرضان جيدة تفيض لبنان كعسبلن  :- النصيب الصالح- ج
ىـ أخص مف جميع الشعكب كيجب أف يككنكا نكران لمعالـ :- شعب الرب- د
 (أصبح أكرشميـ بعد ذلؾ ) فى المكاف الذل يختاره الرب :-مذبح الرب- و

إعمؿ كليس المقصكد بالسمع ىك السمع / إحترز / تعمـ / إسمع " يتسـ ىذا السفر بكممات معينة مثؿ  -ٜ
فالدعكة لمسمع ىى دعكة لمطاعة ..." طكبى لمف لُو أذناف لمسمع. " فقط بؿ أف يسمع اإلنساف كيعمؿ

.  أيضان فالسماع ليس لممعرفة فقط بؿ حتى ننفذ ما نسمع كنضبط أنفسنا عمى حسب ما نسمع
كاف مكسى يذكرىـ بخطاياىـ فى البرية كمحبة اهلل ليـ كعنايتو كالتكرار حتى ال ينسكا - 10

فنحف نذكر خطايانا حتى ال ننتفخ كنتكبر كنذكر محبة اهلل فتمتيب قمكبنا حبان . أعماؿ اهلل
 ....نحكه

 نعمة مجانية ال يستحقكنيا بسبب خطاياىـ فيـ ذه ق ، إمتبلؾ األرض كحب اهلل ليـ كعطاياه -ٔٔ
 يظمكا فى األرض كال ُيحرمكا منيا، أال كىك الطاعة كىذه حتىكلكف ىناؾ شرط . شعب عنيد

 ( .5 : 3رؤ) "لف أمحك إسمو مف سفر الحياة... مف يغمب" تشبو 
  كاتب اإلصحاح األخير غالبان ىك يشكع بف نكف الذل أكمؿ المسيرة كدخؿ بالشعب إلى أرض الميعاد -ٕٔ
 :- مكسى ُيقدـ فى سفر التثنية ما ُيمكف تسميتو تفسير التاريخ بطريقة ركحية فمثبلن  -ٖٔ

 سنة تكىاف فى البرية كلكف ىذا لـ يكف صدفة بؿ عقكبة مف اهلل 40ىـ قضكا  - أ
بسبب عصيانيـ 

 ثيابيـ لـ تبمى ىذه السنيف كميا بؿ كأحذيتيـ أيضان كربما ىـ لـ يبلحظكا ىذا كلكف مكسى ىنا  - ب
 يشير ليذه المعجزة كىى دليؿ عناية اهلل بشعبو

ختيارىـ كشعب لوُ - ج .  خركجيـ مف مصر كنجاتيـ يشيراف لقكة اهلل كا 
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إذان فتفسير التاريخ بطريقة ركحية سيؤدل إلى أف نفيـ أف اهلل ىك ضابط الكؿ 
فالمسيح فى حكاره مع الُمجرِّب رد عميو بأيات مف .  مرة تقريبان 83 إقتبس العيد الجديد مف ىذا السفر  -ٗٔ

قتبس منو حينما لخص النامكس  .ىذا السفر كا 
كاهلل يكد أف . ُيمكف القكؿ أف السفر ىك معاىدة بيف اهلل كالشعب إف التزمكا بكصاياه ُيباركيـ كالعكس -٘ٔ

كعبلمة حب اهلل ليـ بركاتو كعبلمة محبتيـ . يتبادؿ الحب مع شعبو إف أحبكه سيفرحكف كيجدكا بركات
.  كلكف آدـ إختار عدـ الطاعة فمات مع آدـأراده اهللكىذا نفس ما . هلل طاعتيـ
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 عودة لمجدول اإلصحاح األول

 
يَِّة ِفي اْلَعَرَبِة، ُقَباَلَة 1(:- "1)آية  ، ِفي اْلَبرٍّ هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َكمََّم ِبِه ُموَسى َجِميَع ِإْسرَاِئيَل، ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ

 ". ُسوَو، َبْيَن َفارَاَن َوُتوَفَل َوَ َباَن َوَحَ ْيُروَت َوِذي َذَهبٍ 
كردت ىذه العبارة مرات عديدة لئلشارة إلى الجانب الشرقى مف نير األردف ككردت عدة مرات = فى عبر األردن 

لئلشارة إلى الجانب الغربى كالمقصكد ىنا الضفة الشرقية  
المنحدر الذل يجرل فيو نير األردف كيقصد بو المنطقة الشرقية الممتدة مف البحر األحمر إلى شماؿ  = العربة

كالحظ تحديد المكاف بدقة . كانكا مكاجييف لمبحر األحمر كبالذات لخميج العقبة=  قبالة سوو. البحر الميت
.   عمييـ اهللعيفكانت إشارة إلىتماـ اهلل بشعبو كفى كؿ مكاف 

. ىى غالبان صحراء التيو. دـك جنكب األردف تجاه جبؿ سيناءأبرية عمى حدكد  = فاران
 

" .َأَحَد َعَشَر َيْوًما ِمْن ُحوِريَب َعَمى َطِريِي َجَبِل ِسِعيَر ِإَلى َقاَدَش َبْرِنيعَ 2(:- "2)آية 
قادش برنيع كانت المكاف الذل أرسمكا منو الجكاسيس كفيو =  إلى قادش برنيع... عشر يومًا من حوريب أحد

 يكمان قطعناه فى سنيف طكيمة 11 يكمان ربما لمتكبيخ فما نقطعو فى 11 سنة كذكر المدة 40ُحكـ عمييـ بالتكىاف 
حيث ظير اهلل لمكسى  = حوريب. كنحف كـ مرة ندكر كنرجع لمكراء كنخسر كثيران بسبب ذلؾ. بسبب العصياف

( 1:3خر ) أكالن 
 

ِل ِمَن الشَّْهِر، َكمََّم ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل 3(:- "3)آية  َفِفي السََّنِة اأَلْرَبِعيَن، ِفي الشَّْهِر اْلَحاِدي َعَشَر ِفي اأَلوَّ
" .َحَسَب ُكلٍّ َما َأْوَصاُا الرَّبُّب ِإَلْيِهمْ 

كلكف مكسى نجده ال يكمميـ عف معارؾ . الحظ أنيـ اآلف عمى كشؾ الدخكؿ فى معارؾ حربية مع شعكب قكية
. فيذا ىك ما يجعميـ ينتصركف لك أف اهلل فى كسطيـ إف تقدسكا . حربية كخطط بؿ عف ُحب اهلل كطاعة كصاياه

 
َبْعَد َما َ َرَب ِسيُحوَن َمِمَك اأَلُموِريٍّيَن السَّاِكَن ِفي َحْشُبوَن، َوُعوَج َمِمَك َباَشاَن السَّاِكَن ِفي 4(:- "4)آية 

" .َعْشتَاُروَث ِفي ِإْذَرِعي
ذرعى ىى عاصمة . ذكر إنتصاراتيـ عمى سيحكف كعكج ىك لتشجيعيـ قبؿ دخكؿ معارؾ مع شعب كنعاف كا 

. ىك إلو القمر الذل يعبدكنو وعشتاروتباشاف 
 
، ِفي َأْرِض ُموآَب، اْبَتَدَأ ُموَسى َيْشَرُح هِذِا الشَِّريَعَة َقاِئالً 5 (:- "5)آية  " :ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ
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شريعة بالعبرية تسمى تكراة كقد ُيسمى سفر التثنية =  الشريعة. إذان ىك ال يكرر بؿ يفسر كيشرح = يشرح
. بالتكراة كقد ُتسمى أسفار مكسى بالتكراة كقد ُيسمى العيد القديـ كمو بالتكراة مف باب إطبلؽ الجزء عمى الكؿ

 
   "َكَفاُكْم ُقُعوٌد ِفي هَذا اْلَجَبِل،: اَلرَّبُّب ِإلُهَنا َكمََّمَنا ِفي ُحوِريَب َقاِئالً »6(:- "6)آية 

ككاف الشعب خبلؿ ىذه المدة فى تدريب ركحى عظيـ كرأكا ىناؾ . قضى الشعب فى حكريب حكالى سنة
ىذا ىك إشتياؽ اهلل الذل  = كفاكم قعود فى هذا الجبلثـ نجد اهلل يقكؿ ليـ . إعبلنات ركحية كتسممكا الشريعة

كحتى لك سمح اهلل . يمسؾ بأيدينا لُيدخمنا مجده فيك ال يكتفى بكجكدنا عمى األرض حتى لك كنا فى جبؿ حكريب
 سنة فيك الذل يعمـ متى يضعنا فى الضيؽ كمتى ُيخرجنا منو بؿ ىك يصحبنا كيقكدنا كىك الذل 40بفترة ضيؽ 

. ُيخطط كُيدبر كىك الذل يدعك حتى نصؿ إلى كنعاف السماكية
 

ُلوا َواْرَتِحُموا َواْدُخُموا َجَبَل اأَلُموِريٍّيَن َوُكلَّ َما َيِميِه ِمَن اْلَعَرَبِة َواْلَجَبِل َوالسَّْهِل َواْلَجُنوِب َوَساِحِل 7(:- "7)آية  َتَحوَّ
" .اْلَبْحِر، َأْرَض اْلَكْنَعاِنيٍّ َوُلْبَناَن ِإَلى النَّْهِر اْلَكِبيِر، َنْهِر اْلُفرَاتِ 

ألف قبائؿ  = األموريين وجبل. ىنا يحدد ليـ اهلل حدكد ببلدىـ المكعكد بيا كىذه لـ تتحقؽ سكل أياـ سميماف
. يقصد بيا فمسطيف بكجو عاـ، فنسؿ كنعاف سكف ىذه الببلد=  أرض الكنعانى. األمكرييف كانت تحتؿ المنطقة

 
ْسَحاَي . َقْد َجَعْمُت َأَماَمُكُم اأَلْرَض . ُاْنُظرْ 8(:- "8)آية  اْدُخُموا َوَتَممَُّكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسَم الرَّبُّب آلَباِئُكْم ِإْبرَاِهيَم َواِ 

 ".َوَيْعُقوَب َأْن ُيْعِطَيَها َلُهْم َوِلَنْسِمِهْم ِمْن َبْعِدِهمْ 

يكمميـ اهلل بصيغة المفرد بإعتبارىـ شعبان فكأنو يقكؿ أنظر يا شعبى كىك سماىـ مف قبؿ إسرائيؿ إبنى  = أنظر
البكر فاهلل يكد أف يرل الكحدة فى شعبو 

 
َوُهَوَذا . اَلرَّبُّب ِإلُهُكْم َقْد َكثََّرُكمْ 10. َ  َأْقِدُر َوْحِدي َأْن َأْحِمَمُكمْ : َوَكمَّْمُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقاِئالً »9 "(:-10-9) األيات

" . َأْنُتُم اْلَيْوَم َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرةِ 
. كاف يثركف حمك مكسى ىك صاحب ىذه المشكرة

 
" .الرَّبُّب ِإلُه آَباِئُكْم َيِزيُد َعَمْيُكْم ِمْثَمُكْم أَْلَو َمرٍَّة، َوُيَباِرُكُكْم َكَما َكمََّمُكمْ 11(:- "11)آية 

.  مكسى ىنا يطمب البركة لشعبو
 

َهاُتوا ِمْن َأْسَباِطُكْم ِرَجاً  ُحَكَماَء 13َكْيَو َأْحِمُل َوْحِدي ِثْقَمُكْم َوِحْمَمُكْم َوُخُصوَمَتُكْم؟ 12 "(:-13-12) األيات
" .َوُعَقاَلَء َوَمْعُروِفيَن، َفَ ْجَعُمُهْم ُرُؤوَسُكمْ 

. أل مشيكدان ليـ = معروفين
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َفَ َخْذُت ُرُؤوَس َأْسَباِطُكْم 15. َحَسٌن اأَلْمُر الَِّذي َتَكمَّْمَت ِبِه َأْن ُيْعَملَ : َفَ َجْبُتُموِني َوُقْمُتمْ 14 "(:-16-14) األيات

ِرَجاً  ُحَكَماَء َوَمْعُروِفيَن، َوَجَعْمُتُهْم ُرُؤوًسا َعَمْيُكْم، ُرَؤَساَء أُُلوٍو، َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت، َوُرَؤَساَء َخَماِسيَن، َوُرَؤَساَء 
اْسَمُعوا َبْيَن ِإْخَوِتُكْم َواْقُ وا ِباْلَحيٍّ َبْيَن : َوَأَمْرُت ُقَ اَتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقاِئالً 16 .َعَشرَاٍت، َوُعَرَفاَء أَلْسَباِطُكمْ 

" .اإِلْنَساِن َوَأِخيِه َوَنِزيِمهِ 
المشرفيف عمى تنفيذ أكامر  = عرفاء. مف عدالة الشريعة عدـ التفريؽ بيف الييكدل كالغريب المستكطف  = ونزيمه
.  إختبركا حكمتيـ مف قبؿ:- معروفين. الرؤساء

 
ِ يِر َكاْلَكِبيِر َتْسَمُعونَ . َ  َتْنُظُروا ِإَلى اْلُوُجوِا ِفي اْلَقَ اءِ 17 "(:-18-17) األيات َ  َتَهاُبوا َوْجَه ِإْنَساٍن . ِلمصَّ

َوَأَمْرُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت ِبُكلٍّ اأُلُموِر الَِّتي 18. َواأَلْمُر الَِّذي َيْعُسُر َعَمْيُكْم ُتَقدٍُّموَنُه ِإَليَّ أَلْسَمَعهُ . أَلنَّ اْلَقَ اَءِ هللِ 
" .َتْعَمُموَنَها

. كالعمؿ عمى نشر العدالة بحسب إرادتو. أساس القضاء العادؿ خكؼ اهلل
 

ُثمَّ اْرَتَحْمَنا ِمْن ُحوِريَب، َوَسَمْكَنا ُكلَّ ذِلَك اْلَقْفِر اْلَعِظيِم اْلَمُخوِو الَِّذي رََأْيُتْم ِفي َطِريِي َجَبِل »19(:- "19)آية 
" .َوِجْئَنا ِإَلى َقاَدَش َبْرِنيعَ . اأَلُموِريٍّيَن، َكَما َأَمَرَنا الرَّبُّب ِإلُهَنا

األجزاء الشمالية مف سيناء كالجزء الجنكبى مف برية فاراف كىك مخكؼ إلتساعو  = القفر العظيم المخوو
مف ساعدىـ فى أف يسمككا ىذا . ككعكرتو كندرة المياه كمتاعب السفر كالكحكش كاألعداء مف الشعكب المجاكرة
. القفر العظيـ ىك اهلل، كاف قادران أف ُيكمؿ معيـ لكنيـ نسكا عمؿ اهلل كشككا

  
َقْد َجَعَل . ُاْنُظرْ 21. َقْد ِجْئُتْم ِإَلى َجَبِل اأَلُموِريٍّيَن الَِّذي َأْعَطاَنا الرَّبُّب ِإلُهَنا: َفُقْمُت َلُكمْ 20 "(:-21-20) األيات

" .َ  َتَخْو َوَ  َتْرَتِعبْ . اْصَعْد َتَممَّْك َكَما َكمََّمَك الرَّبُّب ِإلُه آَباِئكَ . الرَّبُّب ِإلُهَك اأَلْرَض َأَماَمكَ 
. ىنا كانكا قد كصمكا إلى قادش برنيع بالقرب مف أرض الميعاد كدعاىـ مكسى ألف يمتمككا

 
َدْعَنا ُنْرِسْل ِرَجاً  ُقدَّاَمَنا ِلَيَتَجسَُّسوا َلَنا اأَلْرَض، َوَيُردُّبوا : َفَتَقدَّْمُتْم ِإَليَّ َجِميُعُكْم َوُقْمُتمْ 22 "(:-25-22) األيات

، َفَ َخْذُت ِمْنُكُم اْثَنْي َعَشَر 23. ِإَلْيَنا َخَبرًا َعِن الطَِّريِي الَِّتي َنْصَعُد ِفيَها َواْلُمُدِن الَِّتي َنْ ِتي ِإَلْيَها َفَحُسَن اْلَكاَلُم َلَديَّ
َوَأَخُذوا 25َفاْنَصَرُفوا َوَصِعُدوا ِإَلى اْلَجَبِل َوَأَتْوا ِإَلى َواِدي َأْشُكوَل َوَتَجسَُّسوُا، 24. َرُجاًل َواِحًدا ِمْن ُكلٍّ ِسْبطٍ . َرُجالً 

" .َجيٍَّدٌة ِهَي اأَلْرُض الَِّتي َأْعَطاَنا الرَّبُّب ِإلُهَنا: ِفي َأْيِديِهْم ِمْن َأْثَماِر اأَلْرِض َوَنَزُلوا ِبِه ِإَلْيَنا، َوَردُّبوا َلَنا َخَبرًا َوَقاُلوا
فنحف فى سفر العدد لـ نفيـ لماذا أرسؿ مكسى الجكاسيس إلى . ىنا نجد مكسى يشرح ما كرد فى سفر العدد

كلكف نفيـ . أرض الميعاد بعد أف كعده اهلل بأف ينصرىـ فالتجسس ىنا مثؿ مف يضىء شمعة فى نكر الشمس
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كىنا مكسى ينبييـ عمى ضعفيـ حتى ال يقعكا فى ىذا الفخ . ىنا أف مكسى كافؽ بديمكقراطية عمى طمب الشعب
. فبعد أف يقكدىـ اهلل فى سحابة ما معنى إرساؿ جكاسيس. ثانية
 

" لِكنَُّكْم َلْم َتَشاُءوا َأْن َتْصَعُدوا، َوَعَصْيُتْم َقْوَل الرَّبٍّ ِإلِهُكْم،»26 (:- "26)آية 
. إذان ىى دعكة لمطاعة. انظر كـ تحممكا مف خسارة بسبب عدـ طاعتيـ

 
الرَّبُّب ِبَسَبِب ُبْ َ ِتِه َلَنا، َقْد َأْخَرَجَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر : َوَتَمْرَمْرُتْم ِفي ِخَياِمُكْم َوُقْمُتمُ 27 "(:-30-27) األيات

َشْعٌب َأْعَظُم : ِإَلى َأْيَن َنْحُن َصاِعُدوَن؟ َقْد َأَذاَب ِإْخَوُتَنا ُقُموَبَنا َقاِئِمينَ 28. ِلَيْدَفَعَنا ِإَلى َأْيِدي اأَلُموِريٍّيَن ِلَكْي ُيْهِمَكَنا
َنٌة ِإَلى الَسَماِء، َوَأْيً ا َقْد رََأْيَنا َبِني َعَناَي ُهَناكَ . َوَأْطَوُل ِمنَّا َ  َتْرَهُبوا َوَ  : َفُقْمُت َلُكمْ 29. ُمُدٌن َعِظيَمٌة ُمَحصَّ
" الرَّبُّب ِإلُهُكُم السَّاِئُر َأَماَمُكْم ُهَو ُيَحاِرُب َعْنُكْم َحَسَب ُكلٍّ َما َفَعَل َمَعُكْم ِفي ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِنُكمْ 30. َتَخاُفوا ِمْنُهمُ 

كلكف القمب الفاسد ال ! ىؿ بعد كؿ ما صنعو الرب ليـ ُيقاؿ ىذا = !؟الرب بسبب ب  ته لنا. تذمرتـ = تمرمرتم
.  يعترؼ بمحبة اهلل كبأف كؿ األمكر تعمؿ معان لمخير

 
يَِّة، َحْيُث رََأْيَت َكْيَو َحَمَمَك الرَّبُّب ِإلُهَك َكَما َيْحِمُل اإِلْنَساُن اْبَنُه ِفي ُكلٍّ 31 " (:-32-31) األيات َوِفي اْلَبرٍّ

 "َولِكْن ِفي هَذا اأَلْمِر َلْسُتْم َواِثِقيَن ِبالرَّبٍّ ِإلِهُكمُ 32. الطَِّريِي الَِّتي َسَمْكُتُموَها َحتَّى ِجْئُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكانِ 
شتكى أنو يحمميـ  كتعبير أف اهلل يحمميـ كما . كاآلف أدرؾ أف اهلل يحمميـ جميعان  (12:11عد)لقد سبؽ مكسى كا 

.  تحمؿ األـ رضيعيا تعبير خاص بسفر التثنية كدعكة لمحب
 

السَّاِئِر َأَماَمُكْم ِفي الطَِّريِي، ِلَيْمَتِمَس َلُكْم َمَكاًنا ِلُنُزوِلُكْم، ِفي َناٍر َلْياًل ِلُيِرَيُكُم الطَِّريَي الَِّتي 33 (:- "33)آية 
" .َتِسيُروَن ِفيَها، َوِفي َسَحاٍب َنَهارًا

. ىذه اآلية تساكل انا ذاىب ألعد لكـ مكانان فيك الطريؽ
 

َلْن َيَرى ِإْنَساٌن ِمْن هُؤَ ِء النَّاِس، 35: َوَسِمَع الرَّبُّب َصْوَت َكاَلِمُكْم َفَسِخَط َوَأْقَسَم َقاِئالً 34" (:-36-34) األيات
يِر، اأَلْرَض اْلَجيٍَّدَة الَِّتي َأْقَسْمُت َأْن ُأْعِطَيَها آلَباِئُكْم،  ُهَو َيرَاَها، . َما َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنَّةَ 36ِمْن هَذا اْلِجيِل الشٍّرٍّ

 ".َوَلُه ُأْعِطي اأَلْرَض الَِّتي َوِطَئَها، َوِلَبِنيِه، أَلنَُّه َقِد اتََّبَع الرَّبَّ َتَماًما
( 38آية)ىنا يذكر كالب كال يذكر يشكع فيشكع اآلف ىك القائد المنتظر 

 
  ".َوَأْنَت َأْيً ا َ  َتْدُخُل ِإَلى ُهَناكَ : َوَعَميَّ َأْيً ا َ ِ َب الرَّبُّب ِبَسَبِبُكْم َقاِئالً 37 (:- "37)آية 

 سنة كمكسى يذكر ىذا ىنا اآلف فالحادثتيف أديا لحرماف 37كاف بيف حادث الجكاسيس كحادثة حرماف مكسى 
. الشعب كمكسى مف دخكؿ أرض الميعاد
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" .َشدٍّْدُا أَلنَُّه ُهَو َيْقِسُمَها إِلْسرَاِئيلَ . َيُشوُع ْبُن ُنوَن اْلَواِقُو َأَماَمَك ُهَو َيْدُخُل ِإَلى ُهَناكَ 38 (:- "38)آية 
رشاداتؾ كعزز مركزه  (23،22:27عد  )بكضع يديؾ عميو ليحؿ عميو ركح الرب  = شددا كزكده بنصائحؾ كا 

  .أماـ الشعب
 

َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم الَِّذيَن ُقْمُتْم َيُكوُنوَن َ ِنيَمًة، َوَبُنوُكُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا اْلَيْوَم اْلَخْيَر َوالشَّرَّ 39 "(:-40-39) األيات
يَِّة َعَمى َطِريِي َبْحِر 40. َفُهْم َيْدُخُموَن ِإَلى ُهَناَك، َوَلُهْم ُأْعِطيَها َوُهْم َيْمِمُكوَنَها ُلوا َواْرَتِحُموا ِإَلى اْلَبرٍّ َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتَحوَّ

" .ُسووَ 
اآلباء الذيف خافكا عمى أكالدىـ لـ يدخمكا أرض الميعاد كاألكالد دخمكا  

 
َنْحُن َنْصَعُد َوُنَحاِرُب َحَسَب ُكلٍّ َما َأَمَرَنا الرَّبُّب . َقْد َأْخَطْ َنا ِإَلى الرَّبٍّ : َفَ َجْبُتْم َوُقْمُتْم ِلي»41 "(:-43-41) األيات
ُعْوَد ِإَلى اْلَجَبلِ . ِإلُهَنا َ  َتْصَعُدوا َوَ  : ُقْل َلُهمْ : َفَقاَل الرَّبُّب ِلي42. َوَتَنطَّْقُتْم ُكلُّب َواِحٍد ِبُعدَِّة َحْرِبِه، َواْسَتْخَفْفُتُم الصُّب

َفَكمَّْمُتُكْم َوَلْم َتْسَمُعوا َبْل َعَصْيُتْم َقْوَل الرَّبٍّ 43. ُتَحاِرُبوا، أَلنٍّي َلْسُت ِفي َوَسِطُكْم ِلَئالَّ َتْنَكِسُروا َأَماَم َأْعَداِئُكمْ 
 ". َوَطَ ْيُتْم، َوَصِعْدُتْم ِإَلى اْلَجَبلِ 

تجبرتـ بكقاحة كتحديتـ أكامر اهلل  = ط يتم
 

َفَخَرَج اأَلُموِريُّبوَن السَّاِكُنوَن ِفي ذِلَك اْلَجَبِل ِلِمَقاِئُكْم َوَطَرُدوُكْم َكَما َيْفَعُل النَّْحُل، 44  "(:-45-44) األيات
، َوَلْم َيْسَمِع الرَّبُّب ِلَصْوِتُكْم َوَ  َأْصَ ى ِإَلْيُكمْ 45. َوَكَسُروُكْم ِفي ِسِعيَر ِإَلى ُحْرَمةَ  " . َفَرَجْعُتْم َوَبَكْيُتْم َأَماَم الرَّبٍّ

قارف مع  = األموريون( 17:12عب )ىـ كانكا مثؿ عيسك . ىك ندـ كلكنيا تكبة غير حقيقية = بكيتم
فالعمالقة كالكنعانيكف أسماىـ ىنا أمكريكف فاألمكريكف ُيطَمؽ أسميـ عمى كؿ الشعكب فيـ األعظـ  (45:14عد)

. فى المنطقة
 

 ".َوَقَعْدُتْم ِفي َقاَدَش َأيَّاًما َكِثيَرًة َكاأَليَّاِم الَِّتي َقَعْدُتْم ِفيَها46 (:- "46)آية 
 19قيؿ أف الشعب كاف قد تمركز فى قادش ككاف يذىب كيجىء إلييا كقيؿ أنيـ قضكا فى قادش  = أيامًا كثيرة

كاأليام سنة عادكا بعدىا لئلرتحاؿ فى البرية لمدة طكيمة حتى فنى كؿ الجيؿ مف الرجاؿ الذيف خرجكا مف مصر 
 . (قعدتـ أد ما قعدتـ)بالعربية قعدتـ ما قعدتـ  = التى قعدتم فيها

المشكمة أنيـ . حيف طمب منيـ اهلل أف يصعدكا إمتنعكا، كحيف طمب منيـ عدـ الصعكد صعدكا:- ممحوظة
.يريدكف تنفيذ إرادتيـ الخاصة لذلؾ يعممنا السيد المسيح أف نصمى لتكف مشيئتؾ
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثانى

 
، َوُدْرَنا ِبَجَبِل ِسِعيَر َأيَّاًما »1 (:- "1)آية  يَِّة َعَمى َطِريِي َبْحِر ُسوَو َكَما َكمََّمِني الرَّبُّب ْلَنا َواْرَتَحْمَنا ِإَلى اْلَبرٍّ ُثمَّ َتَحوَّ
 ".َكِثيَرةً 

كانت مدة التكىاف عقاب لمجيؿ الشرير مف الشعب حتى يمكتكا فى البرية لعدـ إيمانيـ كتمردىـ، كتدريب ركحى 
لمجيؿ الجديد ليتعمـ اإليماف كالطاعة كلكف لنبلحظ عدـ تذمر مكسى ككالب كيشكع الذيف لـ يدخمكا بالرغـ مف 
أنيـ لـ ُيخطئكا مثؿ باقى الشعب ككانكا ُمستعديف لمدخكؿ، لكف كاف عزاؤىـ أف اهلل فى كسطيـ كالسحابة ىى 

كحتى تككف لنا راحة فى كنعاف ينبغى أف تككف لنا ىنا فى . التى تقكدىـ كىذا فى حد ذاتو راحة ما بعدىا راحة
. أرض التعب راحة فى الرب كيككف لنا خضكع لمشيئتو

 
ُلوا َنْحَو الشٍَّمالِ . َكَفاُكْم َدَورَاٌن ِبهَذا اْلَجَبلِ 3: ُثمَّ َكمََّمِني الرَّبُّب َقاِئالً 2 "(:-3-2) األيات  ".َتَحوَّ

بعد أف إنتيى اهلل مف تأديبيـ ظير إشتياقو مرة أخرل لدخكليـ ألرض الميعاد كاهلل يشتاؽ لدخكلنا لمسماء حتى لك 
 كفاكم دورانكلذلؾ يكرر . أدبنا ىنا

 
وَن ِبُتْخِم ِإْخَوِتُكْم َبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر، َفَيَخاُفوَن : َوَأْوِص الشَّْعَب َقاِئالً 4  "(:-5-4) األيات َأْنُتْم َمارُّب

َ  َتْهِجُموا َعَمْيِهْم، أَلنٍّي َ  ُأْعِطيُكْم ِمْن َأْرِ ِهْم َوَ  َوْطَ َة َقَدٍم، أَلنٍّي ِلِعيُسو َقْد َأْعَطْيُت 5. ِمْنُكْم َفاْحَتِرُزوا ِجدًّا
 ".َجَبَل ِسِعيَر ِميرَاثًا

دعا الرب بنى عيسك إخكتيـ فعيسك اخك يعقكب كلذلؾ عمييـ اف يذكركا ىذا فبل يعتدكا عمييـ بالرغـ مف اف اهلل 
معناىا أف يذكركا أف ىذه الرىبة كالخكؼ ىما مف اهلل كليس  = إحترزوا ككممة  .سيعطييـ رىبة فى عيكف الجميع

 . (9:2يش )لقكتيـ الذاتية كىـ ليسكا أحراران أف يعتدكا عمى مف يشاءكا 
ِة ِلَتْشَرُبوا6(:- "6)آية  ِة ِلتَْ ُكُموا، َوَماًء َأْيً ا َتْبتَاُعوَن ِمْنُهْم ِباْلِف َّ  ". َطَعاًما َتْشَتُروَن ِمْنُهْم ِباْلِف َّ

.  كاف شعب أدكـ أكثر كرمان مف ممكيـ الذل رفض مركرىـ
 

َاآلَن . أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقْد َباَرَكَك ِفي ُكلٍّ َعَمِل َيِدَك، َعاِرًفا َمِسيَرَك ِفي هَذا اْلَقْفِر اْلَعِظيمِ 7 "(:-8-7) األيات
َفَعَبْرَنا َعْن ِإْخَوِتَنا َبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر َعَمى 8. َأْرَبُعوَن َسَنًة ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َمَعَك، َلْم َيْنُقْص َعْنَك َشْيءٌ 

يَِّة ُموآبَ  ْلَنا َوَمَرْرَنا ِفي َطِريِي َبرٍّ  ".َطِريِي اْلَعَرَبِة، َعَمى َأْيَمَة، َوَعَمى ِعْصُيوَن َجاِبَر، ُثمَّ َتَحوَّ
 ككثيريف  .كاف الشعب قد كرث ثركة  مف أبائو غير ما أخذكه مف المصرييف ككاف ليـ مكاشى كثيرة = باركك

دـك أ فما داـ ليـ الماؿ فميشتركا مف  .تعممكا صناعات فى مصر مما أدل بالتأكيد لمتجارة مع شعكب المنطقة
 سيناء عمى خميج العقبة  فىىى إيبلت = إيمة .إحتياجاتيـ مف امكاليـ



 (األصحاح الثاوي )سفر التثىية 

 

 
12 

 
َ  ُتَعاِد ُموآَب َوَ  ُتِثْر َعَمْيِهْم َحْرًبا، أَلنٍّي َ  ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِ ِهْم ِميرَاثًا، أَلنٍّي ِلَبِني : َفَقاَل ِلي الرَّبُّب »9(:- "9)آية 

 .ِميرَاثًا« َعارَ »ُلوٍط َقْد َأْعَطْيُت 
مكآب إبف لكط ىك أيضان لُو قرابة مع يعقكب كلكف كاضح أف اهلل يحدد ليـ مف يضربكف كمف ال يجب أف تمتد 

. كلـ يكف فى قصد اهلل أف ُيعطى ليـ أرض مكآب. إلييـ أيدييـ
 

ُهْم َأْيً ا ُيْحَسُبوَن 11. َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَناِقيٍّينَ . اإِليِميُّبوَن َسَكُنوا ِفيَها َقْبالً 10 "(:-23-10) األيات
َوِفي ِسِعيَر َسَكَن َقْباًل اْلُحوِريُّبوَن، َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو 12. َرَفاِئيٍّيَن َكاْلَعَناِقيٍّيَن، لِكنَّ اْلُموآِبيٍّيَن َيْدُعوَنُهْم ِإيِميٍّينَ 

َاآلَن ُقوُموا 13. َوَأَباُدوُهْم ِمْن ُقدَّاِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم، َكَما َفَعَل ِإْسرَاِئيُل ِبَ ْرِض ِميرَاِثِهِم الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّب 
َواأَليَّاُم الَِّتي ِسْرَنا ِفيَها ِمْن َقاَدَش َبْرِنيَع َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد، َكاَنْت 14. َفَعَبْرَنا َواِدَي زَاَردَ . َواْعُبُروا َواِدَي زَاَردَ 

َوَيُد الرَّبٍّ 15. َثَماِنَي َوَثاَلِثيَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّب اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلَحْرِب ِمْن َوَسِط اْلَمَحمَِّة، َكَما َأْقَسَم الرَّبُّب َلُهمْ 
 .َأْيً ا َكاَنْت َعَمْيِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَمَحمَِّة َحتَّى َفُنوا

َأْنَت َمارٌّ اْلَيْوَم ِبُتْخِم 18: َكمََّمِني الرَّبُّب َقاِئالً 17َفِعْنَدَما َفِنَي َجِميُع ِرَجاِل اْلَحْرِب ِباْلَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّْعِب، »16
َفَمَتى َقُرْبَت ِإَلى ُتَجاِا َبِني َعمُّبوَن، َ  ُتَعاِدِهْم َوَ  َتْهِجُموا َعَمْيِهْم، أَلنٍّي َ  ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِض َبِني 19. ُموآَب، ِبَعارَ 

َسَكَن الرََّفاِئيُّبوَن ِفيَها َقْباًل، . ِهَي َأْيً ا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئيٍّينَ 20. َعمُّبوَن ِميرَاثًا، أَلنٍّي ِلَبِني ُلوٍط َقْد َأْعَطْيُتَها ِميرَاثًا
َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَناِقيٍّيَن، َأَباَدُهُم الرَّبُّب ِمْن ُقدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم 21. لِكنَّ اْلَعمُّبوِنيٍّيَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِميٍّينَ 

َكَما َفَعَل ِلَبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر الَِّذيَن َأْتَمَو اْلُحوِريٍّيَن ِمْن ُقدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم 22. َوَسَكُنوا َمَكاَنُهمْ 
يُّبوَن السَّاِكُنوَن ِفي اْلُقَرى ِإَلى َ زََّة، َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّبوَن الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 23. َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِإَلى هَذا اْلَيْومِ  َواْلُعوٍّ

 ".َكْفُتوَر َوَسَكُنوا َمَكاَنُهمْ 
فى ىذه األعداد يضرب الرب لمكسى كلشعبو أمثمة تاريخية عف بعض الشعكب التى ُأخذت أراضييا مف شعكب 

دـك كشعب العمكنييف كشعب الكفتكرييف كىذه الشعكب أ كىذه الشعكب ىى شعب مكآب كشعب  .أخرل قبميا
 فإف إىتـ اهلل بيـ كأعطاىـ أرضان عكضان عف شعكب أخرل شريرة فاهلل قادر أف يفعؿ نفس  .ليست شعب اهلل

ثـ يضرب ليـ اهلل مثبلن حيان . الشىء لشعبو، كذكر ىذه األحداث حتى يشجعيـ قبؿ دخكليـ ألرض الميعاد
ستيبلئيـ عمى أراضييـ  حاضران فى أذىانيـ بعد ذلؾ أال كىك إنتصارىـ عمى سيحكف كعكج ممكا األمكرييف كا 

كالحظ محبة اهلل لشعبو فيك يشرح ليـ كيقنعيـ ليس فقط ُيعطى ليـ  (باقى ىذا اإلصحاح كاإلصحاح الثالث)
أكامر 

ككانت شعكبان مزدىرة . نجد ىذه الشعكب الرفائييف كالزكزييف كاإليمييف كالحكرييف (6،5:14تؾ )كبالرجكع إلى 
حبلؿ الشعكب األخرل مكانيـ . أياـ إبراىيـ كقد ضربيـ كدر لعكمر كغالبان كانت ىذه الضربة مقدمة إلندثارىـ كا 
كربما إختمطكا كذابكا فى اآلخريف  

دكـ ؟ أكلماذا لـ يسمح اهلل إلسرائيؿ بدخكؿ مكآب كعمكف ك
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لكؿ كاحد أرضو حتى األشرار  -ٔ
 اهلل ىك الذل يكزع األرض -ٕ
 شر ىؤالء لـ يصؿ لدرجة نزع األرض منيـ أك إبادتيـ -ٖ
 (إبراىيـ كلكط  )ىـ نسؿ أبرار  -ٗ

كىذه . كغالبان فإف الزمزميكف كالزكزييف ىما شىء كاحد كقد يككف الزكزييف كاإليميكف شعكبان متشعبة مف الرفائييف
أنتـ ستحتمكف أراضى كنعاف كلكف ىذا لخطيتيـ ... كىذا درس إلسرائيؿ، الشعكب لـ تكف شعكبان ضعيفة بؿ قكية

فإذا أخطأتـ مثميـ ستطردكف مف األرض 
 

 ". َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَناِقيٍّينَ . اإِليِميُّبوَن َسَكُنوا ِفيَها َقْبالً 10 (:- "10)آية 
شيادة بأف اإليميكف شعب قكل 

 
 ".ُهْم َأْيً ا ُيْحَسُبوَن َرَفاِئيٍّيَن َكاْلَعَناِقيٍّيَن، لِكنَّ اْلُموآِبيٍّيَن َيْدُعوَنُهْم ِإيِميٍّينَ 11 (:- "11)آية 

 = الموآبيون يدعونهم إيميون كلكف ُيحسبون رفائيين= ككانكا مف نسؿ الرفائييف .  سكف اإليميكف فى فمسطيف
أف أبناء الصعيد ىـ مصريكف لكننا نقكؿ . أل يعتبركنيـ شعبان قائمان بذاتو ألىميتيـ كقكتيـ كما نقكؿ فى مصر

. عمييـ صعايدة لنشير إلصرارىـ كعزيمتيـ كعنادىـ
 

َوِفي ِسِعيَر َسَكَن َقْباًل اْلُحوِريُّبوَن، َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو َوَأَباُدوُهْم ِمْن ُقدَّاِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم، 12 (:- "12)آية 
 ".َكَما َفَعَل ِإْسرَاِئيُل ِبَ ْرِض ِميرَاِثِهِم الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّب 

كما فعمكا  = كما فعل إسرائيل ب رض ميراثهمكالحكريكف كانكا شعبان عظيمان كلكف بنك عيسك إحتمكا أرضيـ 
بسيحكف كعكج ككما سيفعمكف بالباقى 

َواأَليَّاُم الَِّتي ِسْرَنا ِفيَها ِمْن َقاَدَش 14. َفَعَبْرَنا َواِدَي زَاَردَ . َاآلَن ُقوُموا َواْعُبُروا َواِدَي زَاَردَ 13  "(:-15-13) األيات
َبْرِنيَع َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد، َكاَنْت َثَماِنَي َوَثاَلِثيَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّب اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلَحْرِب ِمْن َوَسِط اْلَمَحمَِّة، 

" .َوَيُد الرَّبٍّ َأْيً ا َكاَنْت َعَمْيِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَمَحمَِّة َحتَّى َفُنوا15. َكَما َأْقَسَم الرَّبُّب َلُهمْ 
لـ يمكتكا بالمكت الطبيعى فقط بؿ بضربات خاصة كما ضرب اهلل الجكاسيس كداثاف كأبيراـ  

 
: َكمََّمِني الرَّبُّب َقاِئالً 17َفِعْنَدَما َفِنَي َجِميُع ِرَجاِل اْلَحْرِب ِباْلَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّْعِب، »16 "(:-22-16) األيات

َفَمَتى َقُرْبَت ِإَلى ُتَجاِا َبِني َعمُّبوَن، َ  ُتَعاِدِهْم َوَ  َتْهِجُموا َعَمْيِهْم، أَلنٍّي َ  19. َأْنَت َمارٌّ اْلَيْوَم ِبُتْخِم ُموآَب، ِبَعارَ 18
. ِهَي َأْيً ا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئيٍّينَ 20. ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِض َبِني َعمُّبوَن ِميرَاثًا، أَلنٍّي ِلَبِني ُلوٍط َقْد َأْعَطْيُتَها ِميرَاثًا

َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَناِقيٍّيَن، َأَباَدُهُم 21. َسَكَن الرََّفاِئيُّبوَن ِفيَها َقْباًل، لِكنَّ اْلَعمُّبوِنيٍّيَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِميٍّينَ 



 (األصحاح الثاوي )سفر التثىية 

 

 
14 

َكَما َفَعَل ِلَبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر الَِّذيَن َأْتَمَو اْلُحوِريٍّيَن 22. الرَّبُّب ِمْن ُقدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهمْ 
 ".ِمْن ُقدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِإَلى هَذا اْلَيْومِ 

كما سمى المكآبييف اإليمييف ىكذا بنى عمكف يسمكف الزمزمييف كىـ أيضان أقكياء  
 

يُّبوَن السَّاِكُنوَن ِفي اْلُقَرى ِإَلى َ زََّة، َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّبوَن الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن َكْفُتوَر َوَسَكُنوا 23 (:- "23)آية  َواْلُعوٍّ
 ".َمَكاَنُهمْ 

ككفتكر . كالكفتكريكف مف نسؿ مصرايـ بف حاـ بف نكح. المثاؿ الرابع الكفتكريكف حاربكا العكيكف كأخذكا أرضيـ
التى سكنكىا أكالن ىى غالبان كريت أك قبرص أك بمدة فى مصر أما العكيكف فيـ سكاف فمسطيف القدامى كخرج 

 إسميـ بعد ذلؾ الفمسطينيكف  صارالكفتكريكفك  .عمييـ الكفتكرييف كأخذكا أراضييـ
 

َقْد َدَفْعُت ِإَلى َيِدَك ِسيُحوَن َمِمَك َحْشُبوَن اأَلُموِريَّ . ُاْنُظرْ . ُقوُموا اْرَتِحُموا َواْعُبُروا َواِدَي َأْرُنونَ »24 (:- "24)آية 
 ".اْبَتِدْئ َتَممَّْك َوَأِثْر َعَمْيِه َحْرًبا. َوَأْرَ هُ 

 أثر عميه حرباً ( 16:15تؾ ) فسيحكف ذنبو قد كمؿ  ،بعد أف شجعيـ الرب طمب منيـ أف يمتمككا أرض سيحكف
ـَ الرب بما سيظيره سيحكف مف عداء لشعب الرب كأنو سيبدأ الحرب  =  َعِم
 

. ِفي هَذا اْلَيْوِم َأْبَتِدُئ َأْجَعُل َخْشَيَتَك َوَخْوَفَك َأَماَم ُوُجوِا الشُّبُعوِب َتْحَت ُكلٍّ السََّماءِ 25  "(:-33-25) األيات
 .الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َخَبَرَك َيْرَتِعُدوَن َوَيْجَزُعوَن َأَماَمكَ 

يَِّة َقِديُموَت ِإَلى ِسيُحوَن َمِمِك َحْشُبوَن ِبَكاَلِم َساَلٍم َقاِئالً »26 َأْسُمُك . َأُمرُّب ِفي َأْرِ كَ 27: َفَ ْرَسْمُت ُرُساًل ِمْن َبرٍّ
ِة ُتْعِطيِني أَلْشَربَ 28. الطَِّريَي الطَِّريَي، َ  َأِميُل َيِميًنا َوَ  ِشَما ً  ِة َتِبيُعِني آلُكَل، َوَماًء ِباْلِف َّ َأُمرُّب . َطَعاًما ِباْلِف َّ

َكَما َفَعَل ِبي َبُنو ِعيُسو السَّاِكُنوَن ِفي ِسِعيَر، َواْلُموآِبيُّبوَن السَّاِكُنوَن ِفي َعاَر، ِإَلى َأْن َأْعُبَر 29. ِبِرْجَميَّ َفَقطْ 
لِكْن َلْم َيَشْ  ِسيُحوُن َمِمُك َحْشُبوَن َأْن َيَدَعَنا َنُمرَّ ِبِه، أَلنَّ الرَّبَّ 30. اأُلْرُدنَّ ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاَنا الرَّبُّب ِإلُهَنا

َقِد اْبَتَدْأُت َأْدَفُع . ُاْنُظرْ : َوَقاَل الرَّبُّب ِلي31. ِإلَهَك َقسَّى ُروَحُه، َوَقوَّى َقْمَبُه ِلَكْي َيْدَفَعُه ِإَلى َيِدَك َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 
َفَخَرَج ِسيُحوُن ِلِمَقاِئَنا ُهَو َوَجِميُع َقْوِمِه ِلْمَحْرِب ِإَلى 32. اْبَتِدْئ َتَممَّْك َحتَّى َتْمَتِمَك َأْرَ هُ . َأَماَمَك ِسيُحوَن َوَأْرَ هُ 

 ".َفَدَفَعُه الرَّبُّب ِإلُهَنا َأَماَمَنا، َفَ َرْبَناُا َوَبِنيِه َوَجِميَع َقْوِمهِ 33َياَهَص، 
كاهلل ييمؾ األشرار بقراراتيـ الخاطئة التى يتخذكنيا بعد أف يرسؿ عمييـ اإلنذارات . كاف مكقفو كمكقؼ فرعكف
( 51مز)فيك سيتبرر متى حككـ 

 
َلْم . الرٍَّجاَل َوالنٍَّساَء َواأَلْطَفالَ : َوَأَخْذَنا ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي ذِلَك اْلَوْقِت، َوَحرَّْمَنا ِمْن ُكلٍّ َمِديَنةٍ 34  "(:-35-34) األيات

ْنُفِسَنا، َوَ ِنيَمَة اْلُمُدِن الَِّتي َأَخْذَنا،35. ُنْبِي َشاِرًدا  "لِكنَّ اْلَبَهاِئَم َنَهْبَناَها أَل
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أل أىمكنا كتحريـ الشخص أك الشىء معناه كقفو أل تعيينو لغرض معيف ال يجب أف يتخطاه ألف  = حرمنا
كجو تحريـ بعض أكمف أكجو تحريـ بعض األشخاص قتميـ كمف . تخطى ىذا الغرض ُيعتبر حرامان أك محرمان 

ىبلؾ ما فييا ككاف أحيانان يتـ التحريـ بإىبلؾ الناس ككقؼ . (سدكـ) إلبادة الشر الذل فييا المدف تدميرىا كا 
ذا طمب اهلل تحريـ البيائـ فؤلف ىذه البيائـ كانت مكرسة لتقديميا  (19-17:6يش )الماؿ لخزينة بيت الرب  كا 

كما فعؿ فى )لخطايا ىذه الشعكب البشعة - 1:كاهلل سمح إلسرائيؿ بإبادة كتحريـ ىذه الشعكب . ذبائح لؤلكثاف
كلقد فعؿ اهلل بإسرائيؿ نفس الشىء حيف - 3درس إلسرائيؿ أف ىذه نتائج الخطايا فيتقدسكا - 2  (سدـك كعمكرة

. أخطأكا كتعذر أصبلحيـ
 

ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَمى َحاَفِة َواِدي َأْرُنوَن َواْلَمِديَنِة الَِّتي ِفي اْلَواِدي، ِإَلى ِجْمَعاَد، َلْم َتُكْن َقْرَيٌة 36 (:- "36)آية 
 ". اْلَجِميُع َدَفَعُه الرَّبُّب ِإلُهَنا َأَماَمَنا. َقِد اْمَتَنَعْت َعَمْيَنا

. ىى عار كىى مدينة لمكآب عمى الحدكد بيف مكآب كاألمكرييف = عروعير
  

ُكلَّ َناِحَيِة َواِدي َيبُّبوَي َوُمُدَن اْلَجَبِل َوُكلَّ َما َأْوَصى الرَّبُّب . َولِكنَّ َأْرَض َبِني َعمُّبوَن َلْم َنْقَرْبَها37 (:- "37)آية 
 ".ِإلُهَنا

.حسب أكامر إلينا أف ال تمتد أيدينا إلى أرض بنى عمكف = وكل ما أوصى الرب إلهنا
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالث

 
ْلَنا َوَصِعْدَنا ِفي َطِريِي َباَشاَن، َفَخَرَج ُعوُج َمِمُك َباَشاَن ِلِمَقاِئَنا ُهَو َوَجِميُع َقْوِمِه »1 "(:-8-1) األيات ُثمَّ َتَحوَّ

َ  َتَخْو ِمْنُه، أَلنٍّي َقْد َدَفْعُتُه ِإَلى َيِدَك َوَجِميَع َقْوِمِه َوَأْرِ ِه، َفَتْفَعُل ِبِه َكَما : َفَقاَل ِلي الرَّبُّب 2. ِلْمَحْرِب ِفي ِإْذَرِعي
َفَدَفَع الرَّبُّب ِإلُهَنا ِإَلى َأْيِديَنا ُعوَج َأْيً ا َمِمَك 3. َفَعْمَت ِبِسيُحوَن َمِمِك اأَلُموِريٍّيَن الَِّذي َكاَن َساِكًنا ِفي َحْشُبونَ 

َلْم َتُكْن َقْرَيٌة َلْم َنْ ُخْذَها . َوَأَخْذَنا ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي ذِلَك اْلَوْقتِ 4. َباَشاَن َوَجِميَع َقْوِمِه، َفَ َرْبَناُا َحتَّى َلْم َيْبَي َلُه َشاِردٌ 
َنًة ِبَ ْسَواٍر َشاِمَخٍة، 5. ِستُّبوَن َمِديَنًة، ُكلُّب ُكوَرِة َأْرُجوَب َمْمَمَكُة ُعوٍج ِفي َباَشانَ . ِمْنُهمْ  ُكلُّب هِذِا َكاَنْت ُمُدًنا ُمَحصَّ

ْحرَاِء اْلَكِثيَرِة ِجدًّا. َوَأْبَواٍب َوَمزَاِلييَ  َفَحرَّْمَناَها َكَما َفَعْمَنا ِبِسيُحوَن َمِمِك َحْشُبوَن، ُمَحرٍِّميَن ُكلَّ 6. ِسَوى ُقَرى الصَّ
ْنُفِسَنا7. الرٍَّجاَل َوالنٍَّساَء َواأَلْطَفالَ : َمِديَنةٍ  َوَأَخْذَنا ِفي ذِلَك اْلَوْقِت ِمْن 8. لِكنَّ ُكلَّ اْلَبَهاِئِم َوَ ِنيَمِة اْلُمُدِن َنَهْبَناَها أَل

، ِمْن َواِدي َأْرُنوَن ِإَلى َجَبِل َحْرُمونَ   ".َيِد َمِمَكِي اأَلُموِريٍّيَن اأَلْرَض الَِّتي ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ
كما فعمكا بسيحكف ىكذا فعمكا بعكج كأخذكا أرضو 

 
ْيُدوِنيُّبوَن َيْدُعوَن َحْرُموَن ِسْرُيوَن، َواأَلُموِريُّبوَن َيْدُعوَنُه َسِنيرَ 9 (:- "9)آية  " . َوالصَّ

 واألموريون.  بمعنى المتؤللىءسريونككاف أىؿ صيدكف يدعكنو .  أل الجبؿ المقدس أك المحـر =جبل حرمون
كربما ُدعى ىكذا إلرتفاعو الشاىؽ الذل يجعؿ قمتو ُمغطاة بالجميد .  أك شنير بمعنى جبؿ النكريدعونه سنير

 كلكف سيئكف ىى قمة مف قمـ كلُو إسـ آخر ىك سيئكف كمعناه المرتفع، طكؿ العاـ كىذه تعكس أشعة الشمس
كمف فكؽ ىذا الجبؿ يمكف لمناظر أف يرل أجزاء مف فمسطيف كسكريا . حرمكف أقؿ فى اإلرتفاع مف حرمكف

 .كلبناف كىذا الجبؿ ىك الحد الشمالى إلسرائيؿ
  

ْذَرِعي َمِديَنَتْي َمْمَمَكِة ُعوٍج ِفي َباَشانَ 10 (:- "10)آية  " . ُكلَّ ُمُدِن السَّْهِل َوُكلَّ ِجْمَعاَد َوُكلَّ َباَشاَن ِإَلى َسْمَخَة َواِ 
 إحدل المدف كىما فى شرؽ باشاف وسمخة عاصمة باشاف إذرعى

 
أََلْيَس ُهَو . ُهَوَذا َسِريُرُا َسِريٌر ِمْن َحِديدٍ . ِإنَّ ُعوَج َمِمَك َباَشاَن َوْحَدُا َبِقَي ِمْن َبِقيَِّة الرََّفاِئيٍّينَ 11 (:- "11)آية 

" .ِفي َربَِّة َبِني َعمُّبوَن؟ ُطوُلُه ِتْسُع َأْذُرٍع، َوَعْرُ ُه َأْرَبُع َأْذُرٍع ِبِذرَاِع َرُجل
قد يككف ىك سريره الذل يناـ عميو فعبلن أك ىك  = هوذا سريرا. عكج ىك الباقى مف الجبابرة القدماء الرفائييف

عرشو الذل كاف يجمس عميو كيجمس عظماؤه بجانبو أك ىك تابكتو أك مقبرتو التى تضـ رفاتو كىك سرير ضخـ 
يدؿ عمى ضخامة ىذا الممؾ كربما أنو مصنكع مف الحديد كنكع مف العظمة أك ألف  ( متر8,1 ×4حكالى )

ربما أخذه العمكنييف فى إحدل المعارؾ أك بعد  = أليس هو فى ربة عمون. الخشب لف يحتمؿ كزف ىذا الجبار
. ىزيمة باشاف عمى يد إسرائيؿ أخذه العمكنييف كتحفة عجيبة
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َفهِذِا اأَلْرُض اْمَتَمْكَناَها ِفي ذِلَك اْلَوْقِت ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَمى َواِدي َأْرُنوَن، َوِنْصَو » 12 "(:-13-12) األيات

َوَبِقيََّة ِجْمَعاَد َوُكلَّ َباَشاَن َمْمَمَكَة ُعوٍج َأْعَطْيُت ِلِنْصِو ِسْبِط 13. َجَبِل ِجْمَعاَد َوُمُدَنُه َأْعَطْيُت ِلمرَُّأوَبْيِنيٍّيَن َواْلَجاِديٍّينَ 
" . َوِهَي ُتْدَعى َأْرَض الرََّفاِئيٍّينَ . ُكلَّ ُكوَرِة َأْرُجوَب َمَع ُكلٍّ َباَشانَ . َمَنسَّى

.  مكسى يتكمـ عف الحب فى ىذا السفر لذلؾ لـ يشر لطمع رأكبيف كجاد كمنسى فى األرض
 

َياِئيُر اْبُن َمَنسَّى َأَخَذ ُكلَّ ُكوَرِة َأْرُجوَب ِإَلى ُتْخِم اْلَجُشوِريٍّيَن َواْلَمْعِكيٍّيَن، َوَدَعاَها َعَمى 14 "(:-15-14) األيات
وِث َياِئيرَ »اْسِمِه َباَشاَن  " .َوِلَماِكيَر َأْعَطْيُت ِجْمَعادَ 15. ِإَلى هَذا اْلَيْومِ « َحوُّب

أل قرل كضياع يائير  = حووث يائير. أل حفيده = يائير بن منسى
  

َلى 16 "(:-17-16) األيات َوِلمرَُّأوَبْيِنيٍّيَن َواْلَجاِديٍّيَن َأْعَطْيُت ِمْن ِجْمَعاَد ِإَلى َواِدي َأْرُنوَن َوَسَط اْلَواِدي ُتْخًما، َواِ 
َواْلَعَرَبَة َواأُلْرُدنَّ ُتْخًما ِمْن ِكنَّاَرَة ِإَلى َبْحِر اْلَعَرَبِة، َبْحِر اْلِمْمِح، َتْحَت ُسُفوِح 17. َواِدي َيبُّبوَي ُتْخِم َبِني َعمُّبونَ 

" .اْلِفْسَجِة َنْحَو الشَّْريِ 
البحر الميت   = وبحر العربةىى بحيرة جنيسارت أك بحر الجميؿ أك بحر طبرية  = كنارة

 
. الرَّبُّب ِإلُهُكْم َقْد َأْعَطاُكْم هِذِا اأَلْرَض ِلَتْمَتِمُكوَها: َوَأَمْرُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقاِئالً »18" (:-22-18) األيات

َأمَّا ِنَساُؤُكْم َوَأْطَفاُلُكْم َوَمَواِشيُكْم، َقْد َعَرْفُت َأنَّ 19. ُمَتَجرٍِّديَن َتْعُبُروَن َأَماَم ِإْخَوِتُكْم َبِني ِإْسرَاِئيَل، ُكلُّب َذِوي َبْ سٍ 
َحتَّى ُيِريَح الرَّبُّب ِإْخَوَتُكْم ِمْثَمُكْم َوَيْمَتِمُكوا ُهْم َأْيً ا اأَلْرَض 20َلُكْم َمَواِشَي َكِثيَرًة، َفَتْمُكُث ِفي ُمُدِنُكُم الَِّتي َأْعَطْيُتُكْم، 

َوَأَمْرُت َيُشوَع ِفي 21. ُثمَّ َتْرِجُعوَن ُكلُّب َواِحٍد ِإَلى ُمْمِكِه الَِّذي َأْعَطْيُتُكمْ . الَِّتي الرَّبُّب ِإلُهُكْم ُيْعِطيِهْم ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ 
هَكَذا َيْفَعُل الرَّبُّب ِبَجِميِع اْلَمَماِلِك . َعْيَناَك َقْد َأْبَصَرتَا ُكلَّ َما َفَعَل الرَّبُّب ِإلُهُكْم ِبَهَذْيِن اْلَمِمَكْينِ : ذِلَك اْلَوْقِت َقاِئالً 

 .َ  َتَخاُفوا ِمْنُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكمْ 22. الَِّتي َأْنَت َعاِبٌر ِإَلْيَها

لى األبد  فمماذا نخاؼ   (8:13عب)يسكع المسيح ىك ىك امس كاليكـ كا 
 

، َأْنَت َقِد اْبَتَدْأَت ُتِري َعْبَدَك 24: َوَتَ رَّْعُت ِإَلى الرَّبٍّ ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقاِئالً »23 "(:-25-23) األيات َيا َسيٍُّد الرَّبُّب
َدْعِني َأْعُبْر َوَأَرى 25َفِإنَُّه َأيُّب ِإلٍه ِفي السََّماِء َوَعَمى اأَلْرِض َيْعَمُل َكَ ْعَماِلَك َوَكَجَبُروِتَك؟ . َعَظَمَتَك َوَيَدَك الشَِّديَدةَ 

، هَذا اْلَجَبَل اْلَجيٍَّد َوُلْبَنانَ  " .اأَلْرَض اْلَجيٍَّدَة الَِّتي ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ
كسط كؿ ىذه الحكادث نجد إشتياؽ مكسى لمدخكؿ ألرض الميعاد كنجده ىنا يصمى صبلة رائعة مع أنيا قصيرة 

 كىذه العبارة تتضمف إيماف مكسى بأف اهلل سيعمؿ أنت قد إبتدأت ترى عبدك= ففييا إعتراؼ بحسنات اهلل 
لتماس كتكسؿ أف يعبر األردف كىذا إمعجزات اكثر لشعبو كفى ىذه الصبلة أيضان تمجيد هلل ألعمالو كقدرتو كفييا 
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كيجب . لجماليا كخضرتيا = لبنان كسماىا الجبل الجيديعتبر حنيف لؤلرض المقدسة كمديح ليا كلذلؾ سماىا 
.  أف يككف حنيف كؿ مسيحى ىكذا لكنعاف السماكية

 
َ  َتُعْد ُتَكمٍُّمِني َأْيً ا ! َكَفاكَ : لِكنَّ الرَّبَّ َ ِ َب َعَميَّ ِبَسَبِبُكْم َوَلْم َيْسَمْع ِلي، َبْل َقاَل ِلي الرَّبُّب 26 (:- "26)آية 

" . ِفي هَذا اأَلْمرِ 
تكرار مكسى لحادثة رفض اهلل دخكلو أرض الميعاد ىك تحذير لمشعب، إف كاف اهلل قد رفض الغصف األخضر 

. أل كفاؾ صبلة فى ىذا المكضكع فقد صدر األمر = كفاك. أل مكسى فسيفعؿ ىذا بالغصف اليابس أل الشعب
بالشعب كلكف  (رمز يسكع المسيح  )ككاف يجب أف يمكت مكسى ممثؿ النامكس قبؿ دخكؿ كنعاف كيدخؿ يشكع 

لقد كانت خطية مكسى خطية . مكسى العظيـ سيتـ تكريمو فى المستقبؿ كسيظير عمى جبؿ التجمى مع المسيح
كمكسى )ىذا فيو إشارة ألنو فى ظؿ النامكس ! بسيطة جدان، فيؿ تحرمو ىذه الخطية مف دخكؿ أرض الميعاد؟

. أل خطية ميما صغرت تحرمنا مف دخكؿ السماء (ىك ممثؿ النامكس
 

اْصَعْد ِإَلى رَْأِس اْلِفْسَجِة َواْرَفْع َعْيَنْيَك ِإَلى اْلَ ْرِب َوالشٍَّماِل َواْلَجُنوِب َوالشَّْرِي، َواْنُظْر ِبَعْيَنْيَك، 27 (:- "27)آية 
 . لِكْن َ  َتْعُبُر هَذا اأُلْرُدنَّ 

كاف ىذا أقصى ما يستطيعو مكسى اف ينظر مف بعيد ألرض الميعاد كىذا أقصى ما يستطيعو النامكس أف 
كرمزيان فالنامكس . كلقد رأل مكسى أرض الميعاد ألف اهلل حفظ لو عينيف قكيتيف. ينظر مف بعيد لمسماكيات

. كاألنبياء ليـ عيكف قكية لكف بدكف دـ المسيح ال يمكف الدخكؿ لمسماكيات
 

ْعُه، أَلنَُّه ُهَو َيْعُبُر َأَماَم هَذا الشَّْعِب، َوُهَو َيْقِسُم َلُهُم اأَلْرَض 28 (:- "28)آية  َوَأمَّا َيُشوُع َفَ ْوِصِه َوَشدٍّْدُا َوَشجٍّ
" . الَِّتي َترَاَها

الدخكؿ لمسماء ىك بيسكع المسيح كرمزه ىنا يشكع 
 

" .َفَمَكْثَنا ِفي اْلِجَواِء ُمَقاِبَل َبْيِت َفُ ورَ 29 (:- "29)آية 
ىى األكدية المتسعة التى خيمكا فييا فى عربات مكآب كىذه  =الجواء. ظؿ مكسى فى ىذا المكاف إلى أف مات

.حيث كاف المكآبيكف يعبدكف إلييـ فغكر = ف ور وتجاا بيت. األكدية مجاكرة لرأس الفسجة
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع

 
كالقسـ الثانى كىك مراجعة ، كىك الربط بيف القسـ األكؿ أل سرد تاريخ اهلل معيـ كعممو معيـ، ىك دعكة لمطاعة

. ففى القسـ األكؿ يعمميـ الطاعة كفى الثانى يعمميـ ما ىى الكصايا اإلليية التى يجب أف يطيعكنيا. الشريعة
ألف النسياف يدفع اإلنساف ألف . كسرد التاريخ معيـ يدفعيـ أكالن ألف يشكركا اهلل كألف يذكركا إحساناتو عمييـ

كأما لك تذكر اإلنساف أعماؿ اهلل كشكره كَسبَّحو فيذا ينزع الشككؾ التى ، يتذمر كيتمرد عند أكؿ ضيقة تقابمو
يقكد اإلنساف  (الشكر كتذكار إحسانات اهلل)لذلؾ فيذا األسمكب . يزرعيا الشيطاف فيو بأف اهلل تركو كأىممو

لطاعة اهلل كالتسميـ لُو كىذا يجمب بركات اهلل عمى اإلنساف 
 

َفاآلَن َيا ِإْسرَاِئيُل اْسَمِع اْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَنا ُأَعمٍُّمُكْم ِلَتْعَمُموَها، ِلَكْي َتْحَيْوا َوَتْدُخُموا »1 (:- "1)آية 
" .َوَتْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي الرَّبُّب ِإلُه آَباِئُكْم ُيْعِطيُكمْ 

كممات مف خصائص السفر  = لكى تحيوا وتدخموا وتمتمكوا.. لتعمموها... إسمع
 بناء عمى ما سرده مكسى مف أعماؿ اهلل يطمب منيـ طاعة  =فاآلن.  كمف يسمع الكصية يدخؿ أرض الميعاد

. الكصايا
 كالحياة المادية أل قديسينكىذه الحياة تتضمف الحياة الركحية أل تككنكف . فكممة الرب فييا حياة = لكى تحيوا

. بركة الرب لشعبو فى ىذا العالـ كالحياة األبدية فى أرض األحياء
 

َ  َتِزيُدوا َعَمى اْلَكاَلِم الَِّذي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبِه َوَ  ُتَنقٍُّصوا ِمْنُه، ِلَتْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهُكُم الَِّتي َأَنا 2 (:- "2)آية 
" .ُأوِصيُكْم ِبَها
( 19،18:22رؤ  + 18،17:5مت)قارف مع 
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َذَهَب َورَاَء َبْعَل َفُ وَر َأَباَدُا الرَّبُّب . َأْعُيُنُكْم َقْد َأْبَصَرْت َما َفَعَمُه الرَّبُّب ِبَبْعَل َفُ ورَ 3 "(:-5-3) األيات

َقْد َعمَّْمُتُكْم َفرَاِئَض . ُاْنُظرْ 5. َوَأمَّا َأْنُتُم اْلُمْمَتِصُقوَن ِبالرَّبٍّ ِإلِهُكْم َفَجِميُعُكْم َأْحَياٌء اْلَيْومَ 4ِإلُهُكْم ِمْن َوَسِطُكْم، 
" .َوَأْحَكاًما َكَما َأَمَرِني الرَّبُّب ِإلِهي، ِلَكْي َتْعَمُموا هَكَذا ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َداِخُموَن ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِمُكوَها

مف يذىب كراء شيكاتو تاركان اهلل فنصيبو المكت كاليبلؾ 
 

أَلنَّ ذِلَك ِحْكَمُتُكْم َوِفْطَنُتُكْم َأَماَم َأْعُيِن الشُّبُعوِب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن ُكلَّ هِذِا . َفاْحَفُظوا َواْعَمُموا6 (:- "6)آية 
" .هَذا الشَّْعُب اْلَعِظيُم ِإنََّما ُهَو َشْعٌب َحِكيٌم َوَفِطنٌ : اْلَفرَاِئِض، َفَيُقوُلونَ 
مز )فكممة اهلل ُتعطى مف يحفظكنيا كيتمسككف بيا حكمة كمعرفة =  ألن ذلك حكمتكم... ف حفظوا وأعمموا

ككممة اهلل ُتيذب حياتيـ فتككف أقكاليـ رزينة ككممة اهلل ُتضفى عمييـ ميابة ككقار كتجعؿ الناس . (130:119
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. فمف يحفظ الكصايا كيعظِّميا ُتعظِّمو ىذه الكصايا فى أعُيف اآلخريف كمخافة الرب ىى الحكمة. يشيدكف ليـ
كالحظ . كسيرل الناس حكمتيـ كَيعممكا أف ِسر ىذه الحكمة شريعتيـ كسيعممكا أف مف َعَبد األكثاف ذىبت حكمتو

 .أف عظمة الشعب راجعة لكجكد الشريعة (8)فى آية 
 

" أَلنَُّه َأيُّب َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه آِلَهٌة َقِريَبٌة ِمْنُه َكالرَّبٍّ ِإلِهَنا ِفي ُكلٍّ َأْدِعَيِتَنا ِإَلْيِه؟7 (:- "7)آية 
  فى كل أدعيتنا إليه= شعبنا عظيـ ألف إليو كسطو كيستمع إليو كيستجيب لدعائو 
 

َوَأيُّب َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه َفرَاِئُض َوَأْحَكاٌم َعاِدَلٌة ِمْثُل ُكلٍّ هِذِا الشَِّريَعِة الَِّتي َأَنا َواِ ٌع َأَماَمُكُم 8 "(:-9-8) األيات
ِإنََّما اْحَتِرْز َواحَفْظ َنْفَسَك ِجدًّا ِلَئالَّ َتْنَسى اأُلُموَر الَِّتي َأْبَصَرْت َعْيَناَك، َوِلَئالَّ َتُزوَل ِمْن َقْمِبَك ُكلَّ َأيَّاِم »9اْلَيْوَم؟
" .َوَعمٍّْمَها َأْوَ َدَك َوَأْوَ َد َأْوَ ِدكَ . َحَياِتكَ 

 الكصايا ليست ِثَقؿ عمى الشعب بؿ ىى سر عظمتو، كمف ُينفذىا ُيدرؾ كجكد 
( 7)اهلل آية 

 
اْجَمْع ِلي الشَّْعَب : ِفي اْلَيْوِم الَِّذي َوَقْفَت ِفيِه َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك ِفي ُحوِريَب ِحيَن َقاَل ِلي الرَّبُّب 10 (:- "10)آية 

" .َفُ ْسِمَعُهْم َكاَلِمي، ِلَيَتَعمَُّموا َأْن َيَخاُفوِني ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي ُهْم ِفيَها َأْحَياٌء َعَمى اأَلْرِض، َوُيَعمٍُّموا َأْوَ َدُهمْ 
. مكسى ُيكمميـ ىنا عف أعظـ أياـ حياتيـ حيف كانكا فى حكريب كأعطاىـ اهلل الكصايا

 
َفَتَقدَّْمُتْم َوَوَقْفُتْم ِفي َأْسَفِل اْلَجَبِل، َواْلَجَبُل َيْ َطِرُم ِبالنَّاِر ِإَلى َكِبِد السََّماِء، ِبَظاَلٍم 11 "(:-12-11) األيات

" . َفَكمََّمُكُم الرَّبُّب ِمْن َوَسِط النَّاِر َوَأْنُتْم َساِمُعوَن َصْوَت َكاَلٍم، َولِكْن َلْم َتَرْوا ُصوَرًة َبْل َصْوتًا12. َوَسَحاٍب َوَ َبابٍ 
. ىـ سمعكا الصكت كلـ يركا اهلل فبل يستطيع إنساف أف يرل اهلل كيعيش

كنبلحظ اف مكسى يركز عمى أنيـ لـ يركا اهلل حتى ال يصنعكا لُو تمثاالن يعبدكه  
 

. َوَأْخَبَرُكْم ِبَعْهِدِا الَِّذي َأَمَرُكْم َأْن َتْعَمُموا ِبِه، اْلَكِمَماِت اْلَعَشِر، َوَكَتَبُه َعَمى َلْوَحْي َحَجرٍ 13 "(:-14-13) األيات
يَّاَي َأَمَر الرَّبُّب ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْن ُأَعمٍَّمُكْم َفرَاِئَض َوَأْحَكاًما ِلَكْي َتْعَمُموَها ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها 14 َواِ 

" .ِلَتْمَتِمُكوَها
. العيد ىنا ىك شريعة الرب عمكمان كالكصايا العشر بصفة خاصة

 
َفِإنَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرًة مَّا َيْوَم َكمََّمُكُم الرَّبُّب ِفي ُحوِريَب ِمْن َوَسِط . َفاْحَتِفُظوا ِجدًّا أَلْنُفِسُكمْ »15 (:- "15)آية 
" . النَّارِ 
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اهلل كمـ الشعب مف كسط النار ككمـ مكسى فى العميقة كسط النار كحؿ عمى التبلميذ عمى ىيئة السنة نار كمازاؿ 
بركحو النارل يعمؿ فى قمكب شعبو كفى الخدمة  

 
ْنُفِسُكْم ِتْمثَاً  َمْنُحوتًا، ُصوَرَة ِمثَال مَّا، ِشْبَه َذَكٍر َأْو ُأْنَثى،16 (:- "16)آية  " ِلَئالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَمُموا أَل

فى كنيستنا ال نعمؿ الصكر لنعبدىا بؿ لنقتدل بفضائؿ أصحابيا كلتكريميـ  
 

ِشْبَه َبِهيَمٍة مَّا ِممَّا َعَمى اأَلْرِض، ِشْبَه َطْيٍر مَّا ِذي َجَناٍح ِممَّا َيِطيُر ِفي السََّماِء، 17 "(:-19-17) األيات
َوِلَئالَّ َتْرَفَع َعْيَنْيَك ِإَلى السََّماِء، 19. ِشْبَه َدِبيٍب مَّا َعَمى اأَلْرِض، ِشْبَه َسَمٍك مَّا ِممَّا ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اأَلْرضِ 18

َوَتْنُظَر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّبُجوَم، ُكلَّ ُجْنِد السََّماِء الَِّتي َقَسَمَها الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَجِميِع الشُّبُعوِب الَِّتي َتْحَت ُكلٍّ 
" .السََّماِء، َفَتْ َترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها

كاهلل يحذر . عجيب أف ينحدر اإلنساف فى الشعكب الكثنية إلى أف يعبد البيائـ كالنجـك التى خمقيا اهلل لخدمتو
. الشعب ىنا خصكصان أنيـ سبؽ كعبدكا العجؿ الذىبى

كاليـك العبادة الكثنية ىى أف يأخذ أل شىء المركز األكؿ فى القمب غير اهلل 
 

َوَأْنُتْم َقْد َأَخَذُكُم الرَّبُّب َوَأْخَرَجُكْم ِمْن ُكوِر اْلَحِديِد ِمْن ِمْصَر، ِلَكْي َتُكوُنوا َلُه َشْعَب ِميرَاٍث َكَما ِفي 20 (:- "20)آية 
 ".هَذا اْلَيْومِ 

نيـ تحممكا مشقات أكىذا تشبيو لعبكدية الشعب فى مصر ك.  أل الفرف الذل يصير فيو الحديد =كور الحديد
كما يتحمؿ الحديد نار الفرف 

. بإقتنائو لكـ صرتـ شعب ميراث- أ = تكونوا لُه شعب ميراث
أعطاكـ األرض ميراث لكـ كألبنائكـ  -  ب

(. 24:31مز)اهلل نفسو صار لكـ نصيبان كميراثان -                            ج
 

َوَ ِ َب الرَّبُّب َعَميَّ ِبَسَبِبُكْم، َوَأْقَسَم ِإنٍّي َ  َأْعُبُر اأُلْرُدنَّ َوَ  َأْدُخُل اأَلْرَض اْلَجيٍَّدَة الَِّتي 21 "(:-23-21) األيات
، َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعُبُروَن َوَتْمَتِمُكوَن ِتْمَك 22. الرَّبُّب ِإلُهَك ُيْعِطيَك َنِصيًبا َفَ ُموُت َأَنا ِفي هِذِا اأَلْرِض، َ  َأْعُبُر اأُلْرُدنَّ

ْنُفِسُكْم ِتْمثَاً  َمْنُحوتًا، 23. اأَلْرَض اْلَجيٍَّدةَ  ِاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتْنَسْوا َعْهَد الرَّبٍّ ِإلِهُكُم الَِّذي َقَطَعُه َمَعُكْم، َوَتْصَنُعوا أَل
" .ُصوَرَة ُكلٍّ َما َنَهاَك َعْنُه الرَّبُّب ِإلُهكَ 

ىذا التكرار يعبر عف ألـ مكسى لحرمانو كتحذيران لمشعب حتى ال يعصكا اهلل  
 

 ".أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو َناٌر آِكَمٌة، ِإلٌه َ ُيورٌ 24 (:- "24)آية 
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ىك شديد الغيرة عمى مجده كعمى شعبو كشديد اإلنتقاـ مف أعدائو كمقاكميو كيبيدىـ كناره تحرؽ  = الهنا نار آكمة
 ال يقبؿ أف شعبو يعبد سكاه فيك كالزكج الذل يرفض أف تحب زكجتو وهو إله  يورالخطية مف قمكب شعبو 

حترقكا . غيره إلينا ىك نار تقابؿ معو مكسى فإمتؤل قمبو حبان ككجيو إمتؤل مجدان كتقابؿ معو  قكرح كداثاف فيمككا كا 
.  بيا
 

ِإَذا َوَلْدُتْم َأْوَ ًدا َوَأْوَ َد أْو ٍد، َوَأَطْمُتُم الزََّماَن ِفي اأَلْرِض، َوَفَسْدُتْم َوَصَنْعُتْم ِتْمثَاً  َمْنُحوتًا »25 (:- "25)آية 
 "ُصوَرَة َشْيٍء مَّا، َوَفَعْمُتُم الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبٍّ ِإلِهُكْم إِلَ اَظِتِه،

. ف يستريحكا فى األرض ينسكف أف اهلل ىك الذل أخرجيـ كمف ثـ تفسد حياتيـأمكسى يحذر شعبو أنيـ بعد 
 .عجيب أف حياة النعيـ تقكد اإلنساف لمفساد بدؿ الشكر

 
ُأْشِهُد َعَمْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض َأنَُّكْم َتِبيُدوَن َسِريًعا َعِن اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ 26 (:- "26)آية 

" .َ  ُتِطيُموَن اأَليَّاَم َعَمْيَها، َبْل َتْهِمُكوَن َ  َمَحاَلةَ . ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمُكوَها
كلقد رأل العالـ كمو . أل كؿ المخمكقات = واألرض. ىـ سكاف السماء مف المبلئكة كأركاح الصديقيف = السماء

. تأديب إسرائيؿ عمى شركرىا كعرفكا عدالة اهلل
 

" .َوُيَبدٍُّدُكُم الرَّبُّب ِفي الشُّبُعوِب، َفَتْبَقْوَن َعَدًدا َقِمياًل َبْيَن اأُلَمِم الَِّتي َيُسوُقُكُم الرَّبُّب ِإَلْيَها27 (:- "27)آية 
تشتيتيـ تـ عمى يد أشكر ثـ بابؿ ثـ نيائيان عمى يد الركماف 

 
َوَتْصَنُعوَن ُهَناَك آِلَهًة َصْنَعَة َأْيِدي النَّاِس ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر ِممَّا َ  ُيْبِصُر َوَ  َيْسَمُع َوَ  َيْ ُكُل 28 (:- "28)آية 

" .َوَ  َيُشمُّب 
. حينما يذىبكف ليذه الببلد البعيدة سكؼ يقمدكنيـ فى كثنيتيـ

 
" .ُثمَّ ِإْن َطَمْبَت ِمْن ُهَناَك الرَّبَّ ِإلَهَك َتِجْدُا ِإَذا اْلَتَمْسَتُه ِبُكلٍّ َقْمِبَك َوِبُكلٍّ َنْفِسكَ 29  (:- "29)آية 

تكريس المشاعر هلل   = بكل نفسك. بعد إنذارىـ بالتشتيت، ىا ىك يفتح ليـ باب التكبة كالرجاء
 

ِعْنَدَما ُ يٍَّي َعَمْيَك َوَأَصاَبْتَك ُكلُّب هِذِا اأُلُموِر ِفي آِخِر اأَليَّاِم، َتْرجُع ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِهَك َوَتْسَمُع 30(:- "30)آية 
" ِلَقْوِلِه، 

أل بعد أف يتمادكا فى شركرىـ كيبدأ اهلل فى العقاب  - أ = فى آخر األيام
. فى نياية العالـ تعكد البقية إلى المسيح كيؤمنكا بالمسيحية-                  ب
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" .أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِإلٌه َرِحيٌم، َ  َيْتُرُكَك َوَ  ُيْهِمُكَك َوَ  َيْنَسى َعْهَد آَباِئَك الَِّذي َأْقَسَم َلُهْم َعَمْيهِ 31 (:- "31)آية 
كعد كريـ مف اهلل أنيـ لك رجعكا سكؼ يقبميـ 

 
َفاْسَ ْل َعِن اأَليَّاِم اأُلوَلى الَِّتي َكاَنْت َقْبَمَك، ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َخَمَي اهلُل ِفيِه اإِلْنَساَن »32 "(:-40-32) األيات

َهْل 33َهْل َجَرى ِمْثُل هَذا اأَلْمِر اْلَعِظيِم، َأْو َهْل ُسِمَع َنِظيُرُا؟. َعَمى اأَلْرِض، َوِمْن َأْقَصاِء السََّماِء ِإَلى َأْقَصاِئَها
َأْو َهْل َشَرَع اهلُل َأْن َيْ ِتَي َوَيْ ُخَذ ِلَنْفِسِه 34َسِمَع َشْعٌب َصْوَت اهلِل َيَتَكمَُّم ِمْن َوَسِط النَّاِر َكَما َسِمْعَت َأْنَت، َوَعاَش؟ 

َشْعًبا ِمْن َوَسِط َشْعٍب، ِبَتَجاِرَب َوآَياٍت َوَعَجاِئَب َوَحْرٍب َوَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَو َعِظيَمٍة، ِمْثَل ُكلٍّ َما 
ِمَن 36. َلْيَس آَخَر ِسَوااُ . ِإنََّك َقْد ُأِريَت ِلَتْعَمَم َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اإِللهُ 35َفَعَل َلُكُم الرَّبُّب ِإلُهُكْم ِفي ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِنُكْم؟ 

َوأَلْجِل َأنَُّه 37. السََّماِء َأْسَمَعَك َصْوَتُه ِلُيْنِذَرَك، َوَعَمى اأَلْرِض َأرَاَك َناَرُا اْلَعِظيَمَة، َوَسِمْعَت َكاَلَمُه ِمْن َوَسِط النَّارِ 
ِتِه اْلَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر،  ِلَكْي َيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك 38َأَحبَّ آَباَءَك َواْختَاَر َنْسَمُهْم ِمْن َبْعِدِهْم، َأْخَرَجَك ِبَحْ َرِتِه ِبُقوَّ

َفاْعَمِم اْلَيْوَم َوَردٍّْد ِفي َقْمِبَك َأنَّ 39. ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنَك، َوَيْ ِتَي ِبَك َوُيْعِطَيَك َأْرَ ُهْم َنِصيًبا َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 
َواْحَفْظ َفرَاِئَ ُه َوَوَصاَياُا الَِّتي َأَنا 40. َلْيَس ِسَوااُ . الرَّبَّ ُهَو اإِللُه ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُي، َوَعَمى اأَلْرِض ِمْن َأْسَفلُ 

َلى َأْوَ ِدَك ِمْن َبْعِدَك، َوِلَكْي ُتِطيَل َأيَّاَمَك َعَمى اأَلْرِض الَِّتي الرَّبُّب ِإلُهَك  ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم ِلَكْي ُيْحَسَن ِإَلْيَك َواِ 
 ".«ُيْعِطيَك ِإَلى اأَلَبدِ 

كىنا مكسى يفعؿ نفس الشىء لُيبرىف عمى محبة اهلل . كثيران ما يمجأ اإلنساف لمتاريخ لكى يبرىف عمى حقيقة ما
أل األمكر الُمرعبة =  مخاوو عظيمة( 34)كفى . العجيبة ليذا الشعب حتى ال يترؾ الشعب اهلل بعد ذلؾ

ظيكر نار اهلل عمى  (36)كفى . اهلل أراىـ كؿ ىذا ليؤمنكا. (35)كفى . الكثيرة التى أجراىا الرب فى المصرييف
باليكنانية جاءت الكممة أغابك أل محبة دكف مقابؿ  = أحب( 37)كفى . األرض إشارة لمتجسد الذل سكؼ يحدث

كلقد إختار اهلل  (ىك سفر الحب بيف اهلل كشعبو ). أك محبة ممنكحة كنعمة ُتمنح دكف كجكد ميزة فى المحبكب
ألجؿ كعكده -   ج .  لمحبتو ألبائيـ-  ب .  (كالتى ظيرت فى تجسده كفداءه)محبة مجانية - ىذا الشعب أ

أل إلى أجياؿ طكيمة جدان ما دامت  إلى األبد( 40)كفى   . ألجؿ شركر الشعكب الكثنية المحيطة-  د.   لؤلباء
. أمتيـ قائمة كمادامكا سالكيف فى طريؽ الرب

 
ِلَكْي َيْهُرَب ِإَلْيَها 42ِحيَنِئٍذ َأْفَرَز ُموَسى َثاَلَث ُمُدٍن ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ َنْحَو ُشُروِي الشَّْمِس 41 "(:-43-41) األيات

َيْهُرُب ِإَلى ِإْحَدى ِتْمَك اْلُمُدِن . اْلَقاِتُل الَِّذي َيْقُتُل َصاِحَبُه ِبَ ْيِر ِعْمٍم، َوُهَو َ ْيُر ُمْبِ ٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبَمهُ 
يَِّة ِفي َأْرِض السَّْهِل ِلمرَُّأوَبْيِنيٍّيَن، َورَاُموَت ِفي ِجْمَعاَد ِلْمَجاِديٍّيَن، َوُجوَ َن ِفي َباَشاَن 43. َفَيْحَيا َباِصَر ِفي اْلَبرٍّ

"  .ِلْمَمَنسٍّيٍّينَ 

 آخريف غربو لكى ييرب إلييا القاتؿ غير 3 شرؽ األردف ك3 مدف لمممجأ 6مر مكسى بتحديد أكاف الرب قد 
ىذا لئلشارة ألف ىناؾ رجاء فى المسيح . كلكف لماذا يرد ىذا الخبر ىنا بعد أيات المحبة، محبة المسيح. المتعمد

كىذه اآلية أتت بعد اآليات التى تحذرنا مف عدـ الخضكع لمكصية لتعطينا رجاء أنو .  حيف نمجأ إليوالذل يعيننا
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 كنبلحظ أف مكسى يحدد مدف لمممجأ لمسبطيف كنصؼ فمع انيـ  .فى حالة الفشؿ فيناؾ ممجأ نحتمى فيو
 .إختاركا ألنفسيـ إال أف اهلل ال يحرميـ مف ىذا اإلمتياز

 
" . َوهِذِا ِهَي الشَِّريَعُة الَِّتي َوَ َعَها ُموَسى َأَماَم َبِني ِإْسرَاِئيلَ 44 (:- "44)آية 

لى آخر اإلصحاح مقدمة لمعظة الثانية لمكسى  ُتعتبر ىذه اآلية كا 
 

هِذِا ِهَي الشََّهاَداُت َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َكمََّم ِبَها ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن 45 (:- "45)آية 
" ِمْصرَ 

كتسمى شيادة فيى شيادة عمى أف اإلنساف . يقصد بيا أقكاؿ اهلل عامة كفى مقدمتيا الكصايا العشر = شهادات
عمؿ بيا أك لـ يعمؿ كىى شيادة حب كأف اهلل أعطاىا لمبشر ليحيكا  كال يمكتكا  

 
ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ ِفي اْلِجَواِء ُمَقاِبَل َبْيِت َفُ وَر، ِفي َأْرِض ِسيُحوَن َمِمِك اأَلُموِريٍّيَن الَِّذي 46 "(:-47-46) األيات

َواْمَتَمُكوا َأْرَ ُه َوَأْرَض 47َكاَن َساِكًنا ِفي َحْشُبوَن، الَِّذي َ َرَبُه ُموَسى َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر 
" .ُعوٍج َمِمِك َباَشاَن، َمِمَكِي اأَلُموِريٍّيَن، المََّذْيِن ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ َنْحَو ُشُروِي الشَّْمسِ 

تحديد بيت فغكر يزيد شدة التحذير 
  

َوُكلَّ 49ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَمى َحاَفِة َواِدي َأْرُنوَن ِإَلى َجَبِل ِسيُئوَن الَِّذي ُهَو َحْرُموُن 48 "(:-49-48) األيات
" .اْلَعَرَبِة ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ َنْحَو الشُّبُروِي ِإَلى َبْحِر اْلَعَرَبِة َتْحَت ُسُفوِح اْلِفْسَجةِ 

ىذه تشير لمفرؽ . كالحظ التضاد بيف بيت فغكر أل بيت الفجكر كجبؿ األنكار. إلى جبؿ سيئكف أل جبؿ األنكار
. بيف مف يطيع الكصية كمف يرفضيا

.إذان تحديد ىذه األماكف ميـ رمزيان حيف يتحدث مكسى عف طاعة الشريعة
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 عودة لمجدول اإلصحاح الخامس

 
ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل اْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَتَكمَُّم ِبَها ِفي »: َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسرَاِئيَل َوَقاَل َلُهمْ 1 (:- "1)آية 

" . َمَساِمِعُكُم اْلَيْوَم، َوَتَعمَُّموَها َواْحَتِرُزوا ِلَتْعَمُموَها
يجب عمينا أيضان أف نسمعيا كنعمؿ بيا ليككف لنا نصيب فى أكرشميـ السماكية 

 
" .اَلرَّبُّب ِإلُهَنا َقَطَع َمَعَنا َعْهًدا ِفي ُحوِريبَ 2(:- "2)آية 

يذكرىـ مكسى بالعيد المقدس الذل قطعو الرب معيـ فى حكريب كأخذكا فيو الكصايا التى ُذكرت فى سفر 
( 23-20)الخركج 

 
" .َلْيَس َمَع آَباِئَنا َقَطَع الرَّبُّب هَذا اْلَعْهَد، َبْل َمَعَنا َنْحُن الَِّذيَن ُهَنا اْلَيْوَم َجِميُعَنا َأْحَياءٌ 3 (:- "3)آية 

إذان ىك ليس تاريخ مضى كىذا نفس ما قالو . ليس مع أبائنا فقط بؿ معنا نحف أيضان :- معنى اآلية فى العبرية
( 39:2عأ)بطرس الرسكؿ 

 
" .َوْجًها ِلَوْجٍه َتَكمََّم الرَّبُّب َمَعَنا ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّارِ 4 (:- "4)آية 

. اهلل كمميـ بصكتو فعبلن كبحمكلو بمجده عمى الجبؿ = وجهًا لوجه
 

، أَلنَُّكْم ِخْفُتْم ِمْن َأْجِل 5 (:- "5)آية  َأَنا ُكْنُت َواِقًفا َبْيَن الرَّبٍّ َوَبْيَنُكْم ِفي ذِلَك اْلَوْقِت ِلَكْي ُأْخِبَرُكْم ِبَكاَلِم الرَّبٍّ
" :َفَقالَ . النَّاِر، َوَلْم َتْصَعُدوا ِإَلى اْلَجَبلِ 

كفى ىذا يرمز لممسيح كسيط . كقكؼ مكسى بينيـ كبيف اهلل ألنو كاف كسيط العيد القديـ يستمـ مف اهلل كيسمميـ
( 24:12عب )العيد الجديد 

َ  َيُكْن َلَك آِلَهٌة 7. َأَنا ُهَو الرَّبُّب ِإلُهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّةِ 6 "(:-10-6) األيات
َ  َتْصَنْع َلَك ِتْمثَاً  َمْنُحوتًا ُصوَرًة مَّا ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُي َوَما ِفي اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُل َوَما 8. ُأْخَرى َأَماِمي

، أَلنٍّي َأَنا الرَّبُّب ِإلُهَك ِإلٌه َ ُيوٌر، َأْفَتِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي 9. ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اأَلْرضِ  َ  َتْسُجْد َلُهنَّ َوَ  َتْعُبْدُهنَّ
َوَأْصَنُع ِإْحَساًنا ِإَلى أُُلوٍو ِمْن ُمِحبٍّيَّ َوَحاِفِظي 10اأَلْبَناِء َوِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمَن الَِّذيَن ُيْبِ ُ وَنِني، 

" .َوَصاَيايَ 
 

" .َ  َتْنِطْي ِباْسِم الرَّبٍّ ِإلِهَك َباِطاًل، أَلنَّ الرَّبَّ َ  ُيْبِرُئ َمْن َنَطَي ِباْسِمِه َباِطالً 11 (:- "11)آية 
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لقد ربط العبرانيكف بيف اإلسـ كالشخصية فاإلسـ يحمؿ الصفات كالسمطاف =  تنطي بإسم الرب إلهك باطالً   
سـ اهلل عجيب محكط باألسرار  ( 6:9أش )كا 

كفى المسيح شخصيان كبكاسطة تبلميذه  (3:32تث )كقد ظيرت عظمتو لمكسى  (49:1لك )كىك قدكس كميكب 
أما الكثنيكف فيـ يستعممكف أسماء آليتيـ فى . (16:3أع )كباإليماف بإسمو تجرل المعجزات  (26،6:7يك )

فمنصمى ليتقدس . ككؿ مف يستخدـ إسـ اهلل بالباطؿ فى السياسة كالتجارة يييف إسـ اهلل. السحر كىذا باطؿ
ليأت ممككتؾ  ... إسمؾ

 
ِستََّة َأيَّاٍم َتْشَتِ ُل َوَتْعَمُل َجِميَع 13. ِاْحَفْظ َيْوَم السَّْبِت ِلُتَقدٍَّسُه َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 12 "(:-14-12) األيات

َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفَسْبٌت ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، َ  َتْعَمْل ِفيِه َعَماًل مَّا َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَثْوُرَك 14َأْعَماِلَك، 
" . َوِحَماُرَك َوُكلُّب َبَهاِئِمَك، َوَنِزيُمَك الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك ِلَكْي َيْسَتِريَح، َعْبُدَك َوَأَمُتَك ِمْثَمكَ 

 
َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َفَ ْخَرَجَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِمْن ُهَناَك ِبَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع 15 (:- "15)آية 

" .أَلْجِل ذِلَك َأْوَصاَك الرَّبُّب ِإلُهَك َأْن َتْحَفَظ َيْوَم السَّْبتِ . َمْمُدوَدةٍ 
كىذا يشير ألننا نعتبر يكـ األحد كليس السبت . ىنا نجد الربط بيف الراحة فى السبت كالحرية مف عبكدية فرعكف

 .فيك يـك القيامة، يـك الراحة الحقيقية كالحرية الحقيقية
 

َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّب ِإلُهَك، ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك، َوِلَكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر عَمى 16 "(:-20-16) األيات
" َوَ  َتْشَهْد َعَمى َقِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر،  20َوَ  َتْسِرْي، 19َوَ  َتْزِن، 18َ  َتْقُتْل، 17. اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 

 
َوَ  َتْشَتِه اْمرََأَة َقِريِبَك، َوَ  َتْشَتِه َبْيَت َقِريِبَك َوَ  َحْقَمُه َوَ  َعْبَدُا َوَ  َأَمَتُه َوَ  َثْوَرُا َوَ  ِحَماَرُا َوَ  21 (:- "21)آية 

" .ُكلَّ َما ِلَقِريِبكَ 
.  ىذه لـ تاتى فى الخركج فمـ يكف ليـ حقكؿ=و  حقمه 

 
َباِب، 22 (:- "22)آية  هِذِا اْلَكِمَماُت َكمََّم ِبَها الرَّبُّب ُكلَّ َجَماَعِتُكْم ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر َوالسََّحاِب َوال َّ

 ".َوَكَتَبَها َعَمى َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر َوَأْعَطاِني ِإيَّاَها. َوَصْوٍت َعِظيٍم َوَلْم َيِزدْ 
 ىذه ىى الكصايا =ولم يزد ىك صكت الرب كصكت البكؽ =  وصوت عظيم. ىذه الكصايا=  هذا الكممات

كأيضان تحمؿ معنى أف اهلل سمميـ الكصايا العشر كلـ يزد كسمـ . التى أسمعكـ الرب إياىا فميس لكـ أف تزيدكا
اهلل كتبيا حتى يحترمكىا ألنيا مكتكبة بأصبع  = وكتبها. مكسى باقى الشرائع كتعنى أنيا كافية ال تحتاج لزيادة

صبع اهلل أل ركحو القدكس قارف . اهلل نفسو أل بأمره كقكتو كفى العيد الجديد  (20:11لك)مع  (28:12مت )كا 
( 34-31:31رإ)يكتب الركح القدس ىذه الكصايا عمى قمكبنا بالمحبة كليس عمى ألكاح حجرية 
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، َجِميُع ُرَؤَساِء »23 (:- "23)آية  ْوَت ِمْن َوَسِط الظَّاَلِم، َواْلَجَبُل َيْشَتِعُل ِبالنَّاِر، َتَقدَّْمُتْم ِإَليَّ َفَممَّا َسِمْعُتُم الصَّ

" َأْسَباِطُكْم َوُشُيوُخُكمْ 
ىـ رؤساء األسباط  = الرؤساء

 
هَذا . ُهَوَذا الرَّبُّب ِإلُهَنا َقْد َأرَاَنا َمْجَدُا َوَعَظَمَتُه، َوَسِمْعَنا َصْوَتُه ِمْن َوَسِط النَّارِ : َوُقْمُتمْ 24 "(:-28-24) األيات

ِإْن ُعْدَنا . َوَأمَّا اآلَن َفِمَماَذا َنُموُت؟ أَلنَّ هِذِا النَّاَر اْلَعِظيَمَة تَْ ُكُمَنا25. اْلَيْوَم َقْد رََأْيَنا َأنَّ اهلَل ُيَكمٍُّم اإِلْنَساَن َوَيْحَيا
أَلنَُّه َمْن ُهَو ِمْن َجِميِع اْلَبَشِر الَِّذي َسِمَع َصْوَت اهلِل اْلَحيٍّ َيَتَكمَُّم ِمْن 26. َنْسَمُع َصْوَت الرَّبٍّ ِإلِهَنا َأْيً ا َنُموتُ 

َتَقدَّْم َأْنَت َواْسَمْع ُكلَّ َما َيُقوُل َلَك الرَّبُّب ِإلُهَنا، َوَكمٍّْمَنا ِبُكلٍّ َما ُيَكمٍُّمَك ِبِه الرَّبُّب ِإلُهَنا، 27َوَسِط النَّاِر ِمْثَمَنا َوَعاَش؟ 
َسِمْعُت َصْوَت َكاَلِم هُؤَ ِء الشَّْعِب : َفَسِمَع الرَّبُّب َصْوَت َكاَلِمُكْم ِحيَن َكمَّْمُتُموِني َوَقاَل ِلي الرَّبُّب 28. َفَنْسَمَع َوَنْعَملَ 
" .َقْد َأْحَسُنوا ِفي ُكلٍّ َما َتَكمَُّموا. الَِّذي َكمَُّموَك ِبهِ 

كتفكا بأنيـ رأكا ما رأكا كسمعكا ما سمعكا دكف أف يمكتكا كخافكا . ىـ لـ يحتممكا ظيكر مجد اهلل كسطيـ كخافكا كا 
كالرب إستصكب كبلميـ ألنيـ إعترفكا بكجكده كمحبتو كقدرتو . مف النيراف كطمبكا مف مكسى أف يكمـ ىك اهلل

ككانت إستجابة اهلل ليـ . كعظمتو التى اظيرىا ليـ
أف جعؿ مكسى كسيطان بينو كبينيـ  - أ
 .أرسؿ ليـ األنبياء يتمقكف منو اإلعبلنات ثـ يعمنكىا ليـ - ب
 .أرسؿ إبنو الكحيد ليتحدث لشعبو دكف أف ييمؾ الشعب- ج
 

َيا َلْيَت َقْمَبُهْم َكاَن هَكَذا ِفيِهْم َحتَّى َيتَُّقوِني َوَيْحَفُظوا َجِميَع َوَصاَياَي ُكلَّ اأَليَّاِم، ِلَكْي َيُكوَن َلُهْم 29 (:- "29)آية 
" .َوأَلْوَ ِدِهْم َخْيٌر ِإَلى اأَلَبدِ 

كاهلل قاؿ ىذا ألنو يعمـ ما فى قمب اإلنساف . يا ليت ىذا الشعب يخافنى دائمان مثؿ اليكـ فيسمعكا صكتى كيطيعكا
 .نيـ سريعان ما سيتمردكاأكأنو سريع التغير ك

 
َوَأمَّا َأْنَت َفِقْو ُهَنا َمِعي َفُ َكمٍَّمَك ِبَجِميِع اْلَوَصاَيا 31. اْرِجُعوا ِإَلى ِخَياِمُكمْ : ِاْذَهْب ُقْل َلُهمْ 30 "(:-33-30) األيات

َفاْحَتِرُزوا ِلَتْعَمُموا َكَما 32. َواْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتي ُتَعمٍُّمُهْم َفَيْعَمُموَنَها ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأَنا ُأْعِطيِهْم ِلَيْمَتِمُكوَها
ِفي َجِميِع الطَِّريِي الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّب ِإلُهُكْم َتْسُمُكوَن، ِلَكْي 33. َ  َتِزيُ وا َيِميًنا َوَ  َيَسارًا. َأَمَرُكُم الرَّبُّب ِإلُهُكمْ 

".َتْحَيْوا َوَيُكوَن َلُكْم َخْيٌر َوُتِطيُموا اأَليَّاَم ِفي اأَلْرِض الَِّتي َتْمَتِمُكوَنَها
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 عودة لمجدول اإلصحاح السادس

 

َوهِذِا ِهَي اْلَوَصاَيا َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َأَمَر الرَّبُّب ِإلُهُكْم َأْن ُأَعمٍَّمُكْم ِلَتْعَمُموَها ِفي »1 "(:-3-1) األيات
ِلَكْي َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْحَفَظ َجِميَع َفرَاِئِ ِه َوَوَصاَياُا الَِّتي َأَنا 2اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمُكوَها، 

َفاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل َواْحَتِرْز ِلَتْعَمَل، ِلَكْي 3. ُأوِصيَك ِبَها، َأْنَت َواْبُنَك َواْبُن اْبِنَك ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتَك، َوِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمكَ 
 ".َيُكوَن َلَك َخْيٌر َوَتْكُثَر ِجدًّا، َكَما َكمََّمَك الرَّبُّب ِإلُه آَباِئَك ِفي َأْرٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَسالً 

 
َفُتِحبُّب الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلٍّ َقْمِبَك َوِمْن ُكلٍّ َنْفِسَك 5. الرَّبُّب ِإلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ : ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيلُ »4 "(:-5-4) األيات

ِتكَ  " .َوِمْن ُكلٍّ ُقوَّ
 مف أركع العبارات الكتابية كيرددكنيما دائمان كيسمكنيما 5،4بالعبرية شيما كالييكد يعتبركف اآليتيف  = إسمع
. كالسيد المسيح إستعمميا بككنيا الكصية العظمى فى النامكس، شيما

ية تتضمف الكحدانية كالتثميث إذ ذكر إسـ الرب ثبلث مرات  آ = الرب إلهنا رب واحد
طالما أف اهلل أحب ىذا الشعب كصنع لو كؿ ىذا الفداء العجيب كخمصيـ مف  = فتحب الرب إلهك من كل قمبك

كىذا ما ينطبؽ . عبكدية فرعكف كعاليـ فى البرية كأتى بيـ إلى أرض الميعاد فعمييـ أف ُيحبكه ألنو أحبيـ أكالن 
كالحظ أف اهلل طمب أف ُنحبو ال إلحتياجو لمحبتنا كلكف حينما تسكد محبة اهلل . عمى عمؿ المسيح معنا تمامان 

أعطيؾ كؿ " كلكف إف أحببنا العالـ سُنستعبد لمشيطاف الذل قاؿ ، قمكبنا سنمتمىء بالفرح كالسبلـ كالحرية الحقيقية
(، 17-15:2يك1)باإلضافة إلى أف مف يحب شىء فاٍف كباطؿ سيصير مثمو " إف خررت كسجدت لى... ىذه

إذان فاهلل يطمب أف ُنحبو حتى نفرح كنتحرر كال يسكد عمينا سكاه فيستعبدنا كالبد أف يككف ىذا مف كؿ القمب أل ال 
ينقسـ القمب فُيحب اهلل جزئيان كُيحب العالـ أيضان فيككف قمبان منقسمان بيف محبة اهلل كمحبة العالـ فيذا ال ُيعطى 

كعمينا أف ُنحب اهلل مف كؿ النفس أل . كالقمب ىك مركز العكاطؼ كالمشاعر. الفرح الكامؿ كال الحرية الحقيقية
كلقد .  فى خدمتو كطاعتو، لُنَعبِّر عف محبتنا لووقدراتناكُنحبو مف كؿ القكة أل نضع كؿ طاقاتنا . بكؿ حياتنا

نتباىؾ كفى ىذا " كمف كؿ فكرؾ " أضاؼ السيد المسيح عمى ذلؾ فى جكابو لمنامكسى  أل مف كؿ عقمؾ كا 
كىنا نقكؿ أنو لك إنشغؿ الفكر بحب اهلل كالصمة الدائمة باهلل يشتعؿ القمب بحب . تكضيح أكثر لما قالو مكسى

طكاؿ اليكـ أك ُنردد " يا ربى يسكع المسيح إرحمنى أنا الخاطىء" اهلل لذلؾ عممنا اآلباء أف ُنردد صبلة يسكع 
أك ترديد أيات كالميج فييا طكاؿ " مف يحفظ المزامير تحفظو المزامير " كفى ىذا يقكؿ اآلباء ، المزامير كُنرتميا

" اليكـ فينشغؿ الفكر بيذا، ككممة اهلل ُتحيى اإلنساف كتشعؿ قمبو بحب اهلل كىذا ما عناه بكلس الرسكؿ حينما قاؿ 
 (18-16:5تس1 )" صمكا ببل إنقطاع 
" يا ابني اعطني قمبؾ " بكؿ االرادة كالتصميـ    = المحبة بكل القمب

. النفس ىي اشارة لمعكاطؼ ، كالمعني تكريس طاقة المحبة التي فينا هلل   = النفس بكل المحبة
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. تكريس كؿ قدرات الجسـ لخدمة اهلل ، كىذا اعبلف عممي لمحبة اهلل   = المحبة بكل القوة
ف ىذا يؤدم لمحياة أىي االقتناع العقمي ، العبادة العقمية كطاعة اهلل الكاممة ، كذلؾ بإقتناع  = الفكر بكل المحبة
  (5 : 10 كك 2  + 1 : 12رك )راجع تفسير  .  األفضؿ

 
 "َوْلَتُكْن هِذِا اْلَكِمَماُت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َعَمى َقْمِبَك،  6 (:- "6)آية 

( 20-18:5اؼ )كلتشغؿ أفكارؾ كذىنؾ دائمان ، أل ليكف مكضكع إىتمامؾ كتأُممؾ
 

َها َعَمى َأْوَ ِدَك، َوَتَكمَّْم ِبَها ِحيَن َتْجِمُس ِفي َبْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَِّريِي، َوِحيَن َتَناُم 7 (:- "7)آية  َوُقصَّ
 "َوِحيَن َتُقوُم،

أل ليتحكؿ بيتؾ إلى  وتكمم بها حين تجمس فى بيتكحدِّث أكالدؾ بأعماؿ الرب فُيحبكنو  = قصها عمى أو دك
حيف تمشى مع أصحابؾ فميكف كبلمكـ عف شىء مقدس عكضان عف  = وحين تمشى فى الطرييكنيسة 

كحيف تمشى كحدؾ فميكف فكرؾ مشغكالن باهلل حتى ال تنجذب إلى عثرات النظر . (29:4أؼ )األحاديث البطالة 
 = وحين تقومفميكف آخر ما تفكر فيو قبؿ النـك ىك اهلل ليحفظ فكرؾ قبؿ النـك  = وحين تنام. كالسمع كالفكر

مثبلن ىناؾ مف يفتح عينيو عمى ترديد مزمكر أك صبلة قصيرة 
 

 "َواْرُبْطَها َعاَلَمًة َعَمى َيِدَك، َوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبْيَن َعْيَنْيَك، 8 (:- "8)آية 
كمعنى ، كىذا ما يطمبو اهلل ىنا أال ننسى. مف عادة اإلنساف حيف يخاؼ أف ينسى شيئان أف يربط عبلمة عمى يده

وأربطها =  فبل تمتد اليد لفعؿ بطاؿ  =ولتكن عصائب بين عينيك= اآلية أف تككف شريعة اهلل أماـ عيكننا دائمان 
فاليد ، فحينما تككف العيف عمى الكصية دائمان كيذكرىا اإلنساف دائمان ستتقدس أعماؿ اإلنساف . عمى يدك عالمة

كلكف الييكد فيمكا ىذه الكصية بمعنى حرفى فقد كتبكا كممات الشريعة ككضعكىا فى عصابة . إشارة لؤلعماؿ
كقد ظف بعضيـ أف ىذه العصائب حرز . ُتعمؽ إما عمى الجبية لتككف بيف العينيف أك عمى الساعد األيسر

كمازاؿ ييكد اليكـ يمبسكف شيئان كيذا عمى ". تفيميف" يجمب البركة كالخير كيطرد الشر ككانكا يسمكف العصابة 
كمف المسيحييف مف ال يقرأ اإلنجيؿ كلكف يضعو فى مكتبتو أك . شكؿ عمبة جمدية عمى أيادييـ يسمكنيا المازكزا

.  تحت مخدة سريره كبركة
 

 ".َواْكُتْبَها َعَمى َقَواِئِم َأْبَواِب َبْيِتَك َوَعَمى َأْبَواِبكَ 9 (:- "9)آية 
ربما قصد اهلل فعبلن أف ُتكتب كممات الشريعة عمى القكائـ كاألبكاب لندرة الكتب فى تمؾ األياـ، كبيذه الكسيمة 

كالحظ أف دـ خركؼ الفصح كضع . يحفظكف كممات اهلل، كما يعمؿ المؤمنكف ىذا بتعميؽ األيات عمى الحكائط
  (جياد اإلنساف)كبحفظ الكصية  (عمؿ النعمة)عمى القكائـ كبيذا يتحد الدـ بالكصية كيككف الخبلص بالدـ 
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ْسَحاَي َوَيْعُقوَب َأْن ُيْعِطَيَك، »10(:- "10)آية  َوَمَتى َأَتى ِبَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَمَو آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِ 
 "ِإَلى ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجيٍَّدٍة َلْم َتْبِنَها،  

. الرب خاؼ أف تشغميـ البركات المادية فى األرض الجديدة عف حفظ الكصايا فييمككا كيفقدكا األرض ثانية 
 

َوُبُيوٍت َمْمُموَءٍة ُكلَّ َخْيٍر َلْم َتْمأْلَها، َوَأَبآٍر َمْحُفوَرٍة َلْم َتْحِفْرَها، َوُكُروٍم َوَزْيُتوٍن َلْم َتْ ِرْسَها، 11 (:- "11)آية 
 "َوَأَكْمَت َوَشِبْعَت،

متبلء بالركح كثمار الركح   ىذه العطايا المادية ُتشير لمعطايا الركحية مف شبع ركحى كا 
 

 ".َفاْحَتِرْز ِلَئالَّ َتْنَسى الرَّبَّ الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّةِ 12 (:- "12)آية 
ينسى اهلل كيتجاىؿ أف اهلل ىك مصدرىا كعمينا أف نيتـ ،  حيف يشبع اإلنساف كيحيا حياة السعة نجد أنوسؼلؤل

. بالعاطى أكثر مف العطية
 

يَّاُا َتْعُبُد، َوِباْسِمِه َتْحِموُ 13 (:- "13)آية   ".الرَّبَّ ِإلَهَك َتتَِّقي، َواِ 
. كمعناىا فمتكف العبادة هلل كحده. بيذه أجاب المسيح عمى إبميس

 
أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِإلٌه َ ُيوٌر 15َ  َتِسيُروا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِمْن آِلَهِة اأُلَمِم الَِّتي َحْوَلُكْم، 14 "(:-15-14) األيات

 ".ِفي َوَسِطُكْم، ِلَئالَّ َيْحَمى َ َ ُب الرَّبٍّ ِإلِهُكْم َعَمْيُكْم َفُيِبيَدُكْم َعْن َوْجِه اأَلْرضِ 
أف ننشغؿ بآخر  (نحف)الرب ىك عريس نفكسنا فبل يجب أف العركس 

 
ْبُتُموُا ِفي َمسَّةَ 16 (:- "16)آية  ُبوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َكَما َجرَّ  ".َ  ُتَجرٍّ

كنحف  (7:17خر)" أفى كسطنا اهلل أـ ال" كالشعب َجرَّب اهلل بقكلو . كبيذه أيضان أجاب المسيح عمى إبميس
.  نتعرض دائمان لنفس السقطة ففى كؿ تجربة أك مرض نسأؿ نفس السؤاؿ

 
اِلَح 18. اْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهُكْم َوَشَهاَداِتِه َوَفرَاِئِ ِه الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها17 "(:-19-17) األيات َواْعَمِل الصَّ

، ِلَكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر، َوَتْدُخَل َوَتْمَتِمَك اأَلْرَض اْلَجيٍَّدَة الَِّتي َحَمَو الرَّبُّب آلَباِئَك  َأْن َيْنِفَي 19َواْلَحَسَن ِفي َعْيَنِي الرَّبٍّ
" .َكَما َتَكمََّم الرَّبُّب . َجِميَع َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمكَ 

مع أف دخكليـ لؤلرض ىك نعمة كىبة مف اهلل إال أنو مشركط بعمميـ الصالح  
 

َما ِهَي الشََّهاَداُت َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّب : ِإَذا َس ََلَك اْبُنَك َ ًدا َقاِئالً »20 (:- "20)آية 
 "ِإلُهَنا؟ 
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حينما يسألكـ أكالدكـ ما أىمية كصايا الرب حتى تعطكنيا ىذه العناية كاإلىتماـ  
 

 ".ُكنَّا َعِبيًدا ِلِفْرَعْوَن ِفي ِمْصَر، َفَ ْخَرَجَنا الرَّبُّب ِمْن ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدةٍ : َتُقوُل  ْبِنكَ 21 (:- "21)آية 
" ىذه مثؿ .  ، كأف مخالفة ىذه الكصية تجعمنا عبيدان مرة أخرل تشير ألىمية تعميـ الصغار أعماؿ اهلل العظيمة

( . 36 : 8يك)..." إف حرركـ اإلبف
 

َوَصَنَع الرَّبُّب آَياٍت َوَعَجاِئَب َعِظيَمًة َوَرِديَئًة ِبِمْصَر، ِبِفْرَعْوَن َوَجِميِع َبْيِتِه َأَماَم َأْعُيِنَنا 22  "(:-24-22) األيات
َفَ َمَرَنا الرَّبُّب َأْن َنْعَمَل َجِميَع هِذِا 24. َوَأْخَرَجَنا ِمْن ُهَناَك ِلَكْي َيْ ِتَي ِبَنا َوُيْعِطَيَنا اأَلْرَض الَِّتي َحَمَو آلَباِئَنا23

 ". اْلَفرَاِئَض َوَنتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَنا، ِلَيُكوَن َلَنا َخْيٌر ُكلَّ اأَليَّاِم، َوَيْسَتْبِقَيَنا َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 

كما صنعو اهلل . فؤلنو عمؿ أعماالن عجيبة معنا فنحف نحفظ كصاياه. نحف نحبو ألنو أحبنا أكالن : ممخص ىذا
بنعمتو كفدائو لشعب العيد القديـ صنعو لنا فمنحبو بكؿ القمب 

  
نَُّه َيُكوُن َلَنا ِبرٌّ ِإَذا َحِفْظَنا َجِميَع هِذِا اْلَوَصاَيا ِلَنْعَمَمَها َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَنا َكَما َأْوَصاَنا25 (:- "25)آية   ".َواِ 

كأيضان أف نقكـ ، كالبر ىك اإلمتناع عف الشر كعف كؿ ما يغضب اهلل. طاعتنا هلل ُتسمى بر = يكون لنا بر
كالحظ اف الشعب الييكدل حسب أنو يستطيع أف يتبرر بتنفيذه لمكصايا كالنامكس كلكنيـ إكتشفكا . بعمؿ الخير

كلكف المسيح جاء كأعطانا طبيعة جديدة . كما زلنا عاجزيف عمى ىذا حتى اآلف، أف نتبرر بأعمالنا. عجزىـ
كصار يسكع ىك القادر عمى تنفيذىا عامبلن فينا بؿ حامبلن لعنة النامكس الذل كسرناه كبررنا بدمو بشفاعتو 

.ككؿ مف يجاىد ليحفظ الكصايا تعينو نعمة اهلل فيصير باران بالمسيح الذل فيو. الكفارية 
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 عودة لمجدول اإلصحاح السابع

 
َمَتى َأَتى ِبَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمَكَها، َوَطَرَد ُشُعوًبا َكِثيَرًة ِمْن »1 (:- "1)آية 
يٍّيَن َواْلَيُبوِسيٍّيَن، َسْبَع ُشُعوٍب َأْكَثَر : َأَماِمكَ  يٍّيَن َواْلِحوٍّ اْلِحثٍّيٍّيَن َواْلِجْرَجاِشيٍّيَن َواأَلُموِريٍّيَن َواْلَكْنَعاِنيٍّيَن َواْلِفِرزٍّ

 َوَأْعَظَم ِمْنَك، 
فتيات - 3سحر كعبادة أكثاف - 2األميات يقدمف أطفاليف لمنار - 1: ىذه الشعكب السبعة كانت خطاياىا 
 10 ككاف الرب قد كعد إبراىيـ بطرد . بؿ كمع الحيكانات الشذكذ الجنسى- 4كنساء مكرسات لمزنى فى اليياكؿ 

. شعكب مف أماـ نسمو كىذه الشعكب ىـ السبعة المذككريف ىنا باإلضافة إلى القينييف كالقنزييف كالقدمكنييف
ككما يطرد الشعب ىذه الشعكب الكثنية . (19:15تؾ)كغالبان فقد إندثرت ىذه الشعكب أك إندمجت فى غيرىا 
كبنفس المنطؽ فمقد طرد اهلل إسرائيؿ مف األرض حيف . الخاطئة ىكذا يجب عمى كؿ منا أف يفعؿ مع شيكاتو

أخطأكا 
 

 "َ  َتْقَطْع َلُهْم َعْهًدا، َوَ  ُتْشِفْي َعَمْيِهْم، . َوَدَفَعُهُم الرَّبُّب ِإلُهَك َأَماَمَك، َوَ َرْبَتُهْم، َفِإنََّك ُتَحرٍُّمُهمْ 2 (:- "2)آية 
كاألمر بإبادة الخطاة ، الشعب اآلف شعب بدائى ال يستطيع أف ُيميز بيف الخاطىء كالخطية = فإنك تحرمهم

/ صكر مخمة )كعمينا كبداية لمتكبة أف ننزع مف حياتنا كؿ العثرات . األشرار يساكل سحؽ الخطية كنزعيا
فكيؼ يدخؿ مف لو عيد مع اهلل فى شركة مع مف لو عيد مع =  عهداً  وأ  تقطع لهم. إف كجدت  (..أفبلـ

إذان ال يجكز إلنساف أف . كالتحريـ معناه تقديس شخص أك شىء لمرب، " ال شركة لمنكر مع الظممة" الشيطاف 
كتحريـ األشخاص ىنا بمعنى إبادتيـ كىذا ال ظمـ فيو فاهلل أعطاىـ فرصان كثيرة لمتكبة ، يأخذه فيك قدس أقداس

ىذا التحريـ ىك بمثابة ُحكـ مف قاضى عمى ُمجـر باإلعداـ كشعب اهلل ىنا مثؿ رجؿ الشرطة الذل . كلـ يتكبكا
كاهلل لو أساليبو فيك تارة يستخدـ طكفاف إلبادة البشر كتارة يستخدـ نار لئلحراؽ كتارة تنفتح األرض . ُينفذ الحكـ

كىنا يستخدـ الشعب فى ذلؾ حتى يفيـ الشعب مصير الخطاة فيمتنعكا عف الخطية كلكف حيف ، كتبمع الخطاة
سقط الشعب فى نفس الخطايا إستخدـ اهلل شعكب المنطقة فى تأديب شعبو  

 
 ". ْبَنَتَك َ  ُتْعِط  ْبِنِه، َوِبنْتُه َ  تَْ ُخْذ  ْبِنكَ . َوَ  ُتَصاِهْرُهمْ 3 (:- "3)آية 

ك تككف نتيجة ىذه الزيجات أبناء فاسدكف ، (33:15كك1)المعاشرات الردية تُفسد األخبلؽ الجيدة 
 

 ".أَلنَُّه َيُردُّب اْبَنَك ِمْن َورَاِئي َفَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى، َفَيْحَمى َ َ ُب الرَّبٍّ َعَمْيُكْم َوُيْهِمُكُكْم َسِريًعا4 (:- "4)آية 
. ىذا ما حدث مع سميماف فزكجاتو الكثنيات دفعنو لعبادة األكثاف
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َتْهِدُموَن َمَذاِبَحُهْم، َوُتَكسٍُّروَن َأْنَصاَبُهْم، َوُتَقطٍُّعوَن َسَواِرَيُهْم، َوُتْحِرُقوَن : َولِكْن هَكَذا َتْفَعُموَن ِبِهمْ 5  (:- "5)آية 
 ". َتَماِثيَمُهْم ِبالنَّارِ 

كالكثنيكف يقيمكنيا ليعبدكىا أك  (18:28تؾ)جمع ُنُصْب كىى أعمدة مف الحجارة تُقاـ أحيانان لمتذكار  = األنصاب
فيى =  السوارى أما  .تذكاران آلليتيـ كقد تككف منحكتة بشكؿ تماثيؿ أك مسبلت كقد تككف منقكشة أكمصكرة

جمع سارية كىى أشجار أك أعمدة مف الخشب كانت تقاـ لآللية الكثنية ككانكا ينحتكنيا عمى شكؿ إحدل اإلناث 
. ككانكا يعتقدكف أف قكة اآللية تحؿ فى ىذه األعمدة أك السكارل. مف اآللية

 
ِإيَّاَك َقِد اْختَاَر الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَتُكوَن َلُه َشْعًبا َأَخصَّ ِمْن َجِميِع . أَلنََّك َأْنَت َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 6 (:- "6)آية 

 "الشُّبُعوِب الَِّذيَن َعَمى َوْجِه اأَلْرِض، 
كتعنى أيضان طاىر كمشع كبيى كىما صفتاف لمف يتبع ، أل ُمفرز كُمكرَّس لخدمة الرب مف كؿ قمبو = مقدس

.  اهلل
 

َلْيَس ِمْن َكْوِنُكْم َأْكَثَر ِمْن َساِئِر الشُّبُعوِب، اْلَتَصَي الرَّبُّب ِبُكْم َواْختَاَرُكْم، أَلنَُّكْم َأَقلُّب ِمْن َساِئِر 7 (:- "7)آية 
 ". الشُّبُعوبِ 

ختار  ختار إسحؽ الضعيؼ كترؾ إسمعيؿ القكل كا  اهلل لـ يختارىـ لقكتيـ كال لكثرتيـ بؿ إختار إبراىيـ كحده كا 
كاهلل إختار ىذا الشعب ألنو أحبيـ .  نفسان 66يعقكب الضعيؼ كترؾ عيسك القكل كحينما أتك إلى مصر كانكا 

لتصؽ بيـ كأكثر عددىـ كأكفى بكعده ألبائيـ  كا 
 

َبْل ِمْن َمَحبَِّة الرَّبٍّ ِإيَّاُكْم، َوِحْفِظِه اْلَقَسَم الَِّذي َأْقَسَم آلَباِئُكْم، َأْخَرَجُكُم الرَّبُّب ِبَيٍد َشِديَدٍة َوَفَداُكْم ِمْن 8 (:- "8)آية 
 ". َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة ِمْن َيِد ِفْرَعْوَن َمِمِك ِمْصرَ 

. اهلل أميف فى كعكده حتى كلك كنا نحف غير أمناء
 

َفاْعَمْم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو اهلُل، اإِللُه اأَلِميُن، اْلَحاِفُظ اْلَعْهَد َواإِلْحَساَن ِلمَِّذيَن ُيِحبُّبوَنُه َوَيْحَفُظوَن 9 (:- "9)آية 
 "َوَصاَياُا ِإَلى أَْلِو ِجيل،

حساناتو غير محدكدة =إلى ألو جيل  يشير لمسماكيات فمف 1000كرقـ .  ىذا يشير ألف نبع عطايا اهلل كا 
. يحبكنو كيحفظكف كصاياه يككنكف فى السماكيات

 
 ".ِبَوْجِهِه ُيَجاِزيهِ . َ  ُيْمِهُل َمْن ُيْبِ ُ هُ . َواْلُمَجاِزي الَِّذيَن ُيْبِ ُ وَنُه ِبُوُجوِهِهْم ِلُيْهِمَكُهمْ 10 (:- "10)آية 

كقد تعنى أف اهلل سُيعاقب الُمخطئيف بغاية ، قد تعنى أنو سيأتى كقت يعاقبيـ اهلل كجيان لكجو = بوجهه يجازيه
كىناؾ تفسير ييكدل . عمكمان مف يبتعد عف اهلل يفصؿ نفسو عف البركة كالفرح . السرعة كىـ بعد عمى قيد الحياة
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 فى الحياة األخرل  شران  حتى يجازييـ ،أف اهلل يكافىء األشرار عمى األرض عف كؿ عمؿ صالح يعممكنو" لآلية 
"  فبل يعطييـ فرصة أف يعتمدكا عمى أعماليـ الصالحة فقد كافأىـ عنيا كىـ بعد عمى األرض ،كُييمكيـ

 
َوِمْن َأْجِل َأنَُّكْم »12 .َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم ِلَتْعَمَمَها11 "(:-14-11) األيات

َتْسَمُعوَن هِذِا اأَلْحَكاَم َوَتْحَفُظوَن َوَتْعَمُموَنَها، َيْحَفُظ َلَك الرَّبُّب ِإلُهَك اْلَعْهَد َواإِلْحَساَن المََّذْيِن َأْقَسَم آلَباِئَك، 
َناَث َ َنِمَك، : َوُيِحبُّبَك َوُيَباِرُكَك َوُيَكثٍُّرَك َوُيَباِرُك َثَمَرَة َبْطِنَك َوَثَمَرَة َأْرِ كَ 13 َقْمَحَك َوَخْمَرَك َوَزْيَتَك َوِنتَاَج َبَقِرَك َواِ 

َ  َيُكوُن َعِقيٌم َوَ  َعاِقٌر . ُمَباَرًكا َتُكوُن َفْوَي َجِميِع الشُّبُعوبِ 14. َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َأْقَسَم آلَباِئَك َأنَُّه ُيْعِطيَك ِإيَّاَها
 ". ِفيَك َوَ  ِفي َبَهاِئِمكَ 

البركة مادية - 2حب اهلل لنا كدخكلنا دائرة الحب اإلليى الُمشبع لمنفس - 1: ثمر بتر الخطية بإيماف كحـز ىك
ألف بركة  = إناث  نمك. (كال فى بيائمؾ )كثمر ركحى لمجسد  (ال يككف ىناؾ عقيـ )ثمر ركحى - 3كركحية 

 . اإلناث تتضمف نسبلن كفيران كقكيان 
 

َوَيُردُّب الرَّبُّب َعْنَك ُكلَّ َمَرٍض، َوُكلَّ َأْدَواِء ِمْصَر الرَِّديَئِة الَِّتي َعَرْفَتَها َ  َيَ ُعَها َعَمْيَك، َبْل 15 "(:-19-15) األيات
َ  ُتْشِفْي َعْيَناَك َعَمْيِهْم َوَ  َتْعُبْد . َوتَْ ُكُل ُكلَّ الشُّبُعوِب الَِّذيَن الرَّبُّب ِإلُهَك َيْدَفُع ِإَلْيكَ 16. َيْجَعُمَها َعَمى ُكلٍّ ُمْبِ ِ يكَ 
َفاَل َتَخْو 18َكْيَو َأْقِدُر َأْن َأْطُرَدُهْم؟ . هُؤَ ِء الشُّبُعوُب َأْكَثُر ِمنٍّي: ِإْن ُقْمَت ِفي َقْمِبكَ 17. آِلَهَتُهْم، أَلنَّ ذِلَك َشَرٌك َلكَ 

التََّجاِرَب اْلَعِظيَمَة الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناَك، َواآلَياِت 19. اْذُكْر َما َفَعَمُه الرَّبُّب ِإلُهَك ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع اْلِمْصِريٍّينَ . ِمْنُهمُ 
هَكَذا َيْفَعُل الرَّبُّب ِإلُهَك ِبَجِميِع الشُّبُعوِب . َواْلَعَجاِئَب َواْلَيَد الشَِّديَدَة َوالذٍّرَاَع الرَِّفيَعَة الَِّتي ِبَها َأْخَرَجَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 

 ".الَِّتي َأْنَت َخاِئٌو ِمْن َوْجِهَها

سكاء األمراض العادية أك الضربات التى ضرب )يقصد بيا جميع األمراض التى رأكىا فى مصر  = أدواء مصر
.  كمعنى اآلية ُيعطيؾ الرب صحة النفس كالجسد. (بيا الرب المصرييف 

. َوالزََّناِبيُر َأْيً ا ُيْرِسُمَها الرَّبُّب ِإلُهَك َعَمْيِهْم َحتَّى َيْفَنى اْلَباُقوَن َواْلُمْخَتُفوَن ِمْن َأَماِمكَ »20 "(:-21-20) األيات
" .َ  َتْرَهْب ُوُجوَهُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِفي َوَسِطَك ِإلٌه َعِظيٌم َوَمُخووٌ 21

عمى البقية الباقية مف جيكش  (حشرات لسعتيا شديدة جدان  )الرب ىك الذل ُيحارب عف شعبو كسُيرسؿ الزنابير 
. األعداء كالذيف ىربكا مف سيؼ الشعب

 
َ  َتْسَتِطيُع َأْن ُتْفِنَيُهْم . َولِكنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُرُد هُؤَ ِء الشُّبُعوَب ِمْن َأَماِمَك َقِمياًل َقِميالً 22 "(:-23-22) األيات

يَّةِ  " . َوَيْدَفُعُهُم الرَّبُّب ِإلُهَك َأَماَمَك َوُيوِقُع ِبِهِم اْ ِطرَاًبا َعِظيًما َحتَّى َيْفَنْوا23. َسِريًعا، ِلَئالَّ َتْكُثَر َعَمْيَك ُوُحوُش اْلَبرٍّ
 أل تدريجيان لمصمحتيـ قمياًل قميالً اهلل سيطرد الشعكب مف أماميـ كلكف بحكمتو لف يطردىـ مرة كاحدة بؿ 

. كسبلمتيـ فيـ شعب قميؿ العدد كلك طرد اهلل الشعكب األخرل مرة كاحدة لياجمت الكحكش األرض
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أنو ألجؿ سبلمنا كنمكنا الركحى ال ُينيى اهلل المعركة مع الخطية فى لحظات حتى ال :- والمعنى الروحى 
. نتكبر كُتياجمنا كحكش البرية مثؿ العجرفة كاإلعتداد بالذات كالكبرياء لذلؾ فالخطايا تُنتزع منا قميبلن قميبلن 

 
َ  َيِقُو ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهَك َحتَّى . َوَيْدَفُع ُمُموَكُهْم ِإَلى َيِدَك، َفَتْمُحو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماءِ 24 (:- "24)آية 

 ".ُتْفِنَيُهمْ 
ستكلى عمى مدنيـ31ىذا تحقؽ فى أياـ يشكع فقد قتؿ يشكع  .   ممكان كا 

 
ًة َوَ  َذَهًبا ِممَّا َعَمْيَها ِلتَْ ُخَذ َلَك، ِلَئالَّ ُتَصاَد ِبِه . َوَتَماِثيَل آِلَهِتِهْم ُتْحِرُقوَن ِبالنَّارِ 25 (:- "25)آية  َ  َتْشَتِه ِف َّ

 ".أَلنَُّه ِرْجٌس ِعْنَد الرَّبٍّ ِإلِهكَ 
كبارىا  ال تظنكا أف الفضة كالذىب التى كانت تغشى آلية األمـ ليا قكة إليية خارقة فتنزلؽ لتقديس ىذه المعادف كا 

أل ممقكت كمرذكؿ كمحـر  = رجس ككممة ُتصاد لئال= فتنزلؽ إلى عبادة األكثاف ذاتيا 
 

 ".َتْسَتْقِبُحُه َوَتْكَرُهُه أَلنَُّه ُمَحرَّمٌ . َوَ  ُتْدِخْل ِرْجًسا ِإَلى َبْيِتَك ِلَئالَّ َتُكوَن ُمَحرًَّما ِمْثَمهُ 26 (:- "26)آية 
.ربما فكر أحدىـ أف يأخذ إلى بيتو بعض ىذه األكثاف كبركة كاهلل ينذرىـ مف عاقبة ىذا
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثامن

 
َجِميَع اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم َتْحَفُظوَن ِلَتْعَمُموَها، ِلَكْي َتَحَيْوا َوَتْكُثُروا َوَتْدُخُموا »1 (:- "1)آية 

" . َوَتْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسَم الرَّبُّب آلَباِئُكمْ 
اهلل ال ُيعطينا كصايا ليتحكـ فينا لكف لكى نحيا فى بركة كفرح  

 
َوَتَتَذكَُّر ُكلَّ الطَِّريِي الَِّتي ِفيَها َساَر ِبَك الرَّبُّب ِإلُهَك هِذِا اأَلْرَبِعيَن َسَنًة ِفي اْلَقْفِر، ِلَكْي ُيِذلََّك 2 (:- "2)آية 

َبَك ِلَيْعِرَو َما ِفي َقْمِبكَ   " َأَتْحَفُظ َوَصاَياُا َأْم َ ؟: َوُيَجرٍّ
. ياليتنا كنحف ُنصمى صبلة الشكر نذكر كؿ حسنات اهلل كتأديباتو لنا كؿ الحياة

مكره لمخير  أ أل طريقة معاممة اهلل ليـ حيث رعاىـ كأيضان حيث أدبيـ فكؿ  =كل الطريي
سمح اهلل ليـ ببعض المشقات كعقاب ليـ ككتدريب ركحى لنمك اإليماف لمشعكر خبلؿ التجربة  = لكى يذلك
 كحتى نتبلمس مع اهلل  ،ديب كحتى ال نسقط فى البر الذاتىأكاهلل يسمح لنا بيذا النكع مف اإلذالؿ كت. بالمذلة

.  فيككف لنا ثمار كىذا اإلذالؿ يعطينا تزكية كأكاليؿ فى اآلخرة (الثبلث فتية)
، كأيضا ألف ىذه التجارب ليس ألف اهلل ال يعرؼ كلكف حتى تعرؼ أنت نفسؾ كتعرؼ نقاط ضعفؾ  = ويجربك

. فييا عبلج كبعدىا يكره اإلنساف الخطية 
 

َفَ َذلََّك َوَأَجاَعَك َوَأْطَعَمَك اْلَمنَّ الَِّذي َلْم َتُكْن َتْعِرُفُه َوَ  َعَرَفُه آَباُؤَك، ِلَكْي ُيَعمٍَّمَك َأنَُّه َلْيَس ِباْلُخْبِز 3 (:- "3)آية 
" . َوْحَدُا َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلٍّ َما َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبٍّ َيْحَيا اإِلْنَسانُ 

. فقد تأنى اهلل عمييـ فترة قبؿ نزكؿ المف لُيعمِّميـ اإلتكاؿ عميو لنمك اإليماف = وأجاعك
كالحظ فى ردكد المسيح عمى إبميس أف المسيح يقكؿ مكتكب . كىذه اآلية إستخدميا المسيح فى الرد عمى إبميس

كلـ يقؿ أنا أرل ذلؾ فيك يشُعر أف كممة اهلل ليا قكتيا فيؿ نفعؿ نفس الشىء كُنسمِّـ بقكة الكممة دكف أف يككف 
ككما أف الجائع كحده ىك الذل يقدر قيمة الُخبز ىكذا  = من فم الرب واإلنسان يحيا بكل ما يخرج. لرأينا قيمة

. ال يعرؼ قيمة كممة اهلل إال مف عرؼ أنيا تقكد حياتو الداخمية الخفية كُتعطييا حياة، بؿ كحياتو العممية
 كماذا يخرج مف فـ الرب سكل كممة اهلل أل كممتو الخالقة أل األقنـك الثانى الذل  =كل ما يخرج من فم الرب

كىك أعطى المف الذل أعطى لمشعب حياة فى الماضى كأعطانا . بو كاف كؿ شىء كبغيره لـ يكف شىء مما كاف
كيخرج مف فـ الرب أيضان كممات الكتاب الُمقدس كىذه تعطينا حياة فكممة . جسده منان حقيقيان مف يأكمو يحيا بو

اهلل حيَّة كفعالة  
 

 ".ِثَياُبَك َلْم َتْبَل َعَمْيَك، َوِرْجُمَك َلْم َتَتَورَّْم هِذِا اأَلْرَبِعيَن َسَنةً 4 (:- "4)آية 
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كقد يككف ىذا " كىناؾ تقميد ييكدل يقكؿ أف مبلبسيـ كانت تنمك معيـ" عناية اهلل ليـ شممت مبلبسيـ كأحذيتيـ 
 (.5:29)حتى فى أتفو األشياء كالمبلبس كاألحذية ، صحيحان كلكف ما ُيفيـ باألكلى عناية اهلل كتدبيره

 
َواْحَفْظ َوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهَك 6. َفاْعَمْم ِفي َقْمِبَك َأنَُّه َكَما ُيَؤدٍُّب اإِلْنَساُن اْبَنُه َقْد َأدََّبَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 5 "(:-6-5) األيات

" ِلَتْسُمَك ِفي ُطُرِقِه َوَتتَِّقَيُه،  
 

َأْرِض َأْنَهاٍر ِمْن ُعُيوٍن، َوِ َماٍر َتْنَبُع ِفي اْلِبَقاِع . أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك آٍت ِبَك ِإَلى َأْرٍض َجيٍَّدةٍ 7 "(:-8-7) األيات
" .َأْرِض َزْيُتوِن َزْيٍت، َوَعَسل. َأْرِض ِحْنَطٍة َوَشِعيٍر َوَكْرٍم َوِتيٍن َوُرمَّانٍ 8. َواْلِجَبالِ 
 والبقاع    . أل مياه غزيرة تخرج مف الينابيع كتأتى مف األمطار = و مار     أبار طبيعية كصناعية = عيون
األراضى الُمنخفضة = 
 

َأْرٌض ِحَجاَرُتَها َحِديٌد، َوِمْن ِجَباِلَها . َأْرٌض َلْيَس ِباْلَمْسَكَنِة تَْ ُكُل ِفيَها ُخْبزًا، َوَ  ُيْعِوُزَك ِفيَها َشْيءٌ 9 (:- "9)آية 
 ".َتْحُفُر ُنَحاًسا

 الحديد والنحاسأل لف تأكمكا بالتقتير فالخيرات كثيرة حتى فى مناجـ  = ليس بالمسكنة
 

" .َفَمَتى َأَكْمَت َوَشِبْعَت ُتَباِرُك الرَّبَّ ِإلَهَك أَلْجِل اأَلْرِض اْلَجيٍَّدِة الَِّتي َأْعَطاكَ 10 (:- "10)آية 
 .اهلل يعمـ ضعؼ اإلنساف أنو متى شبع كعاش فى سبلـ ينسى اهلل

 
ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن َتْنَسى الرَّبَّ ِإلَهَك َوَ  َتْحَفَظ َوَصاَياُا َوَأْحَكاَمُه َوَفرَاِئَ ُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك 11 "(:-14-11) األيات

ُة 13ِلَئالَّ ِإَذا َأَكْمَت َوَشِبْعَت َوَبَنْيَت ُبُيوتًا َجيٍَّدًة َوَسَكْنَت، 12. ِبَها اْلَيْومَ  َوَكُثَرْت َبَقُرَك َوَ َنُمَك، َوَكُثَرْت َلَك اْلِف َّ
" َيْرَتِفُع َقْمُبَك َوَتْنَسى الرَّبَّ ِإلَهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة، 14َوالذََّهُب، َوَكُثَر ُكلُّب َما َلَك، 

  .لؤلسؼ ىذه ىى طبيعة اإلنساف كالحؿ ىك الُشكر الدائـ كما ُتعممنا الكنيسة عمى كؿ حاؿ كفى كؿ حاؿ
 

الَِّذي َساَر ِبَك ِفي اْلَقْفِر اْلَعِظيِم اْلَمُخوِو، َمَكاِن َحيَّاٍت ُمْحِرَقٍة َوَعَقاِرَب َوَعَطٍش َحْيُث َلْيَس 15 (:- "15)آية 
وَّانِ . َماءٌ  " .الَِّذي َأْخَرَج َلَك َماًء ِمْن َصْخَرِة الصَّ

 .الطريؽ كاف شاقان لكف اهلل كاف الرفيؽ فحفظيـ
 

َبَك، ِلَكْي ُيْحِسَن ِإَلْيَك ِفي 16 (:- "16)آية  يَِّة اْلَمنَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْفُه آَباُؤَك، ِلَكْي ُيِذلََّك َوُيَجرٍّ الَِّذي َأْطَعَمَك ِفي اْلَبرٍّ
" .آِخَرِتكَ 
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فمنصبر كُنجاىد ، كىكذا فى حياتنا اآلف. سمح اهلل ببعض اآلالـ فى الطريؽ كلكف النياية أرض كميا خيرات
فاآلـ الزماف الحاضر ميما  (17:4كك2 + 18:8رك)فخفة ضيقتنا الكقتية ال تُقاس بالمجد العتيد أف ُيستعمف فينا 

. كانت فيى خفيفة كعمينا إحتماليا ناظريف لممجد األبدل
 

ِتي َوُقْدَرُة َيِدَي اْصَطَنَعْت ِلي هِذِا الثَّْرَوةَ : َوِلَئالَّ َتُقوَل ِفي َقْمِبكَ 17 "(:-18-17) األيات َبِل اْذُكِر الرَّبَّ 18. ُقوَّ
" . ِإلَهَك، َأنَُّه ُهَو الَِّذي ُيْعِطيَك ُقوًَّة  ْصِطَناِع الثَّْرَوِة، ِلَكْي َيِفَي ِبَعْهِدِا الَِّذي َأْقَسَم آلَباِئَك َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 

  .كلكف نعمـ أف اهلل ىك ُمعطى كؿ الخيرات. ىذه غكاية أخرل يقع فييا اإلنساف إذ يظف أنو بقكتو يأتى بالخيرات
 

ْن َنِسيَت الرَّبَّ ِإلَهَك، َوَذَهْبَت َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبْدَتَها َوَسَجْدَت َلَها، ُأْشِهُد َعَمْيُكُم اْلَيْوَم 19 (:- "19)آية  َواِ 
" .َأنَُّكْم َتِبيُدوَن َ  َمَحاَلةَ 

 فمكسى سبؽ كأخبرىـ  =أشهد عميكم
 

َكالشُّبُعوِب الَِّذيَن ُيِبيُدُهُم الرَّبُّب ِمْن َأَماِمُكْم َكذِلَك َتِبيُدوَن، أَلْجِل َأنَُّكْم َلْم َتْسَمُعوا ِلَقْوِل الرَّبٍّ 20 (:- "20)آية 
 ".ِإلِهُكمْ 

.كذلؾ ليفيمكا نتيجة الخطية. مف ىذه اآلية نفيـ لماذا سمح اهلل ليـ أف يحرمكا الشعكب الخاطئة ؟
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 عودة لمجدول اإلصحاح التاسع

 
ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل، َأْنَت اْلَيْوَم َعاِبٌر اأُلْرُدنَّ ِلَكْي َتْدُخَل َوَتْمَتِمَك ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنَك، َوُمُدًنا »1 (:- "1)آية 

َنًة ِإَلى السََّماءِ  " . َعِظيَمًة َوُمَحصَّ
 

  "َمْن َيِقُو ِفي َوْجِه َبِني َعَناَي؟: َقْوًما ِعَظاًما َوِطَواً ، َبِني َعَناَي الَِّذيَن َعَرْفَتُهْم َوَسِمْعتَ 2 (:- "2)آية 
 الذينكىؤالء معركفيف بطكؿ قامتيـ كضخامتيـ  (28:1تث + 22:13عد )شعكب ىذه األراضى مف العناقييف 

سكاء ما سمعتمكه مف الشعكب المجاكرة عف جبركتيـ أك ما سمعتمكه مف الجكاسيس الذيف رأكىـ  = عرفتهم
بأعينيـ فإرتاعكا منيـ 

.  ىذا مثؿ تضربو الشعكب المجاكرة لخكفيـ منيـ =وسمعت من يقو فى وجه بنى عناي
 

ُهَو ُيِبيُدُهْم َوُيِذلُّبُهْم َأَماَمَك، َفَتْطُرُدُهْم . َفاْعَمِم اْلَيْوَم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو اْلَعاِبُر َأَماَمَك َنارًا آِكَمةً 3 (:- "3)آية 
 ".َوُتْهِمُكُهْم َسِريًعا َكَما َكمََّمَك الرَّبُّب 

أَلْجِل ِبرٍّي َأْدَخَمِني الرَّبُّب أَلْمَتِمَك هِذِا : َ  َتُقْل ِفي َقْمِبَك ِحيَن َيْنِفيِهِم الرَّبُّب ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك َقاِئالً 4 (:- "4)آية 
 ".َوأَلْجِل ِإْثِم هُؤَ ِء الشُّبُعوِب َيْطُرُدُهُم الرَّبُّب ِمْن َأَماِمكَ . اأَلْرَض 

. ىنا يحذرىـ مف اإلغترار بقكتيـ كىذا بداية السقكط فى الكبرياء
 

َلْيَس أَلْجِل ِبرٍَّك َوَعَداَلِة َقْمِبَك َتْدُخُل ِلَتْمَتِمَك َأْرَ ُهْم، َبْل أَلْجِل ِإْثِم ُأولِئَك الشُّبُعوِب َيْطُرُدُهُم الرَّبُّب 5 (:- "5)آية 
ْسَحاَي َوَيْعُقوبَ   ".ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك، َوِلَكْي َيِفَي ِباْلَكاَلِم الَِّذي َأْقَسَم الرَّبُّب َعَمْيِه آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِ 

(. 23:11رك  + 12:3رك)فالجميع زاغكا كفسدكا  = ليس ألجل برك
 

َفاْعَمْم َأنَُّه َلْيَس أَلْجِل ِبرٍَّك ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك هِذِا اأَلْرَض اْلَجيٍَّدَة ِلَتْمَتِمَكَها، أَلنََّك َشْعٌب ُصْمُب 6 (:- "6)آية 
 ".الرََّقَبةِ 

أل ُمعاند كعاؽ كالتشبيو ىنا مأخكذ مف الحيكاف الذل ال يحنى رأسو عندما يحممكنو  = شعب صمب الرقبة
. أحماالن ثقيمة مثؿ الجمؿ

 
يَّةِ . ُاْذُكرْ »7 (:- "7)آية  ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َخَرْجَت ِفيِه ِمْن َأْرِض . َ  َتْنَس َكْيَو َأْسَخْطَت الرَّبَّ ِإلَهَك ِفي اْلَبرٍّ

 ".ِمْصَر َحتَّى َأَتْيُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن ُكْنُتْم ُتَقاِوُموَن الرَّبَّ 
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خطيتى أمامى فى " إبتداء مف ىنا يذكرىـ مكسى بخطاياىـ كخطايا أبائيـ فحيف نتذكر خطايانا ننسحؽ أماـ اهلل 
كمف ثـ نشكره عمى إحساناتو التى ال نستحقيا  " كؿ حيف

 
، َفَ ِ َب الرَّبُّب َعَمْيُكْم ِلُيِبيَدُكمْ 8  (:- "8)آية   ".َحتَّى ِفي ُحوِريَب َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ

فمـ يكف قد مضى غير ثبلثة شيكر عمى خركجيـ مف مصر بيد قكية   = حتى فى حوريب
 

ِحيَن َصِعْدُت ِإَلى اْلَجَبِل ِلَكْي آُخَذ َلْوَحِي اْلَحَجِر، َلْوَحِي اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه الرَّبُّب َمَعُكْم، 9 "(:-12-9) األيات
َوَأْعَطاِنَي الرَّبُّب َلْوَحِي اْلَحَجِر 10. َأَقْمُت ِفي اْلَجَبِل َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَمًة َ  آُكُل ُخْبزًا َوَ  َأْشَرُب َماءً 

اْلَمْكُتوَبْيِن ِبَ َصبِع اهلِل، َوَعَمْيِهَما ِمْثُل َجِميِع اْلَكِمَماِت الَِّتي َكمََّمُكْم ِبَها الرَّبُّب ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر ِفي َيْوِم 
َقاَل 12َوِفي ِنَهاَيِة اأَلْرَبِعيَن َنَهارًا َواأَلْرَبِعيَن َلْيَمًة، َلمَّا َأْعَطاِنَي الرَّبُّب َلْوَحِي اْلَحَجِر، َلْوَحِي اْلَعْهِد، 11. ا ْجِتَماعِ 
زَاُ وا َسِريًعا َعِن الطَِّريِي الَِّتي . ُقِم اْنِزْل َعاِجاًل ِمْن ُهَنا، أَلنَُّه َقْد َفَسَد َشْعُبَك الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِمْن ِمْصرَ : الرَّبُّب ِلي
" .َصَنُعوا أَلْنُفِسِهْم ِتْمثَاً  َمْسُبوًكا. َأْوَصْيُتُهمْ 

كما أحمؽ اإلنساف الذل بخطاياه يحـر . اهلل ينسب الشعب لمكسى كليس لُو بسبب خيانة الشعب = فسد شعبك
 ُترجمت إككميسيا أل كنيسة كىكذا إستخدميا إسطفانكس 10آية = اإلجتماع. نفسو مف اإلنتساب هلل أبيو

 (38:7أع)
 

َذا ُهَو َشْعٌب ُصْمُب الرََّقَبةِ : َوَكمََّمِنَي الرَّبُّب َقاِئالً 13 "(:-14-13) األيات ُاْتُرْكِني َفُ ِبيَدُهْم 14. رََأْيُت هَذا الشَّْعَب َواِ 
" .َوَأْمُحَو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماِء، َوَأْجَعَمَك َشْعًبا َأْعَظَم َوَأْكَثَر ِمْنُهمْ 

كىى أيضان لدفع مكسى لمصبلة كالشفاعة . ىذه الكممة تُبيف عظـ الدالة كالمكانة التى لؤلنبياء كالقديسيف = اتركنى
عف شعبو 

 
َفَنَظْرُت »16 .َفاْنَصَرْفُت َوَنَزْلُت ِمَن اْلَجَبِل، َواْلَجَبُل َيْشَتِعُل ِبالنَّاِر، َوَلْوَحا اْلَعْهِد ِفي َيَديَّ 15 "(:-17-15) األيات

ْنُفِسُكْم ِعْجاًل َمْسُبوًكا، َوُزْ ُتْم َسِريًعا َعِن الطَِّريِي الَِّتي َأْوَصاُكْم  َذا َأْنُتْم َقْد َأْخَطْ ُتْم ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِهُكْم، َوَصَنْعُتْم أَل َواِ 
 ".َفَ َخْذُت المَّْوَحْيِن َوَطَرْحُتُهَما ِمْن َيَديَّ َوَكسَّْرُتُهَما َأَماَم َأْعُيِنُكمْ 17. ِبَها الرَّبُّب 

كما كسركا كصايا اهلل ال يستحقكف إال أف يكسر المكحاف المباركاف المذاف كتبا بإصبع اهلل كُيحرمكا منيما ككسر 
المكحاف إشارة لفساد كخراب اإلنساف، فاهلل حيف خمؽ اإلنساف كتب الكصايا عمى قمبو، كلما فسد كتب الكصايا 
عمى لكحى حجر مثؿ قمبو الذل صار كحجر أما فى العيد الجديد فالركح القدس سكب الحب فى قمكبنا فعادت 

( 21:14يك  + 33-31:31رإ + 19:11حز)قمكب لحـ 
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ِل َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَمًة، َ  آُكُل ُخْبزًا َوَ  َأْشَرُب َماًء، ِمْن َأْجِل 18  (:- "18)آية  ُثمَّ َسَقْطُت َأَماَم الرَّبٍّ َكاأَلوَّ
 ُكلٍّ َخَطاَياُكُم الَِّتي َأْخَطْ ُتْم ِبَها ِبَعَمِمُكُم الشَّرَّ َأَماَم الرَّبٍّ 

 ". إِلَ اَظِتهِ 
المرة األكلى ليتسمـ الكصايا عمى المكحيف المذيف كسرىما ،  يكمان 40يتضح مف ىذه اآلية أف مكسى صاـ مرتيف 

بعد ذلؾ كفى نيايتيا تضرع هلل حتى ال ييمؾ الشعب كالمرة الثانية عندما صعد لمجبؿ ثانية بناء عمى أمر الرب 
كظؿ أربعيف يكمان ثانية تسمـ فييا تعميمات مف الرب كرأل مجد الرب كأخذ الكصايا عمى لكحيف آخريف ككاف 

( 34 كالثانية تجدىا فى خر32المرة األكلى تجدىا فى خر )خبلليا يتشفع عف شعبو بمجاجة 
أل صاـ المرة الثانية كصمى عنيـ كما فعؿ فى المرة األكلى   = كاألولكىذا ُيفيـ مف قكلو 

 
َفَسِمَع ِلَي الرَّبُّب ِتْمَك . أَلنٍّي َفزِْعُت ِمَن اْلَ َ ِب َواْلَ ْيِظ الَِّذي َسِخَطُه الرَّبُّب َعَمْيُكْم ِلُيِبيَدُكمْ 19 "(:-20-19) األيات

" . َفَصمَّْيُت َأْيً ا ِمْن َأْجِل َهاُروَن ِفي ذِلَك اْلَوْقتِ . َوَعَمى َهاُروَن َ ِ َب الرَّبُّب ِجدًّا ِلُيِبيَداُ 20. اْلَمرََّة َأْيً ا
ـَ بنيَّة اهلل عمى إبادتيـ حسب ما يستحقكف = فزعت رتاع عندما َعِم .  ىك فزع كا 

 
َوَأمَّا َخِطيَُّتُكُم، اْلِعْجُل الَِّذي َصَنْعُتُموُا، َفَ َخْذُتُه َوَأْحَرْقُتُه ِبالنَّاِر، َوَرَ ْ ُتُه َوَطَحْنُتُه َجيًٍّدا َحتَّى 21 (:- "21)آية 

 ".ُثمَّ َطَرْحُت ُ َباَرُا ِفي النَّْهِر اْلُمْنَحِدِر ِمَن اْلَجَبلِ . َنِعَم َكاْلُ َبارِ 
. ما صنعو مكسى بالعجؿ الذىبى كاف مفركضان أف يعمؿ فييـ ىـ لكال رحمة اهلل بيـ

( 6:17خر)غالبان ىك النبع الذل خرج مف الصخرة  = النهر المنحدر من الجبل
 

 ".َوِفي َتْبِعيَرَة َوَمسََّة َوَقَبُروَت َهتََّ َوَة َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ »22 (:- "22)آية 
كتذمرىـ ، تذمرىـ فى تبعيرة كاف ببل ُمبرر بؿ راجع لتصكرات قمكبيـ المريضة كأف ىناؾ شران كلـ يكف ىناؾ شر

كتذمرىـ فى قبركت ىتأكه كاف ألجؿ الطعاـ ، فى مسة كاف ألجؿ الماء
 

اْصَعُدوا اْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيُتُكْم، َعَصْيُتْم : َوِحيَن َأْرَسَمُكُم الرَّبُّب ِمْن َقاَدَش َبْرِنيَع َقاِئالً 23 (:- "23)آية 
 ".َقْوَل الرَّبٍّ ِإلِهُكْم َوَلْم ُتَصدٍُّقوُا َوَلْم َتْسَمُعوا ِلَقْوِلهِ 

كؿ ىذا الكبلـ سببو أف ال ينتفخكا حيف يدخمكا األرض  . ىى شكيـ فى قدرة الرب
 

 ".َقْد ُكْنُتْم َتْعُصوَن الرَّبَّ ُمْنُذ َيْوَم َعَرْفُتُكمْ 24 (:- "24)آية 
عبارة إجمالية مريرة يقصد بيا مكسى أنيـ شعب ُمتمرد منذ عرفيـ كىك بعد فى قصر فرعكف 
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َفَسَقْطُت َأَماَم الرَّبٍّ اأَلْرَبِعيَن َنَهارًا َواأَلْرَبِعيَن َلْيَمًة الَِّتي َسَقْطُتَها، أَلنَّ الرَّبَّ َقاَل ِإنَُّه »25 "(:-29-25) األيات
، َ  ُتْهِمْك َشْعَبَك َوِميرَاَثَك الَِّذي َفَدْيَتُه ِبَعَظَمِتَك، الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِمْن : َوَصمَّْيُت ِلمرَّبٍّ َوُقْمتُ 26. ُيْهِمُكُكمْ  َيا َسيٍُّد الرَّبُّب

ْسَحاَي َوَيْعُقوبَ 27. ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدةٍ  ْثِمِه َوَخِطيَِّتِه، . ُاْذُكْر َعِبيَدَك ِإْبرَاِهيَم َواِ  َ  َتْمَتِفْت ِإَلى َ اَلَظِة هَذا الشَّْعِب َواِ 
أَلْجِل َأنَّ الرَّبَّ َلْم َيْقِدْر َأْن ُيْدِخَمُهُم اأَلْرَض الَِّتي َكمََّمُهْم َعْنَها، َوأَلْجِل : ِلَئالَّ َتُقوَل اأَلْرُض الَِّتي َأْخَرْجَتَنا ِمْنَها28

يَّةِ  ِتَك اْلَعِظيَمِة َوِبِذرَاِعَك 29. َأنَُّه َأْبَ َ ُهْم، َأْخَرَجُهْم ِلَكْي ُيِميَتُهْم ِفي اْلَبرٍّ َوُهْم َشْعُبَك َوِميرَاُثَك الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِبُقوَّ
 ".الرَِّفيَعةِ 

سحؽ كيعقكب المنتقميف .ىنا نرل شفاعة مكسى الحى، كتشفع مكسى بإبراىيـ كا 



 (األصحاح العاشر )سفر التثىية 

 

 
43 

 عودة لمجدول اإلصحاح العاشر

 
َلْيِن، َواْصَعْد ِإَليَّ ِإَلى اْلَجَبِل، : ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َقاَل ِلَي الرَّبُّب »1 (:- "1)آية  اْنَحْت َلَك َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اأَلوَّ

 ".َواْصَنْع َلَك تَاُبوتًا ِمْن َخَشبٍ 
كاف نحت المكحيف بكاسطة مكسى إشارة لجياد اإلنساف كتكاضعو ، كما كاف كسر المكحيف إشارة لفساد اإلنساف

 (عمؿ الركح القدس)ككتابة اهلل عمى المكحيف إشارة ألف اهلل بنعمتو يكتب الكصايا ثانية ، بيف يدل اهلل

صنع لك تابوتاً  قد يككف صندكؽ صغير لكضع المكحيف كىذا الصندكؽ يكضع بجانب تابكت العيد أك كاف =  وا 
صندكؽ مؤقت لحفظ المكحيف حتى يصنع تابكت العيد فينتقبلف إليو  

 
َلْيِن المََّذْيِن َكَسْرَتُهَما، َوَتَ ُعُهَما 2 "(:-3-2) األيات َفَ ْكُتُب َعَمى المَّْوَحْيِن اْلَكِمَماِت الَِّتي َكاَنْت َعَمى المَّْوَحْيِن اأَلوَّ

َلْيِن، َوَصِعْدُت ِإَلى اْلَجَبِل 3. ِفي التَّاُبوتِ  َفَصَنْعُت تَاُبوتًا ِمْن َخَشِب السَّْنِط، َوَنَحتُّب َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اأَلوَّ
" . َوالمَّْوَحاِن ِفي َيِدي

(. 4)كتنفيذ ىذا فى آية . ىذا كعد اهلل بأف يكتب بنفسو الكصايا مرة أخرل
 

َفَكَتَب َعَمى المَّْوَحْيِن ِمْثَل اْلِكتَاَبِة اأُلوَلى، اْلَكِمَماِت اْلَعَشَر الَِّتي َكمََّمُكْم ِبَها الرَّبُّب ِفي اْلَجَبِل ِمْن 4 (:- "4)آية 
 ".َوَسِط النَّاِر ِفي َيْوِم ا ْجِتَماِع، َوَأْعَطاِنَي الرَّبُّب ِإيَّاَها

(  38:7عأ)كممة اإلجتماع ىنا ُترجمت باليكنانية إكميسيا أل الكنيسة أك اإلجتماع 
 

ُثمَّ اْنَصَرْفُت َوَنَزْلُت ِمَن اْلَجَبِل َوَوَ ْعُت المَّْوَحْيِن ِفي التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُت، َفَكاَنا ُهَناَك 5 "(:-10-5) األيات
. ُهَناَك َماَت َهاُروُن، َوُهَناَك ُدِفنَ . َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل اْرَتَحُموا ِمْن آَباِر َبِني َيْعَقاَن ِإَلى ُموِسيرَ 6. َكَما َأَمَرِنَي الرَّبُّب 

 .ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُموا ِإَلى اْلِجْدُجوِد َوِمَن اْلِجْدُجوِد ِإَلى ُيْطَباَت، َأْرِض َأْنَهاِر َماءٍ 7. َفَكَهَن أَِلَعازَاُر اْبُنُه ِعَوً ا َعْنهُ 
، َوِلَكْي َيِقُفوا َأَماَم الرَّبٍّ ِلَيْخِدُموُا َوُيَباِرُكوا 8 ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْفَرَز الرَّبُّب ِسْبَط َ ِوي ِلَيْحِمُموا تَاُبوَت َعْهِد الرَّبٍّ

الرَّبُّب ُهَو َنِصيُبُه َكَما َكمََّمُه الرَّبُّب . أَلْجِل ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَع ِإْخَوِتهِ 9. ِباْسِمِه ِإَلى هَذا اْلَيْومِ 
َوَسِمَع الرَّبُّب ِلي ِتْمَك اْلَمرََّة َأْيً ا، َوَلْم . َوَأَنا َمَكْثُت ِفي اْلَجَبِل َكاأَليَّاِم اأُلوَلى، َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَمةً »10 .ِإلُهكَ 

 ".َيَشِإ الرَّبُّب َأْن ُيْهِمَككَ 
آيات دخيمة ال عبلقة ليا بالمكضكع  (9-6)كأف اآليات ، 10 ُمتصمة بآية5كثير مف الُمفسريف يقكلكف أف آية 

 ككذلؾ الحظ 10،5األصمى كالحقيقة أنيا فعبلن يصعب الربط بينيا كبيف التسمسؿ الكاضح ما بيف األيات 
الُمفسركف أف ُلغة التخاطب ىنا أصبحت بضمير الغائب فمكسى قبؿ ذلؾ كاف يكمميـ بضمير المخاطب فمثبلن 

كلكننا نجد فى األيات .." إرتحمنا / صعدنا " أك بضمير الجماعة مثؿ قكلو ..." صعدتـ/ إرتحمتـ" يقكؿ 
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لذلؾ فسَّر الُمفسريف . كعف الكل يقكؿ الرب ىك نصيبو/ ىناؾ مات ىاركف/  ضمير الغائب إرتحمكا 9،8،7،6
. حؿ ىذه الُمعضمة بأف شخصان غير مكسى كتب ىذه األيات كأدخميا ىنا فى كقت متأخر

كلكف إذا فيمنا أف ىذا يصعب جدان فما الداعى أف يزيد أحد ىذه األيات كمف كاف سيسمح لُو بيذا كما مصمحتو 
فعمينا أف ُنفسر كجكد ىذه األيات بأف مكسى كتبيا بركح النبكة عف الكنيسة كعف عمؿ المسيح الكفارل . فى ذلؾ

كلنتتبع األيات 
 

ُثمَّ اْنَصَرْفُت َوَنَزْلُت ِمَن اْلَجَبِل َوَوَ ْعُت المَّْوَحْيِن ِفي التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُت، َفَكاَنا ُهَناَك َكَما َأَمَرِنَي 5(:- "5)آية 
 ".الرَّبُّب 

اآلف ىى شيادة دائمة عمى . ككضع المكحيف فى تابكت. سبؽ مكسى ككسر المكحيف إعبلنان عف فساد اإلنساف
إستحقاؽ اإلنساف لممكت بسبب الكسر الدائـ لمكصية  

 
َفَكَهَن . ُهَناَك َماَت َهاُروُن، َوُهَناَك ُدِفنَ . َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل اْرَتَحُموا ِمْن آَباِر َبِني َيْعَقاَن ِإَلى ُموِسيرَ 6(:- "6)آية 

 ".أَِلَعازَاُر اْبُنُه ِعَوً ا َعْنهُ 
كمعناىا لغكيان )إلى مكسير أك مسيركت  (لغكيان تعنى إعكجاج )نجد ىنا بنك إسرائيؿ يرتحمكف مف آبار بنى يعقاف 

بئر )ككأف شعب اهلل حيف كسر الكصية بدأ إعكجاجو يزداد كيبتعد تدريجيان عف اهلل  (رباط أك رباطات بالجمع
كقميبلن قميبلن يرتبط بعدك الخير أك يربطو عدك الخير كيستعبده حتى أصبح ببل رجاء فى أف يعكد  (الماء الحقيقى

 (صمب المسيح رئيس كينتنا الحقيقى)كلكف بركح النبكة يذكر مكسى ىنا مكت ىاركف رئيس الكينة . كيتحرر
فمكت المسيح كقيامتو قطَُّعكا كؿ رباطاتنا مع إبميس  (ربما يشير ىذا لقيامة المسيح)كقياـ لعازر عكضان عنو 

 ، كيشير ىذا إلستمرارية شفاعة المسيح الكفارية عنَّا لؤلبد فيك رئيس كينتنا كأعطانا المسيح الحرية الكاممة منو
. الحقيقى

 
 " .ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُموا ِإَلى اْلِجْدُجوِد َوِمَن اْلِجْدُجوِد ِإَلى ُيْطَباَت، َأْرِض َأْنَهاِر َماءٍ 7 (:- "7)آية 

بمعنى جبؿ الجيش فالكنيسة بعد المسيح صارت بإلتصاقيا بو كبجيادىا =  من هناك إرتحموا إلى الجدجود
كنيسة ينسكب عمييا الركح القدس =  يطبات أرض أنهار وماء إلى... ُمرىبة كجيش بألكية

 
، َوِلَكْي َيِقُفوا َأَماَم الرَّبٍّ ِلَيْخِدُموُا 8 (:- "8)آية  ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْفَرَز الرَّبُّب ِسْبَط َ ِوي ِلَيْحِمُموا تَاُبوَت َعْهِد الرَّبٍّ

 ".َوُيَباِرُكوا ِباْسِمِه ِإَلى هَذا اْلَيْومِ 
كسبط الكل ىنا ىك رمز . بعد أف رأل مكسى الكنيسة رأل الخدمة الكينكتية فى الكنيسة=  أفرز الرب سبط  وى
لمكينكت المسيحى 
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 " .الرَّبُّب ُهَو َنِصيُبُه َكَما َكمََّمُه الرَّبُّب ِإلُهكَ . أَلْجِل ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَع ِإْخَوِتهِ 9 (:- "9)آية 
 

ىؤالء الكينة ُمكرَّسيف بالكامؿ لخدمة كنيسة المسيح 
 

َوَسِمَع الرَّبُّب ِلي ِتْمَك اْلَمرََّة . َوَأَنا َمَكْثُت ِفي اْلَجَبِل َكاأَليَّاِم اأُلوَلى، َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَمةً »10 (:- "10)آية 
 ".َأْيً ا، َوَلْم َيَشِإ الرَّبُّب َأْن ُيْهِمَككَ 

فى ىذا التسمسؿ نجد مكسى ال ييتـ .... شفاعة مكسى ىنا رمز لشفاعة المسيح الكفارية الدائمة عف كنيستو
كتثير ىذه األيات أيضان تساؤالت مف ناحية التسمسؿ . بالتسمسؿ التاريخى بؿ عينو عمى عمؿ المسيح بركح البنكة

. التاريخى ألف سفر العدد ذكر مسيركت قبؿ بنى يعقاف كنقكؿ ردان عمى ىذا
قمنا أف مكسى إىتـ ىنا بالناحية النبكية كليس بالناحية التاريخية التى ييتـ بيا فى سفر الخركج كسفر العدد  - أ

. المذاف ذكرت فييما رحمة الخركج بمحطاتيا
 معظـ ىذه المناطؽ مجاكرة لبعضيا كقد يككف أف بعض األسباط يرسكا فى محطة كباقى األسباط فى  - ب

كقد يككف كما ذكرنا سابقان أف الشعب إستقر فى قادش برنيع بعد حادثة الجكاسيس . محطة أخرل تجاكرىا
فقد . فترة طكيمة ككانكا فى بعض األحياف ينتقمكف إلى ىنا أك ىناؾ كيعكدكا لمركزىـ فى قادش برنيع

 ينتقمكف مرة مف بنى يعقاف إلى مسيركت كمرة مف مسيركت إلى بنى يعقاف 
كفى الخط العاـ لمرحمة إىتـ مكسى بتسجيميا حتى تككف عدد المحطات مف مصر إلى أرض  -ٔ

. عدد األجياؿ مف إبراىيـ إلى المسيح بحسب ما ذكر إنجيؿ متى= الميعاد 
 .كفى تسمسؿ سفر التثنية إىتـ بالخط النبكل إلظيار عمؿ المسيح الكفارل -ٕ

قد يككف مكسى أطمؽ أسماء ُمتغيرة عمى المناطؽ الُمختمفة بمعنى أف آبار يعقاف كانت المنطقة نفسيا -  ج
. كنجد فييا أماكف منيا أبار بنى يعقاف كمسيركت كمرة ينتقمكف مف ىنا إلى ىناؾ أك العكس

الميـ أف مكسى فى نياية حياتو حيف رأل عمؿ المسيح لـ ييتـ بيذا التسمسؿ الزمنى بؿ إىتـ بعمؿ -   د
.  المسيح الخبلصى

 
ُقِم اْذَهْب ِلالْرِتَحاِل َأَماَم الشَّْعِب، َفَيْدُخُموا َوَيْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي َحَمْفُت : ُثمَّ َقاَل ِلَي الرَّبُّب 11 (:- "11)آية 

 ".آلَباِئِهْم َأْن ُأْعِطَيُهمْ 

ما أعظـ مراحـ الرب فيك ألجؿ كعده لآلباء سامحيـ كرحميـ بالرغـ مف خيانتيـ 
 

َفاآلَن َيا ِإْسرَاِئيُل، َماَذا َيْطُمُب ِمْنَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإ َّ َأْن َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك ِلَتْسُمَك ِفي ُكلٍّ »12 "(:-13-12) األيات
َوَتْحَفَظ َوَصاَيا الرَّبٍّ َوَفرَاِئَ ُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك 13ُطُرِقِه، َوُتِحبَُّه، َوَتْعُبَد الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلٍّ َقْمِبَك َوِمْن ُكلٍّ َنْفِسَك، 

" . ِبَها اْلَيْوَم ِلَخْيِركَ 
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. حقان فنيره ىيف! فاهلل ال يطمب سكل الطاعة ، بعد كؿ ما رأيت يا إسرائيؿ مف أعماؿ اهلل
 

 ".ُهَوَذا ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَواِت َواأَلْرُض َوُكلُّب َما ِفيَها14 (:- "14)آية 
كالمعنى اهلل ال يطمب لنفسو شيئان منا بؿ ىك يطمب ما يجعمنا . تعبير عف إتساع سمطاف اهلل=  سماء السموات

. اهلل لف يزداد شيئان بقداستى كلف يقؿ شيئان بنجاستى. نحيا فى فرح أما ىك فمو سماء السمكات
 

َولِكنَّ الرَّبَّ ِإنََّما اْلَتَصَي ِبآَباِئَك ِلُيِحبَُّهْم، َفاْختَاَر ِمْن َبْعِدِهْم َنْسَمُهُم الَِّذي ُهَو َأْنُتْم َفْوَي َجِميِع 15 (:- "15)آية 
 ". الشُّبُعوِب َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 

أل إتخذىـ لُو خاصة كأحبيـ =  التصي ب بائك
 

" .َفاْخِتُنوا ُ ْرَلَة ُقُموِبُكْم، َوَ  ُتَصمٍُّبوا ِرَقاَبُكْم َبْعدُ 16 (:- "16)آية 
ىـ عف باقى زفكاف ُيميِّ  (10:17تؾ)كاف الختاف عبلمة عيد مقدس بيف اهلل كشعبو =  إختنوا  رلة قموبكم
 كاآلف مطمكب أيضان ختاف القمب أل نزع كؿ حب غريب ككؿ خطية ككؿ شيكة ميتة مف القمب. الشعكب األخرل

( 7:4عب)ىذه تساكل ال تقسكا قمكبكـ =  تصمبوا أرقابكم بعد  ( 29-25:2رك) ىذا عبلمة حبنا هلل ،
 

أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُهَو ِإلُه اآلِلَهِة َوَربُّب اأَلْرَباِب، اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَجبَّاُر اْلَمِهيُب الَِّذي َ  17 "(:-19-17) األيات
اِنُع َحيَّ اْلَيِتيِم َواأَلْرَمَمِة، َواْلُمِحبُّب اْلَ ِريَب ِلُيْعِطَيُه َطَعاًما َوِلَباًسا18. َيْ ُخُذ ِباْلُوُجوِا َوَ  َيْقَبُل َرْشَوةً  َفَ ِحبُّبوا 19 .الصَّ

 " .اْلَ ِريَب أَلنَُّكْم ُكْنُتْم ُ َرَباَء ِفي َأْرِض ِمْصرَ 
( 17آية)اهلل العادؿ ينصؼ مف ال ييتـ بيـ المجتمع فيك ال يأخذ بالكجكه 

 
ُهَو َفْخُرَك، َوُهَو ِإلُهَك 21. ِإيَّاُا َتْعُبُد، َوِبِه َتْمَتِصُي، َوِباْسِمِه َتْحِموُ . الرَّبَّ ِإلَهَك َتتَِّقي20 "(:-21-20) األيات

 . الَِّذي َصَنَع َمَعَك ِتْمَك اْلَعَظاِئَم َواْلَمَخاِوَو الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناكَ 

. يشرؼ كؿ إنساف أف ينتسب هلل كيككف لو عبدان فمنمجده كنتحدث بعظمتو=  فخرك
 

 ".َسْبِعيَن َنْفًسا َنَزَل آَباُؤَك ِإَلى ِمْصَر، َواآلَن َقْد َجَعَمَك الرَّبُّب ِإلُهَك َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرةِ 22 (:- "22)آية 
. نفسا75بعد أف كانكا  ( مميكف نفس3حكالى )أىـ مظاىر بركة اهلل لمشعب أنيـ صاركا كنجـك السماء 



 (األصحاح الحادى عشر )سفر التثىية 

 

 
47 

 عودة لمجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
 ". َفَ ْحِبِب الرَّبَّ ِإلَهَك َواْحَفْظ ُحُقوَقُه َوَفرَاِئَ ُه َوَأْحَكاَمُه َوَوَصاَياُا ُكلَّ اأَليَّامِ »1(:- "1)آية 

( 23،21:14يك)ىذه تساكل مف يحبنى يحفظ كصايال 
 

َواْعَمُموا اْلَيْوَم َأنٍّي َلْسُت ُأِريُد َبِنيُكُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا َوَ  رََأْوا تَْ ِديَب الرَّبٍّ ِإلِهُكْم، َعَظَمَتُه َوَيَدُا 2 (:- "2)آية 
" الشَِّديَدَة َوِذرَاَعُه الرَِّفيَعةَ 

فى الترجمات األخرل لست أقصد بكبلمى بنيكـ الذيف لـ يركا أعمالى سكاء المعجزات أك  = لست أريد بنيكم
فمف يعرؼ أكثر يداف أكثر كلكف عممكا بنيكـ ليعرفكا  . ديبأالت
 

َوالَِّتي َعِمَمَها 4َوآَياِتِه َوَصَناِئَعُه الَِّتي َعِمَمَها ِفي ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َمِمِك ِمْصَر َوِبُكلٍّ َأْرِ ِه، 3 "(:-8-3) األيات
ِبَجْيِش ِمْصَر ِبَخْيِمِهْم َوَمرَاِكِبِهْم، َحْيُث َأَطاَو ِمَياَا َبْحِر ُسوٍو َعَمى ُوُجوِهِهْم ِحيَن َسَعْوا َورَاَءُكْم، َفَ َباَدُهُم الرَّبُّب 

يَِّة َحتَّى ِجْئُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن، 5ِإَلى هَذا اْلَيْوِم،  َوالَِّتي َعِمَمَها ِبَداثَاَن َوَأِبيرَاَم اْبَنْي 6َوالَِّتي َعِمَمَها َلُكْم ِفي اْلَبرٍّ
أَِليآَب اْبِن رَُأوَبْيَن المََّذْيِن َفَتَحِت اأَلْرُض َفاَها َواْبَتَمَعْتُهَما َمَع ُبُيوِتِهَما َوِخَياِمِهَما َوُكلٍّ اْلَمْوُجوَداِت التَّاِبَعِة َلُهَما ِفي 

َفاْحَفُظوا ُكلَّ اْلَوَصاَيا »8 .أَلنَّ َأْعُيَنُكْم ِهَي الَِّتي َأْبَصَرْت ُكلَّ َصَناِئِع الرَّبٍّ اْلَعِظيَمِة الَِّتي َعِمَمَها7. َوْسِط ُكلٍّ ِإْسرَاِئيلَ 
 "الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلَكْي َتَتَشدَُّدوا َوَتْدُخُموا َوَتْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمُكوَها، 

 
َوِلَكْي ُتِطيُموا اأَليَّاَم َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َأْقَسَم الرَّبُّب آلَباِئُكْم َأْن ُيْعِطَيَها َلُهْم َوِلَنْسِمِهْم، َأْرٌض َتِفيُض 9 (:- "9)آية 

 ".َلَبًنا َوَعَسالً 
إذان إستقرارىـ كسبلميـ مشركطان بسمككيـ فى كصاياه 

 

أَلنَّ اأَلْرَض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِمَكَها َلْيَسْت ِمْثَل َأْرِض ِمْصَر الَِّتي َخَرْجَت 10 "(:-12-10) األيات
َبْل اأَلْرُض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها ِلَكْي 11. ِمْنَها، َحْيُث ُكْنَت َتْزَرُع َزْرَعَك َوَتْسِقيِه ِبِرْجِمَك َكُبْستَاِن ُبُقول

َعْيَنا الرَّبٍّ . َأْرٌض َيْعَتِني ِبَها الرَّبُّب ِإلُهكَ 12. ِمْن َمَطِر السََّماِء َتْشَرُب َماءً . َتْمَتِمُكوَها، ِهَي َأْرُض ِجَبال َوِبَقاعٍ 
ِل السََّنِة ِإَلى آِخرَِها  ".ِإلِهَك َعَمْيَها َداِئًما ِمْن َأوَّ

يعقد مكسى ىنا مقارنة بيف أرض مصر كأرض كنعاف فمع أف أرض مصر تربتيا جيدة كغنية كشبييا الكتاب 
 كىذه قد تعنى أنو يتعب فى شؽ تسقيه برجمك. إال أف الفبلح فى مصر يبذؿ جيدان كبيران  (10:13تؾ )بجنة اهلل 

إذان ىك يزرع بمجيكده … القنكات أك دفع اآلالت التى تأتى بالماء مف القنكات إلى األراضى أك يسير حامبلن الماء
أما أرض كنعاف فيى تركل باألمطار كفييا الفبلح ينظر لمسماء منتظران عطية اهلل دكف مجيكد منو . أل برجمو
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ىذه األيات مكجية لكؿ مف . كالرب يعتنى بيا كيعطى المطر كلكف ىناؾ شركط ىى حفظ الكصايا. فى ذلؾ
يظف أف مصدر رزقو كخيراتو فى يده كبمجيكده فبل ييتـ أف يرضى اهلل كال يحفظ كصاياه فاهلل يريد أف يقكؿ ىنا 

أنو ىك مصدر خيراتنا كحتى تظؿ البركات تأتى عمينا، عمينا أف نحفظ كصاياه  
 

َفِإَذا َسِمْعُتْم ِلَوَصاَياَي الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلُتِحبُّبوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَتْعُبُدوُا ِمْن ُكلٍّ »13 "(:-16-13) األيات
رَ : ُأْعِطي َمَطَر َأْرِ ُكْم ِفي ِحيِنهِ 14ُقُموِبُكْم َوِمْن ُكلٍّ َأْنُفِسُكْم،  . َفَتْجَمُع ِحْنَطَتَك َوَخْمَرَك َوَزْيَتكَ . اْلُمَبكٍَّر َواْلُمتََ خٍّ

َفاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتْنَ ِوَي ُقُموُبُكْم َفَتِزيُ وا َوَتْعُبُدوا آِلَهًة 16. َوُأْعِطي ِلَبَهاِئِمَك ُعْشًبا ِفي َحْقِمَك َفتَْ ُكُل َأْنَت َوَتْشَبعُ 15
" ُأْخَرى َوَتْسُجُدوا َلَها،

.  كىك يعد التربة لمزرع. فتتفتح البذكر يأتى فى الخريؼ كيصحب بذر البذار أك يمييا = المطر المبكر
.  كيساعد عمى نضج المحصكؿ يأتى فى الربيع قبؿ الحصاد بقميؿ كفى أثنائو كىك يقكل النباتوالمطر المت خر 

كىذه اآلية ُتشير لمعطايا الركحية فالمطر يشير لمركح القدس . ككبل النكعيف الـز لنمك النبات كاهلل يعطيو ليـ
 فيو حنطة أل نتمتع بالشبع الركحى كخمر أل باألفراح الركحية  ،الذل يحكؿ قمكبنا القفر إلى فردكس مثمر

كاذا فيمنا اف المطر يشير لمركح القدس فيككف المبكر اشارة لعمؿ  .(المسحة الممككية كسمطاف ركحى)كالزيت 
 عمي صكرة  كيصير المؤمفنضجيمانو ،كالمتاخر يشير لعمؿ الركح بعد ذلؾ حتي مإالركح في المعمد في بداية 
. المسيح كيظؿ ثابتا فيو 

 
َفَيْحَمى َ َ ُب الرَّبٍّ َعَمْيُكْم، َوُيْ ِمُي السََّماَء َفاَل َيُكوُن َمَطٌر، َوَ  ُتْعِطي اأَلْرُض َ مََّتَها، 17 (:- "17)آية 

 " .َفَتِبيُدوَن َسِريًعا َعِن اأَلْرِض اْلَجيٍَّدِة الَِّتي ُيْعِطيُكُم الرَّبُّب 

 مف القحط كالمجاعات كاألعداء كاليرب مف الضيقات   =فتبيدون سريعاً 
 

َفَ ُعوا َكِمَماِتي هِذِا َعَمى ُقُموِبُكْم َوُنُفوِسُكْم، َواْرُبُطوَها َعاَلَمًة َعَمى َأْيِديُكْم، َوْلَتُكْن »18 "(:-23-18) األيات
َوَعمٍُّموَها َأْوَ َدُكْم، ُمَتَكمٍِّميَن ِبَها ِحيَن َتْجِمُسوَن ِفي ُبُيوِتُكْم، َوِحيَن َتْمُشوَن ِفي الطَِّريِي، 19َعَصاِئَب َبْيَن ُعُيوِنُكْم، 

ِلَكْي َتْكُثَر َأيَّاُمَك َوَأيَّاُم َأْوَ ِدَك 21َواْكُتْبَها َعَمى َقَواِئِم َأْبَواِب َبْيِتَك َوَعَمى َأْبَواِبَك، 20. َوِحيَن َتَناُموَن، َوِحيَن َتُقوُمونَ 
أَلنَُّه ِإَذا َحِفْظُتْم َجِميَع 22. َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َأْقَسَم الرَّبُّب آلَباِئَك َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها، َكَ يَّاِم السََّماِء َعَمى اأَلْرضِ 

َيْطُرُد 23هِذِا اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها ِلَتْعَمُموَها، ِلُتِحبُّبوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَتْسُمُكوا ِفي َجِميِع ُطُرِقِه َوَتْمَتِصُقوا ِبِه، 
" .الرَّبُّب َجِميَع هُؤَ ِء الشُّبُعوِب ِمْن َأَماِمُكْم، َفَتِرُثوَن ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنُكمْ 

 تككف أياميـ  األرض مادامت السماء عمى"… اآلية فى ترجمات أخرل جاءت  =ك يام السماء عمى األرض
تحمؿ اآلية أيضان معنى أنيـ يحيكف بطريقة لكف أل يككنكا فى خير دائمان ك . "طكيمة كأجياليـ ال حصر ليا

" لذلؾ نصمى " = طأطأ السمكات كنزؿ " ، كىذا ما عممو المسيح ، إذ  سمائية كشركة مع اهلل كأنيـ فى السماء
  " كما فى السماء كذلؾ عمى األرض 
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تذكركنيا دائمان كتنفذكنيا  = عالمة عمى أيديكم وعصائب بين عيونكم
 

يَِّة َوُلْبَنانَ . ُكلُّب َمَكاٍن َتُدوُسُه ُبُطوُن َأْقَداِمُكْم َيُكوُن َلُكمْ 24 (:- "24)آية  ِمَن النَّْهِر، َنْهِر اْلُفرَاِت، ِإَلى . ِمَن اْلَبرٍّ
" .اْلَبْحِر اْلَ ْرِبيٍّ َيُكوُن ُتْخُمُكمْ 

من أل مف األراضى التى صرحت لكـ أف تأخذكىا لذلؾ حدَّد اهلل ليـ الحدكد =  كل مكان تدوسه بطون أقدامكم
 البحر ال ربى = البحر المتكسطالبرية ولبنان ومن نهر الفرات حتى 

 
اَلرَّبُّب ِإلُهُكْم َيْجَعُل َخْشَيَتُكْم َوُرْعَبُكْم َعَمى ُكلٍّ اأَلْرِض الَِّتي . َ  َيِقُو ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهُكمْ 25 "(:-29-25) األيات

اْلَبَرَكُة ِإَذا َسِمْعُتْم ِلَوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهُكُم 27: َأَنا َواِ ٌع َأَماَمُكُم اْلَيْوَم َبَرَكًة َوَلْعَنةً . ُاْنُظرْ »26 .َتُدوُسوَنَها َكَما َكمََّمُكمْ 
َوالمَّْعَنُة ِإَذا َلْم َتْسَمُعوا ِلَوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهُكْم، َوُزْ ُتْم َعِن الطَِّريِي الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم 28. الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْومَ 

َذا َجاَء ِبَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلِكْي 29. ِبَها اْلَيْوَم ِلَتْذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرُفوَها َواِ 
يَم، َوالمَّْعَنَة َعَمى َجَبِل ِعيَبالَ  " .َتْمَتِمَكَها، َفاْجَعِل اْلَبَرَكَة َعَمى َجَبِل ِجِرزٍّ

متى دخمكا األرض كاف عمييـ أف يقفكا عمى جبؿ جرزيـ كعمى جبؿ عيباؿ فى نظاـ محدد كينطقكا ببركات 
كجبؿ جرزيـ ىك الجبؿ الذل . محددة لمف يسمؾ فى طريؽ الرب كبمعنات محددة لمف يحيد عف كصايا الرب

كجبؿ جرزيـ جبؿ  (جرزيـ معناىا مشتؽ مف رجاؿ الحصاد)كانكا ينظركف إليو كىـ يرددكف كممات البركة 
سمو مشتؽ مف الصخكر البيضاء التى تمؤله. خصب كالجبميف متقابميف كما أف ، أما جبؿ عيباؿ فيك جبؿ بكر كا 

فاهلل ال يترؾ كسيمة لطبع ىذه الحقيقة فى . البركة تقابؿ المعنة، البركة لمف ُيطيع يقابميا المعنة لمف ال ُيطيع
كىك  (نابمس حاليان )كجبؿ جرزيـ يقع جنكب الكادل الذل تقع فيو مدينة شكيـ . كلقد نفذ يشكع ىذا. أذىاف البشر

أما جبؿ عيباؿ فيقع شماؿ . كعميو بنكا مذبحيـ (12:4يك)الجبؿ الذل قدَّسو السامريكف ككاف بقرية بئر يعقكب 
. كالجببلف متقارباف حتى أف الذل يقؼ عند سفح أحدىما يسمع الذل ينادل عند سفح الجبؿ اآلخر. كادل شكيـ

فسفر يشكع نرل فيو أمانة اهلل كعطاياه ليـ كفى . ككتطبيؽ عمى مكضكع البركة كالمعنة نجد سفر يشكع كالقضاة
لذلؾ نجدىـ فى سفر يشكع يمتمككف . سفر القضاة نرل الضربات التى لحقت بيـ نتيجة عدـ أمانتيـ كخطاياىـ

 (لعنة )كفى سفر القضاة نجدىـ ُيستعبدكف لمشعكب الكثنية كيذلكنيـ  (بركة )األرض 
 

، َورَاَء َطِريِي ُ ُروِب الشَّْمِس ِفي َأْرِض اْلَكْنَعاِنيٍّيَن السَّاِكِنيَن ِفي 30 (:- "30)آية  َأَما ُهَما ِفي َعْبِر اأُلْرُدنٍّ
 " اْلَعَرَبِة، ُمَقاِبَل اْلِجْمَجاِل، ِبَجاِنِب َبمُّبوَطاِت ُموَرَة؟

كالشمس تختفى . أل ناحية الغرب = وراء طريي  روب الشمس. ُيحدد ليـ الكصؼ الجغرافى الدقيؽ لمجبميف
 .ىذا ليذكرىـ بكعده ألبييـ إبراىيـ فيتشجعكا = بجانب بموطات مورة. كراء الجبميف عند الغركب
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َتْمَتِمُكوَنَها . أَلنَُّكْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِلَتْدُخُموا َوَتْمَتِمُكوا اأَلْرَض الَِّتي الرَّبُّب ِإلُهُكْم ُيْعِطيُكمْ 31 "(:-32-31) األيات
".َفاْحَفُظوا َجِميَع اْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتي َأَنا َواِ ٌع َأَماَمُكُم اْلَيْوَم ِلَتْعَمُموَها32. َوَتْسُكُنوَنَها
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثانى عشر

 
هِذِا ِهَي اْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َتْحَفُظوَن ِلَتْعَمُموَها ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّب ِإلُه آَباِئَك »1 (:- "1)آية 

" : ِلَتْمَتِمَكَهاا ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي َتْحَيْوَن َعَمى اأَلْرضِ 
حتى ال يظنكا أف الفرائض الطقسية كاألحكاـ القانكنية الُمتعمقة بالقضاء كانت لكقت الشدة كالعبكدية كالتكىاف فى 

بؿ ىى لكقت الراحة كالسبلـ أيضان  . البرية فقط
 

ُتْخِرُبوَن َجِميَع اأَلَماِكِن َحْيُث َعَبَدِت اأُلَمُم الَِّتي َتِرُثوَنَها آِلَهَتَها َعَمى اْلِجَباِل الشَّاِمَخِة، َوَعَمى 2 (:- "2)آية 
" .التٍّاَلِل، َوَتْحَت ُكلٍّ َشَجَرٍة َخْ رَاءَ 

كانت الشعكب الكثنية تعبد آليتيا عمى قمـ الجباؿ الشامخة كالتبلؿ كتحت األشجار، ىناؾ كانت تصنع مذابح 
كاهلل يأمرىـ بيدـ كؿ المذابح الكثنية حتى ال ينبيركا بيا . آلليتيا كتقيـ أنصاب كسكارل كمارسكا الفحشاء ىناؾ

فاهلل كعد بيا األباء  = ترثونها. كتخدعيـ فيعبدكا األكثاف
 

َوَتْهِدُموَن َمَذاِبَحُهْم، َوُتَكسٍُّروَن َأْنَصاَبُهْم، َوُتْحِرُقوَن َسَواِرَيُهْم ِبالنَّاِر، َوُتَقطٍُّعوَن َتَماِثيَل آِلَهِتِهْم، 3 (:- "3)آية 
 ".َوَتْمُحوَن اْسَمُهْم ِمْن ذِلَك اْلَمَكانِ 

 
" .َ  َتْفَعُموا هَكَذا ِلمرَّبٍّ ِإلِهُكمْ 4 (:- "4)آية 

الخ كال تعبدكا الرب فى كؿ مكاف بؿ فى مكاف كاحد … أل ال تقيمكا مثؿ ىذه العبادات هلل كال تقيمكا تماثيؿ
. كال تحاكلكا تقميد الغير بدعكل التطكير (5كىذا يتضح مف آية)
 

َلى 5 (:- "5)آية  َبِل اْلَمَكاُن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهُكْم ِمْن َجِميِع َأْسَباِطُكْم ِلَيَ َع اْسَمُه ِفيِه، ُسْكَناُا َتْطُمُبوَن َواِ 
" ُهَناَك تَْ ُتوَن،

األرض التى إستخدمت قببلن لمدنس ىى بعينيا تتقدس لتحسب مكضع سكنى اهلل كالتقديس كاف بدـ الذبائح، كىذا 
كاهلل قصد أف يختار المكاف بنفسو كال يترؾ ليـ الحرية فى اإلختيار حتى . ما حدث ألجسادنا بدـ ذبيحة المسيح

كلـ ُيعمف الرب إسـ المكاف مف قبؿ حتى ال تتطاحف األسباط . ال يككف ذلؾ سبب تنافس كتباغض بيف األسباط
. كاهلل كاف يختار مكاف خيمة اإلجتماع ثـ إختار بعد ذلؾ المكاف الذل ُيقاـ فيو ىيكؿ سميماف. عمى إمتبلكو

:- كحكمة اهلل فى إختيار مكاف كاحد لعبادتو الجميكرية كمذبح كاحد لتقديـ الذبائح عميو
يربط الشعب بإلييـ الكاحد كيجنبيـ خطر اإلعتقاد بتعدد اآللية  -ٔ
 .حتى ال يشترككا مع الشعكب الكثنية فى تقديـ ذبائح آلليتيا -ٕ
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تذكرىـ أنيـ شعب كاحد ليـ إيماف كاحد كمرتبطيف معان برباط الركح كالمحبة، فيـ يأتكف لو مف كؿ مكاف  -ٖ
كحينما يجتمعكف كيصمكف كيسبحكف يتـ  (كأنو مكسـ حج)فى أعيادىـ الكبيرة كالفصح لتقديـ ذبائحيـ 

 .تصحيح مفاىيميـ العقيدية فبل تتمكث عقيدتيـ
يشير ىذا المكاف الكاحد الذل يختاره اهلل أف ىناؾ مسيح كاحد كذبيحتو كاحدة غير متكررة فيك المذبح  -ٗ

كككف أف اهلل .  عند اهلل اآلب اإلنساف يسكع المسيح كفارلكنحف ليس لنا سكل شفيع كاحد. كىك الذبيحة
كحيف . ىك الذل يختار المكاف فيذا إشارة إلختيار اآلب لممخمص كالفادل فيك ليس إختيار بشرل

فيما بعد عف ييكذا عممكا ألنفسيـ بمشكرة يربعاـ بف نباط الممؾ  (العشرة أسباط)إنفصمت مممكة إسرائيؿ 
 .ىيكؿ خاص كحدث ما سبؽ التحذير منو فسرعاف ما إنحدرت المممكة الشمالية إلى العبادة الكثنية

المكاف الذل إختاره اهلل بعد ذلؾ ىك المكاف الذل صمب الييكد فيو المسيح ، فكانت ىذه الذبائح التى  -٘
 .يقدمكنيا رمزا لممسيح 

 
ُمْحَرَقاِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم َوَرَفاِئَع َأْيِديُكْم َوُنُذوَرُكْم َوَنَواِفَمُكْم َوَأْبَكاَر َبَقِرُكْم : َوُتَقدٍُّموَن ِإَلى ُهَناكَ 6 (:- "6)آية 

" َوَ َنِمُكْم، 
 (جزء مف ذبيحة السبلمة)الرفائع ىى الجزء الذل يرفع لغرض مقدس  = رفائع أيديكم

 
َوتَْ ُكُموَن ُهَناَك َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهُكْم، َوَتْفَرُحوَن ِبُكلٍّ َما َتْمَتدُّب ِإَلْيِه َأْيِديُكْم َأْنُتْم َوُبُيوُتُكْم َكَما َباَرَكُكُم الرَّبُّب 7 (:- "7)آية 
" .ِإلُهُكمْ 

كالحظ أنو خبلؿ الذبيحة تقبؿ تقدمات كنذكر كعطايا الشعب  . ىى شركة خبلليا نفرح
 

. َ  َتْعَمُموا َحَسَب ُكلٍّ َما َنْحُن َعاِمُموَن ُهَنا اْلَيْوَم، َأْي ُكلُّب ِإْنَساٍن َمْهَما َصَمَح ِفي َعْيَنْيهِ »8 "(:-11-8) األيات
َفَمَتى َعَبْرُتُم اأُلْرُدنَّ َوَسَكْنُتُم 10. أَلنَُّكْم َلْم َتْدُخُموا َحتَّى اآلَن ِإَلى اْلَمَقرٍّ َوالنَِّصيِب المََّذْيِن ُيْعِطيُكُم الرَّبُّب ِإلُهُكمْ 9

َفاْلَمَكاُن 11اأَلْرَض الَِّتي َيْقِسُمَها َلُكُم الرَّبُّب ِإلُهُكْم، َوَأرَاَحُكْم ِمْن َجِميِع َأْعَداِئُكُم الَِّذيَن َحَواَلْيُكْم َوَسَكْنُتْم آِمِنيَن، 
ُمْحَرَقاِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم : الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهُكْم ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه، َتْحِمُموَن ِإَلْيِه ُكلَّ َما َأَنا ُأوِصيُكْم ِبهِ 

" .َوَرَفاِئَع َأْيِديُكْم َوُكلَّ ِخَياِر ُنُذوِرُكُم الَِّتي َتْنُذُروَنَها ِلمرَّبٍّ 
أل فى البرية ألنيـ مع تنقميـ كاف المذبح كؿ يـك يقاـ فى مكاف مختمؼ أل يقيمكف المذبح أينما حمكا =  هنا

كليس فى مكاف كاحد فقط كما سيككف فى أرض الميعاد  
 

َماُؤُكْم، َوالالَِّويُّب الَِّذي ِفي َأْبَواِبُكْم 12 (:- "12)آية  َوَتْفَرُحوَن َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهُكْم َأْنُتْم َوَبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم َوَعِبيُدُكْم َواِ 
" .أَلنَُّه َلْيَس َلُه ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَعُكمْ 

. الفرح شركة بيف الجميع حتى مع العبيد كالبلكييف الذيف ليس ليـ نصيب
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َبْل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب 14. ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتْصِعَد ُمْحَرَقاِتَك ِفي ُكلٍّ َمَكاٍن َترَااُ »13 "(:-14-13) األيات

 " .ُهَناَك ُتْصِعُد ُمْحَرَقاِتَك، َوُهَناَك َتْعَمُل ُكلَّ َما َأَنا ُأوِصيَك ِبهِ . ِفي َأَحِد َأْسَباِطكَ 
تكرار لمتشديد 

 
َولِكْن ِمْن ُكلٍّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك َتْذَبُح َوتَْ ُكُل َلْحًما ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك، َحَسَب َبَرَكِة الرَّبٍّ 15 "(:-16-15) األيات

َعَمى اأَلْرِض َتْسِفُكُه . َوَأمَّا الدَُّم َفاَل تَْ ُكْمهُ 16. النَِّجُس َوالطَّاِهُر َيْ ُكاَلِنِه َكالظَّْبِي َواإِليَّلِ . ِإلِهَك الَِّتي َأْعَطاكَ 
" .َكاْلَماءِ 

كىذه الكصية ألنيـ داخمكف . ككانكا فى البرية نادران ما يذبحكف لؤلكؿ. الكبلـ ىنا عف الذبائح لؤلكؿ كليس لمعبادة
قد يقصد بالنجس الحيكانات الممنكع  = النجس والطاهر ي كالنه. اآلف إلى أرض الميعاد حيث سيذبحكف ليأكمكا

كلكف يسمح بأكميا كقد يقصد بالطاىر الحيكانات التى تقدـ ذبائح  كالظبى واأليلتقديميا كذبيحة عمى المذبح 
أك يككف المقصكد بالنجس مف عميو حكـ نجاسة شرعية مثؿ ذك السيؿ . عمى المذبح مثؿ األبقار كاألغناـ

. فنجاستو ال تمنعو مف األكؿ العادل
 

َ  َيِحلُّب َلَك َأْن تَْ ُكَل ِفي َأْبَواِبَك ُعْشَر ِحْنَطِتَك َوَخْمِرَك َوَزْيِتَك، َوَ  َأْبَكاَر َبَقِرَك َوَ َنِمَك، 17 "(:-19-17) األيات
َبْل َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك تَْ ُكُمَها ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب 18. َوَ  َشْيًئا ِمْن ُنُذوِرَك الَِّتي َتْنُذُر، َوَنَواِفِمَك َوَرَفاِئِع َيِدكَ 

ِإلُهَك، َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك ِبُكلٍّ َما اْمَتدَّْت ِإَلْيِه 
، ُكلَّ َأيَّاِمَك َعَمى َأْرِ كَ 19. َيُدكَ   ".ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن َتْتُرَك الالَِّويَّ

العشر األكؿ ىك ما يقدـ إلى البلكييف كىناؾ . يبدك مف ىذه اآلية كما بعد ذلؾ أف ىناؾ عشريف يخصصاف هلل
ُعشر ثانى كىك المقصكد ىنا كىذا يتـ إخراجو كيستخدـ فى إكراـ الفقراء كالبلكييف كفى إقامة مآدب فرح تشترؾ 

خكة الرب. فييا العائمة مع المحتاجيف . إذان ىك نكع مف الكـر كفرح مع الرب كا 
(  18)كىنا كاف مف المفركض أف يفرح بيذه الكالئـ فى ىيكؿ الرب كما يتضح فى آية

 
. آُكُل َلْحًما، أَلنَّ َنْفَسَك َتْشَتِهي َأْن تَْ ُكَل َلْحًما: ِإَذا َوسََّع الرَّبُّب ِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َكمََّمَك َوُقْمتَ »20 (:- "20)آية 

" .َفِمْن ُكلٍّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك تَْ ُكُل َلْحًما
. أل دخمت أرض الميعاد حسب ما كعدؾ الرب=  وّسع تخومك

 
ِإَذا َكاَن اْلَمَكاُن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَيَ َع اْسَمُه ِفيِه َبِعيًدا َعْنَك، َفاْذَبْح ِمْن َبَقِرَك َوَ َنِمَك 21 (:- "21)آية 

" .الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّب َكَما َأْوَصْيُتَك، َوُكْل ِفي َأْبَواِبَك ِمْن ُكلٍّ َما اْشَتَهْت َنْفُسكَ 
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مرة أخرل يكمميـ عف الذبائح التى يأكمكنيا فبعد الدخكؿ لؤلرض يذبحكف فى أل مكاف كال داعى لمذىاب لمييكؿ 
. لُبعد المسافة

 
" .النَِّجُس َوالطَّاِهُر َيْ ُكاَلِنِه َسَواءً . َكَما ُيْؤَكُل الظَّْبُي َواإِليَُّل هَكَذا تَْ ُكُمهُ 22  (:- "22)آية 

 بؿ ما ينطبؽ عمى الحيكانات النجسة بالنسبة  .إذا كانت الذبائح لؤلكؿ فبل تتقيد برش دميا عمى المذبح أك حكلو
 ، أل الداعى لرش دميا عند  ينطبؽ عمى كؿ ما ُيذبح لؤلكؿ ،الظبى واأليل =  أل ال يقدـ منيا لممذبحلممذبح
. المذبح

 
َ  24. َفاَل تَْ ُكِل النَّْفَس َمَع المَّْحمِ . لِكِن اْحَتِرْز َأْن َ  تَْ ُكَل الدََّم، أَلنَّ الدََّم ُهَو النَّْفُس 23 "(:-25-23) األيات
َ  تَْ ُكْمُه ِلَكْي َيُكوَن َلَك َوأَلْوَ ِدَك ِمْن َبْعِدَك َخْيٌر، ِإَذا َعِمْمَت اْلَحيَّ ِفي 25. َعَمى اأَلْرِض َتْسِفُكُه َكاْلَماءِ . تَْ ُكْمهُ 

" .َعْيَنِي الرَّبٍّ 
كالنفس ىى هلل فيجب أف ُيسفؾ الدـ كال ُيشرب كال يشابيكا الكثنييف الذيف يشربكف الدـ إعتقادان ، الدـ ىك النفس

كالدـ ُجعؿ لمتكفير عف الخطايا كىك يرمز لدـ المسيح الذل سيكفر عف . بأف فى ىذا نكع مف الشركة مع األكثاف
اهلل منع عف البشر الشركة فى دـ الحيكانات أل حياتيا ألنو كاف يريد لمبشر أف يشترككا فى حياة . خطايا البشر

باإلضافة لمنكاحى . (54،53:6يك) األبدية  يشترؾ مع المسيح فى حياتوإبنو لذلؾ مف يتناكؿ جسد كدـ  المسيح
. الصحية حتى ال تأتييـ األمراض بسبب الدـ

 
" . َوَأمَّا َأْقَداُسَك الَِّتي َلَك َوُنُذوُرَك، َفَتْحِمُمَها َوَتْذَهُب ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب 26 (:- "26)آية 

. كبالنسبة لمنذكر ىذه البد أف تككف فى الييكؿ (محرقات كخطية كسبلمة )بالنسبة لمذبائح 
 

َوَأمَّا َذَباِئُحَك َفُيْسَفُك َدُمَها َعَمى َمْذَبِح . المَّْحَم َوالدََّم َعَمى َمْذَبِح الرَّبٍّ ِإلِهكَ : َفَتْعَمُل ُمْحَرَقاِتكَ 27 (:- "27)آية 
" .الرَّبٍّ ِإلِهَك، َوالمَّْحُم تَْ ُكُمهُ 

ذبيحة السبلمة  =  والمحم ت كمه... وأما ذبائحك . ذبيحة المحرقة=  فتعمل محرقاتك
 

ِاْحَفْظ َواْسَمْع َجِميَع هِذِا اْلَكِمَماِت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها ِلَكْي َيُكوَن َلَك َوأَلْوَ ِدَك ِمْن َبْعِدَك َخْيٌر 28 (:- "28)آية 
اِلَح َواْلَحيَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبٍّ ِإلِهكَ  " .ِإَلى اأَلَبِد، ِإَذا َعِمْمَت الصَّ
. مكسى ىنا كمعمـ ُيكرر الدرس عمى تبلميذه حتى يحفظكه

 
َمَتى َقَرَض الرَّبُّب ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك اأُلَمَم الَِّذيَن َأْنَت َذاِهٌب ِإَلْيِهْم ِلَتِرَثُهْم، َوَوِرْثَتُهْم »29 "(:-32-29) األيات

: َفاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتَصاَد َورَاَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َباُدوا ِمْن َأَماِمَك، َوِمْن َأْن َتْسَ َل َعْن آِلَهِتِهْم َقاِئالً 30َوَسَكْنَت َأْرَ ُهْم، 
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َ  َتْعَمْل هَكَذا ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، أَلنَُّهْم َقْد َعِمُموا آلِلَهِتِهْم ُكلَّ 31َكْيَو َعَبَد هُؤَ ِء اأُلَمُم آِلَهَتُهْم، َفَ َنا َأْيً ا َأْفَعُل هَكَذا؟ 
ُكلُّب اْلَكاَلِم الَِّذي ُأوِصيُكْم ِبِه 32. ِرْجٍس َلَدى الرَّبٍّ ِممَّا َيْكَرُهُه، ِإْذ َأْحَرُقوا َحتَّى َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم ِبالنَّاِر آلِلَهِتِهمْ 

 ".َ  َتِزْد َعَمْيِه َوَ  ُتَنقٍّْص ِمْنهُ . اْحِرُصوا ِلَتْعَمُمواُ 

حترز إ=  ىذه اآللية سؤاؿ الكثنييف عف طرقيـ فى عبادةحتى ُيبعدىـ تمامان عف العبادة الكثنية ُيحذرىـ حتى عف 
.من أن تس ل عن آلهتهم
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
َوَلْو َحَدَثِت اآلَيُة َأِو 2ِإَذا َقاَم ِفي َوَسِطَك َنِبيٌّ َأْو َحاِلٌم ُحْمًما، َوَأْعَطاَك آَيًة َأْو ُأْعُجوَبًة، »1 "(:-2-1) األيات

" ِلَنْذَهْب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرْفَها َوَنْعُبْدَها،: اأُلْعُجوَبُة الَِّتي َكمََّمَك َعْنَها َقاِئالً 
: مصادر اإلنحراؼ متعددة 

. النبكة الكاذبة كىذه مكجكدة فى كؿ عصر -ٔ
 .(كما سقط سميماف)عبلقات القرابة كالدـ  -ٕ
 .اإلنحراؼ الجماعى ألنو خطر إذ يتشبو الفرد بالمجتمع -ٖ

كىنا ينبو مكسى شعبو أف يحذر لئبل تأتييـ العثرة مف . كىذه المصادر الثبلث لئلنحراؼ ُتعالج فى ىذا اإلصحاح
 فالمعجزة ليست دليؿ صدؽ الشخص الذل تمت عمى يديو فالسحرة أياـ ،كقد يقـك بعمؿ معجزة. نبى كاذب

ككيؼ ُنميِّز؟ إذا دعانا الشخص الذل يعمؿ المعجزة أف نرتبط باهلل فيك صادؽ . مكسى فى مصر عممكا معجزات
ف نادل بغير ذلؾ صار كاذبان  ىك الشخص الذل يدَّعى أنو يرل أحبلمان كقد يتحقؽ بعضيا بعمؿ  = الحالم. كا 

. الشيطاف
  

َفاَل َتْسَمْع ِلَكاَلِم ذِلَك النَِّبيٍّ َأِو اْلَحاِلِم ذِلَك اْلُحْمَم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َيْمَتِحُنُكْم ِلَكْي َيْعَمَم َهْل 3" (:-4-3) األيات
يَّاُا َتتَُّقوَن، َوَوَصاَياُا 4. ُتِحبُّبوَن الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِمْن ُكلٍّ ُقُموِبُكْم َوِمْن ُكلٍّ َأْنُفِسُكمْ  َورَاَء الرَّبٍّ ِإلِهُكْم َتِسيُروَن، َواِ 

يَّاُا َتْعُبُدوَن، َوِبِه َتْمَتِصُقونَ  " .َتْحَفُظوَن، َوَصْوَتُه َتْسَمُعوَن، َواِ 
" ليس ألنو ال يعمـ، بؿ اهلل سمح بكجكد أمثاؿ ىؤالء األنبياء الكذبة ألنو ُيعطى الناس حسب قمكبيـ  = يمتحنكم

فيـ الذيف يطمبكف اإلنحراؼ فإذا ظير شخص كاذب يسيركف كراءه ألنيـ  " 4:20يعطيؾ الرب حسب قمبؾ مز 
كىذا سبب ظيكر ضد . " ُيريدكف ذلؾ كفى ذلؾ إظيار لما فى قمكبيـ كىذا ما سيدانكف بسببو فى اليكـ األخير

" المسيح فى أكاخر األياـ
 

ْيِغ ِمْن َورَاِء الرَّبٍّ ِإلِهُكُم الَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن 5(:- "5)آية  َوذِلَك النَِّبيُّب َأِو اْلَحاِلُم ذِلَك اْلُحْمَم ُيْقَتُل، أَلنَُّه َتَكمََّم ِبالزَّ
َحُكْم َعِن الطَِّريِي الَِّتي َأَمَرُكُم الرَّبُّب ِإلُهُكْم َأْن َتْسُمُكوا ِفيَها . َأْرِض ِمْصَر، َوَفَداُكْم ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة، ِلَكْي ُيَطوٍّ

" .َفَتْنزُِعوَن الشَّرَّ ِمْن َبْيِنُكمْ 
 ليس فقط يرفض النبى الكاذب بؿ عمييـ أف يقتمكه إلزالة سبب الفتنة كالعثرة 

َذا َأْ َواَك ِسرًّا َأُخوَك اْبُن ُأمٍَّك، َأِو اْبُنَك َأِو اْبَنُتَك َأِو اْمرََأُة ِحْ ِنَك، َأْو َصاِحُبَك الَِّذي ِمْثُل »6 "(:-8-6) األيات َواِ 
ِمْن آِلَهِة الشُّبُعوِب الَِّذيَن َحْوَلَك، اْلَقِريِبيَن ِمْنَك 7َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم َتْعِرْفَها َأْنَت َوَ  آَباُؤَك : َنْفِسَك َقاِئالً 
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َفاَل َتْرَض ِمْنُه َوَ  َتْسَمْع َلُه َوَ  ُتْشِفْي َعْيُنَك َعَمْيِه، َوَ  8َأِو اْلَبِعيِديَن َعْنَك، ِمْن َأْقَصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصاِئَها، 
" َتِريَّ َلُه َوَ  َتْسُتْرُا،

 الغكاية عف طريؽ أقرب األقرباء كسميماف النبى بالرغـ مف حكمتو سقط فى عبادة األكثاف حينما أغكتو قد ت تى
(  37:10مت) ال تتستر عمى خطية  =و  تسترا. زكجاتو بذلؾ

 
َتْرُجُمُه 10. َيُدَك َتُكوُن َعَمْيِه َأوًَّ  ِلَقْتِمِه، ُثمَّ َأْيِدي َجِميِع الشَّْعِب َأِخيرًا. َبْل َقْتاًل َتْقُتُمهُ 9 "(:-11-9) األيات

َحَك َعِن الرَّبٍّ ِإلِهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّةِ  . ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَت، أَلنَُّه اْلَتَمَس َأْن ُيَطوٍّ
يِر ِفي َوَسِطكَ 11  ".َفَيْسَمُع َجِميُع ِإْسرَاِئيَل َوَيَخاُفوَن، َوَ  َيُعوُدوَن َيْعَمُموَن ِمْثَل هَذا اأَلْمِر الشٍّرٍّ

. ككاف الشخص الذل أبمل عنو يرجمو أكالن . عقكبة مثؿ ىذا المكت بشيادة الشيكد
 

َقْد َخَرَج 13: ِإْن َسِمْعَت َعْن ِإْحَدى ُمُدِنَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَتْسُكَن ِفيَها َقْو ً »12" (:-14-12) األيات
ُحوا ُسكَّاَن َمِديَنِتِهْم َقاِئِمينَ  َوَفَحْصَت 14. َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم َتْعِرُفوَها: ُأَناٌس َبُنو َلِئيٍم ِمْن َوَسِطَك َوَطوَّ

َذا اأَلْمُر َصِحيٌح َوَأِكيٌد، َقْد ُعِمَل ذِلَك الرٍّْجُس ِفي َوَسِطَك، " َوَفتَّْشَت َوَس َْلَت َجيًٍّدا َواِ 
قض ) ىؤالء أناس ببل نامكس كغير صالحيف لشىء كال يأتى مف كرائيـ سكل األضرار. بنك بميعاؿ  = بنو لئيم
التحذير ىنا مف الفتنة الجماعية أل مدينة بأكمميا . إذان ىى صفة لئلنساف الشرير عديـ المنفعة. (13:20

كىكذا كؿ . أل مف الشعب = من وسطك. حتى ال ُيقمد األبرياء األغمبية المنحرفة. إنحرفت لمعبادة الكثنية
. الُمبتدعكف كاليراطقة يخرجكف مف كسط الكنيسة

 
َفَ ْرًبا َتْ ِرُب ُسكَّاَن ِتْمَك اْلَمِديَنِة ِبَحدٍّ السَّْيِو، َوُتَحرٍُّمَها ِبُكلٍّ َما ِفيَها َمَع َبَهاِئِمَها ِبَحدٍّ 15 "(:-16-15) األيات
َتْجَمُع ُكلَّ َأْمِتَعِتَها ِإَلى َوَسِط َساَحِتَها، َوُتْحِرُي ِبالنَّاِر اْلَمِديَنَة َوُكلَّ َأْمِتَعِتَها َكاِمَمًة ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، َفَتُكوُن 16. السَّْيوِ 

" .َتاُل ِإَلى اأَلَبِد َ  ُتْبَنى َبْعدُ 
حتى ال تككف الغنائـ سبب إلفتعاؿ حرب دينية لمنيب كىذا قد نفذه بنى إسرائيؿ  = كل أمتعتها بالنار.. تحري

. ككاف ذلؾ بسبب خطية بنياميف (21-19قض)فى حرب جبعة 
  

. َوَ  َيْمَتِصْي ِبَيِدَك َشْيٌء ِمَن اْلُمَحرَِّم، ِلَكْي َيْرجَع الرَّبُّب ِمْن ُحُموٍّ َ َ ِبِه، َوُيْعِطَيَك َرْحَمةً 17 "(:-18-17) األيات
ِإَذا َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َجِميَع َوَصاَياُا الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها 18َيْرَحُمَك َوُيَكثٍُّرَك َكَما َحَمَو آلَباِئَك، 

 ".اْلَيْوَم، ِلَتْعَمَل اْلَحيَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبٍّ ِإلِهكَ 

....إذا سمعت.. يرحمك ويكثرك ىكذا  (18)ببداية آية  (17)ترتبط نياية آية 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
. َ  َتْخِمُشوا َأْجَساَمُكْم، َوَ  َتْجَعُموا َقْرَعًة َبْيَن َأْعُيِنُكْم أَلْجِل َمْيتٍ . َأْنُتْم َأْوَ ٌد ِلمرَّبٍّ ِإلِهُكمْ »1 "(:-3-1) األيات

ا َفْوَي َجِميِع الشُّبُعوِب الَِّذيَن َعَمى 2 أَلنََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، َوَقِد اْختَاَرَك الرَّبُّب ِلَكْي َتُكوَن َلُه َشْعًبا َخاصًّ
 ".َ  تَْ ُكْل ِرْجًسا مَّا»3 .َوْجِه اأَلْرضِ 

أل حبلقة شعر الحاجبيف فكؽ األنؼ أك حمؽ الرأس كامبلن   = قرعة بين أعينكم
كىذه األعماؿ كاف يعمميا الكثنيكف إظياران لحزنيـ عمى . أل إحداث جركح كتشكييات بيا = تخمشوا أجسادكم

كربما يفعمكف ىذا مف أجؿ إرضاء اآللية أك إستعطافيا  (ىك حزف ببل رجاء كببل تسميـ إلرادة اهلل)الميت 
كاهلل ُينيى شعبو عف مثؿ ىذه األعماؿ فيـ شعب مقدس عمييـ أال يتشبيكا بالكثنييف فى أحزانيـ . (28:18مؿ1)
. فيؤالء الكثنييف يدخمكف فى يأس إذ يمكت ليـ أحد، أما المؤمنيف فميـ رجاء (13:4تس 1)
 

ْ ُن َواْلَمْعُز : هِذِا ِهَي اْلَبَهاِئُم الَِّتي تَْ ُكُموَنَها4 (:- "4)آية   "اْلَبَقُر َوال َّ

 
ْئُم َوالثَّْيَتُل َواْلَمَهاةُ 5 (:- "5)آية   ".َواإِليَُّل َوالظَّْبُي َواْلَيْحُموُر َواْلَوْعُل َوالرٍّ

 = والرئم  .  نكع مف الغزاؿ = والوعل  .  شبيو بالغزاؿ كلكنو يميؿ لمحمرة كيكجد فى آسيا كأكربا = اليحمور
كغالبان ُيسمى األكردمنس   (مثؿ الثكر )حيكاف ضخـ مف الحيكانات المنقرضة 

 . نكع آخر مف البقر الكحشى = والمهاة   .ىك البقر الكحشى = الثيتل
 

ِإ َّ هِذِا َفاَل 7. َوُكلُّب َبِهيَمٍة ِمَن اْلَبَهاِئِم َتُشيُّب ِظْمًفا َوَتْقِسُمُه ِظْمَفْيِن َوَتْجَترُّب َفِإيَّاَها تَْ ُكُمونَ 6 "(:-20-6) األيات
اْلَجَمُل َواأَلْرَنُب َواْلَوْبُر، أَلنََّها َتْجَترُّب لِكنََّها َ  َتُشيُّب ِظْمًفا، َفِهَي : تَْ ُكُموَها، ِممَّا َيْجَترُّب َوِممَّا َيُشيُّب الظٍّْمَو اْلُمْنَقِسمَ 

 .َفِمْن َلْحِمَها َ  تَْ ُكُموا َوُجَثَثَها َ  َتْمِمُسوا. َواْلِخْنِزيُر أَلنَُّه َيُشيُّب الظٍّْمَو لِكنَُّه َ  َيْجَترُّب َفُهَو َنِجٌس َلُكمْ 8. َنِجَسٌة َلُكمْ 
لِكْن ُكلُّب َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُو 10. ُكلُّب َما َلُه َزَعاِنُو َوَحْرَشٌو تَْ ُكُموَنهُ : َوهَذا تَْ ُكُموَنُه ِمْن ُكلٍّ َما ِفي اْلِمَيااِ »9

 .ِإنَُّه َنِجٌس َلُكمْ . َوَحْرَشٌو َ  تَْ ُكُمواُ 
َواْلِحَدَأُة َواْلَباِشُي َوالشَّاِهيُن 13النَّْسُر َواأَلُنوُي َواْلُعَقاُب : َوهَذا َما َ  تَْ ُكُموَن ِمْنهُ 12. ُكلَّ َطْيٍر َطاِهٍر تَْ ُكُمونَ »11

َواْلُبوُم َواْلُكْرِكيُّب 16َوالنََّعاَمُة َوالظَِّميُم َوالسََّ ُو َواْلَباُز َعَمى َأْجَناِسِه، 15َوُكلُّب ُ رَاٍب َعَمى َأْجَناِسِه، 14َعَمى َأْجَناِسِه، 
َوُكلُّب َدِبيِب الطَّْيِر 19. َوالمَّْقَمُي َواْلَبْبَ اُء َعَمى َأْجَناِسِه، َواْلُهْدُهُد َواْلُخفَّاُش 18َواْلُقوُي َوالرََّخُم َواْلَ وَّاُص 17َواْلَبَجُع 

 ".ُكلَّ َطْيٍر َطاِهٍر تَْ ُكُمونَ 20. َ  ُيْؤَكلُ . َنِجٌس َلُكمْ 

راجع سفر البلكييف 
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، أَلنََّك َشْعٌب . َ  تَْ ُكُموا ُجثًَّة مَّا»21(:- "21)آية  ُتْعِطيَها ِلْمَ ِريِب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك َفَيْ ُكُمَها َأْو َيِبيُعَها أَلْجَنِبيٍّ

 ".َ  َتْطُبْ  َجْدًيا ِبَمَبِن ُأمٍّهِ . ُمَقدٌَّس ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 

= ىذه يتركيا ألمكات العالـ . المسيحى أيضان ال يجب أف يشترؾ فى مبلىى ىذا العالـ الميتة =   تاكموا جثة ما
" تبعنىكا  دع المكتى يدفنكف مكتاىـ كتعالى أنت " 

  تطب  جديًا كلنبلحظ أف كؿ ميت ينجس حسب الشريعة فبل يجب أف يممسكه فضبلن عف أف ىذا غير صحى 
ىذه عادات سحرية كثنية لزيادة الخصب   =  أمه بمبن
 

 ".َتْعِشيرًا ُتَعشٍُّر ُكلَّ َمْحُصوِل َزْرِعَك الَِّذي َيْخُرُج ِمَن اْلَحْقِل َسَنًة ِبَسَنةٍ »22 (:- "22)آية 
. قككاف إخراج العشكر كيـك عيد يحتفؿ الكؿ ب. أل ال تسكِّؼ كتؤجؿ إخراج العشكر

 
َوتَْ ُكُل َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك، ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه، ُعْشَر ِحْنَطِتَك َوَخْمِرَك 23 (:- "23)آية 

 ".َوَزْيِتَك، َوَأْبَكاِر َبَقِرَك َوَ َنِمَك، ِلَكْي َتَتَعمََّم َأْن َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك ُكلَّ اأَليَّامِ 
إختار ليـ اهلل عدة مناسبات يتكجيكا فييا لمييكؿ حتى يككنكا عمى إتصاؿ دائـ باهلل 

  
ِإَذا َكاَن َبِعيًدا َعَمْيَك اْلَمَكاُن الَِّذي . َولِكْن ِإَذا َطاَل َعَمْيَك الطَِّريُي َحتَّى َ  َتْقِدَر َأْن َتْحِمَمهُ 24 "(:-25-24) األيات

َة ِفي َيِدَك َواْذَهْب ِإَلى 25َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَيْجَعَل اْسَمُه ِفيِه، ِإْذ ُيَباِرُكَك الرَّبُّب ِإلُهَك،  ٍة، َوُصرَّ اْلِف َّ َفِبْعُه ِبِف َّ
 "اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك،

فميس مف السيؿ أف يأخذ الحيكانات . أل حينما ُيعطيؾ الرب أرض الميعاد المترامية األطراؼ = إذ يباركك الرب
كُيسافر بيا بؿ يبيعيا كيأخذ ثمنيا كيذىب بو لمييكؿ   (العشكر)
 

َة ِفي ُكلٍّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك ِفي اْلَبَقِر َواْلَ َنِم َواْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َوُكلٍّ َما 26 "(:-27-26) األيات َوَأْنِفِي اْلِف َّ
َوالالَِّويُّب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك َ  َتْتُرْكُه، أَلنَُّه 27. َتْطُمُب ِمْنَك َنْفُسَك، َوُكْل ُهَناَك َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك َواْفَرْح َأْنَت َوَبْيُتكَ 

 ".َلْيَس َلُه ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَعكَ 

الخ فى شركة فرح أماـ الرب كطريقة فرح شعب الرب تختمؼ ... كىناؾ يشترل ما يريد كيأكؿ ىك كبيتو كالبلكل
: عف العالـ فيى 

. أماـ الرب أل بطريقة مقدسة -ٔ
كفى ىذا إعتراؼ أف األرض ىى لمرب ككؿ ما يممؾ . فى شركة مع الجميع بما فييـ الفقراء كمف ليس ليـ -ٕ

 ىك هلل كىك ُيعطى هلل مما ىك هلل كالكؿ فى شركة
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  فى العيد القديـ لـ يكف أماميـ سكل األفراح عف طريؽ األكؿ كالشرب كالغناء :-ممحوظة عن الخمر
َد بعد. "(8-5:32سيراخ) كلكف . (39:7يك" )فالركح القدس لـ يكف قد أعطى بعد ألف يسكع لـ يكف قد ُمجِّ

كمف ثمار  (18:5أؼ)" ال تسكركا بالخمر الذل فيو الخبلعة بؿ إمتؤلكا بالركح"لنسمع اآلف قكؿ بكلس الرسكؿ 
كبشركة القديسيف ، كعرس قانا الجميؿ يشرح كيؼ تككف أفراحنا، حيث يسكع مكجكد فى كسطنا. الركح الفرح

ؿ الماء . (فمريـ أمو كتبلميذه كانكا ىناؾ) ُحبَّؾ = إلى خمر أل فرح ركحى  (نفسناأجيادنا لتطيير )كيسكع ُيحكِّ
كالركح القدس الذل إذا إمتؤلنا بو يسكب محبة المسيح فى قمكبنا فيككف لنا الفرح . (2:1نش)أطيب مف الخمر 

( 22:16يك + )(6:2يك)الركحى الذل ىك الخمر الجيدة 
 : -كلنعرؼ فكر العيد القديـ عف الخمر راجع اآليات االتية 

نفؽ الفضة في كؿ ما تشتيي نفسؾ في البقر كالغنـ كالخمر كالمسكر ككؿ ما تطمب منؾ نفسؾ ككؿ ىناؾ إك
 ( 26 :14تث  )ىؿ بيتؾ أنت كأفرح إماـ الرب كأ

نما ىك مقدس لسيدنا كال إنصبة لمف لـ يعد ليـ ألف اليـك أبعثكا إشربكا الحمك كإفقاؿ ليـ اذىبكا ككمكا السميف ك
نصبة كيعممكا فرحا عظيما أكمكا كيشربكا كيبعثكا أفذىب كؿ الشعب لي......... تحزنكا ألف فرح الرب ىك قكتكـ 

  (12 – 10 : 8نحميا  )
( 35 : 31سيراخ )الخمر خمقت مف البدء لئلنبساط ال لمسكر 

 . أف يفرح رادة اهلل لشعبوإفيذه . ف يفرح أ الذيف يريدكف لمشعب  كيشكع بف سيراخ ،فيذه اقكاؿ مكسي كنحميا
ل شرب الخمر أف العيد القديـ يحذر مف السكر أمع مبلحظة . ككانت ىذه ىي كسيمة الفرح في العيد القديـ
. (42 – 30 : 31سيراخ )كراجع فى ذلؾ . بكميات كبيرة تصؿ باالنساف لدرجة السكر 

برار مثؿ نكح كلكط كراجع أنيـ أكراجع  ما قالو االنبياء عف رفض اهلل لمسكر كما حدث لرجاؿ شيد ليـ الكتاب 
  .(32 – 29 :23ـ أ )يضا ما قالو الحكيـ عف الخمر مثبل في أ
يككف الركح القدس ىك مصدر الفرح كالتعزية كىذا لـ ، كالد اهلل أما العيد الجديد حيث يسكف الركح القدس في أ

:- مع مبلحظة االتي . يكف متاحا لشعب العيد القديـ 
  1  +  12 : 6 كك 1ك يبني  أف كؿ االشياء تحؿ لى لكف ليس كؿ شئ يكافؽ أ – 1

 نو ال يكجد شئ نجس قد خمقو اهلل لكف كيؼ نستعمؿ كؿ أكالمعني   (23:  10كك     
. االشياء   
بكؿ ما فيو مف  ال مقارنة بيف األفراح كالتعزيات التي يعطييا لنا الركح القدس كاألفراح التي يعطييا العالـ - 2
يك  )ف ينزعو منا  أأك حتي  المكت  الخ فما يعطيو اهلل ال سمطاف لشئ اك لخميقة.....كؿ كشرب كخمر كغناء أ

16  : 22). 
 انو ال يعرؼ طريؽ الفرح .... ف مشكمة مف ال يزاؿ يستخدـ العالـ لكي يفرحإ – 3

(.  21 – 15 : 5أؼ) ، ككيؼ يمتمئ مف الركح فيختبر ىذا الفرح الركحي   
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. ِفي آِخِر َثاَلِث ِسِنيَن ُتْخِرُج ُكلَّ ُعْشِر َمْحُصوِلَك ِفي ِتْمَك السََّنِة َوَتَ ُعُه ِفي َأْبَواِبكَ »28 "(:-29-28) األيات
، أَلنَُّه َلْيَس َلُه ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَعَك، َواْلَ ِريُب َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَمُة الَِّذيَن ِفي َأْبَواِبَك، َوَيْ ُكُموَن 29 َفَيْ ِتي الالَِّويُّب

 ".َوَيْشَبُعوَن، ِلَكْي ُيَباِرَكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي ُكلٍّ َعَمِل َيِدَك الَِّذي َتْعَملُ 

كفى السنة الثالثة ال يذىبكف لمييكؿ بؿ يحتفمكف ، كانكا يذىبكف لمييكؿ لئلحتفاؿ بالُعْشر الثانى سنتيف متكاليتيف
. فى بيكتيـ كمدنيـ مع الفقراء كالبلكييف حتى يفرح الشيكخ كالضعفاء غير القادريف عمى الصعكد إلى أكرشميـ 

أما السنة السابعة فبل يكجد فييا أعشار فيـ ال يزرعكف ، كىكذا فى السنة السادسة. ال فى مدنيـ = أبوابهم فى 
.األرض فى السنة السابعة
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 عودة لمجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
 ". ِفي آِخِر َسْبِع ِسِنيَن َتْعَمُل ِإْبرَاءً »1 (:- "1)آية 
. معناه العتؽ أك اإلطبلؽ أك الغفراف أك التحرير لمديكف كلمعبيد = اإلبراء

 
َ  ُيَطاِلُب َصاِحَبُه َوَ  َأَخاُا، . ُيْبِرُئ ُكلُّب َصاِحِب َدْيٍن َيَدُا ِممَّا َأْقَرَض َصاِحَبهُ : َوهَذا ُهَو ُحْكُم اإِلْبرَاءِ 2 (:- "2)آية 

 ".أَلنَُّه َقْد ُنوِدَي ِبِإْبرَاٍء ِلمرَّبٍّ 
أل بناء عمى شريعة الرب أك أف الرب إعتبر نفسو أنو ىك  = إبراء لمرب. ىك كؿ قريب لمشخص = األخ

المديف، أليس الفقراء ىـ إخكة الرب 
  

 ".اأَلْجَنِبيَّ ُتَطاِلُب، َوَأمَّا َما َكاَن َلَك ِعْنَد َأِخيَك َفُتْبِرُئُه َيُدَك ِمْنهُ 3 (:- "3)آية 
شعاران لبنى إسرائيؿ بالحرية الركحية التى يتمتعكف بيا  = األجانب ىـ غير الييكد كذلؾ إستنكاران لمديانات الكثنية كا 

كرمز لمحرية التى سيناليا المؤمنكف . بشركتيـ مع اهلل كتكطيدان لمصبلت الركحية كاإلجتماعية كالمحبة بينيـ
. بالمسيح

 
أَلنَّ الرَّبَّ ِإنََّما ُيَباِرُكَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا . ِإ َّ ِإْن َلْم َيُكْن ِفيَك َفِقيرٌ 4 (:- "4)آية 

 ".ِلَتْمَتِمَكَها
فبلبد مف كجكد فقراء إذان البد مف كجكد ديكف كالبد مف كجكد  (11)بالمقارنة مع آية  = إ  إن لم يكن فيك فقير

كلك إلتـز كؿ إنساف بيذه الشريعة لما ُكِجد . ككجكد الفقراء فرصة لنفتح قمكبنا بالحب كيدنا بالعطاء. إبراء كتسامح
كلذلؾ . (34،33:4أع)كىكذا عاشت الكنيسة األكلى حينما باع كؿ كاحد ما يممكو كعاشكا فى شركة . فقراء

" كلكف لف يككف فيؾ فقير" ترجمت ىذه اآلية 
ِإَذا َسِمْعَت َصْوَت الرَّبٍّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَتْعَمَل ُكلَّ هِذِا اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم، 5 "(:-8-5) األيات

َفُتْقِرُض ُأَمًما َكِثيَرًة َوَأْنَت َ  َتْقَتِرُض، َوَتَتَسمَُّط َعَمى ُأَمٍم َكِثيَرٍة َوُهْم َعَمْيَك َ  . ُيَباِرُكَك الرَّبُّب ِإلُهَك َكَما َقاَل َلكَ 6
ِإْن َكاَن ِفيَك َفِقيٌر، َأَحٌد ِمْن ِإْخَوِتَك ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك ِفي َأْرِ َك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك، َفاَل ُتَقسٍّ »7 .َيَتَسمَُّطونَ 

 ".َبِل اْفَتْح َيَدَك َلُه َوَأْقِرْ ُه ِمْقَداَر َما َيْحتَاُج ِإَلْيهِ 8َقْمَبَك، َوَ  َتْقِبْض َيَدَك َعْن َأِخيَك اْلَفِقيِر، 

إذا لـ تغؿ يدؾ عمى الفقراء يباركؾ الرب فى رزقؾ 
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َقْد َقُرَبِت السََّنُة السَّاِبَعُة، َسَنُة اإِلْبرَاِء، : اْحَتِرْز ِمْن َأْن َيُكوَن َمَع َقْمِبَك َكاَلٌم َلِئيٌم َقاِئالً 9 "(:-10-9) األيات
َأْعِطِه َوَ  َيُسوْء َقْمُبَك 10. َوَتُسوُء َعْيُنَك ِبَ ِخيَك اْلَفِقيِر َوَ  ُتْعِطيِه، َفَيْصُرَخ َعَمْيَك ِإَلى الرَّبٍّ َفَتُكوُن َعَمْيَك َخِطيَّةٌ 

" .ِعْنَدَما ُتْعِطيِه، أَلنَُّه ِبَسَبِب هَذا اأَلْمِر ُيَباِرُكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي ُكلٍّ َأْعَماِلَك َوَجِميِع َما َتْمَتدُّب ِإَلْيِه َيُدكَ 
فإذا كنت . إذا كنت ال تثؽ بأف أخيؾ سيرد الديف كسيستغؿ سنة اإلبراء السابعة كال يكفى فثؽ بأف اهلل سيباركؾ

أل إحترز أف يساكرؾ فكر شرير أف تغؿ يدؾ مف نحك = يكون مع قمبك كالم لئيم. ال تثؽ بأخيؾ فثؽ باهلل
 .أخيؾ المحتاج

 
اْفَتْح َيَدَك أَلِخيَك اْلِمْسِكيِن َواْلَفِقيِر : ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َقاِئالً . أَلنَُّه َ  ُتْفَقُد اْلُفَقرَاُء ِمَن اأَلْرضِ 11 (:- "11)آية 

 ".ِفي َأْرِ كَ 

. قد يفتقر اإلنساف بسبب سكء تصرفو أك كعقاب مف اهلل عف ذنكب إقترفيا
 

ِإَذا ِبيَع َلَك َأُخوَك اْلِعْبرَاِنيُّب َأْو ُأْخُتَك اْلِعْبرَاِنيَُّة َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، َفِفي السََّنِة السَّاِبَعِة »12 "(:-13-12) األيات
" .َوِحيَن ُتْطِمُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك َ  ُتْطِمُقُه َفارًِ ا13. ُتْطِمُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدكَ 

ىك باع نفسو كعبد بسبب فقره فمك أطمقتو فارغان سيبيع نفسو كيستعبد ثانية  
ُدُا ِمْن َ َنِمَك َوِمْن َبْيَدِرَك َوِمْن َمْعَصَرِتكَ 14 (:- "14)آية   ".َكَما َباَرَكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ُتْعِطيهِ . ُتَزوٍّ

الركح القدس يعطى ثمار كبركات   = تزويد العبد بالعطايا+ المسيح يحررنا  = تحرير العبد
الييكدية لـ تمنع العبكدية كنظاـ مكجكد فى العالـ كمو، لكف الشريعة إستغمت فكرة العبكدية لتشرح لنا كيؼ كقعنا 

كلكف الييكدية كضعت نظامان لمعبكدية فى منتيى اإلنسانية كما نرل . فى العبكدية إلبميس ككيؼ حررنا المسيح
. ىنا
 

 ".ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك ِبهَذا اأَلْمِر اْلَيْومَ . َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َفَفَداَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 15 (:- "15)آية 
 

أَلنَُّه َقْد َأَحبََّك َوَبْيَتَك، ِإْذ َكاَن َلُه َخْيٌر ِعْنَدَك، . َ  َأْخُرُج ِمْن ِعْنِدكَ : َولِكْن ِإَذا َقاَل َلكَ 16 "(:-18-16) األيات
َ  َيْصُعْب َعَمْيَك 18. َوهَكَذا َتْفَعُل أَلَمِتَك َأْيً ا. َفُخِذ اْلِمْخَرَز َواْجَعْمُه ِفي ُأُذِنِه َوِفي اْلَباِب، َفَيُكوَن َلَك َعْبًدا ُمَؤبًَّدا17

" .َفُيَباِرُكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي ُكلٍّ َما َتْعَملُ . َأْن ُتْطِمَقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك، أَلنَُّه ِ ْعَفْي ُأْجَرِة اأَلِجيِر َخَدَمَك ِستَّ ِسِنينَ 
ال يجب أف تستاء مف إطبلؽ عبدؾ حران حسب شريعة الرب ألنو خدمؾ بدكف أجر ست سنكات كىى ضعؼ 

المدة المقرر أف يخدميا أل أجير مخدكمو، أل أنو كاف الحد األقصى إلستئجار أل شخص ألجير ليعمؿ خبلؿ 
( 14:16شإ)مدة متصمة ىك ثبلث سنكات فقط، كال ُيمكف إجراء إتفاؽ بمدة أطكؿ مف ذلؾ 
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أما لك إختار . ككاف ىذا مف باب الشفقة عمى األجير. كربما كاف يمكف تجديد اإلتفاؽ مف جديد إذا قبؿ الطرفاف
ككاف ىذا نبكة عف المسيح الذل صار عبدان بحريتو  (6:40مز)ثقب أذنو تُ العبد بحريتو أف يبقى فميبقى بعد أف 

 ( سبعينية5:10عب)
 

َ  َتْشَتِ ْل َعَمى ِبْكِر َبَقِرَك َوَ  . ُكلُّب ِبْكٍر َذَكٍر ُيوَلُد ِمْن َبَقِرَك َوِمْن َ َنِمَك ُتَقدٍُّسُه ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ »19 (:- "19)آية 
 ".َتُجزَّ ِبْكَر َ َنِمكَ 

مادامت األبكار ممكان لمرب فبل يجب أف يشتغمكا عمييا فى الحقؿ أك أل عمؿ آخر  
 

، َأْنَت َوَبْيُتكَ 20 (:- "20)آية   ".َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك تَْ ُكُمُه َسَنًة ِبَسَنٍة، ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب
 )أك األبكار التى بيا عيكب خمقية فيذه أيضان ال تذىب لمرب . قد يقصد بيذا األبكار اإلناث فيى ال تذىب لمرب

 أك يككف قصد  ،كعمييـ أف يأكمكىا مع الفقراء كالمحتاجيف فى كالئـ الشركة الحبّية (فقد ُيفيـ ىذا مف اآلية التالية
. اآلية أنيا مكجية لمكينة الذيف يأخذكف األبكار كحؽ ليـ يأكمكنيا فى فرح بينما الشعب يفرح بما أعطاه لو الرب

 
 ".َولِكْن ِإَذا َكاَن ِفيِه َعْيٌب، َعَرٌج َأْو َعًمى، َعْيٌب مَّا َرِديٌء، َفاَل َتْذَبْحُه ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 21 (:- "21)آية 

كألف الذبائح تشير لممسيح فكاف ينبغى أف تككف  (المحرقة كالسبلمة كالخطية)ىذه تنطبؽ عمى الذبائح الطقسية 
ببل عيب ألف المسيح كاف ببل خطية  

 
َعَمى . َوَأمَّا َدُمُه َفاَل تَْ ُكُمهُ 23. النَِّجُس َوالطَّاِهُر َسَواًء َكالظَّْبِي َواأُليَّلِ . ِفي َأْبَواِبَك تَْ ُكُمهُ 22 "(:-23-22) األيات

 ".اأَلْرِض َتْسِفُكُه َكاْلَماءِ 

بكر الحيكاف إذا كاف بو عيب ال يذىبكف بو لمييكؿ بؿ يذبحكنو ألنفسيـ  
.أل فى مدنيـ كيعامؿ كأنو مثؿ الظبى كاأليؿ أل حيكاف غير طاىر = فى أبوابهم
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 عودة لمجدول اإلصحاح السادس عشر

 
. ىنا ال يذكر كؿ األعياد بؿ األعياد التى يجتمعكف فييا فى بيت الرب

 
ِاْحَفْظ َشْهَر َأِبيَب َواْعَمْل ِفْصًحا ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، أَلنَُّه ِفي َشْهِر َأِبيَب َأْخَرَجَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِمْن ِمْصَر »1 (:- "1)آية 
 ". َلْيالً 

حرص عمييما   = حفظإ. كىنا يتحدث عف الفصح كالفطير.  ىك رمز الفداءعيد الفصح اذكرىما كا 
 

 ".َفَتْذَبُح اْلِفْصَح ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َ َنًما َوَبَقرًا ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيهِ 2 (:- "2)آية 
. ال يذكر تفاصيؿ الذبائح التى كردت فى أسفار سابقة فيك ىنا يكمـ الشعب فبل يذكر التفاصيؿ التى تيـ الكينة

ككؿ ما يريده النبى مف الشعب أف ييتمكا كيحرصكا عمى األعياد 
 

َسْبَعَة َأيَّاٍم تَْ ُكُل َعَمْيِه َفِطيرًا، ُخْبَز اْلَمَشقَِّة، أَلنََّك ِبَعَجَمٍة َخَرْجَت ِمْن َأْرِض . َ  تَْ ُكْل َعَمْيِه َخِميرًا3 (:- "3)آية 
" .ِمْصَر، ِلَكْي َتْذُكَر َيْوَم ُخُروِجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتكَ 

ألنو يذكرىـ بمشقتيـ كذليـ فى مصر كبمراحـ اهلل كقدرتو إذ نجاىـ  = خبز المشقة
 

َوَ  ُيَر ِعْنَدَك َخِميٌر ِفي َجِميِع ُتُخوِمَك َسْبَعَة َأيَّاٍم، َوَ  َيِبْت َشْيٌء ِمَن المَّْحِم الَِّذي َتْذَبُح َمَساًء ِفي 4 (:- "4)آية 
ِل ِإَلى اْلَ دِ   ".اْلَيْوِم اأَلوَّ

الخمير رمز لمشر فبعد تقديـ المسيح فصحنا نفسو ذبيحة عمينا أف نحيا ببل خطية  
 

   "َ  َيِحلُّب َلَك َأْن َتْذَبَح اْلِفْصَح ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك،5 (:- "5)آية 
ُيذبح الفصح فى الييكؿ كليس فى مدنيـ 

 
ُهَناَك َتْذَبُح اْلِفْصَح َمَساًء َنْحَو ُ ُروِب . َبْل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيهِ 6 (:- "6)آية 

" الشَّْمِس ِفي ِميَعاِد ُخُروِجَك ِمْن ِمْصَر،
أل اليـك الخامس عشر  =  فى ميعاد خروجك

 
" .َوَتْطُبُ  َوتَْ ُكُل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك، ُثمَّ َتْنَصِرُو ِفي اْلَ ِد َوَتْذَهُب ِإَلى ِخَياِمكَ 7 (:- "7)آية 

. قد تعنى بعد أف ينقضى عيد الفصح أك بعد عيد الفطير=  تنصرو فى ال د
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 ".َ  َتْعَمْل ِفيِه َعَمالً . ِستََّة َأيَّاٍم تَْ ُكُل َفِطيرًا، َوِفي اْلَيْوِم السَّابع اْعِتَكاٌو ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 8 (:- "8)آية 
 

ْرِع، َتْبَتِدُئ َأْن َتْحُسَب َسْبَعَة َأَساِبيعَ . َسْبَعَة َأَساِبيَع َتْحُسُب َلكَ »9 (:- "9)آية  " .ِمِن اْبِتَداِء اْلِمْنَجِل ِفي الزَّ
 أسابيع مف عيد الباككرة الذل 7ىذا العيد يأتى بعد . ىك رمز لحمكؿ الركح القدس (األسابيع)عيد الخمسين 

من إبتداء . كىذا العيد كاف لمشكر عمى ما أعطاىـ اهلل مف محاصيؿ كغبلت. كانت تردد فيو حزمة الشعير
. أل فى بداءة الحصاد=  المنجل

 
" .َوَتْعَمُل ِعيَد َأَساِبيَع ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َعَمى َقْدِر َما َتْسَمُح َيُدَك َأْن ُتْعِطَي، َكَما ُيَباِرُكَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 10 (:- "10)آية 

كنحف فقد اخذنا مف عطايا الركح القدس كمف بركات الفداء . عمييـ أف يقدمكا بسخاء كما أعطاىـ اهلل بسخاء
الكثير فماذا قدمنا هلل                       

 

َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالاّلِويُّب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، َواْلَ ِريُب 11  (:- "11)آية 
 ". َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَمُة الَِّذيَن ِفي َوْسِطَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيهِ 

الحظ مفيـك الشركة فالعطاء مرتبط بالفرح، ال فرح بدكف عطاء 
 

 ".َوَتْذُكُر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي ِمْصَر َوَتْحَفُظ، َوَتْعَمُل هِذِا اْلَفرَاِئَض 12 (:- "12)آية 

. لنذكر ما كنا عميو مف عبكدية كما أصبحنا عميو مف حرية فنشكر اهلل
 

" .َتْعَمُل ِلَنْفِسَك ِعيَد اْلَمَظالٍّ َسْبَعَة َأيَّاٍم ِعْنَدَما َتْجَمُع ِمْن َبْيَدِرَك َوِمْن ِمْعَصَرِتكَ »13 (:- "13)آية 
لذلؾ رفض السيد المسيح أف ُيَعيِّد . ىك رمز لغربتنا فى ىذا العالـ مترقبيف كماؿ المجد فى المسيح عيد المظال
كُيدعى ىذا العيد عيد الجمع ألنو يقع فى نياية المكسـ . بينما عيَّد باقى األعياد (10-2:7يك)ىذا العيد 
الزراعى  

 
َوَتْفَرُح ِفي ِعيِدَك َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّب َواْلَ ِريُب َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَمُة 14 "(:-15-14) األيات

، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُيَباِرُكَك ِفي ُكلٍّ 15. الَِّذيَن ِفي َأْبَواِبكَ  َسْبَعَة َأيَّاٍم ُتَعيٍُّد ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب
   ".َمْحُصوِلَك َوِفي ُكلٍّ َعَمِل َيَدْيَك، َفاَل َتُكوُن ِإ َّ َفِرًحا
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الحظ كيؼ يطمب اهلل مكرران أف يفرحكا بما أعطاىـ مف خيرات كما سيأخذكنو باإليماف إف أكرمكا كأعطكا بسخاء 
ىذا ىك ىدؼ اهلل أف نفرح بو دائمان كتككف حياتنا . كنحف فمنفرح بالخبلص الذل تـ كبالمجد العتيد أف ُيستعمف فينا

 .عيد دائـ
 

َثاَلَث َمرَّاٍت ِفي السََّنِة َيْحُ ُر َجِميُع ُذُكوِرَك َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا، »16 "(:-17-16) األيات
ُكلُّب َواِحٍد َحْسَبَما ُتْعِطي َيُدُا، 17. َوَ  َيْحُ ُروا َأَماَم الرَّبٍّ َفارِِ ينَ . ِفي ِعيِد اْلَفِطيِر َوِعيِد اأَلَساِبيِع َوِعيِد اْلَمَظالٍّ 

 ".َكَبَرَكِة الرَّبٍّ ِإلِهَك الَِّتي َأْعَطاكَ 

كانكا يحضركف لمييكؿ فى األعياد الثبلثة المذككرة كفى ىذا إعبلف عف كحدة اإليماف باإللو الكاحد كاإللتفاؼ 
. حكلو حتى ال ينسكه كيعبدكا آلية أخرل كلزيادة المحبة بينيـ كىنا نرل إرتباط الفرح بالعطاء

 ككاف حضكر النساء إختيارل لضعفيف الجسدل . كىى فرصة نيضة ركحية
( 9-3:1صـ1)
 

ُقَ اًة َوُعَرَفاَء َتْجَعُل َلَك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َحَسَب َأْسَباِطَك، »18 "(:-20-18) األيات
َ  ُتَحرٍِّو اْلَقَ اَء، َوَ  َتْنُظْر ِإَلى اْلُوُجوِا، َوَ  تَْ ُخْذ َرْشَوًة أَلنَّ الرَّْشَوَة ُتْعِمي 19. َفَيْقُ وَن ِلمشَّْعِب َقَ اًء َعاِد ً 

دٍّيِقينَ   ".اْلَعْدَل اْلَعْدَل َتتَّبُع، ِلَكْي َتْحَيا َوَتْمَتِمَك اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 20. َأْعُيَن اْلُحَكَماِء َوُتَعوٍُّج َكاَلَم الصٍّ

 بخصكص األحكاـ عمى عابدل األكثاف فينا يحدد القضاة كىناؾ 17ىذه اآلية مرتبطة بما سيأتى فى اإلصحاح 
   .مدنؾ=  فى جميع أبوابك      .يحدد األحكاـ

. ىـ نكاب القضاة الذيف يساعدكنيـ كيعممكف عمى تنفيذ األحكاـ = والعرفاء
 

 "َ  َتْنُصْب ِلَنْفِسَك َساِرَيًة ِمْن َشَجَرٍة مَّا ِبَجاِنِب َمْذَبِح الرَّبٍّ ِإلِهَك الَِّذي َتْصَنُعُه َلَك، »21 (:- "21)آية 

لذلؾ تككف اآليات السابقة فى الحكـ بالعدؿ ىى لمنع الكثنية كالحكـ عمى مف يقـك بعبادة ، ىذه لمنع الكثنية
 .كثنية

 
".الشَّْيَء الَِّذي ُيْبِ ُ ُه الرَّبُّب ِإلُهكَ . َوَ  ُتِقْم َلَك َنَصًبا22 (:- "22)آية 
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 عودة لمجدول اإلصحاح السابع عشر

 
 ".َ  َتْذَبْح ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َثْورًا َأْو َشاًة ِفيِه َعْيٌب، َشْيٌء مَّا َرِديٌء، أَلنَّ ذِلَك ِرْجٌس َلَدى الرَّبٍّ ِإلِهكَ »1 (:- "1)آية 

كمف ُيقدِّـ ذبيحة كاممة تككف عبادتو . الذبائح يجب أف تككف كاممة فيى ُتشير لمرب يسكع الكامؿ الذل ببل خطية
. ككؿ مف يقدـ ذبيحة كاممة فيك يفحصيا كبالتالى سيفحص قمبو ليككف نقيان ، كاممة نقيِّة أك ىكذا يجب أف تككف

كالذبيحة الكاممة كانت الرب يسكع الذل قدـ لآلب إنسانان كامبلن . ىكذا يميؽ بنا أف نتقدـ إللينا الكامؿ بقمكب نقية
كلكف لماذا أتت ىذه اآلية ىنا؟ . ببل خطية كذبيحة كاممة ال عيب فييا

ىى أتت فى مناسبة المقارنة بيف ذبيحة المسيح كذبائح عباد األكثاف اآلتى الكبلـ عنيا   - أ
 بعد أف تكمـ مكسى عف القضاء تكمـ بركح النبكة عف ما سيفعمو ىؤالء القضاة فى المستقبؿ حينما  - ب

 تحذر القضاة مف الحكـ 19:16آية لذلؾ أتت . يحكمكف عمى المسيح بأف يككف ىك الذبيحة الكاممة
 .كبيذا شيد عمييـ مكسى بأنو أنذرىـ. المعكج

 
ِإَذا ُوِجَد ِفي َوَسِطَك ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة َيْفَعُل َشرًّا ِفي َعْيَنِي »2 (:- "2)آية 

 "الرَّبٍّ ِإلِهَك ِبَتَجاُوِز َعْهِدِا،
تحذير بعدـ التساىؿ مع أل إنساف               

  
َوَيْذَهُب َوَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َوَيْسُجُد َلَها، َأْو ِلمشَّْمِس َأْو ِلْمَقَمِر َأْو ِلُكّل ِمْن ُجْنِد السََّماِء، الشَّْيَء 3 (:- "3)آية 

 "الَِّذي َلْم ُأوِص ِبِه،
الككاكب كالنجـك   = جند السماء

 
َذا اأَلْمُر َصِحيٌح َأِكيدٌ 4 "(:-7-4) األيات َقْد ُعِمَل ذِلَك الرٍّْجُس ِفي ِإْسرَاِئيَل، . َوُأْخِبْرَت َوَسِمْعَت َوَفَحْصَت َجيًٍّدا َواِ 

يَر ِإَلى َأْبَواِبَك، الرَُّجَل َأِو اْلَمْرَأَة، َواْرُجْمُه ِباْلِحَجاَرِة 5 َفَ ْخِرْج ذِلَك الرَُّجَل َأْو ِتْمَك اْلَمْرَأَة، الَِّذي َفَعَل ذِلَك اأَلْمَر الشٍّرٍّ
َأْيِدي الشُّبُهوِد 7. َ  ُيْقَتْل َعَمى َفِم َشاِهٍد َواِحدٍ . َعَمى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثِة ُشُهوٍد ُيْقَتُل الَِّذي ُيْقَتلُ 6. َحتَّى َيُموتَ 

" .َتُكوُن َعَمْيِه َأوًَّ  ِلَقْتِمِه، ُثمَّ َأْيِدي َجِميِع الشَّْعِب َأِخيرًا، َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ 
حينما  = تنزع الشرير. كاف الشيكد الذيف شيدكا عمى فعمتو الرديئة يرجمكنو أكالن فمك كاف بريئان يككف دمُو عمييـ

.  يتخمصكف مف ىذا الشرير يتخمصكف مف الفتنة كميا
 

ِإَذا َعِسَر َعَمْيَك َأْمٌر ِفي اْلَقَ اِء َبْيَن َدٍم َوَدٍم، َأْو َبْيَن َدْعَوى َوَدْعَوى، َأْو َبْيَن َ ْرَبٍة َوَ ْرَبٍة »8 (:- "8)آية 
 "ِمْن ُأُموِر اْلُخُصوَماِت ِفي َأْبَواِبَك، َفُقْم َواْصَعْد ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك،
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حتار فى القضاء كالتمييز بيف دـ القاتؿ كدـ المقتكؿ أك دـ  = بين دم ودم إذا ُعرضت عمى القاضى جناية قتؿ كا 
 كما صعب عمييـ يرفع  ،ككانت تعرض القضايا عمى رؤساء العشرات. قتيؿ عف عمد كدـ قتيؿ عف غير عمد

لرؤساء الخماسيف كالعسير ُيرفع لرؤساء المئات فرؤساء األلكؼ كما إستعصى عمى ىؤالء يذىبكا بو لمييكؿ 
. لكينة اهلل العمى

 
َلى اْلَقاِ ي الَِّذي َيُكوُن ِفي ِتْمَك اأَليَّاِم، َواْسَ ْل َفُيْخِبُروَك 9 "(:-10-9) األيات َواْذَهْب ِإَلى اْلَكَهَنِة الالَِّويٍّيَن َواِ 

، َوَتْحِرُص َأْن َتْعَمَل 10. ِبَ ْمِر اْلَقَ اءِ  َفَتْعَمُل َحَسَب اأَلْمِر الَِّذي ُيْخِبُروَنَك ِبِه ِمْن ذِلَك اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب
" .َحَسَب ُكلٍّ َما ُيَعمٍُّموَنكَ 

أل الشرعييف ككاف رئيس الكينة يطمب  = الكهنة الالويين. الذيف يرشدىـ الركح القدس = إذهب إلى الكهنة
إرشاد الرب باألكريـ كالتميـ 

َ  َتِحْد َعِن اأَلْمِر الَِّذي . َحَسَب الشَِّريَعِة الَِّتي ُيَعمٍُّموَنَك َواْلَقَ اِء الَِّذي َيُقوُلوَنُه َلَك َتْعَملُ 11 (:- "11)آية 
 ".ُيْخِبُروَنَك ِبِه َيِميًنا َأْو ِشَما ً 

يتضح أف سمطاف الحؿ كالربط كاف فى كسط شعب الرب فى القديـ كما ىك فى الكنيسة اآلف 
  

َوالرَُّجُل الَِّذي َيْعَمُل ِبُطْ َياٍن، َفاَل َيْسَمُع ِلْمَكاِهِن اْلَواِقِو ُهَناَك ِلَيْخِدَم الرَّبَّ ِإلَهَك، َأْو 12 "(:-13-12) األيات
" .َفَيْسَمُع َجِميُع الشَّْعِب َوَيَخاُفوَن َوَ  َيْطَ ْوَن َبْعدُ 13. ِلْمَقاِ ي، ُيْقَتُل ذِلَك الرَُّجُل، َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 

. فعناده خركج عف شريعة اهلل. بعناد كتحد كرفض لحكـ الكاىف أك القاضى = بط يان
 

َأْجَعُل : َمَتى َأَتْيَت ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك، َواْمَتَمْكَتَها َوَسَكْنَت ِفيَها، َفِإْن ُقْمتَ »14 (:- "14)آية 
 ". َعَميَّ َمِمًكا َكَجِميِع اأُلَمِم الَِّذيَن َحْوِلي

 كبعده أىمؿ الشعب أمر نفسو فكانكا  .كاف الشعب  أكالن تحت قيادة مكسى النبى كرئاستو ثـ تكلى أمرىـ يشكع
كحديث مكسى ىنا . ببل قائد ككاف الرب ُيقيـ ليـ قاضيان يحكـ ليـ كاف آخرىـ صمكئيؿ النبى كقبمو عالى الكاىف

. يعتبر نبكة عما سكؼ يحدث بعد قركف
ختبأ . كلنبلحظ أف اإلنساف قبؿ سقكطو كاف يتكمـ مع اهلل كاهلل يتكمـ معوُ +  كلكف بعد السقكط خاؼ اإلنساف كا 

كمكسى كاف ىنا )كحينما أراد اهلل أف يتكمـ معيـ مف عمى الجبؿ طمبكا مكسى ككسيط بيف اهلل كالشعب . مف اهلل
كلكف بسبب . كبنفس الفكر كاف مف المفركض أف يممؾ اهلل عمى شعبو كيحكـ مف السماء (...رمزان لممسيح

ككاف أف أراد اهلل . السقكط إنعزؿ اإلنساف عف حكـ اهلل كسماع أحكامو فإشتيكا أف يككف ليـ ممؾ أرضى كمممكة
كلذلؾ . أف تككف ىذه المممكة كىذا الممؾ فرصة ليشرح ليـ ممؾ المسيح حتى يفيمكا ما معنى أف يممؾ عمييـ اهلل

كلما إختاركا ىـ كأعطاىـ اهلل بحسب قمبيـ أعطاىـ  (15:17)كاف أكؿ شرط لمممكؾ أف يختارىـ الرب اإللو 
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كحتى فى مممكة إسرائيؿ المنشقة كاف اهلل يرسؿ ليـ أنبياء كاألنبياء .  كلما إختار اهلل إختار داكد كنسمو .شاكؿ
. يختاركا ليـ الممكؾ فى بعض األحياف

 
َ  َيِحلُّب . ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتَك َتْجَعُل َعَمْيَك َمِمًكا. َفِإنََّك َتْجَعُل َعَمْيَك َمِمًكا الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهكَ 15 (:- "15)آية 

 ".َلَك َأْن َتْجَعَل َعَمْيَك َرُجاًل َأْجَنِبيًّا َلْيَس ُهَو َأَخاكَ 
فاهلل ال يريد . اهلل يريد أف يممؾ عمى قمكبنا فيؿ نممكو أـ أننا نممؾ الشيطاف بمحبتنا ليذا العالـ = رجاًل أجنبياً 

كالرجؿ األجنبى سيفرض عمى . ألل أجنبى أك أل محبة غريبة أف تممؾ عمينا حتى ال تستعبدنا فاهلل يريدنا أحراران 
كالحظ إختيار الكممات التى يستعمميا الكحى عف . الشعب أف يعبدكا أكثانو كلف يعامميـ برفؽ كمحبة كإخكة لو

 29:8رك)أليست ىذه مكاصفات المسيح أنو بكر بيف إخكة كثيريف . من وسط إخوتك ويختارا الرب إلهك. الممؾ
( 6-4:5عب)كىك مختار مف اهلل  (11:2عب+ 
 

َ  : َولِكْن َ  ُيَكثٍّْر َلُه اْلَخْيَل، َوَ  َيُردُّب الشَّْعَب ِإَلى ِمْصَر ِلَكْي ُيَكثٍَّر اْلَخْيَل، َوالرَّبُّب َقْد َقاَل َلُكمْ 16 (:- "16)آية 
 ". َتُعوُدوا َتْرِجُعوَن ِفي هِذِا الطَِّريِي َأْيً ا

الخيؿ رمز لمقكة ككاف الممكؾ يسعكف لزيادة الخيؿ كنكع مف الشعكر بالعظمة كينسكف أف اهلل ىك الذل يحارب 
و  يرد الشعب إلى   .(قصة جدعكف)عنيـ كأف نصرتيـ مف عنده ككـ مف مرة ىزمكا شعكبان قكية بجيش صغير 

ربما تشير أف الممكؾ حتى تزداد قكتيـ يمجأكف لعقد المعاىدات مع مصر كيستعينكا بيـ أل بالمصرييف  = مصر
كلكف الحظ أف مصر تشير لمعبكدية فككف أف الممؾ يعتمد عمى قكة الخيؿ كيترؾ اهلل فيذه عبكدية . فى الحركب

كقد تعنى أف الممؾ فى إزدياد قكتو سيذؿ شعبو فيعكدكا عبيدان كما كانكا فى مصر . (بيذا إرتد إلى مصر )لمقكة 
 .
 

ًة َوَذَهًبا َ  ُيَكثٍّْر َلُه َكِثيرًا. َوَ  ُيَكثٍّْر َلُه ِنَساًء ِلَئالَّ َيِزيَغ َقْمُبهُ 17 (:- "17)آية   ". َوِف َّ
 كبذلؾ ينياىـ اهلل عف الثبلث .سبؽ أف نيى اهلل الممكؾ مف زيادة القكة كىنا ينبييـ عف زيادة النساء كالماؿ

الماؿ كالغنى - 3النساء      - 2القكة      - 1الشيكات الخطيرة التى بيا يبعد قمب اإلنساف عف اهلل كىى 
:- كليس عيبان أف يككف اإلنساف غنيان أك قكيان لكف العيب فى شيكة زيادة ىذه األشياء كلنرل تطبيقان ليذا 
ربما ألنو ) فإف سميماف الممؾ أحكـ إنساف فى العالـ سقط فى الثبلث أل أنو فعؿ عكس ما ىك مكتكب تمامان 

كمنيف كثيرات مف الكثنيات كىؤالء أزغف قمبو فبخر  (1000)فيك تزكج كثيرات  ( اآلية القادمة18نسى آية
 ككاف الذىب كالفضة ال حساب ليا أياـ سميماف فاهلل أعطاه الغنى كلكنو إشتيى الزيادة فكضع ضرائب  .لؤلكثاف

( 26:4مؿ1)كراجع خيؿ سميماف . ( 21:10مؿ1 + 4-2:12مؿ1 + 1:11مؿ1راجع )ثقيمة عمى شعبو 
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َوِعْنَدَما َيْجِمُس َعَمى ُكْرِسيٍّ َمْمَمَكِتِه، َيْكُتُب ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة ِمْن هِذِا الشَِّريَعِة ِفي ِكتَاٍب 18 "(:-19-18) األيات
َفَتُكوُن َمَعُه، َوَيْقرَُأ ِفيَها ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه، ِلَكْي َيَتَعمََّم َأْن َيتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهُه َوَيْحَفَظ 19ِمْن ِعْنِد اْلَكَهَنِة الالَِّويٍّيَن، 

 "َجِميَع َكِمَماِت هِذِا الشَِّريَعِة َوهِذِا اْلَفرَاِئَض ِلَيْعَمَل ِبَها،
حيف يكتب الممؾ لنفسو سفر لمشريعة يقرأه يعرؼ أف الُممؾ مف اهلل كعميو أف يحكـ بحسب الشريعة كال سمطة لُو 

 لما  ىذاكلك فعؿ سميماف. أف يزيد أك ينقص مف الشريعة كعميو أف يحب الشريعة أكثر مف كؿ الشيكات السابقة
سقط 

 
ِلَكْي ُيِطيَل اأَليَّاَم َعَمى . ِلَئالَّ َيْرَتِفَع َقْمُبُه َعَمى ِإْخَوِتِه، َوِلَئالَّ َيِحيَد َعِن اْلَوِصيَِّة َيِميًنا َأْو ِشَما ً 20 (:- "20)آية 

 ".َمْمَمَكِتِه ُهَو َوَبُنوُا ِفي َوَسِط ِإْسرَاِئيلَ 
.يظير ىنا أف قراءة كممة اهلل كحفظيا كالعمؿ بيا ليا ثمار طيبة
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
َيْ ُكُموَن َوَقاِئَد . َ  َيُكوُن ِلْمَكَهَنِة الالَِّويٍّيَن، ُكلٍّ ِسْبِط َ ِوي، ِقْسٌم َوَ  َنِصيٌب َمَع ِإْسرَاِئيلَ »1 "(:-2-1) األيات

 ".الرَّبُّب ُهَو َنِصيُبُه َكَما َقاَل َلهُ . َفاَل َيُكوُن َلُه َنِصيٌب ِفي َوَسِط ِإْخَوِتهِ 2. الرَّبٍّ َوَنِصيَبهُ 

إحتار المفسركف فى ىذا التعبير الذل إستخدمو مكسى فى سفر التثنية كتساءلكا لماذا ال يقكؿ =  الكهنة الالويين
الكينة أبناء ىركف حتى أنيـ إدعكا أف كاتب السفر شخص غير مكسى كأنو ال يفيـ فى النامكس المكسكل 

لكف السبب كما قمنا أف مكسى ال يتكمـ ىنا مع الكينة أك البلكييف بؿ مع الشعب كبالنسبة !! كنظاـ الكينكت 
فالكينة . ككاجب الشعب أف ييتـ بالكينة كالبلكييف عمكمان . لمشعب فالكينة ىـ مف سبط الكل أل الكييف

. كالبلكييف عمميـ قاصر عمى الخدمة الركحية كعمى الشعب أف ييتـ بيـ
فالكينة يشترككف مع المذبح =  وقائد الرب

 
ُيْعُطوَن . َوهَذا َيُكوُن َحيُّب اْلَكَهَنِة ِمَن الشَّْعِب، ِمَن الَِّذيَن َيْذَبُحوَن الذََّباِئَح َبَقرًا َكاَنْت َأْو َ َنًما»3 (:- "3)آية 

 ".اْلَكاِهَن السَّاِعَد َواْلَفكَّْيِن َواْلِكْرَش 
 أل األمعاء لـ يذكركا مف قبؿ فى سفر الكرشجزء مف الرأس كىما مع =  الفكين. ساؽ الرفيعة = الساعد

الييكد يفيمكف ىذه اآلية أنيا عمى . البلكييف كىما مف األجزاء الزىيدة الثمف كأعطاىا مكسى لمكينة ىنا
فسفر البلكييف حدد الصدر كالساؽ الُيمنى مف ذبائح . الحيكانات التى تذبح فى البيكت لئلستعماؿ الشخصى

لمكينة   (14:10ال)كىكذا مف ذبائح الخطية  (34-32:7ال)السبلمة 
 

َل َجزَاِز َ َنِمكَ 4 "(:-5-4) األيات َل ِحْنَطِتَك َوَخْمِرَك َوَزْيِتَك، َوَأوَّ أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقِد اْختَاَرُا ِمْن 5. َوُتْعِطيِه َأوَّ
، ُهَو َوَبُنوُا ُكلَّ اأَليَّامِ   ".َجِميِع َأْسَباِطَك ِلَكْي َيِقَو َوَيْخِدَم ِباْسِم الرَّبٍّ

. كاف الربانيكف يحددكف الباككرات التى يعطييا الشخص لمكينة مف كؿ نكع مف الثمار
 

َذا َجاَء َ ِويٌّ ِمْن َأَحِد َأْبَواِبَك ِمْن َجِميِع ِإْسرَاِئيَل َحْيُث ُهَو ُمَتَ رٌٍّب، َوَجاَء ِبُكلٍّ َرْ َبِة َنْفِسِه »6 "(:-8-6) األيات َواِ 
 ، ، 7ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب َوَخَدَم ِباْسِم الرَّبٍّ ِإلِهَك ِمْثَل َجِميِع ِإْخَوِتِه الالَِّويٍّيَن اْلَواِقِفيَن ُهَناَك َأَماَم الرَّبٍّ

 ".َيْ ُكُموَن َأْقَساًما ُمَتَساِوَيًة، َعَدا َما َيِبيُعُه َعْن آَباِئهِ 8

 مدينة فى إسرائيؿ مع مزارعيا كضكاحييا ككاف بعض البلكييف يقيمكف فى مدنيـ ىذه 48كاف لمكينة كالبلكييف 
كمثاؿ ذلؾ كاف صمكئيؿ النبى كأبكه مع أنيما الكييف مف . لمتعميـ لباقى الشعب كبعضيـ يخدمكف فى الييكؿ

 ككاف أبكه يذىب سنكيان إلى شيمكه حيث اإلجتماع كبعد ذلؾ نذرت  .نسؿ قكرح إال أنيما كانا ُيقيماف خارج شيمكه
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ككاف البلكييف الذيف يقيمكف فى ىذه المدف يممككف أرضان . أـ صمكئيؿ إبنيا لئلقامة الدائمة حيث الخيمة
كالنص ىنا يفيد أنو إذا كاف ىناؾ الكل يممؾ أرضان كرثيا عف آبائو فإذا تنازؿ عف أرضو كباعيا كأتى . كمكاشى

ليخدـ فى الييكؿ كاف عمييـ أف يقبمكه بؿ يعطكنو نصيبان مثؿ باقى البلكييف كال ينقصكا شيئان مف نصيبو بحجة 
فقد إعتبره  حيث هو ُمت رب= أنو باع أرضو كمعُو ثمنيا كالحظ تسمية الكحى لبلكل الذل يممؾ أرض كيقيـ فييا 

كنحف ُغرباء فى ىذا العالـ كمكطننا السماء كمف يعكد لخدمة الييكؿ كيعكد هلل . غريبان ألف مكانو فى الييكؿ
. سيككف لو نصيبو حتى لك جاء فى الساعة الحادية عشرة

 
. َمَتى َدَخْمَت اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك، َ  َتَتَعمَّْم َأْن َتْفَعَل ِمْثَل ِرْجِس ُأولِئَك اأُلَممِ »9 "(:-10-9) األيات

" َ  ُيوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز اْبَنُه َأِو اْبَنَتُه ِفي النَّاِر، َوَ  َمْن َيْعُرُو ِعرَاَفًة، َوَ  َعاِئٌو َوَ  ُمَتَفاِئٌل َوَ  َساِحٌر،10
ىذه كانت طقكس كثنية كليا نكعاف =  يجيز إبنه فى النار

. يقدمكف األبناء كذبائح ُتحرؽ بالنار إرضاء لآللية - أ
 . يمرركنيـ فى نار مذابحيـ التى يعتبركنيا مقدسة حتى يطيمكا أعمار أكالدىـ كتباركيـ اآللية - ب
. يدعى عمـ الغيب كمثؿ ىذا مف يحاكؿ معرفة الحظ كالمستقبؿ عف طريؽ الكؼ أك النجكـ=  يعرو عرافة 

ىى زجر طائر ليطير كيرل الناس الكجية التى سيطير إلييا الطائر فيتفاءلكف أك يتشاءمكف كمازالت  = عائو
كيعرؼ المستقبؿ بقراءة . يتفائؿ بشىء معيف=  متفائل. ىذه العادة باقية فى التشاـؤ مف نعيؽ كصكات البكـ

نكسارىاآالكأس أك الفنجاف كمازالت ىذه مكجكدة لآلف فيمف يتشاءـ مف سقكط  أل يتعامؿ مع و  ساحر . نية كا 
كالمصرييف كالكمدانييف إشتيركا .  الشياطيف صراحة كمازاؿ ىذا مكجكدان فى األحجبة كفؾ األعماؿ كالتعاكيذ

بأمكر السحر 
 

أَلنَّ ُكلَّ 12. َوَ  َمْن َيْرِقي ُرْقَيًة، َوَ  َمْن َيْسَ ُل َجانًّا َأْو تَاِبَعًة، َوَ  َمْن َيْسَتِشيُر اْلَمْوَتى11 "(:-12-11) األيات
" . َوِبَسَبِب هِذِا اأَلْرَجاِس، الرَّبُّب ِإلُهَك َطاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمكَ . َمْن َيْفَعُل ذِلَك َمْكُروٌا ِعْنَد الرَّبٍّ 

=  أو تابعة. ىى أف يردد المرء كممات كعبارات كتعاكيذ ظنان أنيا تجمب الشفاء كالخير لو أك لذكيو=  يرقى رقية
الركح النجس الذل يظنكف أنو يتبع المرء لئلضرار بو أك إلسعاده  كقد يكشؼ ىذا الركح بعض األسرار لتابعيو 

(  18-16:16أع)لعمؿ بمبمة كسط الناس 
. ىـ مف يحاكلكف تحضير األركاح كسؤاليا كىذه تككف شياطيف تضمؿ مف يفعؿ ذلؾ=  و  من يستشير موتى

أما المؤمف فبل ييتـ بالغد فيك ،  يغضب اهلل كبسبب ذلؾ يطرد األمـ التى تفعميا11،10ككؿ ما أتى فى اآليتيف 
ذا فكر فى المستقبؿ فيك يشتاؽ لمسماء التى سيذىب إلييا. يشعر أنو فى يد إليو يدبره بحكمة كلمخير . كا 

 
 ". َتُكوُن َكاِماًل َلَدى الرَّبٍّ ِإلِهكَ 13 (:- "13)آية 
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ككضعنا كؿ . إذا لـ نبحث عف المستقبؿ عند ىؤالء ككاف لنا ثقة فى اهلل الذل فى يده مستقبمنا=  تكون كامالً 
تكالنا عميو فيذا ىك الكماؿ  ( 19:8شإ)ثقتنا فيو كا 

 
َوَأمَّا َأْنَت َفَمْم َيْسَمْح َلَك الرَّبُّب . ِإنَّ هُؤَ ِء اأُلَمَم الَِّذيَن َتْخُمُفُهْم َيْسَمُعوَن ِلْمَعاِئِفيَن َواْلَعرَّاِفينَ 14 (:- "14)آية 

" .ِإلُهَك هَكَذا
ىذه اآلية تربط األيات السابقة باأليات اآلتية التى تتنبأ صراحة عف المسيح ككأف الكحى يخبرنا عف الفرؽ بيف 

ككأنيا تقكؿ لمف يفعؿ ىذه األمكر كفى تعامؿ مع الشياطيف . مف يسأؿ الشياطيف كبيف مف ىك تابع لممسيح
. فالمسيح آت 
. تأخذ األرض خمفان ليـ أل بعد أف تطردىـ منيا=  الذين يخمفهم

 
 . َلُه َتْسَمُعونَ . ُيِقيُم َلَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِمي»15 (:- "15)آية 

+ 14:6يك + 37:7أع + 22:3أع)ىذه األيات ىى أكضح ما قيؿ فى نبكات مكسى عف المسيح كراجع 
يقيم لك كالحظ مكاصفات ىذا النبى كأنيا تنطبؽ عمى المسيح . (41،40:7يك + 46،45:5يك + 10:1بط1

 من وسطك( 40-38:6يك)كالمسيح دائمان كاف يردد أبى أرسمنى  (6-4:5عب)أل اهلل يدعكه كيختاره =  الرب
(. 11:2عب + 29:8رك) ومن إخوتكفيك سيأتى مف إسرائيؿ = 

:- أل مثؿ مكسى أل إنساف مثمو كىناؾ أكجو شبو عديدة بيف المسيح كمكسى فمكسى رمز لممسيح = مثمى
. كبلىما مف شعب إسرائيؿ مف كسطيـ كمف إخكتيـ -ٔ
 نجا كؿ منيما مف مؤامرة أحد الممكؾ فى طفكلتو كفى كؿ مؤامرة إستشيد أطفاؿ كثيريف  -ٕ
 مكسى ترؾ القصر ليفتقد شعبو كالمسيح أخمى ذاتو ليفتقد شعبو ككبلىما فّضؿ أف يتألـ مع شعبو -ٖ
 الشعب الييكدل رفض مكسى قاضيان كرفضكا المسيح ممكان ككثيران ما تذمركا عمى المسيح كعمى مكسى  -ٗ
 أعماؿ كمييما صاحبيا معجزات كثيرة -٘
 كبلىما أنقذ شعبو مف العبكدية -ٙ
 كمـ اهلل شعبو عف طريؽ عبده مكسى كالمسيح ىك كممة اهلل -ٚ
 كبلىما كسيط بيف اهلل كالناس  -ٛ
 مكسى كاف راعيان لمخراؼ كالمسيح كاف الراعى الصالح -ٜ

  يكمان 40كبلىما صاـ - 10
 اهلل أعطى الشريعة لمكسى عمى جبؿ كالمسيح بدأ حياتو العممية عمى جبؿ التطكيبات -  ٔٔ
 كالمسيح تجمى مجده أماـ تبلميذه، مكسى كجيو لمع بعد ما تجمى لو مجد الرب -   ٕٔ
  شيخان لمعاكنتو70 رئيسان لؤلسباط ك 12 رسكالن كمكسى عيف 70 تمميذان ك 12المسيح إختار -  ٖٔ
 ( 50،49:9لك)مكسى رّحب بألداد كميداد حيف تنبآ كالمسيح لـ يمنع مف يخرج الشياطيف -  ٗٔ
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 كبلىما بارؾ الشعب فى نياية خدمتو-  ٘ٔ
 شفاعة مكسى عف شعبو كككنو يفضؿ أف يمكت عكض شعبو يشبو محبة المسيح فى فدائو-  ٙٔ
 مات كبلىما عمى جبؿ-  ٚٔ
 ( 15:6مر  + 10:34+ 15:18تث)كاف مكسى نبيان ككذلؾ المسيح -  ٛٔ
 ( 33،32:1لك)كالمسيح أخذ كرسى داكد أبيو  (5:33تث)مكسى كاف ممكان فى يشكركف -  ٜٔ
 كالمسيح كاف رئيس كينة (6:99مز)مكسى أخذ كظيفة كاىف -  ٕٓ
 كبلىما كاف كسيط عيد كالعيديف كانا مختكميف بالدـ-  ٕٔ
 مكسى أسس كنيسة العيد القديـ كالمسيح أسس الكنيسة فى العيد الجديد-  ٕٕ
 .مكسى كاف قاضيان لشعبو كالمسيح ىك الدياف-  ٖٕ
 .لـ يكجد فى تاريخ البشرية مف قدـ الشريعة اإلليية سكل مكسى كالسيد المسيح-  ٕٗ

. ىذا مف ناحية الرمز لكف يجب أال ننسى أف مكسى نبى أرسمو اهلل أما المسيح فإبف اهلل
كشفاعة المسيح دائمة أبدان كىى شفاعة كفارية أما شفاعة . كمكسى كاف لو ضعفاتو أما المسيح فمـ يكف لو خطية

. مكسى فيى شفاعة تكسمية
 

َ  َأُعوُد َأْسَمُع َصْوَت : َحَسَب ُكلٍّ َما َطَمْبَت ِمَن الرَّبٍّ ِإلِهَك ِفي ُحوِريَب َيْوَم ا ْجِتَماِع َقاِئالً 16 (:- "16)آية 
 .الرَّبٍّ ِإلِهي َوَ  َأَرى هِذِا النَّاَر اْلَعِظيَمَة َأْيً ا ِلَئالَّ َأُموتَ 

لـ يحتمؿ الشعب أف يرل مجد اهلل لئبل يمكتكا فطمبكا مف مكسى أف يككف الكسيط  
 

 ". َقْد َأْحَسُنوا ِفي َما َتَكمَُّموا: َقاَل ِلَي الرَّبُّب 17 (:- "17)آية 
ستصكب اهلل كبلميـ ألنو يعمـ أف اإلنساف فى خطيتو لف يحتمؿ أف يرل مجد اهلل فكاف البد مف كجكد كسيط إ

كفى العيد الجديد صار المسيح ىذا الكسيط فيك كممة . بيف اهلل كالناس يكممو اهلل فمان لفـ مثؿ مكسى كىك يكمميـ
ستصكب اهلل كبلميـ ألنو كاف بحسب خطتو اإلليية إلذلؾ .  كأخذ جسدان أخفى مجده حتى يكممنا كال نمكت ،اهلل

فى التجسد 
 

 ".ُأِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِهْم ِمْثَمَك، َوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمِه، َفُيَكمٍُّمُهْم ِبُكلٍّ َما ُأوِصيِه ِبهِ 18 (:- "18)آية 
ىذا ىك بالحقيقة النبى اآلتى إلى العالـ " كبسبب ىذه النبكة قالكا . المسيح ىك النبى المنتظر، بؿ ىك رب األنبياء

( 21:1يك" )النبى أنت " كىـ سألكا يكحنا المعمداف  (14:6يك)
 

 ".َوَيُكوُن َأنَّ اإِلْنَساَن الَِّذي َ  َيْسَمُع ِلَكاَلِمي الَِّذي َيَتَكمَُّم ِبِه ِباْسِمي َأَنا ُأَطاِلُبهُ 19 (:- "19)آية 
 (13:2رك + 25:12 + 29:10 + 3:2عب)قارف مع 
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َوَأمَّا النَِّبيُّب الَِّذي ُيْطِ ي، َفَيَتَكمَُّم ِباْسِمي َكاَلًما َلْم ُأوِصِه َأْن َيَتَكمََّم ِبِه، َأِو الَِّذي َيَتَكمَُّم 20 "(:-22-20) األيات

ْن ُقْمَت ِفي َقْمِبكَ 21. ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى، َفَيُموُت ذِلَك النَِّبيُّب  ؟ : َواِ  َفَما 22َكْيَو َنْعِرُو اْلَكاَلَم الَِّذي َلْم َيَتَكمَّْم ِبِه الرَّبُّب
 ، ، َبْل ِبُطْ َياٍن َتَكمََّم ِبِه النَِّبيُّب َتَكمََّم ِبِه النَِّبيُّب ِباْسِم الرَّبٍّ َوَلْم َيْحُدْث َوَلْم َيِصْر، َفُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َلْم َيَتَكمَّْم ِبِه الرَّبُّب

" .َفاَل َتَخْو ِمْنهُ 
كالحظ أف ضد المسيح سيأتى كنبى كاذب مدعيان أنو المسيح مدعمان أعمالو بمعجزات . تحذير مف األنبياء الكذبة

كقد يقؼ الناس حيارل أماـ ىذه المعجزات كالنبكات كالتعاليـ المخادعة، كلكف اهلل يحدد ىنا طريقة  (5:13رؤ)
. ىؿ يتحقؽ الكبلـ الذل يتنبأكف بو؟ إف لـ يتحقؽ فيـ كاذبكف... سيمة نحكـ بيا ىى 
ىؿ ما يدعك إليو ىذا النبى الكاذب يتفؽ مع أقكاؿ الكتاب المقدس أك لو تعاليـ جديدة؟ :- أيضان ىناؾ مبدأ عاـ 

ىؿ يتفؽ مع الكنيسة كتعاليميا المسممة لنا أـ ال؟ 
ىؿ تعاليـ ىذا النبى الكاذب تمجد اهلل كتمجد المسيح إبف اهلل كعممو أـ ال؟ كىناؾ فرؽ كاضح ال لبس فيو 
فالمسيح لف يأتى مرة أخرل كإنساف يظير عمى األرض بؿ ىك أخبرنا أنو سيأتى فى المجىء الثانى عمى 

(.11-9:1أع)كراجع  (32:25مت)كىك يأتى لمدينكنة  (31:25مت)السحاب فى مجده 
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 عودة لمجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
جاء الحديث عف مدف الممجأ بعد النبكة عف المسيح فيى تشير لممسيح ممجأنا الحقيقى 

 ىذا اإلصحاح شرح لمكصايا   
 ال تشيد بالزكر- ال تسرؽ         ج- ال تقتؿ       ب-   أ
 

َمَتى َقَرَض الرَّبُّب ِإلُهَك اأُلَمَم الَِّذيَن الرَّبُّب ِإلُهَك ُيْعِطيَك َأْرَ ُهْم، َوَوِرْثَتُهْم َوَسَكْنَت ُمُدَنُهْم »1 "(:-2-1) األيات
 . َتْفِرُز ِلَنْفِسَك َثاَلَث ُمُدٍن ِفي َوَسِط َأْرِ َك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَتْمَتِمَكَها2َوُبُيوَتُهْم، 
كنجد ىنا الصرامة مع الشعكب التى أعطاىا اهلل فرصان لمتكبة . ىكذا لطؼ اهلل كصرامتو " (22:11رك)قارف مع 

أما ُلطؼ اهلل نجده فى تعييف مدف لمممجأ كقد نفذ يشكع ىذا األمر بتعييف . ببل فائدة كىا ىك يقرض ىذه الشعكب
كعد اهلل بأف يعطييـ  (1)كالحظ فى آية .  مدف شرؽ األردف3 مدف غرب األردف ككاف مكسى قد حّدد 3

 .األرض
 

 ".ُتْصِمُح الطَِّريَي َوُتَثمٍُّث ُتُخوَم َأْرِ َك الَِّتي َيْقِسُم َلَك الرَّبُّب ِإلُهَك، َفَتُكوُن ِلَكْي َيْهُرَب ِإَلْيَها ُكلُّب َقاِتل3 (:- "3)آية 
 = تثمث تخوم أر ك. الطرؽ ليذه المدف يجب أف تككف صالحة لسيكلة اليرب كقريبة مف كؿ مدينة مف مدنيـ

يظير  = تصمح الطرييكقكلو . ألنيـ ثبلث مدف فيجب أف تككف مدينة فى كؿ ثمث حتى يصؿ ليا كؿ الجىء
 خصكصان أف المعنى يتضح حيف نعرؼ  ،أف الطريؽ ىنا ىـ خداـ اهلل الذيف يجب أف يككنكا صالحيف لئلرشاد

كمف المعركؼ أف مدف الممجأ ُتشير لممسيح  (الممجأ الممجأ)أنو كانت تعمؽ الفتات بطكؿ الطريؽ مكتكب عمييا 
. كالكتاب المقدس ىك البلفتات التى تقكدنا إليو

 
َمْن َ َرَب َصاِحَبُه ِبَ ْيِر ِعْمٍم َوُهَو َ ْيُر : َوهَذا ُهَو ُحْكُم اْلَقاِتِل الَِّذي َيْهُرُب ِإَلى ُهَناَك َفَيْحَيا4" (:-5-4) األيات

َوَمْن َذَهَب َمَع َصاِحِبِه ِفي اْلَوْعِر ِلَيْحَتِطَب َحَطًبا، َفاْنَدَفَعْت َيُدُا ِباْلَفْ ِس ِلَيْقَطَع 5. ُمْبِ ٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبَمهُ 
" .اْلَحَطَب، َوَأْفَمَت اْلَحِديُد ِمَن اْلَخَشِب َوَأَصاَب َصاِحَبُه َفَماَت، َفُهَو َيْهُرُب ِإَلى ِإْحَدى ِتْمَك اْلُمُدِن َفَيْحَيا

. أل بدكف قصد القتؿ كلـ تكف بينيما عداكة مف قبؿ = ب ير عمم
 

ِلَئالَّ َيْسَعى َوِليُّب الدَِّم َورَاَء اْلَقاِتِل ِحيَن َيْحَمى َقْمُبُه، َوُيْدِرَكُه ِإَذا َطاَل الطَِّريُي َوَيْقُتَمُه، َوَلْيَس َعَمْيِه 6 (:- "6)آية 
 ".ُحْكُم اْلَمْوِت، أَلنَُّه َ ْيُر ُمْبِ ٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبَمهُ 

 : كممة كلى الدـ فى العبرانية تشير لثبلثة معاف 
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كىك أقرب قريب لمشخص المتكفى أك المقتكؿ ككاف لو حؽ  النسيب- 3المنتقـ        - 2الفادل       - 1
 (راعكث)الفؾ ألمبلؾ قريبو المتكفى المباعة أك المرىكنة ككاف عميو أف يتزكج بإمرأتو ليقيـ لو نسبلن 

 
 ".َثاَلَث ُمُدٍن َتْفِرُز ِلَنْفِسكَ : أَلْجِل ذِلَك َأَنا آُمُرَك َقاِئالً 7 (:- "7)آية 
 

ْن َوسََّع الرَّبُّب ِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َحَمَو آلَباِئَك، َوَأْعَطاَك َجِميَع اأَلْرِض الَِّتي َقاَل ِإنَُّه 8 "(:-10-8) األيات َواِ 
ِإْذ َحِفْظَت ُكلَّ هِذِا اْلَوَصاَيا ِلَتْعَمَمَها، َكَما َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم ِلُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُمَك ِفي ُطُرِقِه 9ُيْعِطي آلَباِئَك، 

َحتَّى َ  ُيْسَفُك َدُم َبِريٍء ِفي َوَسِط َأْرِ َك الَِّتي 10ُكلَّ اأَليَّاِم، َفِزْد ِلَنْفِسَك َأْيً ا َثاَلَث ُمُدٍن َعَمى هِذِا الثَّاَلِث، 
" .ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا، َفَيُكوَن َعَمْيَك َدمٌ 

كىذا لـ يحدث فقد كانت . الكبلـ يفيد أنو حيف تتسع األرض فى المستقبؿ عمييـ أف يحددكا ثبلث مدف جديدة
المممكة فى أكسع صكرة ليا أياـ سميماف الممؾ كبالرغـ مف ىذا لـ تزد مدف الممجأ عف ست مدف فيككف مكسى 

 كالممجأ ىك المسيح  (3-1:54اش)بركح النبكة يتكمـ عف الكنيسة التى ستمتد عبر العالـ 
َولِكْن ِإَذا َكاَن ِإْنَساٌن ُمْبِ ً ا ِلَصاِحِبِه، َفَكَمَن َلُه َوَقاَم َعَمْيِه َوَ َرَبُه َ ْرَبًة َقاِتَمًة »11 "(:-13-11) األيات

ُيْرِسُل ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوَيْ ُخُذوَنُه ِمْن ُهَناَك َوَيْدَفُعوَنُه ِإَلى َيِد َوِليٍّ الدَِّم 12َفَماَت، ُثمَّ َهَرَب ِإَلى ِإْحَدى ِتْمَك اْلُمُدِن، 
 ". َفَتْنِزَع َدَم اْلَبِريِء ِمْن ِإْسرَاِئيَل، َفَيُكوَن َلَك َخْيرٌ . َ  ُتْشِفْي َعْيُنَك َعَمْيهِ 13. َفَيُموتُ 

أما القاتؿ المتعمد فبلبد أف يقتؿ حتى لك إلتجأ إلى مدف الممجأ 
 

ُلوَن ِفي َنِصيِبَك الَِّذي َتَناُلُه ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك 14 (:- "14)آية  َ  َتْنُقْل ُتْخَم َصاِحِبَك الَِّذي َنَصَبُه اأَلوَّ
 ".الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَكْي َتْمَتِمَكَها

 ىك حد الممكية الذل كاف يكضع كعبلمة تحدد ممكية األسرة والتخمىذه الكصية ضد أل سرقة لممتمكات الغير 
كالرب ينيى عف إغتصاب حقكؽ .  ككاف الحد إما حجران أك رجمة مف الحجارة .كتفصؿ ممكيا عف ممؾ الجار

كجاءت شريعة نقؿ . ( نابكت اليزرعيمى3:21مؿ1)فاهلل ىك صاحب األرض كىك كزعيا بحسب إرادتو . الغير
التخـ بعد شريعة القتؿ كأف نقؿ التخـ فى أىمية إف لـ يكف يعادؿ القتؿ ألف ىذا يشير لما حممتو أرض المكعد 

(.  7:18مت)مف رمز لمحياة السماكية المكعكد بيا فكأف مف يحـر أحد مف نصيبو األبدل كأنو يسفؾ دـ برلء 
إف كاف ىذا ينطبؽ عمى األرض فباألكلى ينطبؽ عمى اإليماف  =   تنقل تخم صاحبك الذى نصبه األولون

( 4،3يو)الذل سممو لنا األباء 
 

َ  َيُقوُم َشاِهٌد َواِحٌد َعَمى ِإْنَساٍن ِفي َذْنٍب مَّا َأْو َخِطيٍَّة مَّا ِمْن َجِميِع اْلَخَطاَيا الَِّتي »15 "(:-20-15) األيات
ِإَذا َقاَم َشاِهُد ُزوٍر َعَمى ِإْنَساٍن ِلَيْشَهَد 16. َعَمى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعَمى َفِم َثاَلَثِة ُشُهوٍد َيُقوُم اأَلْمرُ . ُيْخِطُئ ِبَها

، َأَماَم اْلَكَهَنِة َواْلُقَ اِة الَِّذيَن َيُكوُنوَن ِفي ِتْمَك 17َعَمْيِه ِبَزْيٍغ،  َيِقُو الرَُّجاَلِن المََّذاِن َبْيَنُهَما اْلُخُصوَمُة َأَماَم الرَّبٍّ
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َذا الشَّاِهُد َشاِهٌد َكاِذٌب، َقْد َشِهَد ِباْلَكِذِب َعَمى َأِخيِه، 18. اأَليَّامِ  َفاْفَعُموا ِبِه َكَما َنَوى 19َفِإْن َفَحَص اْلُقَ اُة َجيًٍّدا، َواِ 
َوَيْسَمُع اْلَباُقوَن َفَيَخاُفوَن، َوَ  َيُعوُدوَن َيْفَعُموَن ِمْثَل ذِلَك اأَلْمِر 20. َفَتْنزُِعوَن الشَّرَّ ِمْن َوْسِطُكمْ . َأْن َيْفَعَل ِبَ ِخيهِ 

 ". اْلَخِبيِث ِفي َوَسِطكَ 

 .إذا إتضح أف الشاىد كاذب ُيعاقب بالعقكبة التى كاف يطمبيا لمشخص البرلء
 

 ".ِرْجٌل ِبِرْجل. َيٌد ِبَيدٍ . ِسنٌّ ِبِسنٍّ . َعْيٌن ِبَعْينٍ . َنْفٌس ِبَنْفسٍ . َ  ُتْشِفْي َعْيُنكَ 21 (:- "21)آية 
كىذا إرتفاع عف . ىذه الشريعة حتى ال ينتقـ اإلنساف لنفسو بأكثر مف الضرر الذل حدث لُو أك بأكثر مما فقده

كلكف لـ يكف كؿ . مستكل اإلنساف البدائى كتمييد لمدخكؿ لعيد النعمة، عيد التسامح كمقاكمة الشر بالخير
ؿ لو اإلنتقاـ لنفسو بمقتضى ىذه الشريعة بؿ أماـ محكمة .إنساف مخكَّ
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 عودة لمجدول اإلصحاح العشرون

 
َك َورََأْيَت َخْياًل َوَمرَاِكَب، َقْوًما َأْكَثَر ِمْنَك، َفاَل َتَخْو ِمْنُهْم، أَلنَّ »1 "(:-4-1) األيات ِإَذا َخَرْجَت ِلْمَحْرِب َعَمى َعُدوٍّ

َوِعْنَدَما َتْقُرُبوَن ِمَن اْلَحْرِب َيَتَقدَُّم اْلَكاِهُن َوُيَخاِطُب الشَّْعَب 2. َمَعَك الرَّبَّ ِإلَهَك الَِّذي َأْصَعَدَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
َ  َتَخاُفوا َوَ  . َ  َتْ ُعْو ُقُموُبُكمْ . َأْنُتْم َقُرْبُتُم اْلَيْوَم ِمَن اْلَحْرِب َعَمى َأْعَداِئُكمْ : اْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيلُ : َوَيُقوُل َلُهمْ 3

" .أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َساِئٌر َمَعُكْم ِلَكْي ُيَحاِرَب َعْنُكْم َأْعَداَءُكْم ِلُيَخمٍَّصُكمْ 4َتْرَتِعُدوا َوَ  َتْرَهُبوا ُوُجوَهُهْم، 
الشعب اآلف يستعد لدخكؿ األرض كسيكاجو حركبان شديدة لكف العجيب أف مكسى القائد ال يعطييـ خططان حربية 

إف سر الشجاعة . فبل يجب أف يخافكا (7:20مز )كلكف يدعك الكينة أف يطمئنكا الشعب أف اهلل يحارب عنيـ 
، نحف يتقدمنا رئيس كينتنا الرب يسكع كيعطينا ثقة كأماف كسبلـ. كفى حركبنا الركحية. ىنا ىك الثقة فى اهلل

 ما يزيد ثقتنا فى اهلل أف  =الذى أصعدك من أرض مصر. (2 : 6رؤ)كفرس يقكده كخرج غالبا كلكى يغمب فينا 
ككاف الكاىف أيضان يذكر الشعب بالشريعة حتى يتكب كؿ مقاتؿ ككاف يقدـ ذبائح . نذكر أعمالو السابقة معنا

. محرقات كسبلمة كيباركيـ كيصمى مف أجميـ
 

َمْن ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َبَنى َبْيتًا َجِديًدا َوَلْم ُيَدشٍّْنُه؟ ِلَيْذَهْب : ُثمَّ ُيَخاِطُب اْلُعَرَفاُء الشَّْعَب َقاِئِمينَ 5 "(:-9-5) األيات
َوَمْن ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َ َرَس َكْرًما َوَلْم َيْبَتِكْرُا؟ ِلَيْذَهْب 6. َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َيُموَت ِفي اْلَحْرِب َفُيَدشٍَّنُه َرُجٌل آَخرُ 
َوَمْن ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َخَطَب اْمرََأًة َوَلْم َيْ ُخْذَها؟ 7. َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َيُموَت ِفي اْلَحْرِب َفَيْبَتِكَرُا َرُجٌل آَخرُ 

: ُثمَّ َيُعوُد اْلُعَرَفاُء ُيَخاِطُبوَن الشَّْعَب َوَيُقوُلونَ 8. ِلَيْذَهْب َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َيُموَت ِفي اْلَحْرِب َفَيْ ُخَذَها َرُجٌل آَخرُ 
ِعيُو اْلَقْمِب؟ ِلَيْذَهْب َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َتُذوَب ُقُموُب ِإْخَوِتِه ِمْثَل َقْمِبهِ  َوِعْنَد َفرَاِغ 9. َمْن ُهَو الرَُّجُل اْلَخاِئُو َوال َّ

 ".اْلُعَرَفاِء ِمْن ُمَخاَطَبِة الشَّْعِب ُيِقيُموَن ُرَؤَساَء ُجُنوٍد َعَمى رَْأِس الشَّْعبِ 
نجد ىنا قكاعد اإلعفاءات مف الخركج لمحرب    

مف بنى بيتان كلـ يدشنو   -ٔ
 مف غرس كرمان كلـ ينتج أل لـ يعطى باككرة -ٕ
 مف خطب إمرأة كلـ يتزكجيا -ٖ
 . الخائؼ كالضعيؼ القمب -ٗ

كقد يككف ليذه اإلعفاءات الجانب اإلنسانى فمف لـ يدشف بيتو . كؿ ىؤالء ال يصمحكف لمحرب
كعمى ذلؾ فإعفائو مف الحرب حتى ال يككف شاعران بحزف عمى أنو . الجديد أل لـ يحتفؿ بسكناه بعد

 . لـ يفرح ببيتو كالرب ال يريد أف يكسر قمب أكالده
كىكذا كؿ خائؼ كىذا ما . عبلكة عمى أف مف يخرج لمحرب بقمب حزيف لف يستطيع أف ُيحارب بحماس كعـز

كلقد نفذ . فعمو الجكاسيس مع الشعب إذ أذابكا قمكب الشعب فالخائؼ كالحزيف سيضعؼ قمكب باقى إخكتو
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ستطاع بقكة اهلل كعممو عف طريؽ عدد صغير مف جيشو أف ييـز جيكش أعدائو  جدعكف ىذه الشريعة حرفيان كا 
فعمينا أف ال نخاؼ الشياطيف بؿ ندرؾ قكة  (8:21رؤ)كلنبلحظ أف العدك األكؿ لئليماف ىك الخكؼ . الجرارة

نعمة اهلل التى تيب الغمبة كالنصرة كنبلحظ فى ىذه األيات إرتباط الخكؼ باألمكر الزمنية األرضية مثؿ بناء 
فسر قكتنا ىك اإليماف باهلل . كلكف مف مات عف العالـ لف يخاؼ مف شىء أك عمى شىء. لخإ.... بيت لـ يدشف

( . 4:2تى2)كقائد كسر الخكؼ ىك اإلرتباط القمبى بالزمنيات 
 

ْمِح، »10 "(:-12-10) األيات ْمِح 11ِحيَن َتْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحاِرَبَها اْسَتْدِعَها ِإَلى الصُّب َفِإْن َأَجاَبْتَك ِإَلى الصُّب
ْن َلْم ُتَساِلْمَك، َبْل َعِمَمْت َمَعَك 12. َوَفَتَحْت َلَك، َفُكلُّب الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد ِفيَها َيُكوُن َلَك ِلمتَّْسِخيِر َوُيْسَتْعَبُد َلكَ  َواِ 

" . َحْرًبا، َفَحاِصْرَها
كىنا تأمؿ ركحى فالمسيحى عميو أف يستعبد العالـ ال أف . أل فى أعماليـ الزراعية كالعمرانية = لمتسخير

يستعبده العالـ بمعنى أف يتعايش مع العالـ كال يسمح لمبادلء العالـ أف تسكده بؿ عميو بقدكتو كمحبتو كصبلتو 
أف يؤثر فى العالـ فيككف نكران لمعالـ  

 
َذا َدَفَعَها الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى َيِدَك َفاْ ِرْب َجِميَع ُذُكورَِها ِبَحدٍّ السَّْيوِ 13 "(:-14-13) األيات َوَأمَّا النٍَّساُء 14. َواِ 

َواأَلْطَفاُل َواْلَبَهاِئُم َوُكلُّب َما ِفي اْلَمِديَنِة، ُكلُّب َ ِنيَمِتَها، َفَتْ َتِنُمَها ِلَنْفِسَك، َوتَْ ُكُل َ ِنيَمَة َأْعَداِئَك الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّب 
" .ِإلُهكَ 

ستعدادىـ لمحرب كقد سبؽ كأعمنكا الحرب ضد شعب اهلل  . ككانت الغنائـ مكافأة ليـ. قتؿ الذككر لخطكرتيـ كا 
. كركحيان فكؿ حرب نغمب فييا، لنا عمييا مكافأة

 
 ".هَكَذا َتْفَعُل ِبَجِميِع اْلُمُدِن اْلَبِعيَدِة ِمْنَك ِجدًّا الَِّتي َلْيَسْت ِمْن ُمُدِن هُؤَ ِء اأُلَمِم ُهَنا15 (:- "15)آية 

 تنطبؽ عمى المدف البعيدة كليست عمى مدف الشعكب الكنعانية فيذه أمرىـ الرب بتحريميا 15-10األعداد مف 
. أل ليست مدنا كنعانية فيذه ال تفاكض معيا كال دعكة لمصمح = ليست من مدن هؤ ء األمم هنالذلؾ قاؿ 

كثانيان لشركرىـ ككثنيتيـ لك تبّقى منيـ أحد ألفسد ، فأىؿ كنعاف أكالن قد صدر ضدىـ الحكـ باليبلؾ لشركرىـ
. أما المدف البعيدة فتأثيرىا ضعيؼ عمييـ مف الناحية الركحية. الشعب كعّمميـ الكثنية

إذان المدف الداخمية داخؿ كنعاف تشير لمخطايا كالشيكات الداخمية الُمفسدة ىذه يجب إىبلكيا أما المدف البعيدة 
. فتشير لمعالـ كمو الذل يجب أف نتعايش معو لكف ال نستعبد لو

 
َوَأمَّا ُمُدُن هُؤَ ِء الشُّبُعوِب الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا َفاَل َتْسَتْبِي ِمْنَها َنَسَمًة مَّا، 16 "(:-18-16) األيات

يٍّيَن َواْلَيُبوِسيٍّيَن، َكَما َأَمَرَك الرَّبُّب ِإلُهَك، : َبْل ُتَحرٍُّمَها َتْحِريًما17 يٍّيَن َواْلِحوٍّ اْلِحثٍّيٍّيَن َواأَلُموِريٍّيَن َواْلَكْنَعاِنيٍّيَن َواْلِفِرزٍّ
 ".ِلَكْي َ  ُيَعمٍُّموُكْم َأْن َتْعَمُموا َحَسَب َجِميِع َأْرَجاِسِهِم الَِّتي َعِمُموا آلِلَهِتِهْم، َفُتْخِطُئوا ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِهُكمْ 18
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بادة كؿ عكامؿ الخطية   ىذه تشير لقطع الشر مف القمب كا 
 (...صداقات معثرة/ صكر معثرة )
 

ِإَذا َحاَصْرَت َمِديَنًة َأيَّاًما َكِثيَرًة ُمَحاِرًبا ِإيَّاَها ِلتَْ ُخَذَها، َفاَل ُتْتِمْو َشَجَرَها ِبَوْ ِع َفْ ٍس »19 "(:-20-19) األيات
َوَأمَّا الشََّجُر 20أَلنَُّه َهْل َشَجَرُة اْلَحْقِل ِإْنَساٌن َحتَّى َيْذَهَب ُقدَّاَمَك ِفي اْلِحَصاِر؟ . َفاَل َتْقَطْعهُ . ِإنََّك ِمْنُه تَْ ُكلُ . َعَمْيهِ 

الَِّذي َتْعِرُو َأنَُّه َلْيَس َشَجرًا ُيْؤَكُل ِمْنُه، َفِإيَّاُا ُتْتِمُو َوَتْقَطُع َوَتْبِني ِحْصًنا َعَمى اْلَمِديَنِة الَِّتي َتْعَمُل َمَعَك َحْرًبا َحتَّى 
 ".َتْسُقطَ 

كانت األشجار ُتستخدـ فى صنع المتاريس حكؿ أسكار المدف كاهلل ىنا يسمح بقطع األشجار عديمة الثمر لصنع 
أما األشجار الُمثمرة  (آالت رمى السياـ كرمى األحجار داخؿ المدف)اإلستحكامات الحربية كالمنجنيقات 

كالمعنى الركحى أنو كما . كغالبان كاف الشجر غير الُمثمر ىك الذل يستخدمو الكثنيكف لمعبادة تحتو. فيستبقكنيا
 (.1مز)أف المسيح لعف التينة غير الُمثمرة سُيعاقب كؿ شجرة أك كؿ إنساف ببل ثمر ركحى 

 
 تعميي عمى هذا اإلصحاح

 . ىذا الكبلـ قيؿ قبؿ دخكؿ الشعب إلى كنعاف التى أعطاىا اهلل ميراثا لشعبو إسرائيؿ (1
كنبلحظ أف اهلل لـ يترؾ لشعب إسرائيؿ حرية إستعمار أل مكاف بؿ لقد حدد اهلل ليـ الشعكب الكنعانية التى  (2

كلكف ىذا الكبلـ المكجكد ىنا كخركجيـ لمحرب ىك مكجو ضد الشعكب . (18 - 16اآليات )سيرثكا أراضييـ 
فى ىذه الحالة لك بدأت .التى تقكـ بالعدكاف عمييـ، كفى ىذه الحالة عمييـ أف يدافعكا عف أنفسيـ كيخرجكا لمحرب

شعكب أخرل فى العدكاف عمييـ كبدأكا حربا ضدىـ، فميحاربكا كاهلل يعدىـ بأنو سيساندىـ ضد عدكىـ ميما كانت 
 - 18 :15تؾ) شعكب حددىا اهلل لو 10ككاف كعد اهلل إلبراىيـ بأنو سيرث أرض كنعاف مف . (1آية )قكتو 
كالسبب أف األربعة الباقيف إما إندثركا أك ذابكا كسط شعكب أخرل . ، لكف المذككر ىنا ستة شعكب فقط(21

فيناؾ مئات السنيف تفرؽ بيف كعد اهلل إلبراىيـ كبيف كبلـ اهلل لمكسى ىنا، كىذه الشعكب كانت مجرد قبائؿ 
 12يش) ممكا مف ممكؾ كنعاف 31صغيرة كليست دكال بالمعنى المفيكـ، فنسمع أنو فى معركة كاحدة ىـز يشكع 

 :7 - 24.) 
أف مف يعيش كسط ىؤالء الكنعانييف يفقد ... البشع ىا قاؿ المؤرخيف عف فساد شعبأما عف كنعاف فقد ( 2

 (.14 - 9 : 18تث) كراجع .آدميتو
كاف ىؤالء الكنعانييف يقدمكف أكالدىـ ذبائح إلسترضاء آليتيـ، فكانكا يمقكنيـ أحياء عمى أيدل تماثيؿ آليتيـ  (3

 ككانت ىذه التماثيؿ مجكفة، ككانكا يشعمكف النيراف فى داخميا حتى تصير حمراء، ثـ يمقكف األطفاؿ. النحاسية
 مف صراخ األطفاؿ  كيتضايقكف الحاضريفنزعجكحتى ال م.  عمى أيدل ىذه التماثيؿ فيحترؽ األطفاؿكىـ أحياء

ككانت ىناؾ ممارسات أخرل فيـ كانكا يجيزكف أكالدىـ كسط النيراف . كانكا يضربكف الطبكؿ بصكت عاٍؿ جدان 
 (.10 : 18تث)المشتعمة أماـ تماثيؿ أكثانيـ كنكع مف البركة ألطفاليـ 
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نتشر (.كالحظ أف سدـك كعمكرة كانكا مف أىالى كنعاف)كانت الخطايا المنتشرة ىى مثبل الشذكذ الجنسى  (4  كا 
 ،كقطعا فيـ عباد أكثاف.(تحضير األركاح)بينيـ السحر كالتعامؿ مع الشياطيف فى صكرة إستشارة األمكات 

 .كالكثنية ما ىى إال عبادة لمشياطيف
 مباشرة لذلؾ نبو اهلل شعبو إسرائيؿ بعد خركجيـ مف مصر. إنتشرت بينيـ الممارسات الجنسية مع الحيكانات (5

(. 21 : 27تث + 16 ، 15 : 20ال + 23 : 18ال)، أف مف يزنى مع الحيكانات يقتؿ كقبؿ أف يدخمكا كنعاف
فيـ فى مصر لـ يركا ىذا النكع مف الجنكف الجنسى كاإلنحدار األخبلقى كالشذكذ الجنسى كالعبلقات مع 

كلذلؾ تبلحظ أف . فمصر كانت أنقى كثيرا مف ىؤالء الكنعانييف كلـ يكجد فييا مثؿ ىذا الفساد. الحيكانات
الضربات العشر ضد المصرييف كانت بسيطة جدا بؿ فى بعض الضربات كاف اهلل يرشدىـ إلى ماذا يفعمكف 

قاؿ ليـ اهلل أف يختبأ البشر،  (جميد متساقط مف السماء)فمثبل فى ضربة الَبَرد . حتى ال تؤذييـ الضربات بشدة
 فى بسبب الفساد البشعلكف . (21-  18 : 9خر)كأف يدخمكا الماشية إلى الحظائر حتى ال تمكت مف الثمكج 

بادة العالـ كمو .هى اإلبادةتهم  كانت عقوبكنعان كرأينا مثاال ليذا فى إبادة سدكـ كعمكرة بالنار كالكبريت كا 
. بالطكفاف

 ما كصمت إليو ىذه الشعكب كلنتخيؿ. عف الفساد البشع لمكنعانييف كالحكـ الصادر ضدىـىذه صكرة( 6
 مف قتؿ لقيادتو اإلنساف الذل سمَّـ نفسو  ىذا إلى أيف سيقكد الشيطافالكنعانية الكثنية، ما عمينا سكل أف نتصكر

غتصاب كعنؼ  . إلخ... كدمكية كا 
كاآلف صدر حكـ اهلل عمييـ بعقكبة الفناء، فكيؼ يتـ تنفيذ الحكـ؟  (7
. د الكنعانييف بيد شعبو إسرائيؿمب، رأل اهلل أنيكما أباد اهلل سدـك كعمكرة بالنار كأباد العالـ بالطكفاف أياـ نكح (8
كلكف كاف لكؿ طريقة إستخدميا اهلل لمعقكبة معنى ترمز . كاف اهلل يمكنو أف يبيد الكنعانييف بكممة مف فمو (9

 يمكت اإلنساف العتيؽ كيكلد اإلنساف فكاف الطكفاف كفمؾ نكح رمز لممعمكدية التى بيا. إليو طريقة اهلل فى العقكبة
 . فنجاة نكح كأكالده فى الفمؾ كىبلؾ األشرار كاف يشير لتجديد الخميقة(.3بط1)نجك مف اليبلؾ الجديد الذىي

 20رؤ + 41 : 25مت)كالنار التى أحرقت سدـك كعمكرة ىى رمز لمنار األبدية إلبميس كمبلئكتو كمف يتبعكنو 
 :10 ، 15 .)
 ولماذا إختار اهلل أن تكون عقوبة الكنعانيين بيد شعبه إسرائيل؟( 10

 كىذا ما حدث تماما . ىك درس لمشعب أف مف يفعؿ مثؿ خطايا ىؤالء الكنعانييف سيككف مصيره مثميـ
فحينما تحكلكا لمكثنية كقدمكا أكالدىـ ذبائح لنيراف . (17مؿ1راجع مثبل )لشعب إسرائيؿ بعد ذلؾ

األصناـ، كزنكا كقتمكا كعممكا ما عممو الكنعانييف، ضربتيـ الشعكب المجاكرة ليـ بنفس الضربات التى 
 بؿ ضاع عشرة أسباط بضياع مممكة إسرائيؿ الشمالية حيف .ضرب بيا اهلل كنعاف عمى أيادل أبائيـ

. ـ. ؽ722شتتيـ ممؾ أشكر فى كؿ مممكتو كأسكف كثير مف الشعكب الكثنية فى أرض إسرائيؿ سنة 
 .فاهلل ال يكيؿ بمكياليف
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  كاف ما حدث رمزا لعقكبة الشيطاف عمى حالة الفساد التى أصبح عمييا الشياطيف بعد سقكطيـ كفساد
طبيعتيـ، فمف ناحية كانت عقكبتيـ البحيرة المتقدة بالنار، كمف ناحية أخرل صار بصميب المسيح لنا 

كىذا ما رأيناه فى طمب يشكع المنتصر مف رؤساء األسباط أف  (19 : 10لك)سمطاف عمييـ أف ندكسيـ 
( .    25 ، 24 : 10يش).  يدكسكا بأقداميـ عمى رؤكس ممكؾ كنعاف

  كاآلف صار الدرس كاضحا أف مف يسمؾ فى البر يككف منتصرا عمى الشيطاف كلو سمطاف عميو أف
فكاف ىؤالء الكنعانييف . أما مف يتبع الشيطاف كتككف لو نفس أعمالو فسيككف لو نفس مصيره. يدكسو

. الممعكنيف رمزا لمشيطاف الممعكف

أما عف غنائـ الحرب فبلحظ أف اهلل يتعامؿ مع شعكب بدائية ليا شيكاتيا كنزكاتيا كبدال مف أف يسمككا  (11
بؿ نبلحظ أنو حتى اآلف كنحف فى العيد الجديد فإنو . مسمكا خاطئا مع السبايا نجد أف اهلل كضع لمسبايا شركطا

ف ؾ كيحدث ىذا حتى كسط الشعكب المسيحية المفترض أنيـ يس.فى كؿ الحركب فى كؿ مكاف تغتصب النساء
كلكف أال نعرؼ أف عمؿ الركح القدس فى العيد الجديد ]. فييـ الركح القدس الذل يكتـ كيخنؽ الشيكات الخاطئة

! مممكئيف مف الركح؟كانكا ىؤالء الجنكد المسيحييف الذيف فعمكا ىذا كىؿ . ىك لمف كاف مممكءان مف الركح القدس
أما شركط اهلل فى تعامؿ الرجاؿ مع . سنة3500 فما بالؾ بما كاف الحاؿ عميو أياـ مكسى مف حكالى .[قطعا ال

 فكانكا يتزكجكف األسيرات كال ،(14 - 10 : 21تث)سباياىـ مف النساء فيى شركط آدمية نجدىا فى 
 : 31عد) لكنيـ كانكا يقتمكف مف عرفت ذكرا أل الكبار منيف، فيف سيكف سببا فى إنحراؼ الشعب يستعبدكنيف،

13 - 18). 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الحادى والعشرون

 
    "ِإَذا ُوِجَد َقِتيٌل ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَتْمَتِمَكَها َواِقًعا ِفي اْلَحْقِل، َ  ُيْعَمُم َمْن َقَتَمُه، »1 (:- "1)آية 

ككاف لزامان حتى يزكؿ ىذا اإلثـ أف يكسر جسد دكف أف تكسر عظامو بؿ .. بعد الخطية صارت البشرية كقتيؿ
كىذا مفيكـ ىذه الشريعة  . ىذا ىك يسكع البار... يسيؿ دمو

 
" .َيْخُرُج ُشُيوُخَك َوُقَ اُتَك َوَيِقيُسوَن ِإَلى اْلُمُدِن الَِّتي َحْوَل اْلَقِتيلِ 2 (:- "2)آية 

فأىؿ ىذه المدينة ىـ الُمكمفكف بالقياـ بالطقكس اآلتية إذا . ألف القاتؿ غالبان يسكف فى أقرب مدينة لمكاف القتيؿ
. ككاف المسيح ىك األقرب لنا ليقـك بدكر الفداء. لـ يتمكنكا مف معرفة القاتؿ

 
َفاْلَمِديَنُة اْلُقْرَبى ِمَن اْلَقِتيِل، َيْ ُخُذ ُشُيوُخ ِتْمَك اْلَمِديَنِة ِعْجَمًة ِمَن اْلَبَقِر َلْم ُيْحَرْث َعَمْيَها، َلْم َتُجرَّ 3 (:- "3)آية 
" .ِبالنٍّيرِ 

أل لـ تتدرب عمى عمؿ ما مف أعماؿ الزراعة مثؿ الحرث كغيره كلـ يعؿ عنقيا نير كىك =  لم تجر بالنير
كىذه ترمز . الخشبة المستعرضة التى تكضع عمى عنؽ الحيكاف الذل يجر المحراث أك النكرج أك يدير الساقية

. لممسيح الذل لـ يسقط تحت عبكدية أل خطية
 

َوَيْنَحِدُر ُشُيوُخ ِتْمَك اْلَمِديَنِة ِباْلِعْجَمِة ِإَلى َواٍد َداِئِم السََّياَلِن َلْم ُيْحَرْث ِفيِه َوَلْم ُيْزَرْع، َوَيْكِسُروَن 4 (:- "4)آية 
" .ُعُنَي اْلِعْجَمِة ِفي اْلَواِدي

كالكادل يككف قفران، . معناه منحدر مائى بيف أرض صخرية مثؿ شبلؿ=  وادى دائم السيالن
. ىذه ىى حياتنا التى كانت ببل ثمر بسبب الخطية=  يحرث فيه ولم يزرع لم=  أرض بكر 

. كذىاب العجمة إلى األرض البكر ىك إشارة لمجىء المسيح ألرضنا أك لحياتنا غير المثمرة
البقرة تشير لمقاتؿ كألنو لـ يكضع عميو نير فيك إنساف غير ممتـز بالنامكس ؟ كيو يفهم اليهود هذا الطقس

زالتيا . كنفس المعنى فى الكادل غير الُمثمر. كغير خاضع لو كالماء الجارل يشير إلى غسؿ الخطية كمحكىا كا 
عف أىؿ المدينة الذيف إعترفكا أماـ الرب طالبيف المغفرة كقتؿ الذبيحة إعبلف بأف القاتؿ يستكجب ىذا العقاب 

 كشيكخ أقرب مدينة مف المؤكد أنيـ .كأف مكتيا تكفير عف حياة شعب المدينة حتى ال يتعرضكا لغضب اهلل
يعرفكف القتيؿ ، كبالتالى يعرفكف أعداؤه ، كيككف المعنى أنيـ لك عرفكا القاتؿ كلـ يعاقبكه فيـ يستحقكا ما حدث 

. لمعجمة ، كيفيمكا أف اهلل سينتقـ منيـ 
كأف الماء دائـ السيبلف ألف الركح  (خرج مف جنبو دـ كماء= )كالحظ إختبلط الماء الجارل بدـ العجمة المسفكؾ 
القدس منسكب عمى الكنيسة دائمان ببل إنقطاع 
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، َوَحَسَب 5 (:- "5)آية  ُثمَّ َيَتَقدَُّم اْلَكَهَنُة َبُنو َ ِوي، أَلنَُّه ِإيَّاُهُم اْختَاَر الرَّبُّب ِإلُهَك ِلَيْخِدُموُا َوُيَباِرُكوا ِباْسِم الرَّبٍّ

" َقْوِلِهْم َتُكوُن ُكلُّب ُخُصوَمٍة َوُكلُّب َ ْرَبٍة،
. بعد ذبيحة المسيح كبعمؿ الركح المنسكب يككف ىناؾ خدمة كينكتية لمتطيير مف الخطايا

 
َوَيْ ِسُل َجِميُع ُشُيوِخ ِتْمَك اْلَمِديَنِة اْلَقِريِبيَن ِمَن اْلَقِتيِل َأْيِدَيُهْم َعَمى اْلِعْجَمِة اْلَمْكُسوَرِة اْلُعُنُي ِفي 6 (:- "6)آية 

 " اْلَواِدي، 

إشارة لمتطيير بدـ المسيح  (دـ كماء)لكف غسميا عمى العجمة . عبلمة أنيـ أبرياء مف دـ القتيؿ  سل األيادى
 كبعمؿ المعمكدية ثـ التكبة

 
" .َأْيِديَنا َلْم َتْسِفْك هَذا الدََّم، َوَأْعُيُنَنا َلْم ُتْبِصرْ : َوُيَصرٍُّحوَن َوَيُقوُلونَ 7 (:- "7)آية 

. كاف مف الصعب أف يفعؿ الشيكخ ىذا كىـ يعرفكف القاتؿ
 

، َوَ  َتْجَعْل َدَم َبِريٍء ِفي َوَسِط َشْعِبَك ِإْسرَاِئيلَ 8 "(:-9-8) األيات . ِاْ ِفْر ِلَشْعِبَك ِإْسرَاِئيَل الَِّذي َفَدْيَت َيا َربُّب
اِلَح ِفي َعْيَنِي الرَّبٍّ 9. َفُيْ َفُر َلُهُم الدَّمُ   ".َفَتْنزُع الدََّم اْلَبِريَء ِمْن َوَسِطَك ِإَذا َعِمْمَت الصَّ

 أل الذل خمصتو مف عبكدية فرعكف =الذى فديت 
 

" ِإَذا َخَرْجَت ِلُمَحاَرَبِة َأْعَداِئَك َوَدَفَعُهُم الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى َيِدَك، َوَسَبْيَت ِمْنُهْم َسْبًيا،»10 (:- "10)آية 
. نجد ىنا إىتماـ اهلل بمعاممة السبايا معاممة إنسانية، كىذا بخصكص الشعكب غير المحرمة

 
وَرِة، َواْلَتَصْقَت ِبَها َواتََّخْذَتَها َلَك َزْوَجًة،  11 (:- "11)آية  " َورََأْيَت ِفي السَّْبِي اْمرََأًة َجِميَمَة الصُّب

كلكف عميو . لقساكة قمكبيـ سمح اهلل بيذا فأف يتزكجكا خير مف أف يزنكا مع السبايا فيجمبكا عمييـ السخط اإلليى
أف  يراعى إنسانيتيا كيعامميا كزكجة 

 
َوَتْنِزُع ِثَياَب َسْبِيَها َعْنَها، َوَتْقُعُد 13َفِحيَن ُتْدِخُمَها ِإَلى َبْيِتَك َتْحِمُي رَْأَسَها َوُتَقمٍُّم َأْظَفاَرَها 12 "(:-13-12) األيات

" .ِفي َبْيِتَك َوَتْبِكي َأَباَها َوُأمََّها َشْهرًا ِمَن الزََّماِن، ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َتْدُخُل َعَمْيَها َوَتَتَزوَُّج ِبَها، َفَتُكوُن َلَك َزْوَجةً 
كنزع . حمؽ الرأس كتقميـ األظافر كانا مف مظاىر الحزف كالحداد فيعطييا فرصة أف تحزف عمى أبكييا كأسرتيا

كفى خبلؿ ىذا الشير . كتظؿ فى فترة حزف شير مف الزماف ثـ يتزكجيا. ثياب السبى حتى تصبح كإمرأة مكرمة
تتعرؼ عمى شريعة اهلل كعادات كتقاليد الشعب كىى فترة خطبة تتعرؼ عمى ىذا الزكج الذل سترتبط بو كحتى ال 

زالة معالـ جماليا  . ىك لتيذيب شيكتو ناحيتيا (شعر كأظافر)يتزكجيا الرجؿ فجأة كما لك كانت شيكة حيكانية كا 
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ْن َلْم ُتَسرَّ ِبَها َفَ ْطِمْقَها ِلَنْفِسَها14 (:- "14)آية  ٍة، َوَ  َتْسَتِرقََّها ِمْن َأْجِل َأنََّك َقْد َأْذَلْمَتَها. َواِ  " .َ  َتِبْعَها َبْيًعا ِبِف َّ

أفقدتيا عذريتيا =  ألنك أذلمتها. إذا أراد أف يتركيا ال يبيعيا كأمة بؿ يطمقيا حرة
 

ِإَذا َكاَن ِلَرُجل اْمرََأتَاِن، ِإْحَداُهَما َمْحُبوَبٌة َواأُلْخَرى َمْكُروَهٌة، َفَوَلَدتَا َلُه َبِنيَن، اْلَمْحُبوَبُة »15 "(:-16-15) األيات
َفَيْوَم َيْقِسُم ِلَبِنيِه َما َكاَن َلُه، َ  َيِحلُّب َلُه َأْن ُيَقدٍَّم اْبَن اْلَمْحُبوَبِة 16َفِإْن َكاَن ا ْبُن اْلِبْكُر ِلْمَمْكُروَهِة، . َواْلَمْكُروَهةُ 

 "ِبْكرًا َعَمى اْبِن اْلَمْكُروَهِة اْلِبْكِر، 

. عمى األب أف ال يظمـ أحد أبنائو ألنو إبف إمرأة غير محبكبة
 

ُل 17 (:- "17)آية  َبْل َيْعِرُو اْبَن اْلَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ َما ُيوَجُد ِعْنَدُا، أَلنَُّه ُهَو َأوَّ
 ".َلُه َحيُّب اْلَبُكوِريَّةِ . ُقْدَرِتهِ 

ليشع بيذا طمب نصيب البكر ركحيان )البكر لو نصيب ضعؼ أل أحد مف إخكتو   (كا 
 

ِه، َوُيَؤدٍَّباِنِه َفاَل َيْسَمُع َلُهَما»18 (:- "18)آية  " .ِإَذا َكاَن ِلَرُجل اْبٌن ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد َ  َيْسَمُع ِلَقْوِل َأِبيِه َوَ  ِلَقْوِل ُأمٍّ
كىذه  ( ليككف المعنى أف ال يظمـ أحدىما اآلخر 18-15كبيذه األيات )ىنا اإلبف عميو أف يخضع ألبيو 

متمرد  = مارد" كـر أباؾ كأمؾأ" الكصية تفسير لمكصية 
 

َلى َباِب َمَكاِنِه، 19 "(:-21-19) األيات َوَيُقوَ ِن ِلُشُيوِخ 20ُيْمِسُكُه َأُبوُا َوُأمُّبُه َوَيْ ِتَياِن ِبِه ِإَلى ُشُيوِخ َمِديَنِتِه َواِ 
َفَيْرُجُمُه َجِميُع ِرَجاِل َمِديَنِتِه ِبِحَجاَرٍة 21. اْبُنَنا هَذا ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد َ  َيْسَمُع ِلَقْوِلَنا، َوُهَو ُمْسِرٌو َوِسكٍّيرٌ : َمِديَنِتهِ 

 ".َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َبْيِنُكْم، َوَيْسَمُع ُكلُّب ِإْسرَاِئيَل َوَيَخاُفونَ . َحتَّى َيُموتَ 

كاإلبف الُمسرؼ السكير الذل ال يرتدع بتأديب أبكيو . مف ال يستطيع أف يحتـر أبكيو لف يستطيع أف يحتـر اهلل
كلكف مف ىك اإلبف الضاؿ ىذا الذل أسرؼ كضيَّع كؿ ما أعطاه . سُييدد أسرتو كمجتمعو كال فائدة مف إصبلحو

لُو أبكه مف كرامة إذ خمقو عمى صكرتو كشبيو كغرؽ فى الخطايا كأسكرتو، إال اإلنساف الذل تحدل اهلل كماذا 
كالحظ أنو تكمـ عف اإلبف المتمرد بعد  (22)لقد أنقذ اإلنساف بصميبو آية .... كماذا فعؿ اهلل. يستحؽ إال الرجـ

. أف تكمـ عف مسئكلية األباء فى تربية أكالدىـ ببل تمييز
 

َذا َكاَن َعَمى ِإْنَساٍن َخِطيٌَّة َحقُّبَها اْلَمْوُت، َفُقِتَل َوَعمَّْقَتُه َعَمى َخَشَبٍة،»22 (:- "22)آية   "َواِ 

أما الييكد فكانكا يرجمكف المذنب ثـ يعمقكنو عمى . كاف الركماف يحكمكف عمى بعض المجرميف بالمكت صمبان 
كلكننا لـ نسمع فى كؿ الكتاب المقدس أف أل إبف رجمو أبكه . صميب تشييران بو كلكى يراه الكثيركف فيعتبركا
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كعمقو عمى خشبة أك أبمل عنو لُيصمب لذلؾ فكأف ىذه الكصية غرضيا إظيار العقكبة المفركض أف اإلبف 
كسيككف ىذا بأف ُيعمؽ اإلبف الكحيد كُيصمب، بؿ . يستحقيا لكف رحمة اهلل كرحمة األبكيف ستتدخؿ كتُنقذ اإلبف

كبذلؾ حمؿ اإلبف . ىك اإلبف الكحيد فى الكتاب المقدس الذل سمعنا أنو ُصمب كالذل أرسمو أبكه لكى ُيصمب
الكحيد عقكؽ األبناء كميـ بصميبو 

 
ْس . َفاَل َتِبْت ُجثَُّتُه َعَمى اْلَخَشَبِة، َبْل َتْدِفُنُه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، أَلنَّ اْلُمَعمََّي َمْمُعوٌن ِمَن اهللِ 23 (:- "23)آية  َفاَل ُتَنجٍّ

 ".َأْرَ َك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا

إذان كاف يجب =  فال تنجس أر ك. ىك معمؽ بيف السماء كاألرض فيك مرفكض مف كمييما=  المعمي ممعون
مف المؤكد أف مكسى كتب ىذا بركح النبكة عف المسيح الذل بدفنو حمؿ . دفف المصمكب حتى ال تتنجس األرض

كمف الناحية الصحية ال يجب ترؾ الجثة حتى تتعفف . ككاف كالبذرة التى دفنت لتأتى بثمر كثير. المعنة كالنجاسة
.كمف الناحية اإلنسانية فإف الرب يرفؽ بيذه الجثة ميما كاف صاحبيا شريران كيرفؽ بأىمو كذكيو
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثانى والعشرون

 
:- 8-6 ، 4-1اآليات 

. نرل فييا كيؼ يجب أف ييتـ كؿ كاحد باآلخريف برفؽ كال يبحث عف ذاتو فقط
  

 . َ  َتْنُظْر َثْوَر َأِخيَك َأْو َشاَتُه َشاِرًدا َوَتَتَ اَ ى َعْنُه، َبْل َتُردُّبُا ِإَلى َأِخيَك َ  َمَحاَلةَ »1 (:- "1)آية 

كعمى الخادـ إذا . (4:23حز)كأخيو ىنا تنطبؽ عمى األعداء . مف يحب أخيو مثؿ نفسو لف يترؾ حماره أك ثكره
كجد أل مف شعب اهلل ضاالن عميو أف يرده فاإلنساف أىـ مف الثكر فإف كاف اهلل ييتـ بالحيكانات الشاردة فيك 

 كبنفس المنطؽ أتى المسيح ليعيدنا بعد أف شردنا . ميتـ جدان باإلبف الضاؿ

 
ْن َلْم َيُكْن َأُخوَك َقِريًبا ِمْنَك َأْو َلْم َتْعِرْفُه، َفُ مَُّه ِإَلى َداِخِل َبْيِتكَ 2 (:- "2)آية  َوَيُكوُن ِعْنَدَك َحتَّى َيْطُمَبُه . َواِ 

 ".َأُخوَك، ِحيَنِئٍذ َتُردُّبُا ِإَلْيهِ 
قاؿ عمماء الييكد أف مف كجد حيكانا شاردان عميو أف يرسؿ مناديان عدة مرات لئلعبلف  

 
َ  . َوهَكَذا َتْفَعُل ِبِحَمارِِا، َوهَكَذا َتْفَعُل ِبِثَياِبِه، َوهَكَذا َتْفَعُل ِبُكلٍّ َمْفُقوٍد أَلِخيَك ُيْفَقُد ِمْنُه َوَتِجُداُ 3 "(:-4-3) األيات

 ".َ  َتْنُظْر ِحَماَر َأِخيَك َأْو َثْوَرُا َواِقًعا ِفي الطَِّريِي َوَتَتَ اَفُل َعْنُه َبْل ُتِقيُمُه َمَعُه َ  َمَحاَلةَ 4. َيِحلُّب َلَك َأْن َتَتَ اَ ى
 

َ  َيُكْن َمتَاُع َرُجل َعَمى اْمرََأٍة، َوَ  َيْمَبْس َرُجٌل َثْوَب اْمرََأٍة، أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل ذِلَك َمْكُروٌا َلَدى »5 (:- "5)آية 
 ".الرَّبٍّ ِإلِهكَ 

:    نجد فى ىذا المنع 
رفض لمشذكذ الجنسى فعمى كؿ إنساف أف يعتز بما خمقو اهلل عميو كال يشتيى أف يككف مف الجنس  -ٔ

اآلخر 
كانكا فى ىياكؿ عشتاركث يفعمكف ىذا فالرجؿ يمبس ثياب النساء كالنساء يمبسف مبلبس رجاؿ كيضعف  -ٕ

( 14:11كك1)كيريد أف نسمؾ بحسب الطبيعة  (40:14كك1)كلكف إلينا إلو ترتيب . أسمحتيـ عمييف
 .بكقار كحشمة
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ِإَذا اتََّفَي ُقدَّاَمَك ُعشُّب َطاِئٍر ِفي الطَِّريِي ِفي َشَجَرٍة َما َأْو َعَمى اأَلْرِض، ِفيِه ِفرَاٌخ َأْو »6 "(:-19-6) األيات
َأْطِمِي اأُلمَّ َوُخْذ ِلَنْفِسَك اأَلْوَ َد، ِلَكْي َيُكوَن َلَك 7. َبْيٌض، َواأُلمُّب َحاِ َنٌة اْلِفرَاَخ َأِو اْلَبْيَض، َفاَل تَْ ُخِذ اأُلمَّ َمَع اأَلْوَ دِ 

 .َخْيٌر َوُتِطيَل اأَليَّامَ 
 .ِإَذا َبَنْيَت َبْيتًا َجِديًدا، َفاْعَمْل َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَئالَّ َتْجِمَب َدًما َعَمى َبْيِتَك ِإَذا َسَقَط َعْنُه َساِقطٌ »8
ْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقلِ : َ  َتْزَرْع َحْقَمَك ِصْنَفْيِن، ِلَئالَّ َيَتَقدََّس اْلِمْلءُ »9 َ  َتْحُرْث َعَمى َثْوٍر 10. الزَّ

 .َ  َتْمَبْس َثْوًبا ُمْخَتَمًطا ُصوًفا َوَكتَّاًنا َمًعا11. َوِحَماٍر َمًعا
 .ِاْعَمْل ِلَنْفِسَك َجَداِئَل َعَمى َأْرَبَعِة َأْطرَاِو َثْوِبَك الَِّذي َتَتَ طَّى ِبهِ »12
َوَنَسَب ِإَلْيَها َأْسَباَب َكاَلٍم، َوَأَشاَع َعْنَها اْسًما َرِديًّا، 14ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوِحيَن َدَخَل َعَمْيَها َأْبَ َ َها، »13
َيْ ُخُذ اْلَفتَاَة َأُبوَها َوُأمُّبَها َوُيْخِرَجاِن َعاَلَمَة 15. هِذِا اْلَمْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَلمَّا َدَنْوُت ِمْنَها َلْم َأِجْد َلَها ُعْذَرةً : َوَقالَ 

. َأْعَطْيُت هَذا الرَُّجَل اْبَنِتي َزْوَجًة َفَ ْبَ َ َها: َوَيُقوُل َأُبو اْلَفتَاِة ِلمشُّبُيوخِ 16ُعْذَرِتَها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَباِب، 
َوَيْبُسَطاِن الثَّْوَب َأَماَم . َوهِذِا َعاَلَمُة ُعْذَرِة اْبَنِتي. َلْم َأِجْد ِلِبْنِتَك ُعْذَرةً : َوَها ُهَو َقْد َجَعَل َأْسَباَب َكاَلٍم َقاِئالً 17

ِة، َوُيْعُطوَنَها أَلِبي 19َفَيْ ُخُذ ُشُيوُخ ِتْمَك اْلَمِديَنِة الرَُّجَل َوُيَؤدٍُّبوَنُه 18. ُشُيوِخ اْلَمِديَنةِ  َوُيْ ِرُموَنُه ِبِمَئٍة ِمَن اْلِف َّ
 ".َ  َيْقِدُر َأْن ُيَطمٍَّقَها ُكلَّ َأيَّاِمهِ . َفَتُكوُن َلُه َزْوَجةً . اْلَفتَاِة، أَلنَُّه َأَشاَع اْسًما َرِديًّا َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 

طبلؽ األـ التى تعكدت . ُيسمح ىنا بأخذ البيض أك صغار الطيكر الذيف لـ يعرفكا معنى الحرية (:-6)آية  كا 
كالحظ أف مف يتعمـ . عمى الحرية، كىذه الحرية مكافأة لؤلـ عمى شجاعتيا فيى لـ تطير كتيرب كتترؾ صغارىا

.  الرحمة مع الطيكر سيككف رحيمان مع كؿ البشر
كلقد أطمؽ الييكد عمى ىذه الكصية أصغر . باإلضافة أف ىذا سيككف عامبلن عمى حفظ جنس ىذا الطائر كزيادتو

 مف يحفظ الكصيتيف لذلؾ قالكا أن يطيل اهلل أيامالكصايا كالحظكا أف ليا كعد مثؿ كصية إكراـ الكالديف كالكعد 
 .إف مف يحتقر أصغر الكصايا سيمحقو ضرر كمف إحتقر أكبر الكصايا

 
 ".ِإَذا َبَنْيَت َبْيتًا َجِديًدا، َفاْعَمْل َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَئالَّ َتْجِمَب َدًما َعَمى َبْيِتَك ِإَذا َسَقَط َعْنُه َساِقطٌ »8 (:- "8)آية 

. مكسى يكصييـ بيذا كىـ مازالكا فى البرية ال يبنكف بيكتان عبلمة عمى اإلىتماـ بالنفس البشرية
  

ْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقلِ : َ  َتْزَرْع َحْقَمَك ِصْنَفْيِن، ِلَئالَّ َيَتَقدََّس اْلِمْلءُ »9 (:- "9)آية   ".الزَّ
أنو ال تزرع حقمؾ . كبكضع كؿ الترجمات معان تتضح الصكرة. أتت ىذه اآلية بصكر مختمفة فى عدة ترجمات

ال يصبح الحقؿ كمو لمرب كتعطيو لمكينة  (  الزرع .لئال يتقدس الملء ىذا معنى كممة)بصنفيف مف الحبكب كا 
ال فإف الحقؿ كمو إف لـ تعطو لمكينة يصير نجسان   كالسبب فى ذلؾ أف .فمف يأخذ مف نصيب الرب يتنجس . كا 

اهلل أراد أف يجنبيـ الكقكع فى خرافات الكثنييف التى كانكا يؤمنكف بيا أف زرع الحقؿ صنفيف أك لبس ثكب مختمط 
. فاهلل ُيريد أف يجتذبيـ لبساطة اإليماف.  ، فتبارؾ اآللية المحصكؿ كتزداد الغمة مف صكؼ ككتاف َيسُّر اآللية
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كالحظ أنو إذا زرع حقؿ مف صنفيف فسيحدث خطأ فى رعاية كؿ نكع باإلضافة إلى صعكبة تحديد البككر 
 أل ُمحرمان  ،كالعشكر التى ُتعطى لمكينة فحتى يمتنعكا عف ذلؾ طمب اهلل منيـ أف يككف المحصكؿ كمو ُمقدسان 

ككتأمؿ ركحى ال .  كيخسركا كؿ المحصكؿ فبل يعكدكا يتشبيكف بالكثنييفعمى اإلستعماؿ كُيعطى كمو لمكينة
  ،يجب خمط فمسفة العالـ بالديانة النقية فيجب عمى الخادـ أف يقدـ لمخدكميو طعامان نقيان مف الكتاب المقدس

 (11)كنفس المفيـك نجده فى آية . ميتمان بخبلص النفكس ببل أل غرض آخر
  

 ".َ  َتْحُرْث َعَمى َثْوٍر َوِحَماٍر َمًعا10 (:- "10)آية 
فالثكر قكل كسيرىؽ الحمار بخطكاتو القكية الكاسعة بينما الحمار خطكاتو . ليس مف العدؿ أف يربط حمار كثكر

كيككف المعنى الركحى أف ال يككف المؤمنيف تحت  (9:9كك1)كمف الناحية الركحية فاهلل ال ييمو الثيراف . ضيقة
كال يندمج فى صداقة قكية اإلنساف . فبل يتزكج المؤمف بغير المؤمف (14:6كك2)نير مع غير المؤمنيف  

 .الركحى مع اإلنساف العالمى
 

 ".َ  َتْمَبْس َثْوًبا ُمْخَتَمًطا ُصوًفا َوَكتَّاًنا َمًعا11 (:- "11)آية 

كالحظ أف مبلبس الكينة كانت مف الكتاف . كالشعر يرمز ألعماؿ الجسد. فالصكؼ ناتج مف جز شعر الغنـ
 .(األبيض إشارة لمبر) األبيض

 
 ".ِاْعَمْل ِلَنْفِسَك َجَداِئَل َعَمى َأْرَبَعِة َأْطرَاِو َثْوِبَك الَِّذي َتَتَ طَّى ِبهِ »12 (:- "12)آية 

 يحفظ كصاياه كما تشير إلى تذكر الكصايا اإلليية حتى  ،ىذه الجدائؿ لتمييز ىذا الشعب أنو شعب مقدس هلل
شارة لعدـ خجميـ مف ككنيـ مف شعب الرب  . فى األمكر التى تبدك بسيطة كيدب ثكب  كا 

 
َوَنَسَب ِإَلْيَها َأْسَباَب َكاَلٍم، َوَأَشاَع 14ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوِحيَن َدَخَل َعَمْيَها َأْبَ َ َها، »13 "(:-19-13) األيات

َيْ ُخُذ اْلَفتَاَة َأُبوَها َوُأمُّبَها 15. هِذِا اْلَمْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَلمَّا َدَنْوُت ِمْنَها َلْم َأِجْد َلَها ُعْذَرةً : َعْنَها اْسًما َرِديًّا، َوَقالَ 
َأْعَطْيُت هَذا الرَُّجَل اْبَنِتي : َوَيُقوُل َأُبو اْلَفتَاِة ِلمشُّبُيوخِ 16َوُيْخِرَجاِن َعاَلَمَة ُعْذَرِتَها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَباِب، 

َوَيْبُسَطاِن . َوهِذِا َعاَلَمُة ُعْذَرِة اْبَنِتي. َلْم َأِجْد ِلِبْنِتَك ُعْذَرةً : َوَها ُهَو َقْد َجَعَل َأْسَباَب َكاَلٍم َقاِئالً 17. َزْوَجًة َفَ ْبَ َ َها
ِة، َوُيْعُطوَنَها 19َفَيْ ُخُذ ُشُيوُخ ِتْمَك اْلَمِديَنِة الرَُّجَل َوُيَؤدٍُّبوَنُه 18. الثَّْوَب َأَماَم ُشُيوِخ اْلَمِديَنةِ  َوُيْ ِرُموَنُه ِبِمَئٍة ِمَن اْلِف َّ

 ".َ  َيْقِدُر َأْن ُيَطمٍَّقَها ُكلَّ َأيَّاِمهِ . َفَتُكوُن َلُه َزْوَجةً . أَلِبي اْلَفتَاِة، أَلنَُّه َأَشاَع اْسًما َرِديًّا َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 

كقكلو فى  (15:30خر) شاقؿ 2/1 شاقؿ مبمغان كبيران فالجزية التى يدفعيا مف بمل سف الجندية 100كانت الػ 
 شاقؿ ضعؼ المير المعتاد الذل 100كالغرامة الػ . أنيـ ربما كانكا يضربكنو لرد إعتبار الفتاة = يؤدبونه( 18)

مير العذارل كباإلضافة لمغرامة يستحيؿ أف ىذا الرجؿ يطمؽ إمرأتو طكؿ العمر  = (29آية) شاقبلن 50كاف 
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ُيْخِرُجوَن اْلَفتَاَة ِإَلى َباِب 21. َولِكْن ِإْن َكاَن هَذا اأَلْمُر َصِحيًحا، َلْم ُتوَجْد ُعْذَرٌة ِلْمَفتَاةِ »20 "(:-21-20) األيات
. َبْيِت َأِبيَها، َوَيْرُجُمَها ِرَجاُل َمِديَنِتَها ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َتُموَت، أَلنََّها َعِمَمْت َقَباَحًة ِفي ِإْسرَاِئيَل ِبِزَناَها ِفي َبْيِت َأِبيَها

 ".َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ 

. الرجـ يككف عند باب بيت أبييا ألف أبييا قصر فى تربيتيا
 

الرَُّجُل اْلُمْ َطِجُع َمَع : ِإَذا ُوِجَد َرُجٌل ُمْ َطِجًعا َمَع اْمرََأٍة َزْوَجِة َبْعل، ُيْقَتُل ا ْثَنانِ »22 "(:-29-22) األيات
 .َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسرَاِئيلَ . اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأةُ 

َفَ ْخِرُجوُهَما ِكَمْيِهَما ِإَلى 24ِإَذا َكاَنْت َفتَاٌة َعْذرَاُء َمْخُطوَبًة ِلَرُجل، َفَوَجَدَها َرُجٌل ِفي اْلَمِديَنِة َواْ َطَجَع َمَعَها، »23
اْلَفتَاُة ِمْن َأْجِل َأنََّها َلْم َتْصُرْخ ِفي اْلَمِديَنِة، َوالرَُّجُل ِمْن َأْجِل . َباِب ِتْمَك اْلَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُموتَا

َولِكْن ِإْن َوَجَد الرَُّجُل اْلَفتَاَة اْلَمْخُطوَبَة ِفي اْلَحْقِل َوَأْمَسَكَها 25. َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . َأنَُّه َأَذلَّ اْمرََأَة َصاِحِبهِ 
َلْيَس َعَمى . َوَأمَّا اْلَفتَاُة َفاَل َتْفَعْل ِبَها َشْيًئا26. الرَُّجُل َواْ َطَجَع َمَعَها، َيُموُت الرَُّجُل الَِّذي اْ َطَجَع َمَعَها َوْحَداُ 
ِإنَُّه ِفي اْلَحْقِل َوَجَدَها، 27. هَكَذا هَذا اأَلْمرُ . اْلَفتَاِة َخِطيٌَّة ِلْمَمْوِت، َبْل َكَما َيُقوُم َرُجٌل َعَمى َصاِحِبِه َوَيْقُتُمُه َقْتالً 

 .َفَصَرَخِت اْلَفتَاُة اْلَمْخُطوَبُة َفَمْم َيُكْن َمْن ُيَخمٍُّصَها
ُيْعِطي الرَُّجُل الَِّذي اْ َطَجَع 29. ِإَذا َوَجَد َرُجٌل َفتَاًة َعْذرَاَء َ ْيَر َمْخُطوَبٍة، َفَ ْمَسَكَها َواْ َطَجَع َمَعَها، َفُوِجَدا»28

ِة، َوَتُكوُن ِهَي َلُه َزْوَجًة ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقْد َأَذلََّها َ  َيْقِدُر َأْن ُيَطمٍَّقَها ُكلَّ . َمَعَها أَلِبي اْلَفتَاِة َخْمِسيَن ِمَن اْلِف َّ
 ".َأيَّاِمهِ 

كذلؾ بتدبير مف اهلل  (3:1مت)كانت الفتاة المخطكبة فى حكـ المتزكجة لذلؾ ُدعيت العذراء مريـ إمرأة يكسؼ 
حتى ال يرجميا الشعب 

 
 ".َ  َيتَِّخْذ َرُجٌل اْمرََأَة َأِبيِه، َوَ  َيْكِشْو َذْيَل َأِبيهِ »30 (:- "30)آية 

.أل يكشؼ ثياب زكجتو = ذيل أبيه. ال يجكز إلنساف أف يتزكج إمرأة أبيو حتى لك مات أبكه
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالث والعشرون

 

 

" . َ  َيْدُخْل َمْخِصيٌّ ِبالرَّضٍّ َأْو َمْجُبوٌب ِفي َجَماَعِة الرَّبٍّ »1 (:- "1)آية 
ىك الذل كاف يخصى  = المجبوب. أل بدقيما أك سحقيما..... ىك الذل يخصى برض الخ = المخصى بالرض

" تيكـ الرسكؿ عمى الذيف يتمسككف بالختاف كشرط لمخبلص قائبلن  (12:5غؿ)كفى . بقطع الخصيتيف بآلة حادة
أل يا ليتيـ ليس فقط يقطعكف الغرلة بؿ الكؿ ليصيركا بحسب النامكس " يا ليت الذيف يقمقكنكـ يقطعكف

. مقطكعيف ال يدخمكف جماعة الرب
يكجد خصياف خصكا " كالمسيح حيف قاؿ . كعدـ قطع األجزاء التناسمية إعبلف عف قدسية كؿ أعضاء الجسـ

لـ يقصد القطع الفعمى كلكف قصد نكع مف البتكلية أك ضبط الشيكات ككأف " أنفسيـ ألجؿ ممككت السمكات 
كحيف نفذ العبّلمة أكريجانكس ىذا فى نفسو . اإلنساف ليس لُو أف يفكر فى ىذه األشياء ألنو ينظر لمسماكيات

كالحرماف مف دخكؿ جماعة الرب ليس حرمانان مف الخبلص كلكنو حرماف . كقاـ بإخصاء نفسو حرمتو الكنيسة 
ال  مف الحقكؽ الكاممة لمشعب مثؿ إستبلـ مسئكليات معينة مثؿ أف يككف الشخص كاىنان أك قاضيان أك قائدان كا 

حتقر أحكامو . إلحتقره الشعب كا 
ككاف اإلخصاء يتـ لمرجاؿ الذيف يعممكف فى خدمة النساء فى . كال يتزكجكا منيـ فيـ غير قادريف عمى الزكاج

أما الذيف يخصكف مجبريف كأسرل . القصكر الكثنية أك فى العبادات الكثنية فكانكا يظنكف أف ىذا ُيرضى اآللية
إذان ما ييـ . (5-3:56شإ)الحرب أك بجيالة ذكييـ أك بالطبيعة فكعدىـ اهلل بنصيب صالح إف ساركا بالتقكل 

ما ييـ اهلل التقكل داخؿ القمب . اهلل ليس الشكؿ الخارجى بؿ أف يصنع أحد ىذا بنفسو كعادة كثنية
 

" .َحتَّى اْلِجيِل اْلَعاِشِر َ  َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبٍّ . َ  َيْدُخِل اْبُن ِزًنى ِفي َجَماَعِة الرَّبٍّ 2 (:- "2)آية 
ستنكاران لخطية  حرماف إبف الزنى كاف حتى ال يحفظ إسـ أبيو فى شعب الرب بؿ يمكت بمكتو ككأف ال إبف لو، كا 

. المقصكد بيا إلى مدل األجياؿ = حتى الجيل العاشر. الدنس كألف الكالديف غالبان يكرثكف أبنائيـ صفاتيـ الرديئة
( 11قض)كمرة ثانية ىذا لف يمنع األكالد مف خبلص نفكسيـ بسبب خطايا أبائيـ بؿ كاف منيـ يفتاح الجمعادل 

 
َحتَّى اْلِجيِل اْلَعاِشِر َ  َيْدُخْل ِمْنُهْم َأَحٌد ِفي َجَماَعِة . َ  َيْدُخْل َعمُّبوِنيٌّ َوَ  ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الرَّبٍّ 3 (:- "3)آية 

" الرَّبٍّ ِإَلى اأَلَبِد،
كمع ىذا فإف راعكث دخمت الشعب كمف نسميا . فسر الييكد ىذه اآلية بأف ال يتزكج عمكنى أك مكآبى بإسرائيمية

 كىذا ىك الفرؽ بيف الركح .جاء المسيح فالنعمة تتسامى فكؽ النامكس كالمقصكد عدـ تسمؿ الكثنية لمييكد
. كالحرؼ 
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ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َلْم ُياَلُقوُكْم ِباْلُخْبِز َواْلَماِء ِفي الطَِّريِي ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر، َوأَلنَُّهُم 4 "(:-5-4) األيات
َولِكْن َلْم َيَشِإ الرَّبُّب ِإلُهَك َأْن َيْسَمَع ِلَبْمَعاَم، 5. اْستَْ َجُروا َعَمْيَك َبْمَعاَم ْبَن َبُعوَر ِمْن َفُتوِر َأرَاِم النَّْهَرْيِن ِلَكْي َيْمَعَنكَ 
َل أَلْجِمَك الرَّبُّب ِإلُهَك المَّْعَنَة ِإَلى َبَرَكٍة، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َقْد َأَحبَّكَ  " .َفَحوَّ

. ككاف مكآب كبنى عمكف كارىيف إلسرائيؿ تمامان . الحظ أف اهلل ال ينسى أل إساءة تكجو لشعبو
  

" . َ  َتْمَتِمْس َساَلَمُهْم َوَ  َخْيَرُهْم ُكلَّ َأيَّاِمَك ِإَلى اأَلَبدِ 6 (:- "6)آية 
ال تعمؿ معيـ إتفاقات أك معاىدات سبلـ ألف معاىدات سبلميـ يدخؿ فييا طقكس عبادة آلليتيـ كبذلؾ تنجذب 

. كاهلل ىك الذل يحفظكـ.لمعبادة الكثنية
 

" .َ  َتْكَرْا ِمْصِريًّا أَلنََّك ُكْنَت َنِزياًل ِفي َأْرِ هِ . َ  َتْكَرْا َأُدوِميًّا أَلنَُّه َأُخوكَ 7 (:- "7)آية 
الحظ أف اهلل ال ينسى إساءة ُتكجو لشعبو كال ينسى كؿ إحساف ُيقدـ لشعبو كلنبلحظ أف اهلل دعاىـ لعداكة 
فمف . المكآبييف كالعمكنييف ألف ىؤالء سعكا ألف يجعمكىـ ُيخطئكا، أما المصرييف كاألدكمييف فإضطيدكىـ جسديان 
. يضطيدنا جسديان يجعمنا نخسر حياتنا األرضية كمف ُيعثرنا ركحيان يجعمنا نخسر الحياة األبدية كىى األىـ

كاألدكمييف باعكا ليـ طعاـ فى الطريؽ كالمصرييف أكرمكىـ قبؿ أف يبدأ اإلضطياد ككما أف اهلل ال ينسى الخير 
  .ليؤالء عمينا أف ال ننسى أل يد إمتدت إلينا بالخير كلك مرة

 
" .اأَلْوَ ُد الَِّذيَن ُيوَلُدوَن َلُهْم ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َيْدُخُموَن ِمْنُهْم ِفي َجَماَعِة الرَّبٍّ 8 (:- "8)آية 

حتى يككف  = الجيل الثالثكاف المصرييف كاألدكمييف ضمف المفيؼ الذل فى كسط الشعب ككاف ليـ أكالد كقكلو 
األكالد قد إندمجكا فى الشعب كتنقكا مف كؿ عادة كثنية  

 
ِإْن َكاَن ِفيَك َرُجٌل 10. ِإَذا َخَرْجَت ِفي َجْيٍش َعَمى َأْعَداِئَك َفاْحَتِرْز ِمْن ُكلٍّ َشْيٍء َرِديءٍ »9 "(:-14-9) األيات

َوَنْحَو ِإْقَباِل اْلَمَساِء 11. َ  َيْدُخْل ِإَلى َداِخِل اْلَمَحمَّةِ . َ ْيَر َطاِهٍر ِمْن َعاِرِض المَّْيِل، َيْخُرُج ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحمَّةِ 
َوَيُكوُن َلَك َمْوِ ٌع َخاِرَج اْلَمَحمَِّة ِلَتْخُرَج ِإَلْيِه 12. َيْ َتِسُل ِبَماٍء، َوِعْنَد ُ ُروِب الشَّْمِس َيْدُخُل ِإَلى َداِخِل اْلَمَحمَّةِ 

أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك 14. َوَيُكوُن َلَك َوَتٌد َمَع ُعدَِّتَك ِلَتْحِفَر ِبِه ِعْنَدَما َتْجِمُس َخاِرًجا َوَتْرِجُع َوُتَ طٍّي ِبرَاَزكَ 13. َخاِرًجا
َفْمَتُكْن َمَحمَُّتَك ُمَقدََّسًة، ِلَئالَّ َيَرى ِفيَك َقَذَر َشْيٍء . َساِئٌر ِفي َوَسِط َمَحمَِّتَك، ِلَكْي ُيْنِقَذَك َوَيْدَفَع َأْعَداَءَك َأَماَمكَ 

 ".َفَيْرِجَع َعْنكَ 

ككقت الحرب ىك كقت لمحاسبة النفس . الحرب ىى حرب مقدسة كاهلل فى كسطيـ فيمـز أف يككنكا فى طيارة
كعمى كؿ إنساف أف يمنع مف قمبو أل شىء ردلء حتى يستمر اهلل فى كسط المحمة . كالتكبة لتجديد النفس

حتى ال تتأثر  (...شيكات رديئة/ محبة أكثاف / غركر / حقد )كالشىء الردلء الذل يغضب اهلل مثؿ . فينتصركا
كالحظ أف اهلل  )        كلكف إف ىـ إىتمكا بنظافة الخارج  (13)قداستيـ كعجيب أف ييتـ اهلل بما ُذكر فى آية 
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لشعكرىـ أف اهلل فى كسطيـ فمف  ( سنة أف يعيش فى خياـ متنقبلن 40يتكمـ ىنا مع شعب بدائى تعكد لمدة 
كذلؾ باإلضافة ألنيـ سيتعممكف أف ييتمكا . المؤكد أف ىذا سيعطييـ إىتماـ بنظافة القمب كطيارتو داخميان 

بمشاعر بعضيـ البعض كتككف إقامتيـ فى رقة كنظافة حتى فى معامبلتيـ، ىذا باإلضافة لمنع إنتشار الجراثيـ 
ف . اهلل يريدنا أنقياء تمامان ( األحبلـ الجنسية)أف حتى األحبلـ تنجس  (10آية)كاألمراض بؿ حتى نجد فى  كا 

. كاف اهلل ييتـ بيذه األحبلـ البلشعكرية فإنو باألكلى ييتـ بالخطايا المقصكدة
 

ِعْنَدَك ُيِقيُم ِفي َوَسِطَك، ِفي اْلَمَكاِن 16. َعْبًدا َأَبَي ِإَلْيَك ِمْن َمْوَ ُا َ  ُتَسمٍّْم ِإَلى َمْوَ اُ »15 "(:-16-15) األيات
 ".َ  َتْظِمْمهُ . الَِّذي َيْختَاُرُا ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك َحْيُث َيِطيُب َلهُ 

كقد ييرب عبد مف سيده كيحتمى بأحد مف . كاف السادة فى الشعكب الكثنية يظممكف عبيدىـ كيسيئكف معاممتيـ 
كلكف قطعان إف كاف . شعب الرب فمتقبمكه كال تسممكه لسيده ألنو فى ىذه الحالة غالبان سيضربو كيعذبو حتى المكت

ىارب  = آبي. قد ىرب ألنو قاتؿ أك سارؽ كانكا ال يحمكنو 
 

 . َ  َتُكْن زَاِنَيٌة ِمْن َبَناِت ِإْسرَاِئيَل، َوَ  َيُكْن َمْ ُبوٌن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيلَ »17 (:- "17)آية 

. ككاف الزنا كالشذكذ مف طقكس العبادة الكثنية فى اليياكؿ. شاذ جنسيان  = م بون
 

َ  ُتْدِخْل ُأْجَرَة زَاِنَيٍة َوَ  َثَمَن َكْمٍب ِإَلى َبْيِت الرَّبٍّ ِإلِهَك َعْن َنْذٍر مَّا، أَلنَُّهَما ِكَمْيِهَما ِرْجٌس َلَدى 18 (:- "18)آية 
 ".الرَّبٍّ ِإلِهكَ 

مرأة زانية عف فحشائيا فيجب أف ُنكـر الرب مف أنقى إال يجب أف يكفى النذر عف طريؽ األجر الذل تحصمو 
فيك يشير . (22:2بط2 + 11:26أـ)الكمب يعتبر نجسان ألنو يعكد إلى قيئو  = و  ثمن كمب. كأقدس ما نممؾ

مت )لذلؾ شّبو الكثنيكف بالكبلب . لئلنساف الخاطىء الذل يتكب بنية صادقة كسريعان ما يرجع إلى خطاياه
عمى أف كممة كمب . بؿ إمتدت التسمية إلى كؿ األشرار المرذكلكف مف ممككت السمكات (5:22رؤ  + 26:15

. خرل سدكمى أل رجؿ شاذ جنسيان كربما أطمؽ الشعب لقب كمب عمى الشكاذ جنسيان أترجمت فى ترجمات 
كيدفعكف أجرتيـ . ككما قمنا ففى اليياكؿ الكثنية كاف ىناؾ نساء زانيات كرجاؿ مأبكنكف ناذريف أنفسيـ ليذا العمؿ

 .لمييكؿ الكثنى
 

ٍة، َأْو ِرَبا َطَعاٍم، َأْو ِرَبا َشْيٍء مَّا ِممَّا ُيْقَرُض ِبِرًبا، »19 "(:-20-19) األيات َ  ُتْقِرْض َأَخاَك ِبِرًبا، ِرَبا ِف َّ
ِلأَلْجَنِبيٍّ ُتْقِرُض ِبِرًبا، َولِكْن أَلِخيَك َ  ُتْقِرْض ِبِرًبا، ِلُيَباِرَكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي ُكلٍّ َما َتْمَتدُّب ِإَلْيِه َيُدَك ِفي اأَلْرِض 20

 ".الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمَكَها
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فُيسمح ليـ بالربا . كاف ىذا فى مرحمة ركحية بدائية فعمييـ أف يقرضكا إخكتيـ بدكف ربا، أما األجانب الكثنييف
معيـ فاهلل ُيعمميـ المحبة تدريجيان كأكؿ خطكة أف ُيحبكا إخكتيـ كُيقرضكىـ دكف ربا حتى فى المستقبؿ يمكف أف 

ما كاف ممكنان ليذا ..." أحبكا أعدائكـ بارككا العنيكـ" يفعمكا ىذا مع الجميع كلنبلحظ أف شريعة العيد الجديد 
كباإلضافة أف التمييز فى المعاممة بيف الييكدل كغير الييكدل يحمؿ معنى اإلستنكار . الشعب البدائى أف يتقبميا

ىذه ىى شريعة العيد الجديد شريعة الذيف نمكا  (35:6لك + 12:7 ، 42:5مت)لكثنيتيـ فينفركا مف عباداتيـ 
"  المحبة لمجميع" فى الحياة الركحية 

 
ْر َوَفاَءُا، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُمُبُه ِمْنَك َفَتُكوُن َعَمْيَك »21 "(:-23-21) األيات ِإَذا َنَذْرَت َنْذرًا ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َفاَل ُتَؤخٍّ
َما َخَرَج ِمْن َشَفَتْيَك اْحَفْظ َواْعَمْل، َكَما َنَذْرَت ِلمرَّبٍّ 23. َولِكْن ِإَذا اْمَتَنْعَت َأْن َتْنُذَر َ  َتُكوُن َعَمْيَك َخِطيَّةٌ 22. َخِطيَّةٌ 

 ".ِإلِهَك َتَبرُّبًعا، َكَما َتَكمََّم َفُمكَ 

اإلىتماـ بالنذكر فالنذر ىك كعد هلل كبالتالى عمينا أف ال نتسرع فى نذر النذكر 
 

َولِكْن ِفي ِوَعاِئَك َ  . ِإَذا َدَخْمَت َكْرَم َصاِحِبَك َفُكْل ِعَنًبا َحَسَب َشْهَوِة َنْفِسَك، َشْبَعَتكَ »24 "(:-25-24) األيات
 ".ِإَذا َدَخْمَت َزْرَع َصاِحِبَك َفاْقِطْو َسَناِبَل ِبَيِدَك، َولِكْن ِمْنَجاًل َ  َتْرَفْع َعَمى َزْرِع َصاِحِبكَ 25. َتْجَعلْ 

فيـ الييكد ىذه الكصية عمى أنيا لعماؿ الحقؿ كفيمكىا عمى أنو مف المسمكح لعامؿ الكـر أف يأكؿ حسبما أراد 
ككاف مسمكحان لعابر السبيؿ أيضان أف يأكؿ مف السنابؿ كىى فى الحقكؿ عمى أف . تكـ ثكران دارسان  كىذه تساكل ال

كىذه الشريعة المقدسة تزيد المحبة بيف الناس . يقطفيا بيديو كلكف ال يستخدـ المنجؿ كاإل صارت طمع كسرقة
شباع الجائع كليا فائدة ميمة ىى أف يتعمـ صاحب الحقؿ أف يتغاضى عف . كُتعمميـ الكـر كالمركءة كالرحمة كا 

كمف يتعمـ  (15:23تؾ)الصغائر كيقكؿ مع عفركف الحثى عنقكد عنب أك بضع سنابؿ قمح ما ىى بينى كبينؾ 
كلقد نفذ تبلميذ المسيح ىذه الكصية . أف يتغاضى عف الصغائر سيتغاضى عف ما ىك أكبر كسييتـ بالسماكيات

(.8-1:12مت)كمكا ككاف سبت كالمسيح لـ يعترض أكقطفكا سنابؿ ك
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
ِإَذا َأَخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوَتَزوََّج ِبَها، َفِإْن َلْم َتِجْد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيِه أَلنَُّه َوَجَد ِفيَها َعْيَب َشْيٍء، َوَكَتَب »1 (:- "1)آية 

 "َلَها ِكتَاَب َطاَلي َوَدَفَعُه ِإَلى َيِدَها َوَأْطَمَقَها ِمْن َبْيِتِه،
كلكف اهلل سمح ليـ مف أجؿ قساكة قمكبيـ كحتى  (16،15:2مبل)اهلل ُيبغض الطبلؽ كيعتبره غدر بشريؾ الحياة 

ككاف ىذا  = بكتاب طاليككاف الطبلؽ ال يتـ شفاىة بؿ  (8:19مت)ال يقتؿ الرجؿ زكجتو التى ال يحبيا 
الكتاب ُيكتب عمى أيدل أناس عقبلء كبشيادة شيكد حتى يككف لمزكج ُميمة مف الكقت ليفكر فييا لعمو يعدؿ عف 

فكره كال يككف الطبلؽ نتيجة إنفعاؿ سرعاف ما يزكؿ 
 

َفِإْن َأْبَ َ َها الرَُّجُل اأَلِخيُر َوَكَتَب َلَها 3َوَمَتى َخَرَجْت ِمْن َبْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت ِلَرُجل آَخَر، 2 "(:-4-2) األيات
َ  َيْقِدُر 4ِكتَاَب َطاَلي َوَدَفَعُه ِإَلى َيِدَها َوَأْطَمَقَها ِمْن َبْيِتِه، َأْو ِإَذا َماَت الرَُّجُل اأَلِخيُر الَِّذي اتََّخَذَها َلُه َزْوَجًة، 

َستْ  ُل الَِّذي َطمََّقَها َأْن َيُعوَد َيْ ُخُذَها ِلَتِصيَر َلُه َزْوَجًة َبْعَد َأْن َتَنجَّ َفاَل . أَلنَّ ذِلَك ِرْجٌس َلَدى الرَّبٍّ . َزْوُجَها اأَلوَّ
 ".َتْجِمْب َخِطيًَّة َعَمى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا

كلكف إذا لـ تكف قد . لك تزكجت المرأة المطمقة بآخر ال يمكف لرجميا أف يستردىا ثانية حتى لك مات الزكج الثانى
ككاضح مف ىنا أف الزكاج بآخر يفسخ تمامان كؿ عبلقة بيف الزكج كزكجتو . تزكجت كاف يمكنو أف يستردىا

رتبط باألكثاف. فاهلل ىنا ىك الزكج (1:3رإ)كراجع . األكلى . كالزكجة ىى الشعب الخائف الذل طمقو اهلل كذىب كا 
!! ىنا ال يمكف رجكع الزكجة لزكجيا كلكف اهلل مف مراحمو يقكؿ كلك رجعت سأقبميا

سبب تافو  إمرأتو ألل ككما أف كتاب الطبلؽ فرصة لمتريث ىكذا ىذه الشريعة حتى ال يتيكر الرجؿ كيطمؽ 
ُحرًّا َيُكوُن ِفي َبْيِتِه . ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َجِديَدًة، َفاَل َيْخُرْج ِفي اْلُجْنِد، َوَ  ُيْحَمْل َعَمْيِه َأْمٌر مَّا»5 (:- "5)آية 

 ".َسَنًة َواِحَدًة، َوَيُسرُّب اْمرََأَتُه الَِّتي َأَخَذَها

الدافع ليذا إنسانى فبل يجب أف يترؾ الرجؿ المتزكج إمرأتو بعد أياـ مف زكاجيما ىذا باإلضافة أف نفسيتو 
. المتألمة ستؤثر عمى زمبلئو

 
 ".َ  َيْسَتْرِهْن َأَحٌد َرًحى َأْو ِمْرَداَتَها، أَلنَُّه ِإنََّما َيْسَتْرِهُن َحَياةً »6 (:- "6)آية 

كىى مف ردل الشىء أل كسره فيى ُتستعمؿ لتكسير الحبكب . المرداة ىى الحجر العمكل لمرحى = مرداتها
فمك رىف الرحى لف يأكؿ ال ىك كال أكالده . ككاف الناس يطحنكف غبلليـ يكميان . كطحنيا
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ِإَذا ُوِجَد َرُجٌل َقْد َسَرَي َنْفًسا ِمْن ِإْخَوِتِه َبِني ِإْسرَاِئيَل َواْسَتَرقَُّه َوَباَعُه، َيُموُت ذِلَك السَّاِرُي، »7 (:- "7)آية 
 ".َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ 

 فيك إعتداء عمى حرية إنساف كحرمانو مف أىمو  ، المكتاالسرقة ممنكعة كلكف سرقة إنساف كبيعو كرقيؽ عقكبتو
. ىذا عمؿ دنىء عقكبتو المكت. كأرضو

 
َكَما . ِاْحِرْص ِفي َ ْرَبِة اْلَبَرِص ِلَتْحَفَظ ِجدًّا َوَتْعَمَل َحَسَب ُكلٍّ َما ُيَعمٍُّمَك اْلَكَهَنُة الالَِّويُّبونَ »8 "(:-9-8) األيات

 ".ُاْذُكْر َما َصَنَع الرَّبُّب ِإلُهَك ِبَمْرَيَم ِفي الطَِّريِي ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصرَ 9. َأَمْرُتُهْم َتْحِرُصوَن َأْن َتْعَمُموا

. عمييـ تنفيذ الكصايا عمى البرص كال يتساىمكا مع الكبار كاألغنياء كما فعؿ مكسى مع أختو
  

ِفي اْلَخاِرِج 11. ِإَذا َأْقَرْ َت َصاِحَبَك َقْرً ا مَّا، َفاَل َتْدُخْل َبْيَتُه ِلَكْي َتْرَتِهَن َرْهًنا ِمْنهُ »10 "(:-11-10) األيات
 ". َتِقُو، َوالرَُّجُل الَِّذي ُتْقِرُ ُه ُيْخِرُج ِإَلْيَك الرَّْهَن ِإَلى اْلَخاِرجِ 

كحتى ال يكتشؼ الدائف حالو فيحتقره أك يكتشؼ أف عنده ما يبيعو أك . دخكؿ الدائف لبيت المديف فيو مذلة لو
كالبيت مف خصكصيات الناس، كاهلل ييتـ بعدـ التعدل عمى خصكصيات الناس  . يرىنو فيطمع فيو

 
ْن َكاَن َرُجاًل َفِقيرًا َفاَل َتَنْم ِفي َرْهِنهِ 12 "(:-13-12) األيات ُردَّ ِإَلْيِه الرَّْهَن ِعْنَد ُ ُروِب الشَّْمِس، ِلَكْي َيَناَم 13. َواِ 

 ".ِفي َثْوِبِه َوُيَباِرَكَك، َفَيُكوَن َلَك ِبرٌّ َلَدى الرَّبٍّ ِإلِهكَ 
فكاف الدائف عميو أف يرد لو الثكب عند المساء ليناـ بو فيباركو الرب . كاف الفقير أحيانان ال يجد غير ثكبو يرىنو

خدمة محبة   = يكون لك برألنو لـ يترؾ أخيو عاريان 
 

. َ  َتْظِمْم َأِجيرًا ِمْسِكيًنا َوَفِقيرًا ِمْن ِإْخَوِتَك َأْو ِمَن اْلُ َرَباِء الَِّذيَن ِفي َأْرِ َك، ِفي َأْبَواِبكَ »14 "(:-15-14) األيات
َلْيَها َحاِمٌل َنْفَسُه، ِلَئالَّ َيْصُرَخ َعَمْيَك ِإَلى الرَّبٍّ 15 ِفي َيْوِمِه ُتْعِطيِه ُأْجَرَتُه، َوَ  َتْ ُرْب َعَمْيَها الشَّْمُس، أَلنَُّه َفِقيٌر َواِ 

 ".َفَتُكوَن َعَمْيَك َخِطيَّةٌ 

. أل أنو ُمعمِّؽ كؿ أمالو عمى ىذه األجرة ميما كانت ضئيمة = إليها حامل نفسه
 

 ".ُكلُّب ِإْنَساٍن ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ . َ  ُيْقَتُل اآلَباُء َعِن اأَلْوَ ِد، َوَ  ُيْقَتُل اأَلْوَ ُد َعِن اآلَباءِ »16 (:- "16)آية 

يككف الحكـ بالعدؿ عمى القاتؿ كحده كليس عمى أكالده، لمنع الثأر مف األقارب  
 

 ". َ  ُتَعوٍّْج ُحْكَم اْلَ ِريِب َواْلَيِتيِم، َوَ  َتْسَتْرِهْن َثْوَب اأَلْرَمَمةِ »17 (:- "17)آية 

. الحكـ بالعدؿ لمضعيؼ حتى إف كاف غريبان أك ال أحد يحميو كاليتيـ كاألرممة 
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ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأْن َتْعَمَل هَذا . َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي ِمْصَر َفَفَداَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِمْن ُهَناكَ 18 (:- "18)آية 
 ".اأَلْمرَ 

. فبل تستعبدكف أحدان  (حرركـ جميعان )أذكر أف اهلل حررؾ مف عبكديتؾ 
 

ِإَذا َحَصْدَت َحِصيَدَك ِفي َحْقِمَك َوَنِسيَت ُحْزَمًة ِفي اْلَحْقِل، َفاَل َتْرجْع ِلتَْ ُخَذَها، ِلْمَ ِريِب »19 "(:-21-19) األيات
َذا َخَبْطَت َزْيُتوَنَك َفاَل ُترَاجِع اأَلْ َصاَن 20. َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَمِة َتُكوُن، ِلَكْي ُيَباِرَكَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي ُكلٍّ َعَمِل َيَدْيكَ  َواِ 

 ". ِلْمَ ِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَمِة َيُكونُ . ِإَذا َقَطْفَت َكْرَمَك َفاَل ُتَعمٍّْمُه َورَاَءكَ 21. َورَاَءَك، ِلْمَ ِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَمِة َيُكونُ 

ىذه مجمكعة مف الكصايا اإلنسانية السامية فبضع عناقيد عنب أك حبات زيتكف يتركيا صاحب الحقؿ لف تجعمو 
كانكا يخبطكف أغصاف الزيتكف  = خبطت زيتونك. فقيران فاهلل سيعطيو بزيادة كبركة كىذا ما حدث مع بكعز

بعصى طكيمة لكى تسقط الثمار  
 .كتترؾ الكـر ببل حبة عنب كاحدة.  أل ال تعكد ثانية كتقطؼ ما قد تككف تركتو عمى الشجر =فال تعممه وراءك

 
".ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأْن َتْعَمَل هَذا اأَلْمرَ . َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي َأْرِض ِمْصرَ 22 (:- "22)آية 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الخامس والعشرون

 
ُروا اْلَبارَّ »1 "(:-2-1) األيات ِإَذا َكاَنْت ُخُصوَمٌة َبْيَن ُأَناٍس َوَتَقدَُّموا ِإَلى اْلَقَ اِء ِلَيْقِ َي اْلُقَ اُة َبْيَنُهْم، َفْمُيَبرٍّ

ْرِب، َيْطَرُحُه اْلَقاِ ي َوَيْجِمُدوَنُه َأَماَمُه َعَمى َقَدِر َذْنِبِه 2. َوَيْحُكُموا َعَمى اْلُمْذِنبِ  َفِإْن َكاَن اْلُمْذِنُب ُمْسَتْوِجَب ال َّ
 " .ِباْلَعَددِ 

أل ليس فى مكاف عاـ حتى ال يحتقره الناس فاهلل ميتـ  = يجمدونه امامه. ىذه اآليات مكجية لرجاؿ القضاء
كأف . كككف الجمد أماـ القاضى فمف يحدث تبلعب فى عدد الضربات بالزيادة أك النقصاف. بكرامة حتى المذنبيف

 كقد يقؿ عف ذلؾ  40كأقصى عدد لمضربات . يككف الُحكـ بعدؿ كعمى قدر الذنب
 

 ". َ  َيِزْد، ِلَئالَّ ِإَذا زَاَد ِفي َجْمِدِا َعَمى هِذِا َ َرَباٍت َكِثيَرًة، ُيْحَتَقَر َأُخوَك ِفي َعْيَنْيكَ . َأْرَبِعيَن َيْجِمُداُ 3 (:- "3)آية 
 أما الجمد عند الشعكب الكثنية فكاف ببل رحمة ككاف الشخص يجمد حتى 40ال يجب أف يزيد عدد الضربات عف 

يمكت أك ُيصاب بعاىات شنيعة ُمستديمة نتيجة مئات الضربات  
كاهلل بيذا يعممنا أف نكره الخطيئة كليس الخاطىء فميما . مازاؿ ُمعتبران أنو أخ = لئال يحتقر اخوك فى عينيك

ف تعرض لمتأديب ( 24:11كك2) جمدة أل أربعيف إال كاحدة 39كالييكد كانكا يجمدكف . أخطأ فيك أخ كا 
:-  لسببيف
 40نكع مف اإلحتياط حتى ال يتعدل عدد الضربات  -ٔ
كانكا يستعممكف سكط مف ثبلث سيكر مف الجمد كبكؿ سير ثبلث عقد مف الجمد أك المعدف كيضربكف  -ٕ

 .39 جمدة فتككف عدد اإلصابات 13المذنب 
 يكمان كىكذا إيميا كالمسيح  40مكسى صاـ مرتيف - 1:  مرتبط بالتذلؿ أماـ اهلل كالعقاب 40كرقـ 

 يكمان 40كما أعطيت نينكل .  سنة كىذه المدة كانت آخر فرصة لتكبة الكنعانييف40الشعب تاه فى البرية -2
(   13-11:29حز )الـ لمصر لخيانتيا شعب الرب أ سنة 40- 3فرصة لمتكبة            

 سنة 120 يكمان أمطار فى الفيضاف كالحظ أف فترة كرازة نكح كانت 40- 5 يكمان طيارة لمكالدة       40- 4
 يكمان كبعدىا بػ 40صعد المسيح بعد - 7 يكمان         40حزقياؿ يحمؿ إثـ ييكذا - 6            40×3=

.  سنة كاف خراب أكرشميـ النيائى40
 

 ".َ  َتُكمَّ الثَّْوَر ِفي ِدرَاِسهِ 4 (:- "4)آية 
كلكف بكلس . مف الظمـ أف يضع المزارعكف كمامة عمى فـ الثكر الذل يجر النكرج لدرس الغبلؿ كأمامو األكؿ

(  11-9:9كك1)فيميا عمى أنو ال يصح أف نترؾ خداـ اهلل جكعى 
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ِإَذا َسَكَن ِإْخَوٌة َمًعا َوَماَت َواِحٌد ِمْنُهْم َوَلْيَس َلُه اْبٌن، َفاَل َتِصِر اْمرََأُة اْلَمْيِت ِإَلى َخاِرٍج »5 "(:-6-5) األيات
ْوجِ . ِلَرُجل َأْجَنِبيٍّ  َواْلِبْكُر الَِّذي َتِمُدُا 6. َأُخو َزْوِجَها َيْدُخُل َعَمْيَها َوَيتَِّخُذَها ِلَنْفِسِه َزْوَجًة، َوَيُقوُم َلَها ِبَواِجِب َأِخي الزَّ

 ".َيُقوُم ِباْسِم َأِخيِه اْلَمْيِت، ِلَئالَّ ُيْمَحى اْسُمُه ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 

 كقد حفظ  .(9:38تؾ)كانت ىذه الشريعة معمكالن بيا قبؿ أف يسجميا مكسى فيذا ما حدث مع عير بكر ييكذا 
كىذا كاف ألف كؿ إمرأة كاف ليا . الناس ىذه الشريعة بطريؽ التقميد مدل األجياؿ حتى َسنَّيا مكسى فى شريعتو

باإلضافة لحفظ ميراث . رجاء أف يأتى المسيح مف نسميا كقطعان كاف ىذا رجاء كؿ رجؿ أف ينتسب إليو المسيح
كحفظ إسـ الميت .  كأيضان لف ُيمحى إسـ المتكفى مف إسرائيؿ ،المتكفى فالبكر الذل يكلد سيككف بإسـ المتكفى

ُيعطى صمة بيف الكنيسة الُمجاىدة عمى األرض كالكنيسة الُمنتصرة فى السماء فمف مات لـ يمت كلكنو فى مكاف 
مر )فاهلل ليس إلو أمكات بؿ ىك إلو أحياء . آخر لذلؾ تيتـ الكنيسة بالصبلة عمى الراقديف كطمب شفاعتيـ 

يقـك بالتزاماتو  نحكىا فيك ييتـ  = يقوم لها بواجب آخى الزوج. كالجميع عنده أحياء (38:20لك  + 27:12
بكؿ شئكف أرض المتكفى مف بيع كشراء كرعاية ثـ ُيعطى األرض لئلبف لذلؾ كاف البعض يرفضكف 

 
ْن َلْم َيْرَض الرَُّجُل َأْن َيْ ُخَذ اْمرََأَة َأِخيِه، َتْصَعُد اْمرََأُة َأِخيِه ِإَلى اْلَباِب ِإَلى الشُّبُيوِخ َوَتُقولُ »7 (:- "7)آية  َقْد : َواِ 

ْوجِ . َأَبى َأُخو َزْوِجي َأْن ُيِقيَم أَلِخيِه اْسًما ِفي ِإْسرَاِئيلَ  " .َلْم َيَشْ  َأْن َيُقوَم ِلي ِبَواِجِب َأِخي الزَّ
كالرب قد يميتو كما حدث مع إبف  .مف يرفض كاجبو يككف عممو شائنان كقبؿ نزكؿ الشريعة كانكا يقتمكنو أحيانان 

لما رفض أف يقيـ نسبلن ألخيو   (10،9:38تؾ)ييكذا 
أل إلى القضاء فمحاكـ المدينة كانت تعقد عند أبكاب المدينة فمف يرفض كأنو يستخؼ بخطة اهلل = إلى الباب

. فى حفظ نصيب كؿ عشيرة مف األرض كُيسىء لؤلرممة كلمميت الذل كاف ُيمكف أف يككف المسيح مف نسمو
 

َتَتَقدَُّم اْمرََأُة 9. َ  َأْرَ ى َأْن َأتَِّخَذَها: َفِإْن َأَصرَّ َوَقالَ . َفَيْدُعوُا ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوَيَتَكمَُّموَن َمَعهُ 8 "(:-10-8) األيات
هَكَذا ُيْفَعُل ِبالرَُّجِل : َأِخيِه ِإَلْيِه َأَماَم َأْعُيِن الشُّبُيوِخ، َوَتْخَمُع َنْعَمُه ِمْن ِرْجِمِه، َوَتْبُصُي ِفي َوْجِهِه، َوُتَصرُح َوَتُقولُ 

" .«َبْيَت َمْخُموِع النَّْعلِ »َفُيْدَعى اْسُمُه ِفي ِإْسرَاِئيَل 10. الَِّذي َ  َيْبِني َبْيَت َأِخيهِ 
نو غير مستحؽ أف أكخمع نعمو عبلمة عمى خمع الكالية كالمسئكلية عنو ك. يصير ىذا الشخص مكضعان لئلحتقار

 يسير بنعميو عمى أرض الميت
. أصؿ الكممة تبصؽ أماـ كجيو عمى األرض كليس فى كجيو كىكذا فيميا كفسرىا الييكد = وتبصي فى وجهه

ذا رفض األخ فكاف أقرب قريب . ككاف ىذا عبلمة أخرل عمى إحتقاره ألنانيتو كعدـ تفكيره إال فى نفسو كا 
كبكعز ىك الذل خمع نعؿ الكلى ألف راعكث . (4راعكث إصحاح )لممتكفى يقـك بكاجبو كىذا ما قاـ بو بكعز 

. كانت غريبة كال تعرؼ الشريعة
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ِإَذا َتَخاَصَم َرُجاَلِن، َرُجٌل َوَأُخوُا، َوَتَقدََّمِت اْمرََأُة َأَحِدِهَما ِلَكْي ُتَخمٍَّص َرُجَمَها ِمْن َيِد »11 "(:-12-11) األيات
" .َفاْقَطْع َيَدَها، َوَ  ُتْشِفْي َعْيُنكَ 12َ اِرِبِه، َوَمدَّْت َيَدَها َوَأْمَسَكْت ِبَعْوَرِتِه، 

تقطع يد المرأة لكقاحتيا فاهلل يريد أف يككف شعبو قديسييف فى كؿ سيرة كاهلل ال يريد أف ينتشر عدـ الحياء فى 
 .كسط شعبو

 
َ  َيُكْن َلَك ِفي َبْيِتَك َمَكاِييُل 14. َ  َيُكْن َلَك ِفي ِكيِسَك َأْوزَاٌن ُمْخَتِمَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِ يَرةٌ »13 "(:-16-13) األيات

َوْزٌن َصِحيٌح َوَحيٌّ َيُكوُن َلَك، َوِمْكَياٌل َصِحيٌح َوَحيٌّ َيُكوُن َلَك، ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَمى 15. ُمْخَتِمَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِ يَرةٌ 
 ".أَلنَّ ُكلَّ َمْن َعِمَل ذِلَك، ُكلَّ َمْن َعِمَل ِ شًّا، َمْكُروٌا َلَدى الرَّبٍّ ِإلِهكَ 16. اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 

كىنا اهلل . كاف التجار فى الغالب يحفظكف مكازينيـ فى كيس يحممكنو معيـ، أما المكاييؿ فيحفظكنيا فى بيكتيـ
يستعممكنيا فى الشراء بالغش   = أوزان كبيرة. ينيى عف الغش
( 6-4:8عا)كيبدك أنيـ مارسكا ىذا النكع مف الغش . يستعممكنيا فى البيع بالغش = أوزان ص يرة

 
َكْيَو َ َقاَك ِفي 18. ُاْذُكْر َما َفَعَمُه ِبَك َعَماِليُي ِفي الطَِّريِي ِعْنَد ُخُروِجَك ِمْن ِمْصرَ »17 "(:-19-17) األيات

ِرَك ُكلَّ اْلُمْسَتْ ِعِفيَن َورَاَءَك، َوَأْنَت َكِميٌل َوُمْتَعٌب، َوَلْم َيَخِو اهللَ  َفَمَتى َأرَاَحَك الرَّبُّب 19. الطَِّريِي َوَقَطَع ِمْن ُمَؤخَّ
ِإلُهَك ِمْن َجِميِع َأْعَداِئَك َحْوَلَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا ِلَكْي َتْمَتِمَكَها، َتْمُحو ِذْكَر َعَماِليَي ِمْن 

  ".َ  َتْنَس . َتْحِت السََّماءِ 

 فاهلل ىك الذل يقيـ .اآليات السابقة عف الكزف كالمكياؿ الصحيح كىنا يضع اهلل عماليؽ فى التقييـ الصحيح
كلقد ظيرت نذالة عماليؽ فى حربيـ ضد شعب الرب بينما ىـ مف نسؿ عيسك . أعماؿ الجميع بمكيالو الصحيح

أل مؤخرة الجماعة أل الذيف كانكا متعبيف  = المست عفينكىـ حاربكىـ بخسة إذ ضربكا . شقيؽ يعقكب
فيك ضرب  = لم َيَخْو اهلل كعماليؽ. كيسيركف عمى ميؿ كربما المرضى أك النساء كبيذا ىـ رمز إلبميس

كقصة أنيـ . شعب اهلل عمى عماليؽ كقتئذ كلقد إنتصر. الشعب بالرغـ مما سمعو عف أعماؿ اهلل العجيبة معيـ
ضربكا المستضعفيف ىذه لـ يذكرىا مكسى فى سفر الخركج كذكرىا ىنا لتتضح القصة كميا كلماذا يطالب الرب 

. فيـ يستحقكف العقاب... بضرب عماليؽ
كاإلنتقاـ مف عماليؽ ىنا ليس ىك إنتقاـ شخصى فكؿ الجيؿ الذل تضرر منيـ ماتكا فى الطريؽ كلكف اإلنتقاـ 

فكؿ مف يعتدل عمى شعب اهلل كأنو يعتدل عمى اهلل . ىنا لمجد اهلل الذل إعتدكا عمى شعبو كعمى كرسيو
ليس . فاهلل إعتبر أف إعتداء عماليؽ عمى شعبو إعتداء عمى كرسيو. (8:2زؾ + )(16-14:17خر)شخصيان 

ستير فكاف ىاماف األجاجى مدبر المؤامرة ضد إىذا فقط فإف عماليؽ إستمركا فى كراىيتيـ لشعب اهلل حتى فترة 
لذلؾ حيف يطمب اهلل اإلنتقاـ كاف ذلؾ . كعبر التاريخ تعرض الشعب لمضايقات كثيرة منيـ. شعب اهلل منيـ

ككذلؾ  ( 20-12:3قض)بسابؽ معرفتو بما سيعانيو شعبو مف عماليؽ عبر التاريخ كنبلحظ أف أىكد حاربيـ 
كنبلحظ كراىيتيـ  (9،1:3سإ)كراجع  (14:4أل1 + 8:27صـ1)كقد ضربيـ داكد كحزقيا  (3:6قض)جدعكف 
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ستير لـ إكبعد ضربيـ أياـ . المستمرة عبر التاريخ لشعب اهلل كمؤامراتيـ ضد شعب اهلل كبيذا طمب اهلل إبادتيـ
.تقـ ليـ قائمة كباد ذكرىـ مف األرض كأىمكيـ اهلل ألنيـ تحدكه
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 عودة لمجدول اإلصحاح السادس والعشرون

 
َفتَْ ُخُذ 2َوَمَتى َأَتْيَت ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َنِصيًبا َواْمَتَمْكَتَها َوَسَكْنَت ِفيَها، »1 "(:-2-1) األيات

ُل ِمْن َأْرِ َك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك َوَتَ ُعُه ِفي َسمٍَّة َوَتْذَهُب ِإَلى اْلَمَكاِن  ِل ُكلٍّ َثَمِر اأَلْرِض الَِّذي ُتَحصٍّ ِمْن َأوَّ
" . الَِّذي َيْختَاُرُا الرَّبُّب ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيهِ 
ككاف . أك فى أل كقت (10:16تث + 26:28ال + 16:23خر)كانت الباككرات تقدـ فى عيد الخمسيف 

كمتى تـ نضجيا . صاحب األرض يطكؼ بيف أشجاره كيعمـ الباككرات التى تظير مف الثمار بعبلمة خاصة
. كفى ىذا تعميـ ليـ أف يفضمكا اهلل عمى شيكاتيـ فالباككرات ىى شيكة كؿ أحد. يجمعيا كميا كيضعيا فى سمة

. كميما أعطينا اهلل فنحف نعطيو مما لو
 

َأْعَتِرُو اْلَيْوَم ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك َأنٍّي َقْد َدَخْمُت : َوتَْ ِتي ِإَلى اْلَكاِهِن الَِّذي َيُكوُن ِفي ِتْمَك اأَليَّاِم َوَتُقوُل َلهُ 3 (:- "3)آية 
 ".اأَلْرَض الَِّتي َحَمَو الرَّبُّب آلَباِئَنا َأْن ُيْعِطَيَنا ِإيَّاَها

كلنذكر قصة العشرة . كبنفس المفيـك تعممنا الكنيسة حياة الشكر كتضع صبلة الشكر فى بداية كؿ صمكاتنا
كىنا فمقدـ البككر يعترؼ لمرب بأنو أدخمو أرض . البرص ككيؼ أف المسيح فرح بالكاحد الذل رجع ليشكر

. الميعاد
 

 ".َفَيْ ُخُذ اْلَكاِهُن السَّمََّة ِمْن َيِدَك َوَيَ ُعَها َأَماَم َمْذَبِح الرَّبٍّ ِإلِهكَ 4 (:- "4)آية 
. كفى ىذا إعتراؼ أف اهلل ىك مصدر ىذه الخيرات . كضع السمة أماـ المذبح معناه أنيـ يقدمكنيا لمرب

 
َأرَاِميًّا تَاِئًها َكاَن َأِبي، َفاْنَحَدَر ِإَلى ِمْصَر َوَتَ رََّب ُهَناَك : ُثمَّ ُتَصرٍُّح َوَتُقوُل َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهكَ 5 "(:-11-5) األيات

َفَ َساَء ِإَلْيَنا اْلِمْصِريُّبوَن، َوَثقَُّموا َعَمْيَنا َوَجَعُموا َعَمْيَنا 6. ِفي َنَفٍر َقِميل، َفَصاَر ُهَناَك ُأمًَّة َكِبيَرًة َوَعِظيَمًة َوَكِثيَرةً 
َفَ ْخَرَجَنا 8. َفَممَّا َصَرْخَنا ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِه آَباِئَنا َسِمَع الرَّبُّب َصْوَتَنا، َورََأى َمَشقََّتَنا َوَتَعَبَنا َوِ يَقَنا7. ُعُبوِديًَّة َقاِسَيةً 

َوَأْدَخَمَنا هَذا اْلَمَكاَن، َوَأْعَطاَنا هِذِا 9الرَّبُّب ِمْن ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَو َعِظيَمٍة َوآَياٍت َوَعَجاِئَب، 
ِل َثَمِر اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطْيَتِني َيا َربُّب 10. اأَلْرَض، َأْرً ا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَسالً  ُثمَّ َتَ ُعُه . َفاآلَن هَ َنَذا َقْد َأَتْيُت ِبَ وَّ

َوَتْفَرُح ِبَجِميِع اْلَخْيِر الَِّذي َأْعَطاُا الرَّبُّب ِإلُهَك َلَك َوِلَبْيِتَك، َأْنَت 11. َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك، َوَتْسُجُد َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهكَ 
" .َوالالَِّويُّب َواْلَ ِريُب الَِّذي ِفي َوْسِطكَ 

سحؽ كيعقكب = أراميًا تائهًا كان أبى عمكمان فإبراىيـ أتى مف ببلد ما بيف . قد تشير العبارة إلى إبراىيـ كا 
 سنة فى أراـ كتزكج بنات خالو 20كلكف العبارة تشير باألكثر ليعقكب الذل عاش عند خالو الباف نحك . النيريف
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نرل فى . ككلد أكالده كميـ ما عدا بنياميف فى أراـ كقكلو تائيان ألنيـ كانكا مغتربيف يرتحمكف مف مكاف إلى آخر
. ىذا الطقس إرتباط الشكر بالتسبيح، فاهلل ال يفرح بالماديات بقدر ما يفرح بالقمب الشاكر المسبح

.. فأساء إلينا المصريكف... يقكؿ العمماء أف المعترؼ مقدـ الباككرة كاف يردد عبارات أراميا تائيا:- ممحوظة
العبارات التى تتحدث عف ضعفيـ يرددكنيا بصكت خفيض،  إشارة لحالتيـ الضعيفة كأصميـ البسيط فإبراىيـ 

 نفسان بينما العبارات التى تتحدث عف عمؿ اهلل معيـ يرددىا بصكت 66كعائمتو كانكا قميميف كيعقكب كبنيو كانكا 
. فيا ىـ ببركة اهلل صاركا بمدان كبيران كشعبان عظيمان . عاؿٍ 
 

َمَتى َفَرْ َت ِمْن َتْعِشيِر ُكلٍّ ُعُشوِر َمْحُصوِلَك، ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة، َسَنِة اْلُعُشوِر، َوَأْعَطْيَت »12 (:- "12)آية 
 "الالَِّويَّ َواْلَ ِريَب َواْلَيِتيَم َواأَلْرَمَمَة َفَ َكُموا ِفي َأْبَواِبَك َوَشِبُعوا، 

.  ىكذا تدعى السنة الثالثة كالسادسة التى يؤدكف فييا العشكر فى بيكتيـ =سنة العشور. ىذه عف العشر الثانى
كيفرحكف فى محبة أخكية مع البلكل كالغريب كاليتيـ كاألرممة  

 
َقْد َنَزْعُت اْلُمَقدََّس ِمَن اْلَبْيِت، َوَأْيً ا َأْعَطْيُتُه ِلالَِّويٍّ َواْلَ ِريِب َواْلَيِتيِم : َتُقوُل َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهكَ 13 (:- "13)آية 

 ".َلْم َأَتَجاَوْز َوَصاَياَك َوَ  َنِسيُتَها. َواأَلْرَمَمِة، َحَسَب ُكلٍّ َوِصيَِّتَك الَِّتي َأْوَصْيَتِني ِبَها
أل أفرزت حقكؽ اهلل  = قد نزعت المقدس من البيت. صيغة اإلعتراؼ الذل يقكلو مف دفع العشر األكؿ كالثانى 

 نزعتكألنيا مقدسة لمرب فيى محرمة عمى أل إنساف حتى صاحبيا لذلؾ يقكؿ . المقدسة كمف بينيا العشكر
. حتى ال تككف سبب لعنة لك إحتفظ بيا

 
َلْم آُكْل ِمْنُه ِفي ُحْزِني، َوَ  َأَخْذُت ِمْنُه ِفي َنَجاَسٍة، َوَ  َأْعَطْيُت ِمْنُه أَلْجِل َمْيٍت، َبْل َسِمْعُت 14 (:- "14)آية 

 ".ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهي َوَعِمْمُت َحَسَب ُكلٍّ َما َأْوَصْيَتِني
كقت الحزف أل كقت الحداد عمى بيت كمف المعركؼ أف مف يتبلمس مع ميت  = لم آكل منها فى حزنى

. أل لـ تمتد يدل إليو كأنا غير طاىر = و  أخذت منه فى نجاسة. يتنجس
لذلؾ قاؿ  .(...خطية/ أكثاف )الميت ىنا ىك كؿ ما ينتمى ليذا العالـ الميت  = و  أعطيت منه ألجل ميت

. إذان المقصكد أف ما ىك لمرب قد إحتفظ بو الشخص كلـ تمتد إليو النجاسة" دع المكتى يدفنكف مكتاىـ" المسيح 
 

ِاطَِّمْع ِمْن َمْسَكِن ُقْدِسَك، ِمَن السََّماِء، َوَباِرْك َشْعَبَك ِإْسرَاِئيَل َواأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيَتَنا، َكَما َحَمْفَت 15 (:- "15)آية 
 ".آلَباِئَنا، َأْرً ا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَسالً 

 
هَذا اْلَيْوَم َقْد َأَمَرَك الرَّبُّب ِإلُهَك َأْن َتْعَمَل ِبهِذِا اْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم، َفاْحَفْظ َواْعَمْل ِبَها ِمْن ُكلٍّ »16 (:- "16)آية 

 ".َقْمِبَك َوِمْن ُكلٍّ َنْفِسكَ 
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العطاء هلل بدكف قمب كبدكف محبة غير مستحب 
 

َقْد َواَعْدَت الرَّبَّ اْلَيْوَم َأْن َيُكوَن َلَك ِإلًها، َوَأْن َتْسُمَك ِفي ُطُرِقِه َوَتْحَفَظ َفرَاِئَ ُه َوَوَصاَياُا 17 "(:-19-17) األيات
ا، َكَما َقاَل َلَك، َوَتْحَفَظ َجِميَع َوَصاَياُا، 18. َوَأْحَكاَمُه َوَتْسَمَع ِلَصْوِتهِ  َوَواَعَدَك الرَّبُّب اْلَيْوَم َأْن َتُكوَن َلُه َشْعًبا َخاصًّ

َوَأْن َيْجَعَمَك ُمْسَتْعِمًيا َعَمى َجِميِع اْلَقَباِئِل الَِّتي َعِمَمَها ِفي الثََّناِء َوا ْسِم َواْلَبَهاِء، َوَأْن َتُكوَن َشْعًبا ُمَقدًَّسا ِلمرَّبٍّ 19
 ".«ِإلِهَك، َكَما َقالَ 
حفظكا كصاياه = قد واعدت الرب .أل أنكـ أعمنتـ قراركـ الحكيـ أف تتخذكا الرب إليان لكـ فبل تعبدكا غيره كا 
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 عودة لمجدول اإلصحاح السابع والعشرون

 
اْحَفُظوا َجِميَع اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها »: َوَأْوَصى ُموَسى َوُشُيوُخ ِإْسرَاِئيَل الشَّْعَب َقاِئالً 1 "(:-2-1) األيات
" َفَيْوَم َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهَك، ُتِقيُم ِلَنْفِسَك ِحَجاَرًة َكِبيَرًة َوَتِشيُدَها ِبالشٍّيِد،  2. اْلَيْومَ 

شىء  = بالشيدعمييـ أف يقيمكا شىء مثؿ حائط كبير بأف يجمعكا حجارة كيككمكنيا فى ككمة كبيرة كيطمكنيا 
اهلل ال يترؾ كسيمة حتى يجعميـ . مثؿ الجبس أك اإلسمنت أك الجير حتى تصير ممساء كيمكف الكتابة عمييا

. يذكركف شريعتو كىنا مكسى يشرؾ معو الشيكخ فميس ىك كحده الميتـ بالكصية
 

َوَتْكُتُب َعَمْيَها َجِميَع َكِمَماِت هَذا النَّاُموِس، ِحيَن َتْعُبُر ِلَكْي َتْدُخَل اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب 3 "(:-4-3) األيات
، ُتِقيُموَن هِذِا اْلِحَجاَرَة الَِّتي 4. ِإلُهَك، َأْرً ا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل، َكَما َقاَل َلَك الرَّبُّب ِإلُه آَباِئكَ  ِحيَن َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ

 ".َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِفي َجَبِل ِعيَباَل، َوُتَكمٍُّسَها ِباْلِكْمسِ 
إما الكصايا العشر أك البركات كالمعنات أك سفر التثنية كمو   = كممات هذا الناموس

 
 ".َوَتْبِني ُهَناَك َمْذَبًحا ِلمرَّبٍّ ِإلِهَك، َمْذَبًحا ِمْن ِحَجاَرٍة َ  َتْرَفْع َعَمْيَها َحِديًدا5 (:- "5)آية 

و  المذبح يشير لممسيح الذل جاء متكاضعان لذلؾ لـ يصنع المذبح مف األالباستر أك الرخاـ بؿ حجارة عادية 
كما أف العمؿ  (كلد بدكف زرع بشر) فالمسيح ىك الحجر الذل قطع بدكف يد إنساف  =ترفع عميها حديداً 

حائط مكتكب عميو الشريعة كفى  (4)كلنبلحظ فى آية. الخبلصى الذل عممو بصميبو كاف بدكف أف يتدخؿ إنساف
 فالحائط يشير لممسيح المتجسد المنقكشة الشريعة عمى قمبو فيك كممة اهلل الذل تجسد كالمذبح ىك مذبح( 5)آية

فالكممة المتجسد المصمكب ىك سر دخكلنا أرض الميعاد ككجكد المذبح ىنا ىك رجاء لمخالفى . المسيح مصمكبان 
. الكصايا التى عمى الحائط

 
َوَتْذَبُح 7. ِمْن ِحَجاَرٍة َصِحيَحٍة َتْبِني َمْذَبَح الرَّبٍّ ِإلِهَك، َوُتْصِعُد َعَمْيِه ُمْحَرَقاٍت ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 6 "(:-8-6) األيات

َوَتْكُتُب َعَمى اْلِحَجاَرِة َجِميَع َكِمَماِت هَذا النَّاُموِس َنْقًشا 8. َذَباِئَح َساَلَمٍة، َوتَْ ُكُل ُهَناَك َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهكَ 
 ".«َجيًٍّدا

تترجـ كتابة  = نقشًا جيداً يتكمـ ىنا عف التناكؿ فيك سر فرح  كشبع شعب المسيح  (5)بعد الصميب فى آية
كاضحة جدان 

 
اْلَيْوَم . ِاْنِصْت َواْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيلُ »: ُثمَّ َكمََّم ُموَسى َواْلَكَهَنُة الالَِّويُّبوَن َجِميِع ِإْسرَاِئيَل َقاِئِمينَ 9 "(:-10-9) األيات

 ".«َفاْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك َواْعَمْل ِبَوَصاَياُا َوَفرَاِئِ ِه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْومَ 10. ِصْرَت َشْعًبا ِلمرَّبٍّ ِإلِهكَ 
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ىنا نجد أف مكسى أشرؾ معو الكينة فى تكجيو رسائمو لمشعب 
 

يَم ِلَكْي »12: َوَأْوَصى ُموَسى الشَّْعَب ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َقاِئالً 11 "(:-15-11) األيات هُؤَ ِء َيِقُفوَن َعَمى َجَبِل ِجِرزٍّ
َوهُؤَ ِء َيِقُفوَن َعَمى 13. ِشْمُعوُن َوَ ِوي َوَيُهوَذا َوَيسَّاَكُر َوُيوُسُو َوَبْنَياِمينُ : ُيَباِرُكوا الشَّْعَب ِحيَن َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ 

َفُيَصرٍُّح الالَِّويُّبوَن َوَيُقوُلوَن ِلَجِميِع َقْوِم 14. رَُأوَبْيُن َوَجاُد َوَأِشيُر َوَزُبوُلوُن َوَداُن َوَنْفتَاِلي: َجَبِل ِعيَباَل ِلمَّْعَنةِ 
َمْمُعوٌن اإِلْنَساُن الَِّذي َيْصَنُع ِتْمثَاً  َمْنُحوتًا َأْو َمْسُبوًكا، ِرْجًسا َلَدى الرَّبٍّ َعَمَل َيَدْي 15: ِإْسرَاِئيَل ِبَصْوٍت َعال

اٍت، َوَيَ ُعُه ِفي اْلَخَفاءِ  " .آِمينَ : َوُيِجيُب َجِميُع الشَّْعِب َوَيُقوُلونَ . َنحَّ
.. هؤ ء يقفون( 12)كالحظ فى آية . إختار الرب جبميف فى أرض كنعاف لينطؽ الكينة بالبركة كالمعنة بينيما

فمع البركة يقكؿ الشعب كمع المعنة ال يقكؿ الشعب فما باركو . هؤ ء يقفون لمعنة( 13) كفى آية لكى يباركوا
. اهلل ال يمعنو إنساف

َص لمبركة ىـ أبناء ليئة كراحيؿ الُحرَّتيف كالبركة لؤلحرار  ( 31:4غؿ)كالحظ أف مف ُخصِّ
ُصكا لمعنة كجبمى . كأما أبناء الجاريتيف كمعيـ رأكبيف المحركـ مف البككرية كزبكلكف أصغر أكالد ليئة فقد ُخصِّ

كتكجد بئر يعقكب بالقرب مف جبؿ . جرزيـ كعيباؿ قريباف مف بعضيما كيكاجو أحدىما اآلخر كبينيما كاٍد ضيؽ
كقد بنى السامريكف ىيكميـ عمى جبؿ جرزيـ ككانكا يقكلكف أنو المكضع الذل ينبغى أف ُيسجد  (20:4يك)جرزيـ 

كمدينو نابمس الحالية تقع فى الكادل بيف الجبميف ككأف جبؿ جرزيـ يقع فى جنكب الكادل كجبؿ عيباؿ فى . فيو
شماؿ الكادل  

 
كالشعب كاف 

يشترؾ مع الكينة 
ككاف الكينة فى 
كسط كؿ األسباط 
ىـ الذيف ينطقكف 

.   بالبركات كالمعنات كالشعب يرد عمييـ
. وهناك إحتمالين لمطريقة التى كانوا ينطقون بها بالبركات والمعنات

فيرد عميو مف ىـ عمى جبؿ عيباؿ قائميف ... ينطؽ الكاىف بالمعنات كيقكؿ ممعكف مف يعمؿ كذا ككذا -ٔ
فيرد مف ىـ عمى جبؿ جرزيـ .... آميف ثـ ينطؽ الكاىف بالبركات قائبلن مبارؾ مف ال يعمؿ كذا ككذا

الحظ أف آخر )كلـ يذكر ىنا نصكص البركة، فمف ىـ تحت النامكس ما زالكا تحت المعنة . قائميف آميف
كأما المسيح إبتدأ خدمتو بالتطكيبات عمى جبؿ  (بمعفٍ ... كممة فى العيد القديـ فى سفر مبلخى

... طكبى لممساكيف بالركح"فكانت كمماتو بركة . التطكيبات فى عظة الجبؿ 
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اإلحتماؿ اآلخر أف الكينة كانكا ينظركف ناحية جبؿ عيباؿ كينطقكا بالمعنات كيرد عمييـ كؿ األسباط  -ٕ
ككممة . بقكليـ آميف ثـ ينظركف لجبؿ جرزيـ كينطقكا بالبركات كيرد عمييـ كؿ األسباط بقكليـ آميف

متدت لمعيد الجديد  .  ىى الكممة التى ُنقمت لكؿ المغات كتفيد = آمين. آميف إستخدمت فى العيد القديـ كا 
التأميف عمى ما قيؿ بمعنى حقان   -ٔ
 . الدعاء باإلستجابة بمعنى ليكف ذلؾ أك إستجب يا رب -ٕ

ذا فيمناىا بمعنى حقان األكلى كما كاف يحدث .  فكأف قكليـ آميف أل ىـ مكافقكف أف مثؿ ىذا يستكجب المعنة ،كا 
ىنا ىك نكع مف العبادة الجميكرية كىك نفس ما يحدث فى الكنيسة اآلف فالكاىف ُيصمى كالشعب يرد عميو فتككف 

 . كالحظ أف اهلل يستخدـ طرؽ ككسائؿ عديدة حتى يطبع الشريعة فى قمكبيـ. صبلة جماعية
كمف المعركؼ أف البركة ىى كؿ ما ىك خير كُمبيج، ىى الفرح كالراحة كالسبلـ سكاء فى األمكر المادية أك 

شتراكو معو. الركحية ْر عمى الخطيئة . البركة ىى حضكر الرب مع اإلنساف كا  أما المعنة تككف لئلنساف الذل ُيصِّ
 فإف اهلل كبركتو يفارقاف اإلنساف فتحؿ عميو المعنة نتيجة رذؿ اهلل فيأتى  ،كحيث أنو ال شركة لمنكر مع الظممة

يمنع اهلل عبادة األكثاف حتى كلك فى الخفاء  (15)كفى آية . عميو كؿ ما ىك شر كبؤس كفشؿ كغـ
 

َمْمُعوٌن َمْن َيْنُقُل 17. آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْسَتِخوُّب ِبَ ِبيِه َأْو ُأمٍّهِ 16 "(:-17-16) األيات
"  .آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . ُتْخَم َصاِحِبهِ 

 
" .آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن ُيِ لُّب اأَلْعَمى َعِن الطَِّرييِ 18  (:- "18)آية 

... يمتد مفيكميا لكؿ مف َيْسَخر مف كؿ ذل عاىة كالمعنى الركحى لآلية مف يضمؿ البسطاء كاألطفاؿ كالجيبلء
( 7،6:18مت)
 

 ". آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن ُيَعوٍُّج َحيَّ اْلَ ِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَمةِ 19 (:- "19)آية 
 

 ".آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْ َطجُع َمَع اْمرََأِة َأِبيِه، أَلنَُّه َيْكِشُو َذْيَل َأِبيهِ 20 (:- "20)آية 
فاألب يبسط . ذيؿ أبيو إشارة لزكجة أبيو. المقصكد بو ىك إمرأة أبيو فيك كزكجتو جسد كاحد = يكشو ذيل أبيه
كالمعنى أف ال يقيـ عبلقة مع زكجة أبيو كما فعؿ رأكبيف ففقد البركة   (9:3را)ذيمو عمى إمرأتو 

 
 ".آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْ َطجُع َمَع َبِهيَمٍة مَّا21 (:- "21)آية 

. يقكؿ ىذا اآلف فيذا منتشر فى كنعاف التى ىـ داخمكف إلييا
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 .آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْ َطِجُع َمَع ُأْخِتِه ِبْنِت َأِبيِه َأْو ِبْنِت ُأمٍّهِ 22 "(:-25-22) األيات
َوَيُقوُل . َمْمُعوٌن َمْن َيْقُتُل َقِريَبُه ِفي اْلَخَفاءِ 24. آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْ َطجُع َمَع َحَماِتهِ 23

 ". آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َيْ ُخُذ َرْشَوًة ِلَكْي َيْقُتَل َنْفَس َدٍم َبِريءٍ 25. آِمينَ : َجِميُع الشَّْعبِ 
 

 ".آِمينَ : َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْمُعوٌن َمْن َ  ُيِقيُم َكِمَماِت هَذا النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبَها26 (:- "26)آية 
. كلنسأؿ كمف الذل لـ يخالؼ كصية كلك كاحدة مف النامكس. ىى آية عامة لكؿ كممات النامكس فى سفر التثنية

كالمسيح جاء  (10:15أع)إذان فالكؿ ممعكف كلذلؾ ىك نامكس المعنة، المعنة التى حمميا المسيح عمى الصميب 
(.5:4غؿ)كقارف مع  (4:4غؿ)تحت النامكس أل ىك الكحيد الذل لـ يخالؼ كصية كاحدة مف النامكس 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثامن والعشرون

 
 

نجد تفصيبلن لمعنى البركات كالمعنات التى ُذكرت فيما سبؽ  -ٔ
 اهلل يبدأ بالبركات قبؿ المعنات فيك يكد لك بارؾ دائمان كال يميؿ ألف يمعف اكالده -ٕ
 البركات كالمعنات ُتظير أف اهلل عادؿ سيجازل كؿ كاحد بحسب أعمالو -ٖ
اهلل غيكر عمى مجده كشريعتو، ىك إختار ىذا الشعب كأفاض عمييـ مف نعمتو كخمصيـ كفداىـ كأصبح  -ٗ

كلكف إف خالفكا . إسمو عمييـ أماـ كؿ الشعكب فيك يريدىـ قديسيف ليمجدكه، كبيذا تظير قداستو
فيك سُيعاقب كؿ شرير مف . كليس عنده ُمحاباة. كصاياه فستظر قداستو فى عقابيـ فيك يرفض الخطية

 شعبو أك مف الشعكب اآلخرل 
 (.30إصحاح )بعد كؿ المعنات كاإلنذارات نجد اهلل يفتح أماميـ باب التكبة  -٘

 
ْن َسِمْعَت َسْمًعا ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك ِلَتْحِرَص َأْن َتْعَمَل ِبَجِميِع َوَصاَياُا الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك »1 "(:-8-1) األيات َواِ 

َوتَْ ِتي َعَمْيَك َجِميُع هِذِا اْلَبَرَكاِت َوُتْدِرُكَك، ِإَذا 2ِبَها اْلَيْوَم، َيْجَعُمَك الرَّبُّب ِإلُهَك ُمْسَتْعِمًيا َعَمى َجِميِع َقَباِئِل اأَلْرِض، 
َوُمَباَرَكًة َتُكوُن َثَمَرُة َبْطِنَك 4. ُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي اْلَمِديَنِة، َوُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي اْلَحْقلِ 3. َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهكَ 

َناُث َ َنِمكَ  ُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك، 6. ُمَباَرَكًة َتُكوُن َسمَُّتَك َوِمْعَجُنكَ 5. َوَثَمَرُة َأْرِ َك َوَثَمَرُة َبَهاِئِمَك، ِنتَاُج َبَقِرَك َواِ 
ِفي َطِريي َواِحَدٍة َيْخُرُجوَن . َيْجَعُل الرَّبُّب َأْعَداَءَك اْلَقاِئِميَن َعَمْيَك ُمْنَهِزِميَن َأَماَمكَ 7. َوُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي ُخُروِجكَ 

َيْ ُمُر َلَك الرَّبُّب ِباْلَبَرَكِة ِفي َخزَاِئِنَك َوِفي ُكلٍّ َما َتْمَتدُّب ِإَلْيِه َيُدَك، َوُيَباِرُكَك 8. َعَمْيَك، َوِفي َسْبِع ُطُري َيْهُرُبوَن َأَماَمكَ 
"  .ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهكَ 

كىنا اهلل . ما أجمؿ أف تجرل البركة كراء مف يتمسؾ بالكصية ال أف يجرل ىك كراءىا=  البركات... ت تى عميك
ُيخاطبيـ بالمفرد، فاهلل ُيسَّر بكحدة شعبو كالكحدة ىى ِسْر البركة 

 
ُيِقيُمَك الرَّبُّب ِلَنْفِسِه َشْعًبا ُمَقدًَّسا َكَما َحَمَو َلَك، ِإَذا َحِفْظَت َوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهَك َوَسَمْكَت ِفي 9 "(:-11-9) األيات
َوَيِزيُدَك الرَّبُّب َخْيرًا ِفي َثَمَرِة 11. َفَيَرى َجِميُع ُشُعوِب اأَلْرِض َأنَّ اْسَم الرَّبٍّ َقْد ُسمٍَّي َعَمْيَك َوَيَخاُفوَن ِمْنكَ 10. ُطُرِقهِ 

 .َبْطِنَك َوَثَمَرِة َبَهاِئِمَك َوَثَمَرِة َأْرِ َك َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َحَمَو الرَّبُّب آلَباِئَك َأْن ُيْعِطَيكَ 
كممة ُيقيـ ىنا ىى نفس الكممة المستخدمة فى العيد الجديد كالتى إستخدميا المسيح فى إقامة إبنة  = ُيقيَمك

يايرس كىى تعنى إقامة شىء جديد كدائـ 
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اِلَح، السََّماَء، ِلُيْعِطَي َمَطَر َأْرِ َك ِفي ِحيِنِه، َوْلُيَباِرَك ُكلَّ َعَمِل َيِدَك، 12 (:- "12)آية  َيْفَتُح َلَك الرَّبُّب َكْنَزُا الصَّ
 ".َفُتْقِرُض ُأَمًما َكِثيَرًة َوَأْنَت َ  َتْقَتِرُض 

 أل خيرات السماء  =كنزا الصالح .  ىى مصدر األمطار كمصدر الركح القدسالسماء
 

َوَيْجَعُمَك الرَّبُّب رَْأًسا َ  َذَنًبا، َوَتُكوُن ِفي ا ْرِتَفاِع َفَقْط َوَ  َتُكوُن ِفي ا ْنِحَطاِط، ِإَذا 13 "(:-14-13) األيات
َوَ  َتِزيَغ َعْن َجِميِع اْلَكِمَماِت الَِّتي َأَنا 14َسِمْعَت ِلَوَصاَيا الرَّبٍّ ِإلِهَك الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، ِلَتْحَفَظ َوَتْعَمَل 
" .ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َيِميًنا َأْو ِشَماً ، ِلَكْي َتْذَهَب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَتْعُبَدَها

أل تككف دائمان متقدمان عمى جميع الشعكب كال تككف فى مؤخرتيا =  تكون رأساً 
 

َولِكْن ِإْن َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك ِلَتْحِرَص َأْن َتْعَمَل ِبَجِميِع َوَصاَياُا َوَفرَاِئِ ِه »15 "(:-19-15) األيات
َمْمُعوًنا َتُكوُن ِفي اْلَمِديَنِة َوَمْمُعوًنا َتُكوُن 16: الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، تَْ ِتي َعَمْيَك َجِميُع هِذِا المََّعَناِت َوُتْدِرُككَ 

َناُث َ َنِمكَ 18. َمْمُعوَنًة َتُكوُن َسمَُّتَك َوِمْعَجُنكَ 17. ِفي اْلَحْقلِ  . َمْمُعوَنًة َتُكوُن َثَمَرُة َبْطِنَك َوَثَمَرُة َأْرِ َك، ِنتَاُج َبَقِرَك َواِ 
" . َمْمُعوًنا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك، َوَمْمُعوًنا َتُكوُن ِفي ُخُروِجكَ 19

المعنات تأتى متكالية كال ىرب منيا فمنيرب إلى اهلل ال أف نيرب منو كمادمنا لف نستطيع أف نيرب مف عدلو 
كالحظ أنو ال ُيمكف فصؿ محبة اهلل كحنانو عف قداستو كعدلو كغضبو كالمحبة ىى ألكالده . فمنيرب إلى رحمتو

. كُنبلحظ أف المعنة ىى ثمر طبيعى لمخطية. األبرار أما الغضب فمؤلشرار
 

ُيْرِسُل الرَّبُّب َعَمْيَك المَّْعَن َوا ْ ِطرَاَب َوالزَّْجَر ِفي ُكلٍّ َما َتْمَتدُّب ِإَلْيِه َيُدَك ِلَتْعَمَمُه، َحتَّى َتْهِمَك 20 (:- "20)آية 
" .َوَتْفَنى َسِريًعا ِمْن َأْجِل ُسْوِء َأْفَعاِلَك ِإْذ َتَرْكَتِني

يسخط عميو الجميع فبل يجد سكل التكبيخ كالسخط كالتأنيب  = الزجر
 

. ُيْمِصُي ِبَك الرَّبُّب اْلَوَبَ  َحتَّى ُيِبيَدَك َعِن اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِمَكَها21 "(:-22-21) األيات
" . َيْ ِرُبَك الرَّبُّب ِبالسٍّلٍّ َواْلُحمَّى َواْلُبَرَداِء َوا ْلِتَهاِب َواْلَجَفاِو َوالمَّْفِح َوالذُّبُبوِل، َفَتتَِّبُعَك َحتَّى ُتْفِنَيكَ 22

درجة مف الذبكؿ كاإلعياء   = المفح. اإللتياب الشديد الناجـ عف الحمى = البرداء
 

 ".َوَتُكوُن َسَماُؤَك الَِّتي َفْوَي رَْأِسَك ُنَحاًسا، َواأَلْرُض الَِّتي َتْحَتَك َحِديًدا23 (:- "23)آية 
أل ال محاصيؿ =  واألرض حديد. أل ال مطر=  سماؤك نحاساً 

 
ُل َعَمْيَك ِمَن السََّماِء َحتَّى َتْهِمكَ 24 (:- "24)آية   ".َوَيْجَعُل الرَّبُّب َمَطَر َأْرِ َك ُ َبارًا، َوُترَاًبا ُيَنزٍّ
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كالمعنة ىنا أنو بعد أف تمتنع األمطار يمتمىء الجك غبار كتراب مف . األمطار ليا خاصية أف تنقى األجكاء
. العكاصؼ كليس مف يزيميا

 
ِفي َطِريي َواِحَدٍة َتْخُرُج َعَمْيِهْم، َوِفي َسْبِع ُطُري . َيْجَعُمَك الرَّبُّب ُمْنَهِزًما َأَماَم َأْعَداِئكَ 25 "(:-26-25) األيات

َوَتُكوُن ُجثَُّتَك َطَعاًما ِلَجِميِع ُطُيوِر السََّماِء َوُوُحوِش 26 .َتْهُرُب َأَماَمُهْم، َوَتُكوُن َقِمًقا ِفي َجِميِع َمَماِلِك اأَلْرضِ 
" . اأَلْرِض َوَلْيَس َمْن ُيْزِعُجَها

أل تككف ُمطمئنة ، لقمة السكاف الباقيف عمى األرض =  وليس من يزعجها
.  يتبلعبكف بؾ فى جميع الممالؾ كيتقاذفكنؾ=قمقًا فى جميع الممالك 

 
 ".َيْ ِرُبَك الرَّبُّب ِبُقْرَحِة ِمْصَر َوِباْلَبَواِسيِر َواْلَجَرِب َواْلِحكَِّة َحتَّى َ  َتْسَتِطيَع الشٍَّفاءَ 27 (:- "27)آية 

 (...البثكر كالدمامؿ)المقصكد بيا األمراض التى ضرب بيا المصرييف =  قرحة مصر
 

 "َيْ ِرُبَك الرَّبُّب ِبُجُنوٍن َوَعًمى َوَحْيَرِة َقْمٍب،28 (:- "28)آية 
كىذه أمراض نفسية كعقمية  حيرة القمبنتيجة ليمكميـ كأحزانيـ كحيث ال إستجابة مف السماء تككف  = بجنون

 
َفَتَتَممَُّس ِفي الظُّبْهِر َكَما َيَتَممَُّس اأَلْعَمى ِفي الظَّاَلِم، َوَ  َتْنَجُح ِفي ُطُرِقَك َبْل َ  َتُكوُن ِإ َّ 29 (:- "29)آية 

 ".َمْظُموًما َمْ ُصوًبا ُكلَّ اأَليَّاِم َوَلْيَس ُمَخمٌٍّص 
عجيب أف يسمـ اهلل شعبو ألعدائو فيظممكنيـ كيغتصبكف كؿ ما لدييـ كلكف ىذا لمتأديب  

 
َتْ ِرُس َكْرًما َوَ  . َتْبِني َبْيتًا َوَ  َتْسُكُن ِفيهِ . َتْخُطُب اْمرََأًة َوَرُجٌل آَخُر َيْ َطجع َمَعَها30 "(:-35-30) األيات
ُتْدَفُع َ َنُمَك . ُيْ َتَصُب ِحَماُرَك ِمْن َأَماِم َوْجِهَك َوَ  َيْرِجُع ِإَلْيكَ . ُيْذَبُح َثْوُرَك َأَماَم َعْيَنْيَك َوَ  تَْ ُكُل ِمْنهُ 31. َتْسَتِ مُّبهُ 

ُيَسمَُّم َبُنوَك َوَبَناُتَك ِلَشْعٍب آَخَر َوَعْيَناَك َتْنُظرَاِن ِإَلْيِهْم ُطوَل النََّهاِر، َفَتِكالَِّن 32. ِإَلى َأْعَداِئَك َوَلْيَس َلَك ُمَخمٌٍّص 
. َثَمُر َأْرِ َك َوُكلُّب َتَعِبَك َيْ ُكُمُه َشْعٌب َ  َتْعِرُفُه، َفاَل َتُكوُن ِإ َّ َمْظُموًما َوَمْسُحوًقا ُكلَّ اأَليَّامِ 33. َوَلْيَس ِفي َيِدَك َطاِئَمةٌ 

َيْ ِرُبَك الرَّبُّب ِبَقْرٍح َخِبيٍث َعَمى الرُّبْكَبَتْيِن َوَعَمى السَّاَقْيِن، َحتَّى 35. َوَتُكوُن َمْجُنوًنا ِمْن َمْنَظِر َعْيَنْيَك الَِّذي َتْنُظرُ 34
" .َ  َتْسَتِطيَع الشٍَّفاَء ِمْن َأْسَفِل َقَدِمَك ِإَلى ِقمَِّة رَْأِسكَ 

ىك بخطيتو فقد الحماية اإلليية  . اهلل حذر، إذان عمى الخاطىء أال يشتكى إذا حدث ىذا كيقكؿ اهلل تركنى
 

َيْذَهُب ِبَك الرَّبُّب َوِبَمِمِكَك الَِّذي ُتِقيُمُه َعَمْيَك ِإَلى ُأمٍَّة َلْم َتْعِرْفَها َأْنَت َوَ  آَباُؤَك، َوَتْعُبُد ُهَناَك 36 (:- "36)آية 
 "آِلَهًة ُأْخَرى ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر، 



 (األصحاح الثامه والعشرون )سفر التثىية 

 

 
114 

خطيتيـ تككف عقكبتيـ فيـ بإختيارىـ عبدكا آلية األمـ الغريبة فاهلل سيرسميـ لسادة آخريف يستعبدكنيـ، كىؤالء 
كحدث ىذا مرات عديدة عمى يد ممكؾ أشكر . السادة يعبدكف ىذه اآللية كسيجعميـ ىؤالء السادة يعبدكف آليتيـ

. كبابؿ كاليكناف
 

 ".َوَتُكوُن َدَهًشا َوَمَثاًل َوُهْزَأًة ِفي َجِميِع الشُّبُعوِب الَِّذيَن َيُسوُقَك الرَّبُّب ِإَلْيِهمْ 37 (:- "37)آية 
. أل يضرب بيـ المثؿ لمتعبير عف أقصى حاالت الذؿ كاليكاف=  مثالً 
 

ُكُروًما َتْ ِرُس َوَتْشَتِ ُل، 39. ِبَذارًا َكِثيرًا ُتْخِرُج ِإَلى اْلَحْقِل، َوَقِمياًل َتْجَمُع، أَلنَّ اْلَجرَاَد َيْ ُكُمهُ 38 "(:-42-38) األيات
َيُكوُن َلَك َزْيُتوٌن ِفي َجِميِع ُتُخوِمَك، َوِبَزْيٍت َ  َتدَِّهُن، أَلنَّ 40. َوَخْمرًا َ  َتْشَرُب َوَ  َتْجِني، أَلنَّ الدُّبوَد َيْ ُكُمَها

َجِميُع َأْشَجاِرَك َوَأْثَماِر َأْرِ َك 42. َبِنيَن َوَبَناٍت َتِمُد َوَ  َيُكوُنوَن َلَك، أَلنَُّهْم ِإَلى السَّْبِي َيْذَهُبونَ 41. َزْيُتوَنَك َيْنَتِثرُ 
ْرَصرُ  " .َيَتَو َُّا الصَّ

. ضرب مف الجراد أك حشرة مماثمة لو معركؼ بشدة الكثب = الصرصر
 

ُهَو ُيْقِرُ َك 44. اَْلَ ِريُب الَِّذي ِفي َوَسِطَك َيْسَتْعِمي َعَمْيَك ُمَتَصاِعًدا، َوَأْنَت َتْنَحطُّب ُمَتَنازِ ً 43 "(:-46-43) األيات
َوتَْ ِتي َعَمْيَك َجِميُع هِذِا المََّعَناِت َوَتتَِّبُعَك َوُتْدِرُكَك َحتَّى 45. ُهَو َيُكوُن رَْأًسا َوَأْنَت َتُكوُن َذَنًبا. َوَأْنَت َ  ُتْقِرُ هُ 

َفَتُكوُن ِفيَك آَيًة َوُأْعُجوَبًة 46. َتْهِمَك، أَلنََّك َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُا َوَفرَاِئَ ُه الَِّتي َأْوَصاَك ِبَها
" . َوِفي َنْسِمَك ِإَلى اأَلَبدِ 

المعنات كالمصائب التى تحؿ بيـ تصير فييـ كفى نسميـ آية أل عبلمة عمى سكء أفعاليـ كعمى غضب اهلل 
أل عمؿ عجيب يظير سمطاف اهلل عمى كؿ إنساف كتصرفو مع  = وأعجوبةعمييـ كعمى قكة ضرباتو ضدىـ 

. الشعب الذل يعصاه
 

 ".ِمْن َأْجِل َأنََّك َلْم َتْعُبِد الرَّبَّ ِإلَهَك ِبَفَرٍح َوِبِطيَبِة َقْمٍب ِلَكْثَرِة ُكلٍّ َشْيءٍ 47 (:- "47)آية 
أل  = بفرح وبطيبة قمببرغـ ما أعطاىـ اهلل مف الكثرة كالغنى فى كؿ شىء لـ يعبدكا اهلل   = لكثرة كل شىء

فيـ لـ يعبدكا اهلل كسيد ليـ بفرح، لذلؾ سيرسميـ اهلل . قمب شاكر بؿ أف غناىـ كثركتيـ شغمتيـ عف محبة اهلل
أل يرسميـ  (25،24:20حز)كىذا قد يككف معنى أعطيتيـ فرائض غير صالحة . لسادة سكاه ليعرفكا الفرؽ

ليؤالء السادة 
 

َفَيْجَعُل . ُتْسَتْعَبُد أَلْعَداِئَك الَِّذيَن ُيْرِسُمُهُم الرَّبُّب َعَمْيَك ِفي ُجوٍع َوَعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوِز ُكلٍّ َشْيءٍ 48 (:- "48)آية 
 ".ِنيَر َحِديٍد َعَمى ُعُنِقَك َحتَّى ُيْهِمَككَ 

كيككف ىذا ليدفعيـ اهلل لمتكبة  . ىذا يذكر بما حدث لئلبف الضاؿ... جوع وعطش وعوز وعرى
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 "َيْجِمُب الرَّبُّب َعَمْيَك ُأمًَّة ِمْن َبِعيٍد، ِمْن َأْقَصاِء اأَلْرِض َكَما َيِطيُر النَّْسُر، ُأمًَّة َ  َتْفَهُم ِلَساَنَها، 49 (:- "49)آية 

كربما .  لسرعتيا فى اليجكـوتشبيهها بالنسر. كانت أمـ بابؿ كأشكر كفارس كاليكناف كالركماف ىى ىذه األمـ
أشارت باألكثر لدكلة الركماف الذيف كاف شعارىـ النسر ككانت نبكة المسيح عف ىذا حيث تككف الجثة، فيناؾ 

كالكتّاب البلتيف يسمكف الفرقة العسكرية .   تعرو لسانها= كىى أمة أجنبية . (28:24مت)تجتمع النسكر 
أل نسر  " أككيبل"
 

 "ُأمًَّة َجاِفَيَة اْلَوْجِه َ  َتَهاُب الشَّْيَ  َوَ  َتِحنُّب ِإَلى اْلَوَلِد،50 (:- "50)آية 
ككؿ ىذا قد تـ مع بابؿ كاليكناف كأخيران مع الركماف  . (17:36أل2)قارف مع 

 
َفتَْ ُكُل َثَمَرَة َبَهاِئِمَك َوَثَمَرَة َأْرِ َك َحتَّى َتْهِمَك، َوَ  ُتْبِقي َلَك َقْمًحا َوَ  َخْمرًا َوَ  َزْيتًا، َوَ  51 "(:-53-51) األيات

َوُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك َحتَّى َتْهِبَط َأْسَواُرَك الشَّاِمَخُة اْلَحِصيَنُة 52. ِنتَاَج َبَقِرَك َوَ  ِإَناَث َ َنِمَك، َحتَّى ُتْفِنَيكَ 
َفتَْ ُكُل 53. ُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك، ِفي ُكلٍّ َأْرِ َك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّب ِإلُهكَ . الَِّتي َأْنَت َتِثُي ِبَها ِفي ُكلٍّ َأْرِ كَ 

كَ  يَقِة الَِّتي ُيَ اِيُقَك ِبَها َعُدوُّب " .َثَمَرَة َبْطِنَك، َلْحَم َبِنيَك َوَبَناِتَك الَِّذيَن َأْعَطاَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِفي اْلِحَصاِر َوال ٍّ
. ثـ مع الركماف (10:4مرا + 30-24:6مؿ2)أكمكا أكالدىـ كىذا حدث مع حصار بابؿ كغيره 

  
الرَُّجُل اْلُمَتَنعٍُّم ِفيَك َواْلُمَتَرفٍُّه ِجدًّا، َتْبُخُل َعْيُنُه َعَمى َأِخيِه َواْمرََأِة ِحْ ِنِه َوَبِقيَِّة َأْوَ ِدِا 54 "(:-56-54) األيات

يَقِة الَِّتي 55الَِّذيَن ُيْبِقيِهْم،  ِبَ ْن ُيْعِطَي َأَحَدُهْم ِمْن َلْحِم َبِنيِه الَِّذي َيْ ُكُمُه، أَلنَُّه َلْم ُيْبَي َلُه َشْيٌء ِفي اْلِحَصاِر َوال ٍّ
َك ِفي َجِميِع َأْبَواِبكَ  َواْلَمْرَأُة اْلُمَتَنعٍَّمُة ِفيَك َواْلُمَتَرفٍَّهُة الَِّتي َلْم ُتَجرٍّْب َأْن َتَ َع َأْسَفَل َقَدِمَها 56. ُيَ اِيُقَك ِبَها َعُدوُّب

" َعَمى اأَلْرِض ِلمتََّنعُّبِم َوالتََّرفُّبِه، َتْبَخُل َعْيُنَها َعَمى َرُجِل ِحْ ِنَها َوَعَمى اْبِنَها َوْبَنِتَها 
. لقد ماتت كؿ عاطفة كىى صكرة ال يمكف شرحيا أف األب يبخؿ عمى أخيو كزكجتو بمحـ إبنو

 
ِبَمِشيَمِتَها اْلَخاِرَجِة ِمْن َبْيِن ِرْجَمْيَها َوِبَ ْوَ ِدَها الَِّذيَن َتِمُدُهْم، أَلنََّها تَْ ُكُمُهْم ِسرًّا ِفي َعَوِز ُكلٍّ 57 (:- "57)آية 

َك ِفي َأْبَواِبكَ  يَقِة الَِّتي ُيَ اِيُقَك ِبَها َعُدوُّب  ".َشْيٍء، ِفي اْلِحَصاِر َوال ٍّ
. كىذا أيضان يأكؿ مع الجنيف. الغشاء الذل ينزؿ مع الجنيف = المشيمة

 
ِإْن َلْم َتْحِرْص ِلَتْعَمَل ِبَجِميِع َكِمَماِت هَذا النَّاُموِس اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا السٍّْفِر، ِلَتَهاَب هَذا 58 "(:-59-58) األيات

َ َرَباٍت َعِظيَمًة رَاِسَخًة، . َيْجَعُل الرَّبُّب َ َرَباِتَك َوَ َرَباِت َنْسِمَك َعِجيَبةً 59ا ْسَم اْلَجِميَل اْلَمْرُهوَب، الرَّبَّ ِإلَهَك، 
" . َوَأْمرَاً ا َرِديًَّة ثَاِبَتةً 

أل مزمنة كمستعصية  = أمراض ثابتة.                    أل ثابتة كدائمة = راسخة
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 ".َوَيُردُّب َعَمْيَك َجِميَع َأْدَواِء ِمْصَر الَِّتي َفزِْعَت ِمْنَها، َفَتْمَتِصُي ِبكَ 60 (:- "60)آية 

إذان ىى أشد مف أمراض مصر فأمراض مصر كاف الرب يرفعيا بعد حيف   = فتمتصي بك
 

 ".َأْيً ا ُكلُّب َمَرٍض َوُكلُّب َ ْرَبٍة َلْم ُتْكَتْب ِفي ِسْفِر النَّاُموِس هَذا، ُيَسمٍُّطُه الرَّبُّب َعَمْيَك َحتَّى َتْهَمكَ 61 (:- "61)آية 
. سيضربيـ الرب بالضربات التى أخبرىـ بيا مكسى كالتى لـ يخبرىـ بيا

 
َفَتْبَقْوَن َنَفرًا َقِمياًل ِعَوَض َما ُكْنُتْم َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرِة، أَلنََّك َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت 62 "(:-63-62) األيات

َوَكَما َفِرَح الرَّبُّب َلُكْم ِلُيْحِسَن ِإَلْيُكْم َوُيَكثٍَّرُكْم، َكذِلَك َيْفَرُح الرَّبُّب َلُكْم ِلُيْفِنَيُكْم َوُيْهِمَكُكْم، َفُتْستَْ َصُموَن 63. الرَّبٍّ ِإلِهكَ 
" .ِمَن اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمَكَها

 مميكف ييكدل قتمكا بالسيؼ فى حصار الركماف  2يقكؿ المؤرخ الييكدل يكسيفكس أف أكثر مف 
َوُيَبدٍُّدَك الرَّبُّب ِفي َجِميِع الشُّبُعوِب ِمْن َأْقَصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصاِئَها، َوَتْعُبُد ُهَناَك آِلَهًة ُأْخَرى َلْم 64 (:- "64)آية 

 ". َتْعِرْفَها َأْنَت َوَ  آَباُؤَك، ِمْن َخَشٍب َوَحَجرٍ 
( 19-15:44رإ )وعبادة اآللهة ال ريبة. كىذا ما رآه العالـ كمو حتى يكمنا ىذا

 
َوِفي ِتْمَك اأُلَمِم َ  َتْطَمِئنُّب َوَ  َيُكوُن َقرَاٌر ِلَقَدِمَك، َبْل ُيْعِطيَك الرَّبُّب ُهَناَك َقْمًبا ُمْرَتِجًفا َوَكاَلَل 65 (:- "65)آية 

 ".اْلَعْيَنْيِن َوُذُبوَل النَّْفسِ 
ىك عمى ركحى كجسدل   = كالل العينين( 22:48شإ)حقان ال سبلـ قاؿ الرب لؤلشرار 

 
 ".َوَتُكوُن َحَياُتَك ُمَعمََّقًة ُقدَّاَمَك، َوَتْرَتِعُب َلْياًل َوَنَهارًا َوَ  تَْ َمُن َعَمى َحَياِتكَ 66 (:- "66)آية 

تتكقع أف يقتمؾ عدكؾ فى أل كقت  = حياتك معمقة قدامك
 

َباِح َتُقولُ 67 (:- "67)آية  َباُح، ِمِن اْرِتَعاِب َقْمِبَك : َيا َلْيَتُه اْلَمَساُء، َوِفي اْلَمَساِء َتُقولُ : ِفي الصَّ َيا َلْيَتُه الصَّ
 ".الَِّذي َتْرَتِعُب، َوِمْن َمْنَظِر َعْيَنْيَك الَِّذي َتْنُظرُ 

. بسبب الرعب ال يينأ ليـ العيش ال فى الصباح كال فى المساء
 

َوَيُردُّبَك الرَّبُّب ِإَلى ِمْصَر ِفي ُسُفٍن ِفي الطَِّريِي الَِّتي ُقْمُت َلَك َ  َتُعْد َترَاَها، َفُتَباُعوَن ُهَناَك 68 (:- "68)آية 
َماًء، َوَلْيَس َمْن َيْشَتِري  ".«أَلْعَداِئَك َعِبيًدا َواِ 

كلكف طالما ىـ إختاركا ىذا الطريؽ طريؽ العبكدية فميعكدكا لمعبكدية . لقد أخرجيـ الرب مف أرض مصر كحررىـ
. المقصكد ليس المعنى الحرفى لكف أف اهلل يسمح ليـ بالعبكدية ألل شعب يراه اهلل = ويردك الرب إلى مصر= 
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كقد حدث ىذا فعبلن كسجمو يكسيفكس أف . كيعكدكا لحالة التشتُّت كالُغربة ثانية عف أرضيـ كيحرميـ اهلل منيا
ماء لمعمؿ فى المناجـ   الييكد ُحممكا إلى مصر بعد ىزيمتيـ مف تيطس كأسرل كتـ بيعيـ لممصرييف كعبيد كا 

أل ليس مف يفدييـ فإذا تخمى عنيـ اهلل مف سيفدييـ؟ =  وليس من يشترى
 

:- ممحوظة
لقد مرت عصكر كثيرة القى فييا المسيحييف إضطيادات ُمّرة ُتشبو اآلالـ المذككرة ىنا مف سبى كسجف كفقر 
ستشياد فيؿ كاف ىذا لعنة؟ بالتأكيد ال ألف ىناؾ فرؽ فاهلل كاف فى كسطيـ يعزييـ كلذلؾ إختبركا سبلـ اهلل  كا 

ككردت فى رسالة الفرح  ( 7:4فى )بكلس الرسكؿ قاؿ ىذه العبارة كىك فى السجف )الذل يفكؽ كؿ عقؿ 
.كىذا ال ُيقارف بما ُكِصؼ فى ىذا اإلصحاح مف شعكر الشعب بتخمى اهلل عنو مما يدفعيـ لمجنكف (4:4فى)
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 عودة لمجدول اإلصحاح التاسع والعشرون

 
هِذِا ِهَي َكِمَماُت اْلَعْهِد الَِّذي َأَمَر الرَّبُّب ُموَسى َأْن َيْقَطَعُه َمَع َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َأْرِض ُموآَب، َفْ اًل 1 (:- "1)آية 

 ".َعِن اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه َمَعُهْم ِفي ُحوِريبَ 
ثـ أخذىا شعب اهلل مف  (سيحكف كعكج)ىى أصبلن أرض مكآب كقد أخذىا منيـ األمكريكف =  أرض موآب
كىذا العيد الذل قطعو مكسى معيـ ىنا كاف ترديدان كتأكيدان لمعيد األكؿ الذل سمعناه فى جبؿ سيناء  . األمكرييف

" حكريب"
 

َأْنُتْم َشاَهْدُتْم َما َفَعَل الرَّبُّب َأَماَم َأْعُيِنُكْم ِفي َأْرِض »: َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسرَاِئيَل َوَقاَل َلُهمْ 2 "(:-5-2) األيات
التََّجاِرُب اْلَعِظيَمُة الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناَك، َوِتْمَك اآلَياِت َواْلَعَجاِئَب 3ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِا َوِبُكلٍّ َأْرِ ِه، 

َفَقْد ِسْرُت ِبُكْم 5 .َولِكْن َلْم ُيْعِطُكُم الرَّبُّب َقْمًبا ِلَتْفَهُموا، َوَأْعُيًنا ِلُتْبِصُروا، َوآَذاًنا ِلَتْسَمُعوا ِإَلى هَذا اْلَيْومِ 4. اْلَعِظيَمةُ 
يَِّة، َلْم َتْبَل ِثَياُبُكْم َعَمْيُكْم، َوَنْعُمَك َلْم َتْبَل َعَمى ِرْجِمكَ  " . َأْرَبِعيَن َسَنًة ِفي اْلَبرٍّ

بالرغـ مما شاىدكه مف عجائب اهلل كانت قمكبيـ قاسية كلـ يفيمكا معامبلت اهلل معيـ  
كلكف ىذه ال تفيـ أف اهلل ىك الذل منعيـ . مكسى يفيـ أف اهلل مصدر كؿ شىء  = لم يعطكم الرب قمبًا لتفهموا

 + 25:11رك)قارف مع " كقسى اهلل قمب فرعكف " مف الفيـ، بؿ اهلل لقساكة قمكبيـ تركيـ لقساكة قمكبيـ كىذه مثؿ 
( 14:13مت  + 28:1رك + 5:1يع
 

َوَلمَّا ِجْئُتْم ِإَلى 7. َلْم تَْ ُكُموا ُخْبزًا َوَلْم َتْشَرُبوا َخْمرًا َوَ  ُمْسِكرًا ِلَكْي َتْعَمُموا َأنٍّي َأَنا الرَّبُّب ِإلُهُكمْ 6 "(:-8-6) األيات
َوَأَخْذَنا َأْرَ ُهَما 8هَذا اْلَمَكاِن َخَرَج ِسيُحوُن َمِمُك َحْشُبوَن َوُعوُج َمِمُك َباَشاَن ِلِمَقاِئَنا ِلْمَحْرِب َفَكسَّْرَناُهَما، 

" . َوَأْعَطْيَناَها َنِصيًبا ِلرَُأوَبْيَن َوَجاَد َوِنْصِو ِسْبِط َمَنسَّى
 بؿ شربكا مف ماء ولم يشربوا خمراً " اهلل عاليـ بالمف السماكل كليس بالخبز فميس بالخبز كحده يحيا اإلنساف 

اهلل ىك الذل حافظ عمييـ كأكسبيـ الصحة كالقكة . الصخرة
 

َأْنُتْم َواِقُفوَن »10 .َفاْحَفُظوا َكِمَماِت هَذا اْلَعْهِد َواْعَمُموا ِبَها ِلَكْي َتْفِمُحوا ِفي ُكلٍّ َما َتْفَعُمونَ 9 "(:-13-9) األيات
َوَأْطَفاُلُكْم 11ُرَؤَساُؤُكْم، َأْسَباُطُكْم، ُشُيوُخُكْم َوُعَرَفاُؤُكْم َوُكلُّب ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل، : اْلَيْوَم َجِميُعُكْم َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهُكمْ 

ِلَكْي َتْدُخَل ِفي َعْهِد 12َوِنَساُؤُكْم، َوَ ِريُبُكُم الَِّذي ِفي َوَسِط َمَحمَِّتُكْم ِممَّْن َيْحَتِطُب َحَطَبُكْم ِإَلى َمْن َيْسَتِقي َماَءُكْم، 
ِلَكْي ُيِقيَمَك اْلَيْوَم ِلَنْفِسِه َشْعًبا، َوُهَو َيُكوُن َلَك ِإلًها 13الرَّبٍّ ِإلِهَك َوَقَسِمِه الَِّذي َيْقَطُعُه الرَّبُّب ِإلُهَك َمَعَك اْلَيْوَم، 
ْسَحاَي َوَيْعُقوبَ   ".َكَما َقاَل َلَك، َوَكَما َحَمَو آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِ 

(  4:2تى1)كالحظ أف اهلل يقبؿ الجميع . ىى نبكة مبكرة لقبكؿ األمـ = و ريبكم
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َبْل َمَع الَِّذي ُهَو ُهَنا َمَعَنا َواِقًفا 15َوَلْيَس َمَعُكْم َوْحَدُكْم َأْقَطُع َأَنا هَذا اْلَعْهَد َوهَذا اْلَقَسَم، 14 "(:-15-14) األيات

 ".اْلَيْوَم َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَنا، َوَمَع الَِّذي َلْيَس ُهَنا َمَعَنا اْلَيْومَ 
العيد ممتد لممكجكديف ىنا أماـ مكسى كألكالدىـ كأكالد أكالدىـ كالمرضى غير المكجكديف بؿ يمتد الكبلـ لعيد 

. النعمة حيف ُيقبؿ الجميع فى المسيح
 

أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتْم َكْيَو َأَقْمَنا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوَكْيَو اْجَتْزَنا ِفي َوَسِط اأُلَمِم الَِّذيَن َمَرْرُتْم 16 "(:-18-16) األيات
ٍة َوَذَهٍب، 17ِبِهْم،  ِلَئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم َرُجٌل َأِو 18َورََأْيُتْم َأْرَجاَسُهْم َوَأْصَناَمُهُم الَِّتي ِعْنَدُهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِف َّ

ِلَئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم . اْمرََأٌة َأْو َعِشيَرٌة َأْو ِسْبٌط َقْمُبُه اْلَيْوَم ُمْنَصِرٌو َعِن الرَّبٍّ ِإلِهَنا ِلَكْي َيْذَهَب ِلَيْعُبَد آِلَهَة ِتْمَك اأُلَممِ 
" . َأْصٌل ُيْثِمُر َعْمَقًما َوَأْفَسْنِتيًنا

معنى الكبلـ أنكـ قد إنتصرتـ عمييـ كلـ تنقذىـ آليتيـ كلـ تنفعيـ كلقد رأيتـ قكة إليكـ الذل حفظكـ كرأيتـ ضعؼ 
آليتيـ كعجزىا فبل ترجعكا لعبادة ىذه األكثاف  

فسنتيناً  أل الخاطىء سيككف سببان  ...أصل يثمر. العمقـ نبات مر كاإلفسنتيف فى غاية المرارة كساـ = عمقمًا وا 
فى مرارة تمحؽ بشعب الرب كمو فسيككف سبب عثرة كسبب لغضب اهلل عمييـ كىكذا كاف عاخاف بف كرمى 

( 26-16:7يش)
 

َيُكوُن ِلي َساَلٌم، ِإنٍّي ِبِإْصرَاِر َقْمِبي : َفَيُكوُن َمَتى َسِمَع َكاَلَم هِذِا المَّْعَنِة، َيَتَبرََّك ِفي َقْمِبِه َقاِئالً 19 (:- "19)آية 
يَّاِن َمَع اْلَعْطَشانِ   ".َأْسُمُك إلْفَناِء الرَّ

" ىذه ليست لى "الشخص الخاطىء إذا سمع كممات المعنة ال ييتـ بؿ ُيطمئف نفسو قائبلن 
 فيك يستحسف ما يصنع مف شركر كُيبارؾ نفسو كيستحسف يتبرك فى قمبه= بؿ يقكؿ أنا مستحؽ كؿ بركة 

إلفناء  أسمؾ فيسقط ىك كيعثر اآلخريف فتأتى الضربات إنى بإصرار قمبىكيستمر فى خطأه فى عناد قائبلن . حالو
إلفناء أل ما يؤدل لفناء الرياف أل الذل مّتع نفسو بممذات كخطايا العالـ كالعطشاف  = الريان مع العطشان

. الذل كاف يحمـ بالخطية كيشتيييا لكنو ال يستطيع تنفيذىا فإمكانياتو ال تسمح فيذا ال يعتبر باران 
 

ُن ِحيَنِئٍذ َ َ ُب الرَّبٍّ َوَ ْيَرُتُه َعَمى ذِلَك الرَُّجِل، 20 "(:-21-20) األيات َ  َيَشاُء الرَّبُّب َأْن َيْرَفَي ِبِه، َبْل ُيَدخٍّ
َوُيْفِرُزُا الرَّبُّب ِلمشَّرٍّ 21. َفَتِحلُّب َعَمْيِه ُكلُّب المََّعَناِت اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا اْلِكتَاِب، َوَيْمُحو الرَّبُّب اْسَمُه ِمْن َتْحِت الَسَماءِ 
" .ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل َحَسَب َجِميِع َلَعَناِت اْلَعْهِد اْلَمْكُتوَبِة ِفي ِكتَاِب الشَِّريَعِة هَذا

يخصو بيذه المعنات  = يفرزا
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َفَيُقوُل اْلِجيُل اأَلِخيُر، َبُنوُكُم الَِّذيَن َيُقوُموَن َبْعَدُكْم، َواأَلْجَنِبيُّب الَِّذي َيْ ِتي ِمْن َأْرٍض 22 "(:-25-22) األيات
ِكْبِريٌت َوِمْمٌح، ُكلُّب َأْرِ َها َحِريٌي، 23. َبِعيَدٍة، ِحيَن َيَرْوَن َ َرَباِت ِتْمَك اأَلْرِض َوَأْمرَاَ َها الَِّتي ُيْمِرُ َها ِبَها الرَّبُّب 

َ  ُتْزَرُع َوَ  ُتْنِبُت َوَ  َيْطُمُع ِفيَها ُعْشٌب َما، َكاْنِقاَلِب َسُدوَم َوَعُموَرَة َوَأْدَمَة َوَصُبوِييَم، الَِّتي َقَمَبَها الرَّبُّب ِبَ َ ِبِه 
ِلَماَذا َفَعَل الرَّبُّب هَكَذا ِبهِذِا اأَلْرِض؟ ِلَماَذا ُحُموُّب هَذا اْلَ َ ِب اْلَعِظيِم؟ : َوَيُقوُل َجِميُع اأُلَممِ 24. َوَسَخِطهِ 

" أَلنَُّهْم َتَرُكوا َعْهَد الرَّبٍّ ِإلِه آَباِئِهِم الَِّذي َقَطَعُه َمَعُهْم ِحيَن َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر،: َفَيُقوُلونَ 25
كإنقالب ... كبريت وممح الذيف لـ يركا خيرات األرض أنيا أرض يقول بنوكمحيف تخرب األرض بالمعنات 

.  ىذه ىى المدف التى خربيا اهلل بسبب الشر =سدوم وعمورة وصبوييم
 

َفاْشَتَعَل 27. آِلَهًة َلْم َيْعِرُفوَها َوَ  ُقِسَمْت َلُهمْ . َوَذَهُبوا َوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَسَجُدوا َلَها26 "(:-28-26) األيات
َواْستَْ َصَمُهُم الرَّبُّب ِمْن 28. َ َ ُب الرَّبٍّ َعَمى ِتْمَك اأَلْرِض َحتَّى َجَمَب َعَمْيَها ُكلَّ المََّعَناِت اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا السٍّْفرِ 

" . َأْرِ ِهْم ِبَ َ ٍب َوَسَخٍط َوَ ْيٍظ َعِظيٍم، َوأَْلَقاُهْم ِإَلى َأْرٍض ُأْخَرى َكَما ِفي هَذا اْلَيْومِ 
كممة قسـ تعنى نصيب كالمفركض أف الرب ىك نصيبيـ كليست األكثاف   = قسمت لهم

 
" .السَّرَاِئُر ِلمرَّبٍّ ِإلِهَنا، َواْلُمْعَمَناُت َلَنا َوِلَبِنيَنا ِإَلى اأَلَبِد، ِلَنْعَمَل ِبَجِميِع َكِمَماِت هِذِا الشَِّريَعةِ 29 (:- "29)آية 

المعنى العاـ ليذا النص المقدس أف ىناؾ أسراران كحقائؽ خفية مف إختصاص اهلل كحده كليس لئلنساف أف يبحث 
. فييا أك يفيميا، كىناؾ أمكر أعمنيا اهلل لئلنساف

يرل بعضيا فى الككف كفى حياتو اليكمية، كأعمف لو بعضيا فى كحيو المقدس ليؤمف بيا كيعمؿ بمكجبيا تنفيذان 
(. 35-33:11رك)كلقد أمف بكلس الرسكؿ عمى ىذا فى . لكصايا اهلل كشرائعو

فمثبلن إذا سألو أحد لماذا كانت خطية عاخاف بف كرمى سبب نكبة لمشعب كمو فاإلجابة أف حكمة اهلل تعمك عف 
كما . كاهلل لو أسراره التى لـ يعمنيا لنا كلكف ما أعمنو كاٍؼ لخبلص نفكسنا ككاٍؼ ليساعدنا فى حياتنا. أفيامنا

كلذلؾ ال يجب أف يعارض اإلنساف اهلل كأحكامو حتى إف عجز عف  .أخفاه عنا ىك أيضان لصالحنا أف يظؿ خافيان 
إف لى أمكران كثيرة أيضان ألقكؿ لكـ كلكف ال تستطيعكف أف تحتممكا اآلف " إدراكيا بعقمو البشرل كلنذكر قكؿ السيد 

(.12:16يك)
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالثون

 
بعد أف أعمف اهلل البركات كالمعنات خشى اهلل أف يسقط الشعب فى اليأس بعد أف أخبرىـ بغضبو كىنا ُيخبرىـ 

:- بثبلث أمكر ميمة
ف ضرب اهلل الخاطىء -ٔ . ال داعى لميأس فطريؽ التكبة مفتكح حتى كا 
 .الكصية ليست صعبة فيك يعيف اإلنساف عمى تنفيذىا -ٕ
رادتى كبحريتى... كؿ إنساف حر -ٖ  .إذان طاعة الكصية متكقفة عمى قرارل كا 

 كىذا اإلصحاح يعتبره البعض نبكة عف دعكة الييكد فى آخر األياـ لئليماف
 

َوَمَتى َأَتْت َعَمْيَك ُكلُّب هِذِا اأُلُموِر، اْلَبَرَكُة َوالمَّْعَنُة، المَّتَاِن َجَعْمُتُهَما ُقدَّاَمَك، َفِإْن َرَدْدَت ِفي َقْمِبَك »1 (:- "1)آية 
 "َبْيَن َجِميِع اأُلَمِم الَِّذيَن َطَرَدَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلْيِهْم،  

إف التأديب كثيران ما يرد اإلنساف إلى صكابو، فإف رجع إلى نفسو كراجع ضميره كندـ عمى  = فإن رددت فى قمبك
كأكؿ خطكة فى طريؽ التكبة كما فعؿ اإلبف الضاؿ حيف قارف . خطاياه يفتح لو اهلل باب التكبة كيعده بالمغفرة
. بيف حالو كحاؿ خداـ أبيو، بعدىا عاد ألبيو

 
َوَرَجْعَت ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِهَك، َوَسِمْعَت ِلَصْوِتِه َحَسَب ُكلٍّ َما َأَنا ُأوِصيَك ِبِه اْلَيْوَم، َأْنَت َوَبُنوَك، ِبُكلٍّ 2 (:- "2)آية 

 "َقْمِبَك َوِبُكلٍّ َنْفِسَك،
 كيترؾ كؿ منافس هلل فى سمعت لصوته= شرط التكبة أف تككف غير مترددة كبكؿ القمب يطيع كصايا اهلل 

. حياتو
 

َيُردُّب الرَّبُّب ِإلُهَك َسْبَيَك َوَيْرَحُمَك، َوَيُعوُد َفَيْجَمُعَك ِمْن َجِميِع الشُّبُعوِب الَِّذيَن َبدََّدَك ِإَلْيِهِم الرَّبُّب 3 (:- "3)آية 
 ".ِإلُهكَ 

( 23:18حز )" + التكبة تحكؿ الزانى إلى بتكؿ " قارف مع قكؿ القديسيف 
 

ِإْن َيُكْن َقْد َبدََّدَك ِإَلى َأْقَصاِء السََّماَواِت، َفِمْن ُهَناَك َيْجَمُعَك الرَّبُّب ِإلُهَك، َوِمْن ُهَناَك 4 "(:-10-4) األيات
. َوَيْ ِتي ِبَك الرَّبُّب ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي اْمَتَمَكَها آَباُؤَك َفَتْمَتِمُكَها، َوُيْحِسُن ِإَلْيَك َوُيَكثٍُّرَك َأْكَثَر ِمْن آَباِئكَ 5َيْ ُخُذَك، 

َوَيْجَعُل الرَّبُّب 7. َوَيْخِتُن الرَّبُّب ِإلُهَك َقْمَبَك َوَقْمَب َنْسِمَك، ِلَكْي ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلٍّ َقْمِبَك َوِمْن ُكلٍّ َنْفِسَك ِلَتْحَيا6
، 8. ِإلُهَك ُكلَّ هِذِا المََّعَناِت َعَمى َأْعَداِئَك، َوَعَمى ُمْبِ ِ يَك الَِّذيَن َطَرُدوكَ  َوَأمَّا َأْنَت َفَتُعوُد َتْسَمُع ِلَصْوِت الرَّبٍّ

َفَيِزيُدَك الرَّبُّب ِإلُهَك َخْيرًا ِفي ُكلٍّ َعَمِل َيِدَك، ِفي َثَمَرِة َبْطِنَك 9َوَتْعَمُل ِبَجِميِع َوَصاَياُا الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، 
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ِإَذا َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبٍّ ِإلِهَك 10أَلنَّ الرَّبَّ َيْرجُع ِلَيْفَرَح َلَك ِباْلَخْيِر َكَما َفِرَح آلَباِئَك، . َوَثَمَرِة َبَهاِئِمَك َوَثَمَرِة َأْرِ كَ 
" .ِإَذا َرَجْعَت ِإَلى الرَّبٍّ ِإلِهَك ِبُكلٍّ َقْمِبَك َوِبُكلٍّ َنْفِسكَ . ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُا َوَفرَاِئَ ُه اْلَمْكُتوَبَة ِفي ِسْفِر الشَِّريَعِة هَذا

يفعؿ  (بنعمتو)الختاف الركحى لمقمب معناه تجديد الحياة ككماليا كنزع كؿ خطية مف اإلنساف كاهلل بركحو القدكس 
اهلل دائمان يعمؿ أعماالن مدىشة  = أكثر من أبائك. لك أظير اإلنساف بجياده كندمو إستعداده لذلؾ (13:8رك)ىذا 

 .جديدة كؿ يكـ
 

 ". ِإنَّ هِذِا اْلَوِصيََّة الَِّتي ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َلْيَسْت َعِسَرًة َعَمْيَك َوَ  َبِعيَدًة ِمْنكَ »11 (:- "11)آية 

( 30،29:11مت)فنعمة اهلل تسند كتساعد لذلؾ فنيره ىيف كحممو خفيؼ  (3:5يك1)إذان الكصايا ليست صعبة 
ألف الرب قد سبؽ ككمميـ بيا مف  = ليست بعيدة عنككالكصايا . الميـ أف يقرر اإلنساف أنو يختار طريؽ اهلل

عمى الجبؿ ككمميـ بيا مكسى كىركف كىى مكتكبة عمى ألكاح كطالما أرسؿ اهلل ليـ أنبياء يحممكف كصاياه 
. كرسائمو 

 
َمْن َيْصَعُد أَلْجِمَنا ِإَلى السََّماِء َوَيْ ُخُذَها َلَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّاَها : َلْيَسْت ِهَي ِفي السََّماِء َحتَّى َتُقولَ 12 (:- "12)آية 

  "ِلَنْعَمَل ِبَها؟
. كممة الرب ليست صعبة المناؿ أك عالية عمى مستكل اإلنساف كأنيا فى السماء ال نصؿ ليا

 
َمْن َيْعُبُر أَلْجِمَنا اْلَبْحَر َوَيْ ُخُذَها َلَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّاَها ِلَنْعَمَل : َوَ  ِهَي ِفي َعْبِر اْلَبْحِر َحتَّى َتُقولَ 13 (:- "13)آية 
 "ِبَها؟ 

األصؿ العبرل فى عمؽ البحر ال يصؿ إليو إنساف   = فى عبر البحرككممة الرب ليست 
 

 ".َبِل اْلَكِمَمُة َقِريَبٌة ِمْنَك ِجدًّا، ِفي َفِمَك َوِفي َقْمِبَك ِلَتْعَمَل ِبَها14 (:- "14)آية 
إذا رددتيا كتأممت فييا ستتمسؾ  = فى قمبكفاهلل أمرىـ أف يرددكىا كلك فعمكا ستككف  = بل كممة الرب فى فمك

كىذا يمكف تنفيذه سكاء فى . (كىذه فائدة ترديد آية أك إسـ يسكع طكاؿ اليـك فيتقدس قمب اإلنساف) بيا كتحبيا
ال تقتؿ كفى العيد / ففى العيد القديـ نسمع الكصايا ال تزنى ، العيد القديـ أك العيد الجديد كالفارؽ فى المستكل

. الجديد نسمع ال تنظر لتشتيى كال تغضب
كلقد إقتبس بكلس . كما جعؿ الكصية سيمة التنفيذ فى العيد الجديد المسيح الساكف فينا كالركح القدس الذل يعيننا

كيقصد بكلس الرسكؿ أنو يجب عمى اإلنساف أف يؤمف إيمانان كامبلن  (10-5:10رك)الرسكؿ ىذا النص فى 
بسيطان بعمؿ المسيح ألجؿ البشر كأف المسيح ليس بعيدان فنقكؿ أنو فى السماء فالمسيح تجسد كجاء مف السماء 

 ككليس ق (4-1:1يك1 + 1:1عب)إلى بيت لحـ كتحدث معنا فمان لفـ كليس كما تحدث لؤلنبياء مف السماء 
أل لـ يبؽ المسيح فى القبر كلكنو قاـ كلـ يعد ميتان بعد  (6-3:2راجع يكف)فى عمؽ البحر كىذه تعنى المكت 
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بكلس ىنا فيـ أف . كأصبح قريب منا جدان كفينا كلذلؾ يقكؿ إثبتكا فىَّ كأنا فيكـ . ليعطينا حياة القيامة كالنصرة
. ، كالمسيح ليس بعيدان عنا(14:1يك)كممة اهلل فى ىذه اآليات ىك المسيح كممة اهلل 

 
، . ُاْنُظرْ »15 "(:-19-15) األيات ِبَما َأنٍّي َأْوَصْيُتَك 16َقْد َجَعْمُت اْلَيْوَم ُقدَّاَمَك اْلَحَياَة َواْلَخْيَر، َواْلَمْوَت َوالشَّرَّ

اْلَيْوَم َأْن ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُمَك ِفي ُطُرِقِه َوَتْحَفَظ َوَصاَياُا َوَفرَاِئَ ُه َوَأْحَكاَمُه ِلَكْي َتْحَيا َوَتْنُمَو، َوُيَباِرَكَك الرَّبُّب 
َفِإِن اْنَصَرَو َقْمُبَك َوَلْم َتْسَمْع، َبْل َ َوْيَت َوَسَجْدَت آلِلَهٍة 17. ِإلُهَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِمَكَها

َ  ُتِطيُل اأَليَّاَم َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َعاِبٌر اأُلْرُدنَّ . َفِإنٍّي ُأْنِبُئُكُم اْلَيْوَم َأنَُّكْم َ  َمَحاَلَة َتْهِمُكونَ 18ُأْخَرى َوَعَبْدَتَها، 
. اْلَبَرَكَة َوالمَّْعَنةَ . َقْد َجَعْمُت ُقدَّاَمَك اْلَحَياَة َواْلَمْوتَ . ُأْشِهُد َعَمْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض 19. ِلَكْي َتْدُخَمَها َوَتْمَتِمَكَها

 "َفاْخَتِر اْلَحَياَة ِلَكْي َتْحَيا َأْنَت َوَنْسُمَك، 

. أل اإلختيار إختيارؾ، ككؿ إنساف ُحر فى قراره = والموت... قدامك الحياة
 

ِإْذ ُتِحبُّب الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسَمُع ِلَصْوِتِه َوَتْمَتِصُي ِبِه، أَلنَُّه ُهَو َحَياُتَك َوالَِّذي ُيِطيُل َأيَّاَمَك ِلَكْي 20 (:- "20)آية 
ْسَحاَي َوَيْعُقوَب َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها  ".َتْسُكَن َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َحَمَو الرَّبُّب آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِ 

. كيثبت فيو تككف لُو حياة عمى ىذه األرض كفى الحياة األبديةمن يمتصي بالرب
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 عودة لمجدول اإلصحاح الحادى والثالثون

 
 "َفَذَهَب ُموَسى َوَكمََّم ِبهِذِا اْلَكِمَماِت َجِميَع ِإْسرَاِئيَل،1 (:- "1)آية 
قد تعنى أنو ذىب فعبلن ليعمميـ حيثما كانكا يجتمعكف عند خيمة اإلجتماع بعد أف تقابؿ مع اهلل كأنبأه  = فذهب

بخبر مكتو فكاف ىذا خطابو الكداعى 
 

َ  َأْسَتِطيُع اْلُخُروَج َوالدُّبُخوَل َبْعُد، َوالرَّبُّب َقْد َقاَل . َأَنا اْلَيْوَم اْبُن ِمَئٍة َوِعْشِريَن َسَنةً »: َوَقاَل َلُهمْ 2 (:- "2)آية 
 ".َ  َتْعُبُر هَذا اأُلْرُدنَّ : ِلي

نما ىذا يعنى  (7:34تث)ليس ألنو أصبح شيخان فمكسى لـ تذىب نضارتو أبدان  =   أستطيع الخروج والدخول كا 
أف رسالتو قد إنتيت كبدأ يشكع ميمتو القيادية 

 
َيُشوُع َعاِبٌر ُقدَّاَمَك، . ُهَو ُيِبيُد هُؤَ ِء اأُلَمَم ِمْن ُقدَّاِمَك َفَتِرُثُهمْ . الرَّبُّب ِإلُهَك ُهَو َعاِبٌر ُقدَّاَمكَ 3 "(:-6-3) األيات

َفَمَتى 5. َوَيْفَعُل الرَّبُّب ِبِهْم َكَما َفَعَل ِبِسيُحوَن َوُعوَج َمِمَكِي اأَلُموِريٍّيَن المََّذْيِن َأْهَمَكُهَما، َوِبَ ْرِ ِهَما4. َكَما َقاَل الرَّبُّب 
ُعوا6. َدَفَعُهُم الرَّبُّب َأَماَمُكْم َتْفَعُموَن ِبِهْم َحَسَب ُكلٍّ اْلَوَصاَيا الَِّتي َأْوَصْيُتُكْم ِبَها َ  َتَخاُفوا َوَ  َتْرَهُبوا . َتَشدَُّدوا َوَتَشجَّ

" .«َ  ُيْهِمُمَك َوَ  َيْتُرُككَ . ُوُجوَهُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َساِئٌر َمَعكَ 

 فترثهم= معنى اآلية أف اهلل سُيحارب عنيـ كيتقدميـ كىـ يقتسمكف الغنائـ 

. يمثؿ ىذا الخبلفة الرسكلية التى ال تنقطع حمقاتيا فى الكنيسة = يشوع عابر قدامك 
 

ْع، أَلنََّك َأْنَت َتْدُخُل »: َفَدَعا ُموَسى َيُشوَع، َوَقاَل َلُه َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ِإْسرَاِئيلَ 7 "(:-8-7) األيات َتَشدَّْد َوَتَشجَّ
ُهَو . َوالرَّبُّب َساِئٌر َأَماَمكَ 8. َمَع هَذا الشَّْعِب اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسَم الرَّبُّب آلَباِئِهْم َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها، َوَأْنَت َتْقِسُمَها َلُهمْ 

 ".«َ  َتَخْو َوَ  َتْرَتِعبْ . َ  ُيْهِمُمَك َوَ  َيْتُرُككَ . َيُكوُن َمَعكَ 

 لكى يقدـ ليـ قائدىـ الجديد أمام أعين جميع إسرائيلكاف حديث مكسى ليشكع 
 

، َوِلَجِميِع ُشُيوِخ 9 (:- "9)آية  َوَكَتَب ُموَسى هِذِا التَّْورَاَة َوَسمََّمَها ِلْمَكَهَنِة َبِني َ ِوي َحاِمِمي تَاُبوِت َعْهِد الرَّبٍّ
 ".ِإْسرَاِئيلَ 

سمـ مكسى التكراه لمكينة كلشيكخ الشعب ألنيـ ىـ المسئكليف عف تعميميا لمشعب  
. كاف بنى قيات يحممكف التابكت عادة أما الكينة فيحممكنو فى المناسبات اليامة = حاممى تابوت عهد الرب
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ِفي ِنَهاَيِة السَّْبِع السٍِّنيَن، ِفي ِميَعاِد َسَنِة اإِلْبرَاِء، ِفي ِعيِد »: َوَأَمَرُهْم ُموَسى َقاِئالً 10 "(:-11-10) األيات
 ، ِحيَنَما َيِجيُء َجِميُع ِإْسرَاِئيَل ِلَكْي َيْظَهُروا َأَماَم الرَّبٍّ ِإلِهَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُا، َتْقرَُأ هِذِا التَّْورَاَة 11اْلَمَظالٍّ

" .َأَماَم ُكلٍّ ِإْسرَاِئيَل ِفي َمَساِمِعِهمْ 
غير أنيـ . كاف الكينة بيذا األمر يقرأكف التكراة كميا عمى مسامع الشعب فى عيد المظاؿ فى نياية السبع سنيف

كانكا يقسمكف التكراة لفصكؿ تقرأ عمى مدار السنة  
 

ِاْجَمِع الشَّْعَب، الرٍَّجاَل َوالنٍَّساَء َواأَلْطَفاَل َواْلَ ِريَب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، ِلَكْي َيْسَمُعوا َوَيَتَعمَُّموا َأْن 12 (:- "12)آية 
 ".َيتَُّقوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَيْحِرُصوا َأْن َيْعَمُموا ِبَجِميِع َكِمَماِت هِذِا التَّْورَاةِ 

حينما يحضر األطفاؿ ىذه المناسبات المقدسة كيتمتعكا برؤية طقكس العيد الحمكة تنقش ىذه الصكر فى قمكبيـ 
( 15:3تى2)
  

َوَأْوَ ُدُهُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا، َيْسَمُعوَن َوَيَتَعمَُّموَن َأْن َيتَُّقوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي َتْحَيْوَن 13 (:- "13)آية 
 ".«ِفيَها َعَمى اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِمُكوَها

. ألنيا ستنقش فى أذىانيـ = يسمعون ويتعممونألنيـ صغار  = لم يعرفوا
 

ُاْدُع َيُشوَع، َوِقَفا ِفي َخْيَمِة . ُهَوَذا َأيَّاُمَك َقْد َقُرَبْت ِلَكْي َتُموتَ »: َوَقاَل الرَّبُّب ِلُموَسى14 "(:-15-14) األيات
َفَترَاَءى الرَّبُّب ِفي اْلَخْيَمِة ِفي 15َفاْنَطَمَي ُموَسى َوَيُشوُع َوَوَقَفا ِفي َخْيَمِة ا ْجِتَماِع، . «ا ْجِتَماِع ِلَكْي ُأوِصَيهُ 

" .َعُموِد َسَحاٍب، َوَوَقَو َعُموُد السََّحاِب َعَمى َباِب اْلَخْيَمةِ 
ظيكر الرب كاف إلكراـ مكسى كتأييدان ليشكع كليثؽ الشعب بحضكر إلييـ كسطيـ  

 
َها َأْنَت َتْرُقُد َمَع آَباِئَك، َفَيُقوُم هَذا الشَّْعُب َوَيْفُجُر َورَاَء آِلَهِة »: َوَقاَل الرَّبُّب ِلُموَسى16 "(:-18-16) األيات

َفَيْشَتِعُل 17. اأَلْجَنِبيٍّيَن ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُهَو َداِخٌل ِإَلْيَها ِفي َما َبْيَنُهْم، َوَيْتُرُكِني َوَيْنُكُث َعْهِدي الَِّذي َقَطْعُتُه َمَعهُ 
َ َ ِبي َعَمْيِه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َوَأْتُرُكُه َوَأْحُجُب َوْجِهي َعْنُه، َفَيُكوُن َمْ ُكَمًة، َوُتِصيُبُه ُشُروٌر َكِثيَرٌة َوَشَداِئُد َحتَّى 

َوَأَنا َأْحُجُب َوْجِهي ِفي ذِلَك اْلَيْوِم 18! َأَما أَلنَّ ِإلِهي َلْيَس ِفي َوَسِطي َأَصاَبْتِني هِذِا الشُّبُرورُ : َيُقوَل ِفي ذِلَك اْلَيْومِ 
" . أَلْجِل َجِميِع الشَّرٍّ الَِّذي َعِمَمُه، ِإِذ اْلَتَفَت ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى

إما ألن = كأخيران يضطر لئلعتراؼ أنو بسبب ذنبو فارقيـ اهلل ... أل لقمة سائغة لدل أعدائو = فيكون م كمة
فبدالن مف أف يقكؿ أف الضربات بسبب . ىذا ما يردده كؿ خاطىء إذ يتخمى عنو اهلل . إلهى ليس فى وسطى

بسبب خطايانا    ىذا خطيتى فأتكب، يتيـ اهلل بأنو تركو لكف لماذا يتركنا اهلل؟ 
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َ ْعُه ِفي َأْفَواِهِهْم ِلَكْي َيُكوَن ِلي . َفاآلَن اْكُتُبوا أَلْنُفِسُكْم هَذا النَِّشيَد، َوَعمٍّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإيَّااُ 19 (:- "19)آية 
" .هَذا النَِّشيُد َشاِهًدا َعَمى َبِني ِإْسرَاِئيلَ 

 32أكحى الرب إلى عبده مكسى بنشيد ركحى ىك المذككر فى إصحاح  = النشيد
كىذا النشيد شاىد هلل كما أنو شاىد عمى شعبو ألنو ُيعمف عف مجد اهلل كعف إحساناتو إلى شعبو كفى نفس الكقت 

كألف ليس كؿ كاحد عنده اإلمكانية إلقتناء كتب . عف طغياف شعبو كتنديد الرب بأعماليـ الشريرة كمعاقبتيـ عمييا
فى ذلؾ الزماف بؿ ليس كؿ كاحد قادر عمى الكتابة كلكف يسيؿ حفظ األناشيد كترديدىا كىكذا فعؿ صمكئيؿ 

. كداكد كغيرىـ مف تحفيظ الشعب المزامير كىكذا تفعؿ الكنيسة فى التراتيؿ كاأللحاف
فيناؾ الشريعة . كأنظر كـ طريقة يستعمميا اهلل حتى ينقش الشريعة عمى قمكب أكالده حتى يتبرر متى حككـ 

 كيقرأكنيا مرة ..... كىـ يقرأكنيا فى مجامعيـ دائمان .... كىنا الشاىد المكمس المكتكب عميو الشريعة....المكتكبة
 كيكتبكنيا عمى قكائـ ...... كيقكلكنيا ألكالدىـ.....كيقرأكنيا فى بيكتيـ.......كؿ سبع سنكات فى عيد المظاؿ 

 كىـ يقفكف لتبلكة البركات كالمعنات عند جبؿ جرزيـ .....بيكتيـ كيعمقكنيا عمى الحائط كيتكممكف بيا فى الطرؽ
 .  كىا ىـ يحفظكف النشيد.....كجبؿ عيباؿ

ىذا فضبلن عما تثيره األناشيد مف إنتعاش ركحى . فاهلل ال يترؾ نفسو ببل شاىد
 

أَلنٍّي ُأْدِخُمُهُم اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسْمُت آلَباِئِهِم، اْلَفاِئَ َة َلَبًنا َوَعَساًل، َفَيْ ُكُموَن َوَيْشَبُعوَن 20 (:- "20)آية 
 ".َوَيْسَمُنوَن، ُثمَّ َيْمَتِفُتوَن ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوَيْعُبُدوَنَها َوَيْزَدُروَن ِبي َوَيْنُكُثوَن َعْهِدي

. اهلل الذل يعمـ بالمستقبؿ ينبئيـ بما سكؼ يعممكنو حينما يشبعكف مف خيرات أرض المكعد
 

َفَمَتى َأَصاَبْتُه ُشُروٌر َكِثيَرٌة َوَشَداِئُد، ُيَجاِوُب هَذا النَِّشيُد َأَماَمُه َشاِهًدا، أَلنَُّه َ  ُيْنَسى ِمْن 21  (:- "21)آية 
 ".«ِإنٍّي َعَرْفُت ِفْكَرُا الَِّذي َيْفِكُر ِبِه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن ُأْدِخَمُه ِإَلى اأَلْرِض َكَما َأْقَسْمتُ . َأْفَواِا َنْسِمهِ 

. حينما تبدأ الضربات نتيجة شركرىـ ستككف كممات النشيد الذل حفظكه شاىدان عمييـ
 

َوَأْوَصى َيُشوَع ْبَن 23 .َفَكَتَب ُموَسى هَذا النَِّشيَد ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَعمََّم َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإيَّااُ 22 "(:-27-22) األيات
ْع، أَلنََّك َأْنَت َتْدُخُل ِبَبِني ِإْسرَاِئيَل اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسْمُت َلُهْم َعْنَها، َوَأَنا َأُكوُن »: ُنوَن َوَقالَ  َتَشدَّْد َوَتَشجَّ

َأَمَر ُموَسى الالَِّويٍّيَن َحاِمِمي 25َفِعْنَدَما َكمََّل ُموَسى ِكتَاَبَة َكِمَماِت هِذِا التَّْورَاِة ِفي ِكتَاٍب ِإَلى َتَماِمَها، 24.«َمَعكَ 
ُخُذوا ِكتَاَب التَّْورَاِة هَذا َوَ ُعوُا ِبَجاِنِب تَاُبوِت َعْهِد الرَّبٍّ ِإلِهُكْم، ِلَيُكوَن ُهَناَك َشاِهًدا »26: تَاُبوِت َعْهِد الرَّبٍّ َقاِئالً 

ْمَبةَ 27. َعَمْيُكمْ  ، َفَكْم . أَلنٍّي َأَنا َعاِرٌو َتَمرُّبَدُكْم َوِرَقاَبُكُم الصُّب ُهَوَذا َوَأَنا َبْعُد َحيٌّ َمَعُكُم اْلَيْوَم، َقْد ِصْرُتْم ُتَقاِوُموَن الرَّبَّ
 "!ِباْلَحِريٍّ َبْعَد َمْوِتي
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كانا فى داخؿ التابكت كنفيـ أف نسخة التكراه ( لكحا الشريعة)نفيـ أف المكحاف  (4:9عب + 9:8مؿ1)بمقارنة 
نفيـ أنيـ كجدكا سفر  (8:22مؿ2) كمف  .  كاف يحتفظ بيا إما داخؿ التابكت أك فى صندكؽ مجاكر لمتابكت

الشريعة فى بيت الرب فغالبان كجدكه فى صندكؽ مستقؿ مجاكر لتابكت العيد 
 

ِاْجَمُعوا ِإَليَّ ُكلَّ ُشُيوِخ َأْسَباِطُكْم َوُعَرَفاَءُكْم أَلْنِطَي ِفي َمَساِمِعِهْم ِبهِذِا اْلَكِمَماِت، َوُأْشِهَد 28 "(:-30-28) األيات
أَلنٍّي َعاِرٌو َأنَُّكْم َبْعَد َمْوِتي َتْفِسُدوَن َوَتِزيُ وَن َعِن الطَِّريِي الَِّذي َأْوَصْيُتُكْم ِبِه، 29. َعَمْيِهِم السََّماَء َواأَلْرَض 

َفَنَطَي ُموَسى ِفي 30. «َوُيِصيُبُكُم الشَّرُّب ِفي آِخِر اأَليَّاِم أَلنَُّكْم َتْعَمُموَن الشَّرَّ َأَماَم الرَّبٍّ َحتَّى ُتِ يُظوُا ِبَ ْعَماِل َأْيِديُكمْ 
" :َمَساِمِع ُكلٍّ َجَماَعِة ِإْسرَاِئيَل ِبَكِمَماِت هَذا النَِّشيِد ِإَلى َتَماِمهِ 

نفكس الصديقيف ىـ شيكد عمى ما عمؿ اهلل مع = المبلئكة كاألجناد السمائية  = أشهد عميهم السماء واألرض
.شعبو كما عممو الشعب مع اهلل
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثانى والثالثون

 
 النشيد

كقد . كىا ىك أخيران  ُيعمِّـ الشعب نشيدان لمرب (3:15رؤ+ 1:15خر)رنـ مكسى لمرب عند عبكر البحر األحمر 
رتدادىا كأخيران عقابيا  سمى ىذا النشيد مفتاح كؿ نبكة ألنو يتكمـ عف كالدة األمة كطفكلتيا ثـ جحكدىا كا 

كىذا النشيد مف معجزات األدب . كفكرتو األساسية ىى إسـ الرب كعنايتو الحبّية لشعبو مع بره كرحمتو. فرجكعيا
كقد أكحى بو الرب إلى نبيو مكسى بالمغة العبرية فى أسمكب شعرل رائع، . الركحى كالمغكل فى كؿ لغات العالـ

ككتبو مكسى بناء عمى أمر الرب ليحفظو شعبو كيتضمف  
معاممة الرب لشعبو كأعمالو العجيبة معيـ  -ٔ
 نبكات عف جنكح الشعب لؤلكثاف -ٕ
 العقكبات التى يعاقبيـ بيا الرب لخيانتيـ -ٖ
 مراحـ اهلل العجيبة كقبكؿ تكبتيـ -ٗ
 شمكؿ مراحـ الرب جميع األمـ كالشعكب بقبكليـ اإليماف بالمسيح -٘

 
 ". ِاْنِصِتي َأيَُّتَها السََّماَواُت َفَ َتَكمََّم، َوْلَتْسَمِع اأَلْرُض َأْقَواَل َفِمي»1(:- "1)آية 

اهلل ُيْشِيد السمكات بسكانيا كجمادىا ككذلؾ األرض فيؤالء يشيدكف بعظمة أعمالو كمجده كبراءتو مف ىذا 
الشعب الذل سمؾ بالعناد 

 
 ".َكالطَّلٍّ َعَمى اْلَكالِء، َوَكاْلَواِبِل َعَمى اْلُعْشبِ . َيْهِطُل َكاْلَمَطِر َتْعِميِمي، َوَيْقُطُر َكالنََّدى َكاَلِمي2 (:- "2)آية 

 ىك المطر الخفيؼ والطل. كما ُيحيى المطر مكت األرض كينبت نباتيا فتعاليـ الرب تنزؿ عمى القمكب ىكذا
( 63:6يك + 4:4مت) ىك المطر الغزير والوابل

 
 ".َأْعُطوا َعَظَمًة إِللِهَنا. ِإنٍّي ِباْسِم الرَّبٍّ ُأَناِدي3 (:- "3)آية 

إنى أنطؽ فى نشيدل بإسـ الرب العظيـ كحده ال سكاه كُأعمف مجده فمتمجدكه فيك يستحؽ 
 

ْخُر اْلَكاِمُل َصِنيُعهُ 4 (:- "4)آية   ".ِصدٍّيٌي َوَعاِدٌل ُهوَ . ِإلُه َأَماَنٍة َ  َجْوَر ِفيهِ . ِإنَّ َجِميَع ُسُبِمِه َعْدلٌ . ُهَو الصَّ

كىى تُترجـ عادة  صخر كلكنيا أيضان تعنى " تسكر " كممة صخر فى العبرية ىى  = هو الصخر الكامل صنيعه
ىك الخالؽ " كىذه كميا تُفيد معنى الخالؽ لذلؾ تعنى فى ىذه الفقرة . السبب األكؿ/ نبع / مصدر / أصؿ 
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الكامؿ صنيعو عمى أف الترجمة صخرة مناسبة أيضان ألنو يحتمى فييا المسافر فى الصحراء مف العكاصؼ كقد 
. (ثيئكس (ترجمتيا السبعينية اهلل 

مكضع ثقة  = إله أمانة. كالصخرة تعنى أيضان أف شعب اهلل مؤسس عميو كُمتكؿ عميو فيك القكل غير المتزعزع
 

 ". َأْفَسَد َلُه الَِّذيَن َلْيُسوا َأْوَ َدُا َعْيُبُهْم، ِجيٌل َأْعَوُج ُمْمتوٍ »5 (:- "5)آية 

لكف اإلنساف اخطأ بؿ سبب المعنة لكؿ األرض . اهلل خمؽ اإلنساف كحماىـ كصخرة
. الذين ليسوا أو دا=  كبشركرىـ أصبحكا ال يستحقكف أف يككنكا أكالد اهلل .أفسد لهُ كأفسدكا أنفسيـ كىذا معنى 

 جيل أعوج ممتوأل مف كثرة عيكبيـ صاركا  = وعيبهم
 

  "أْلرَّبَّ ُتَكاِفُئوَن ِبهَذا َيا َشْعًبا َ ِبيًّا َ ْيَر َحِكيٍم؟ أََلْيَس ُهَو َأَباَك َوُمْقَتِنَيَك، ُهَو َعِمَمَك َوَأْنَشَ َك؟6 (:- "6)آية 
كلذلؾ تجد . ىى عبارة إستفيامية تعنى ىؿ تكافئكف الرب عف محبتو كعطاياه بشركركـ ىذه = ألرب تكافئون

قتناؾ اليس هو أباك ومقتنيك. ىمزة عمى حرؼ األلؼ فى ألرب  اليس ىك الذل تبناؾ كبمراحمو صار أبان لؾ كا 
مف إبراىيـ الشيخ كمستكدع سارة الميت ثـ مف نفر  = هو عممك وأنش ك    .مف كسط الشعكب شعبان مختاران لوُ 

. قميؿ
 

 ".ِاْسَ ْل َأَباَك َفُيْخِبَرَك، َوُشُيوَخَك َفَيُقوُلوا َلكَ . ُاْذُكْر َأيَّاَم اْلِقَدِم، َوتََ مَُّموا ِسِني َدْوٍر َفَدْورٍ 7 (:- "7)آية 

ما أجمؿ أف يرجع المؤمف إلى تاريخ معامبلت اهلل مع اإلنساف ليرل محبتو لذلؾ تقرأ الكنيسة السنكسار دائمان 
كأنيا إجابات األباء   (14-8)كتستشيد بسير القديسيف كاآليات اآلتية 

 
َي َبِني آَدَم، َنَصَب ُتُخوًما ِلُشُعوٍب َحَسَب َعَدِد َبِني ِإْسرَاِئيلَ »8 (:- "8)آية   " .ِحيَن َقَسَم اْلَعِميُّب ِلأُلَمِم، ِحيَن َفرَّ

: ىذه اآلية ليا معنياف متكامبلف 
كاف ىذا فى قصده اإلليى )حيف قّسـ اهلل األرض أعطى بنى إسرائيؿ أرض المكعد ميراثان ليـ   - أ

 )
 أمة ككاف عدد النفكس الذيف 70كانكا  (10تؾ) ُنبلحظ أف عدد األمـ كالشعكب بعد الطكفاف  - ب

 نفس مف أكالد يعقكب 70 نفسان أل نفس العدد كالمعنى أنو كما ذىب الػ 70نزلكا ألرض مصر 
 .لمعبكدية ىكذا كانت كؿ األرض بسبب الخطية مستعبدة إلبميس

 
 ". َيْعُقوُب َحْبُل َنِصيِبهِ . ِإنَّ ِقْسَم الرَّبٍّ ُهَو َشْعُبهُ 9 (:- "9)آية 

نصيب الرب كىك نفس معنى حبؿ نصيبو ألنيـ كانكا يقيسكف األرض طكالن كعرضان بحبؿ لو طكؿ  = قسم الرب
كألف المحبة متبادلة بيف الرب كأكالده .  معمكـ كما كانكا يعنكف بحبؿ النصيب مجازان حدكد النصيب أك الميراث
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كيككف معنى اآلية أف الرب كزع األراضى عمى الشعكب كجعؿ  (5:16مز)فإف الرب أيضان ىك نصيب أكالده 
كما أحمى أف نقكؿ . كأما ىك تبارؾ إسمو فقد إتخذ شعبو ليككف قسمان كنصيبان لو. لكؿ شعب نصيبو فى األرض

" أنا لحبيبى كحبيبى لى " كيككف  (25:73مز)مع المرنـ مف لى فى السماء كمعؾ ال أريد شيئان فى األرض 
 

 ".َأَحاَط ِبِه َوَ َحَظُه َوَصاَنُه َكَحَدَقِة َعْيِنهِ . َوَجَدُا ِفي َأْرِض َقْفٍر، َوِفي َخاَلٍء ُمْسَتْوِحٍش َخِربٍ 10 (:- "10)آية 
كما فى )كما فى مصر ُمتغربيف )ككنا ُمستعبديف . ىذه كانت طبيعتنا قبؿ المعمكدية كعمؿ النعمة = أرض قفر

سحؽ كيعقكب (برارل كقفار سيناء . ُمتغربيف مثؿ أبائنا إبراىيـ كا 
عجيب ىذا الحب لنا   (8:2زؾ) = كحدقة عينه( 5:2زؾ) كاف ليـ كسكر مف نار  =أحاط به

 
، َوَيْبُسُط َجَناَحْيِه َوَيْ ُخُذَها َوَيْحِمُمَها َعَمى َمَناِكِبِه، 11 (:- "11)آية   "َكَما ُيَحرٍُّك النَّْسُر ُعشَُّه َوَعَمى ِفرَاِخِه َيِروُّب

تحرؾ األـ العش حركات لطيفة لكى ُتجبر فراخيا عمى أف تخرج منيا لتدربيا عمى  = كما يحرك النسر عشه
كقد يسبب أك . فالفراخ الصغيرة تكد لك تستقر فى عشيا ساكنة كلكف األـ تريدىا أف تتعمـ الطيراف. الطيراف

يسمح اهلل ببعض الضيؽ ألكالده حتى يعمميـ الصبلة أك يسمح ليـ ببعض الضيؽ فى مكاف ليترككه ألنو مزمع 
. أف ييمكو

ترؼ بجناحييا عمييا كعبلمة لحبيا ليا مف جية، كلكى تشجعيا عمى تقميدىا لتتعمـ كيؼ  = وعمى فراخه يرو
تفرد جناحييا كتحمؿ فراخيا عمييا ثـ تطير بيا كىى محمكلة  = ويبسط جناحيه وي خذها. تطير مف جية ألخرل

عمى الجناحيف كتتركيا لتطير كحدىا كىى باسطة جناحييا تحتيا حتى إذا ما سقط الفرخ ال يسقط عمى األرض 
ألف . جمع منكب كىك مجتمع عظمة العضد بالكتؼ كيشار بالمنكب إلى القكة = مناكبها. بؿ عمى جناحى أمو

. اإلنساف كثيران ما يحمؿ األشياء عمى منكبيو
 

 ".هَكَذا الرَّبُّب َوْحَدُا اْقتَاَدُا َوَلْيَس َمَعُه ِإلٌه َأْجَنِبيٌّ 12 (:- "12)آية 
لذلؾ فيك ممؾ اهلل فيك مديف لو بكجكده كبحياتو فميس لو أف يعبد إليان آخر 

 
ْحرَاِء، َوَأْرَ َعُه َعَساًل ِمْن َحَجٍر، َوَزْيتًا ِمْن َصوَّاِن 13 (:- "13)آية  َأْرَكَبُه َعَمى ُمْرَتَفَعاِت اأَلْرِض َفَ َكَل ِثَماَر الصَّ

ْخِر،   "الصَّ
فى صيغة المضارع فيى ُتشير لما فعمو اهلل معيـ فى  (14)كردت األفعاؿ فى العبرية فى ىذه اآلية كفى آية 

 فيك سار بعنايتو معيـ فقطع مرتفعات يركبه عمى مرتفعات األرض كما يعممو مع شعبو فى كؿ كقت  ،البرية
كىك مع شعبو دائمان ُيعطيو أف يركب فكؽ كؿ الصعاب ككؿ الُمغريات فى العالـ كىزمكا كؿ أعدائيـ . كثيرة

 = وأر عه عساًل من حجرفكاف اهلل يقكتيـ بالمف يكميان  = ف كل ثمار الصحراء . (كما المرتفعات)األقكياء 
كأيضان فيـ سيأكمكف العسؿ فى . كالحظ أف المف كاف طعمو مثؿ رقاؽ بعسؿ. إشارة لمماء الذل خرج مف الصخر
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كيشير لشجر الزيتكف الذل  وزيتًا من صوان الصخر. كنعاف، كفى كنعاف يصنع النحؿ العسؿ فى الصخكر
. يأخذكف منو الزيت كىك ينمك فى أرض المكعد بكثرة كينمك فى األماكف الحجرية

 
َوُزْبَدَة َبَقٍر َوَلَبَن َ َنٍم، َمَع َشْحِم ِخرَاٍو َوِكَباٍش َأْوَ ِد َباَشاَن، َوُتُيوٍس َمَع َدَسِم ُلبٍّ اْلِحْنَطِة، 14 (:- "14)آية 

 ".َوَدَم اْلِعَنِب َشِرْبَتُه َخْمرًا
فى العبرية  = الحنطة دسم لب.  مف المناطؽ الغنية بالكباش كاألغناـوباشان. تدؿ عمى كفرة الخير فى المراعى

كالمعنى أف الدقيؽ الذل . كاإلنجميزية المعنى يفيد شحـ كمى الحنطة ألف الكمى محاطة بأحسف شحـ الحيكاف
كيشير لمشبع  . يأخذكنو مف حنطتيـ فاخر جدان لجكدة أراضييـ كبركة اهلل

( 14،13)كىناؾ تفسير رمزل لآليات . يشير لمتعميـ = المبن. إشارة لعصير العنب كلمفرح = ودم العنب
مف عرؼ المسيح يحتقر أمجاد العالـ  = أركبه عمى مرتفعات األرض

يككف لنا ثمار  (الركح القدس )الصحراء ىى حياتنا التى كانت بكران كمع المطر   = ثمار الصحراء
الركح القدس فينا  = زيتًا من صوان

جسد المسيح المشبع     = دسم لب الحنطة + كباش
( 6:25اش)دـ المسيح     = دم العنب

 
َفَرَفَض اإِللَه الَِّذي َعِمَمُه، َوَ ِبَي ! َسِمْنَت َوَ ُمْظَت َواْكَتَسْيَت َشْحًما. َفَسِمَن َيُشوُروَن َوَرَفَس »15 (:- "15)آية 

 ". َعْن َصْخَرِة َخاَلِصهِ 

كاهلل يستعمؿ ىنا .  كجمح بعيدان عنورفس= لـ يقدِّر الشعب أعماؿ اهلل كحسناتو كبدالن مف أف يشكره تمرد عميو
ىك إسـ حبى إلسرائيؿ كتُترجـ فى السبعينية بمعنى المحبكب لعميـ يخجمكف كتحمؿ كممة رفس  = يشورونإسـ 

أنيـ يثكركف عمى كبلـ تكبيخ اهلل ليـ كأف اهلل مف غضبو عمييـ سيحرميـ مف نعمو فكأنيـ رفسكىا بعيدان عنيـ  
زدادكا غركران كبجاحة  = سمنت و مظت و بى عن صخرة = تفيد معنى أنيـ سمنكا مف الخيرات كأف قمبيـ غمظ كا 

. ككاف ىذا منتيي الغباء منيـ  جيؿ بؿ عمى عف اهلل الذل خمصو، = خالصه
 

 ".َأَ اُروُا ِباأَلَجاِنِب، َوَأَ اُظوُا ِباأَلْرَجاسِ 16 (:- "16)آية 
جانب ألنيا غريبة عنيـ  أاآللية الكاذبة كىى  = األجانب واألرجاس

 
 ".آلِلَهٍة َلْم َيْعِرُفوَها، َأْحَداٍث َقْد َجاَءْت ِمْن َقِريٍب َلْم َيْرَهْبَها آَباُؤُكمْ . َذَبُحوا أَلْوثَاٍن َلْيَسِت اهللَ 17 (:- "17)آية 

 . فى ترجمات أخرل شياطيف = ذبحوا ألوثان
شىء مستحدث غريب عنيـ  ىذه اآللية  = أحداث

أباؤكـ القديسيف لـ يخافكا أك يكقركا ىذه اآللية  = لم يرهبها أباؤكم
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ْخُر الَِّذي َوَلَدَك َتَرْكَتُه، َوَنِسيَت اهلَل الَِّذي َأْبَدَأكَ 18 "(:-19-18) األيات َفرََأى الرَّبُّب َوَرَذَل ِمَن اْلَ ْيِظ »19 .الصَّ

 ". َبِنيِه َوَبَناِتهِ 

حيف أغاظكا اهلل رذليـ =  من ال يظ
 

. ِإنَُّهْم ِجيٌل ُمَتَقمٌٍّب، َأْوَ ٌد َ  َأَماَنَة ِفيِهمْ . َأْحُجُب َوْجِهي َعْنُهْم، َوَأْنُظُر َماَذا َتُكوُن آِخَرُتُهمْ : َوَقالَ 20 (:- "20)آية 
" 

 ؟ تكون آخرتهم أنظر ماذا= اهلل يحجب كجيو بسبب خطاياىـ كلكف مف محبتو ينتظر كؿ مف يتكب 
 

َفَ َنا ُأِ يُرُهْم ِبَما َلْيَس َشْعًبا، ِبُ مٍَّة َ ِبيٍَّة . ُهْم َأَ اُروِني ِبَما َلْيَس ِإلًها، َأَ اُظوِني ِبَ َباِطيِمِهمْ 21 (:- "21) آية 
 ".ُأِ يُظُهمْ 

كىذه اآلية تنطبؽ حرفيان عمى بعض األمـ الذيف أذلكا إسرائيؿ . أل بالشعكب الكثنية=  أ يرهم بما ليس شعباً 
فيـ عبدكا آلية  (13:23شإ)فيـ كانكا شعكب بسيطة ال ُتذكر كلكنيـ نمكا كأعطاىـ اهلل قكة حتى يذلكا إسرائيؿ 
عمكمان كممة  (19:10رك)ىذه الشعكب كاهلل يؤدبيـ بيذه الشعكب كلكف بكلس فيـ اآلية عمى أنيا قبكؿ لؤلمـ 

. أغيرىـ تحمؿ معنى الحب اإلليى فاهلل يعمؿ المستحيؿ ليعيد أكالده إليو
 

ِإنَُّه َقِد اْشَتَعَمْت َناٌر ِبَ َ ِبي َفَتتَِّقُد ِإَلى اْلَهاِوَيِة السُّبْفَمى، َوتَْ ُكُل اأَلْرَض َوَ مََّتَها، َوُتْحِرُي 22 "(:-23-22) األيات
" َأْجَمُع َعَمْيِهْم ُشُرورًا، َوُأْنِفُد ِسَهاِمي ِفيِهْم،23. ُأُسَس اْلِجَبالِ 
أل أكرشميـ  = وتحري أسس الجبال. الجحيـ=  الهاوية الُسفمىاإلليى ستجعؿ عذابيـ كأنيـ فى  نار ال  ب

ألنيـ كثقكا فى أف أسكارىـ كجباليـ ستحمييـ مف غضب اهلل فسييتز كؿ  (2:125مز)التى أساسيا عمى الجباؿ 
كىنا نرل أحكاـ اهلل  (25مؿ2 + 4:1يؤ + 7:1شإ + 2،1:87مز)ما يعتمدكف عميو حتى الجباؿ كراجع 

.  تنفذ فييـسهامكتاديباتو كأنيا 
 

ِإْذ ُهْم َخاُووَن ِمْن ُجوٍع، َوَمْنُهوُكوَن ِمْن ُحمَّى َوَداٍء َسامٍّ، ُأْرِسُل ِفيِهْم َأْنَياَب اْلُوُحوِش 24 "(:-26-24) األيات
اْلَفَتى َمَع اْلَفتَاِة َوالرَِّ يُع َمَع . ِمْن َخاِرٍج السَّْيُو ُيْثِكُل، َوِمْن َداِخِل اْلُخُدوِر الرُّبْعَبةُ 25. َمَع ُحَمِة َزَواِحِو اأَلْرضِ 

َواَيا، َوُأَبطٍُّل ِمَن النَّاِس ِذْكَرُهمْ : ُقْمتُ 26 .اأَلْشَيبِ  " . ُأَبدٍُّدُهْم ِإَلى الزَّ
: تفصيؿ بعض الضربات 

كحكش كزكاحؼ سامة - األمراض          ج- الجكع                   ب-     أ
.    الخكؼ- ىػ        (سيكؼ األعداء )السيؼ -   د
.                           أل سميا أك إبرة الحشرة التى  تمدغ بيا كالعقرب كالدبكر=  حمة الزواحو-   ك
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خراب مدمر لؤلجساد =  دواء سام-   ز
. جمع خدر كىك الستار الذل يظمؿ العركس كالمقصكد بيكتيـ = الخدور 
 

، ِمْن َأْن ُيْنِكَر َأْ َداُدُهْم، ِمْن َأْن َيُقوُلوا27 (:- "27)آية  َيُدَنا اْرَتَفَعْت َوَلْيَس : َلْو َلْم َأَخْو ِمْن ِإَ اَظِة اْلَعُدوٍّ
 ".الرَّبُّب َفَعَل ُكلَّ هِذاِ 

:- إبتداء مف ىنا تبدأ مراحـ اهلل مف نحكىـ فيك لف يفنييـ إفناء تامان بسبب
القمة المؤمنة أك القمة التائبة - مف أجؿ مجد إسمو                    ب-    أ

. تعبير يعنى أف اهلل يكره إدعاءات أعداء شعبو أنيـ ىـ الذيف قرركا كنفذكا اليبلؾ ضد شعبو=  لو لم اخو
-13:36شإ)شماتة األعداء فى شعبو بؿ إحساسيـ أف آليتيـ الكثنية أقكل مف إلو إسرائيؿ =  إ اظة العدو

فالشعب يستحؽ الفناء التاـ إال أف اهلل بحكمتو ال يفعؿ كال يبيدىـ إلى التماـ لرحمتو كمحبتو كلغيرتو عمى . (21
األضداد ىـ األعداء كسينكركف قكة اهلل   = من أن ينكر أ دادهم. إسمو القدكس

 
. َلْو َعَقُموا َلَفِطُنوا ِبهِذِا َوتََ مَُّموا آِخَرَتُهمْ 29. ِإنَُّهْم ُأمٌَّة َعِديَمُة الرَّْأِي َوَ  َبِصيَرَة ِفيِهمْ »28 "(:-30-28) األيات

 "َكْيَو َيْطُرُد َواِحٌد أَْلًفا، َوَيْهِزُم اْثَناِن َرْبَوًة، َلْوَ  َأنَّ َصْخَرُهْم َباَعُهْم َوالرَّبَّ َسمََّمُهْم؟  30

بؿ لك كاف ىناؾ حكمة . يجحد محبة اهلل ال يفكر فى العكاقب ، كؿ إنساف ُيغضب اهلل ىك جاىؿ عديـ البصيرة
 الخطية أفقدتيـ بصيرتيـ  =بال بصيرة. ألدرككا أف سبب الضربات ىك غضب اهلل فيتكبكا

 
 ".أَلنَُّه َلْيَس َكَصْخِرَنا َصْخُرُهْم، َوَلْو َكاَن َأْعَداُؤَنا اْلُقَ اةَ 31 (:- "31)آية 

القضاة ىنا ىـ الحكاـ المتسمطيف عمى شعكب العالـ الذيف  = لو كان أعداؤنا الق اة إلينا أقكل مف آليتيـ حتى
. أسممنا الرب أليدييـ بسبب شركرنا فكانكا كقضاة ينفذكف فينا أحكاـ اهلل

 
ِعَنُبُهْم ِعَنُب َسمٍّ، َوَلُهْم َعَناِقيُد . أَلنَّ ِمْن َجْفَنِة َسُدوَم َجْفَنَتُهْم، َوِمْن ُكُروِم َعُموَرةَ 32 "(:-33-32) األيات
 ".َخْمُرُهْم ُحَمُة الثََّعاِبيِن َوَسمُّب اأَلْصاَلِل اْلَقاِتلُ 33. َمرَاَرةٍ 

فكأف عصير عنبيـ أل . ىى الكرمة والجفنة(. 43:6لك)يتكمـ الرب ىنا عف أعماؿ إسرائيؿ كثمارىـ الُمّرة 
كىى سامة فالخطية قاتمة كأعماؿ اإلنساف الشرير تمرر حياة صاحبيا بؿ تيمكو . ثمارىـ ىى نفس ثمار سدكـ

  عنب سم= كالسـ الزعاؼ 
 

ِفي َوْقٍت . ِلَي النَّْقَمُة َواْلَجزَاءُ 35أََلْيَس ذِلَك َمْكُنوزًا ِعْنِدي، َمْخُتوًما َعَمْيِه ِفي َخزَاِئِني؟ »34 "(:-35-34) األيات
" . ِإنَّ َيْوَم َهاَلِكِهْم َقِريٌب َواْلُمَهيَّآُت َلُهْم ُمْسرَِعةٌ . َتِزلُّب َأْقَداُمُهمْ 
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قد يظف اإلنساف فى جيمو أف اهلل يجيؿ أعمالو لكف القمب غير التائب يذخر لنفسو غضبان فى يكـ الغضب 
ناتو فإف أصركا عمى خطاياىـ ُيعاقبيـ أ فاهلل ال يتسرع فى العقاب بؿ يطيؿ مكنوزًا عندىكىذا معنى . ( 5:2رك)

كلكف . كىذه اآليات مكجية لشعب اهلل كألعداء شعب اهلل الذل يذكر اهلل شركرىـ. بما خزنو عنده مف غضب
ميما أبطأ الرب فى  = فى وقت تزل أقدامهم. بحكمة اهلل فيك يذكر شركر كؿ منيـ فى حينو ليجازيو عمييا
. إن يوم هالكهم قريب= العقاب فسيأتى يـك يعاقبيـ اهلل عمى زالتيـ كأثاميـ كشركرىـ 

. ىى ما ىيأه ليـ مف قصاص كعقاب كسينفذه سريعان  = المهيآت
 

ِحيَن َيَرى َأنَّ اْلَيَد َقْد َمَ ْت، َوَلْم َيْبَي َمْحُجوٌز َوَ  . أَلنَّ الرَّبَّ َيِديُن َشْعَبُه، َوَعَمى َعِبيِدِا ُيْشِفيُ 36 (:- "36)آية 
 "ُمْطَمٌي،

إف تابكا كعادكا يصرخكف إليو   = ما ُيشفي عمى عبيداأل يؤدبيـ كلكف سريعان  = يدين شعبهاهلل كاألب 
 أل غركرىـ كقكتيـ التى إنخدعكا بيا كتجبركا عمى اهلل قد ذىبت كىـ إن اليد قد م ت= كيشعركف بضعفيـ 

.  حينئذ يقؼ الرب فى صفيـ ضد أعدائيـ ،اآلف فى ضعفيـ يصرخكف إلى الرب
 ىك الذل بقى خارج األسكار والمطمي. أل سكاف المدف المسكرة الذيف يظنكف أف أسكارىـ تحمييـ = المحجوز
كاآلف الكؿ قد تساكل فبل األسكار قامت بحماية السكاف داخميا كال القرل عاد فييا طعامان لسكانيا . فى القرل

فاألرض خربت كالكؿ يصرخ 
 

ْخَرُة الَِّتي اْلَتَجُ وا ِإَلْيَها، : َيُقولُ 37 "(:-38-37) األيات الَِّتي َكاَنْت تَْ ُكُل َشْحَم َذَباِئِحِهْم 38َأْيَن آِلَهُتُهُم، الصَّ
" ! َوَتْشَرُب َخْمَر َسَكاِئِبِهْم؟ ِلَتُقْم َوُتَساِعْدُكْم َوَتُكْن َعَمْيُكْم ِحَماَيةً 

الذل يقكؿ ىك اهلل كيقكؿ ىذا لشعبو الذل تركو كعبد األكثاف كيقكؿ ىذا لؤلمـ سخرية مف  = يقول أين آلهتهم
شحم ذبائحم وسكائب ىذه األكثاف التى طالما قدمكا ليا . فأيف ىى األكثاف التى ليا قدرة عمى الحماية. أكثانيـ
 خمرهم
نٍّي َأْشِفي، َوَلْيَس ِمْن . َأَنا ُأِميُت َوُأْحِيي. َأَنا َأَنا ُهَو َوَلْيَس ِإلٌه َمِعي! ُاْنُظُروا اآلنَ 39 (:- "39)آية  َسَحْقُت، َواِ 

" .َيِدي ُمَخمٌٍّص 
، ماتيـ أ القادر عمى كؿ شىء بقدرتو ضربيـ كسحقيـ كقىذه كممات المسيح كأنا ىك تعنى ييك = أنا أنا هو

كاآلف ىك نفسو يشفييـ كيقيميـ 
 

 ".َحيٌّ َأَنا ِإَلى اأَلَبدِ : ِإنٍّي َأْرَفُع ِإَلى السََّماِء َيِدي َوَأُقولُ 40 (:- "40)آية 
كألف اإلنساف يقسـ بمف ىك أعظـ منو كحيث أنو ال يكجد أعظـ مف اهلل فاهلل . ىذه صيغة قسـ = يدى... أرفع

( 17،16:6عب)حيف يقسـ ُيقسـ بذاتو 
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 . ِإَذا َسَنْنُت َسْيِفي اْلَباِرَي، َوَأْمَسَكْت ِباْلَقَ اِء َيِدي، َأُردُّب َنْقَمًة َعَمى َأْ َداِدي، َوُأَجاِزي ُمْبِ ِ يَّ 41 (:- "41)آية 

 أنيا بقدرتيا  ىذه الشعكب كظنت .الكبلـ ىنا ضد أعداء الشعب الذيف ضربكا شعب اهلل كأىانكه كجدفكا عمى اهلل
أل متى إنتصبت لمقاضاة  = وأمسكت بالق اء يدى ضدىـ سيفه الباري ىا ىك اهلل  يسفؼ. سحقت شعب اهلل

دانتيا   ىذه الشعكب كا 
 

 ".ِبَدِم اْلَقْتَمى َوالسََّباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس ُقوَّاِد اْلَعُدوٍّ . ُأْسِكُر ِسَهاِمي ِبَدٍم، َوَيْ ُكُل َسْيِفي َلْحًما42 (:- "42)آية 
سيامى ستضرب الكثيريف مف ىذه الشعكب كستصبح كأنيا سكرل مف دمائيـ  

 
َتَهمَُّموا َأيُّبَها اأُلَمُم، َشْعُبُه، أَلنَُّه َيْنَتِقُم ِبَدِم َعِبيِدِا، َوَيُردُّب َنْقَمًة َعَمى َأْ َداِدِا، َوَيْصَفُح َعْن »43 (:- "43)آية 

 ".«َأْرِ ِه َعْن َشْعِبهِ 

ىى نبكءة عمكمية بالخبلص كىى ُمفرحة فمقد صار األمـ شعبو كىكذا فيميا بكلس  = تهمموا أيها األمم شعبه
كالمعنى كاحد، الخبلص صار لمييكد . إال أف السبعينية ترجمتيا تيممكا أييا األمـ مع شعبو (10:15رك)الرسكؿ 
ككرمز . كالخبلص معناه أف المسيح قدـ ليـ أل لمجميع ييكدان كأمـ حرية مف عبكدية إبميس كفؾ قيكدىـ. كلؤلمـ

لذلؾ خمص شعبو مف عبكدية األمـ 
 

َفَ َتى ُموَسى َوَنَطَي ِبَجِميِع َكِمَماِت هَذا النَِّشيِد ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب، ُهَو َوَيُشوُع ْبُن 44 "(:-46-44) األيات
ُهوا ُقُموَبُكْم ِإَلى َجِميِع »: َقاَل َلُهمْ 46َوَلمَّا َفَرَغ ُموَسى ِمْن ُمَخاَطَبِة َجِميِع ِإْسرَاِئيَل ِبُكلٍّ هِذِا اْلَكِمَماِت، 45. ُنونَ  َوجٍّ

اْلَكِمَماِت الَِّتي َأَنا َأْشَهُد َعَمْيُكْم ِبَها اْلَيْوَم، ِلَكْي ُتوُصوا ِبَها َأْوَ َدُكْم، ِلَيْحِرُصوا َأْن َيْعَمُموا ِبَجِميِع َكِمَماِت هِذِا 
 . التَّْورَاةِ 

ربما أتى مف الخيمة حيث تسمـ كممات النشيد  = ف تى
 

َوِبهَذا اأَلْمِر ُتِطيُموَن اأَليَّاَم َعَمى اأَلْرِض الَِّتي . أَلنََّها َلْيَسْت َأْمرًا َباِطاًل َعَمْيُكْم، َبْل ِهَي َحَياُتُكمْ 47 (:- "47)آية 
 ".«َأْنُتْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلْيَها ِلَتْمَتِمُكوَها

ال تظنكف أف الشريعة ىى أمر تافو ثانكل ال أىمية لو بؿ ىى  = ألنها ليست أمرًا باطاًل عميكم بل هى حياتكم
حياتكـ أل إذا حفظتـ شريعة اهلل تككف لكـ حياة مادية كميا بركة كتككف لكـ حياة ركحية أل شركة مع اهلل 

كتحيكف فى فرح كسبلـ نفسى كتككف لكـ حياة أدبية حيث تعيشكف فى كرامة مرفكعى الرأس كتككف لكـ حياة 
أبدية بعد المكت  
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ِاْصَعْد ِإَلى َجَبِل َعَباِريَم هَذا، َجَبِل َنُبو »49: َوَكمََّم الرَّبُّب ُموَسى ِفي َنْفِس ذِلَك اْلَيْوِم َقاِئالً 48 "(:-50-48) األيات
َوُمْت ِفي 50الَِّذي ِفي َأْرِض ُموآَب الَِّذي ُقَباَلَة َأِريَحا، َواْنُظْر َأْرَض َكْنَعاَن الَِّتي َأَنا ُأْعِطيَها ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل ُمْمًكا، 
" . اْلَجَبِل الَِّذي َتْصَعُد ِإَلْيِه، َواْنَ مَّ ِإَلى َقْوِمَك، َكَما َماَت َهاُروُن َأُخوَك ِفي َجَبِل ُهوٍر َوُ مَّ ِإَلى َقْوِمهِ 

أمر الرب لمكسى ليصعد الجبؿ حتى يرل أرض المكعد كيطمئف عمى مصير شعبو كلكى يمكت ىناؾ عمى 
كذلؾ ألف مكسى ضرب الصخرة . كىذا أقصى ما يستطيعو النامكس أف يعايف األمجاد لكف ال  يدخميا. الجبؿ

 .التى قاؿ اهلل ال تضربيا كأفسد الرمز
 

يَِّة ِصيٍن، ِإْذ َلْم ُتَقدٍَّساِني 51 (:- "51)آية  أَلنَُّكَما ُخْنُتَماِني ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل ِعْنَد َماِء َمِريَبِة َقاَدَش ِفي َبرٍّ
 ". ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيلَ 

 تشير لممسيح الذل ُصمب كُضرب جنبو أما الصخرة الثانية فترمز ،الصخرة التى ضربيا مكسى فخرج الماء
لذلؾ قاؿ بكلس . (13 : 11لك) (الماء)لممسيح فى المجد كىذا ال يضرب بؿ نصمى لُو فيرسؿ لنا الركح القدس 

 (.4:10كك1)الرسكؿ صخرة ركحية كاحدة تابعتيـ كانت المسيح 
 

َفِإنََّك َتْنُظُر اأَلْرَض ِمْن ُقَباَلِتَها، َولِكنََّك َ  َتْدُخُل ِإَلى ُهَناَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأَنا ُأْعِطيَها ِلَبِني 52 (:- "52)آية 
".«ِإْسرَاِئيلَ 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الثالث والثالثون

 
 "َوهِذِا ِهَي اْلَبَرَكُة الَِّتي َباَرَك ِبَها ُموَسى، َرُجُل اهلِل، َبِني ِإْسرَاِئيَل َقْبَل َمْوِتِه،1(:- "1)آية 

كنجد ىنا مكسى ال . مكسى ىنا يبارؾ شعبو قبؿ أف يتركيـ كيمكت كما بارؾ إسحؽ يعقكب كبارؾ يعقكب أكالده
. ينطؽ سكل بالبركة لؤلسباط فمكسى طالما نطؽ بالبركات لمف ُيطيع كبالمعنات لمف يعصى أكامر النامكس

كلكنو ىنا ُيصمى ألجؿ أف تحؿ البركة عمى كؿ شعبو، ىك يتمنى كيرجك أف تحؿ البركة، بالرغـ مف أنيـ طالما 
لكنو اآلف ُيسامح الجميع كُيصمى مف أجؿ .  بؿ بسبب تذمرىـ حرمكه مف دخكؿ أرض الميعاد ،أساءكا إليو

ىى حب متدفؽ لشعبو كأكالد لو . فيذه البركة ىى صمكات كدعاء بالبركة لشعبو. الجميع
 

بين يعقوب وموسى 
 كلكف ،يعقكب حينما بارؾ أكالده كجدنا فى بركتو أحكاـ ضد مف إرتكب شران منيـ مثؿ رأكبيف كشمعكف كالكل

كالحقيقة أنو ال تعارض فمكسى ىنا يعمف إرادة اهلل !! ككثيريف رأكا تعارض بينيما. مكسى لـ ينطؽ سكل بالبركة
كمكسى ىنا يمثؿ المسيح . ىذه ىى إرادة اهلل مف نحك أكالده... أف ُيبارؾ الجميع كاهلل ُيريد أف الجميع يخمصكف

أما يعقكب . فالمسيح ُيبارؾ اآلف فبل مجاؿ لمدينكنة اآلف (5:24لك)الذل بارؾ الكنيسة كتبلميذه قبؿ صعكده 
فكـ . (37:23مت)كلـ تريدكا .... فيك يسرد الحقائؽ كما ىى، ما ىى حقيقة كؿ إنساف كىذه تشبو كـ مرة أردت

. كلـ تريدكا ىذا ىك الكاقع الذل نطؽ بو يعقكب.... مرة أردت ىذه ىى بركة مكسى
 

 موسى كنبى
كلكف مكسى اآلف كىك فى آخر ساعات عمره كىك أعظـ نبى لف تككف صبلتو صبلة عادية كال بركتو بركة  

نتشارىا كعمؿ الركح  عادية بؿ ىك بركح النبكة قاؿ كمماتو التى شرحت عمؿ المسيح الُمبارؾ كصمبو ككنيستو كا 
 القدس كقبكؿ الجميع كالكرازة لكؿ األمـ 

  بركة لشمعون 
. لـ يذكر مكسى شمعكف بيف األسباط فيعقكب سبؽ كعبر عف إستيائو مف شمعكف كالكل بسبب حادثة شكيـ

أما شمعكف فإزدادت . (11:25عد  + 29 – 26:32خر)كلكف الكل تاب كظيرت غيرتو عمى اهلل عدة مرات 
كلنبلحظ أف شمعكف كالكل ثارا لكرامة أختيما كحيف أىيف اهلل بالخطية ثار لو . (9-6:25عد)خطيتو كفجكره 

ليحيا " عمى أنو ُكجد فى بعض النسخ السبعينية . الكل كحدُه كلـ يتحرؾ شمعكف ألنو كاف غارقان فى خطاياه
كلكف ىذه اإلضافة غير كاردة فى العبرانية لذلؾ فمف المرجح . (6:33)" رأكبيف كال يمت كليكثر عدد شمعكف

كىناؾ مف قاؿ إف بركة شمعكف كانت ضمنية فى بركة ييكذا فشمعكف عاش كسط . أنيا أضيفت فى ىذه النسخ
أخيو ييكذا فكانت بركتيما مشتركة  
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ىذه تظير أف اإلصحاح كتب بعد مكت مكسى  = موسى رجل اهلل
 

َجاَء الرَّبُّب ِمْن ِسيَناَء، َوَأْشَرَي َلُهْم ِمْن َسِعيَر، َوَتأْلأَل ِمْن َجَبِل َفارَاَن، َوَأَتى ِمْن ِرْبَواِت »: َفَقالَ 2 (:- "2)آية 
 ".اْلُقْدِس، َوَعْن َيِميِنِه َناُر َشِريَعٍة َلُهمْ 

يقصد بمجيئو تجمى مجده كظيكره اإلليى فى سيناء عند إعطاء الشريعة الُمقدسة  = جاء الرب من سيناء
إف مجد الرب الذل تجمى عمى جبؿ سيناء بنار كرعكد  = وأشري لهم من سعير وتألأل من جبل فاران. لشعبو

كبركؽ كأضكاء المعة باىرة، لـ يقتصر ظيكره عمى جبؿ سيناء، بؿ إنعكست أضكاؤه البيية عمى الجباؿ القريبة 
كقد . جبؿ سعير عمى الجانب الشرقى لمعربة شماؿ شرؽ سيناء كمف رؤكس جباؿ سعير جبؿ ىكر. كالبعيدة

كجبؿ فاراف ىذا يقع فى جنكب فمسطيف ككاف . (3:32تؾ)أرض سعير الجبمية  (بنك عيسك)إحتؿ األدكميكف 
 كاف عبلمة عمى  ، مجد الرب عمى سيناء فى إعطاء شريعتو عمى الجباؿ األخرلؤكتؤلؿ. يفميسكنيا اإلسماعيؿ

أف شريعة الرب فييا الضياء كاليداية ليس لمييكد كحدىـ بؿ لجميع الشعكب التى ستقبؿ كممة الرب يكمان ما 
 (أل نسؿ يعقكب )حيث إسرائيؿ ... كالحظ التسمسؿ                سيناء 

 (أخك يعقكب)حيث أدـك ....                                          ثـ سعير 
 (عـ يعقكب)حيث إسمعيؿ ...                                          ثـ فاراف 

كمف القصص الُمسمية فى التفاسير الييكدية ليذه اآلية أف اهلل ذىب بشريعتو إلى جبؿ سعير أكالن فرفضكىا ألنيـ 
  ، فذىب اهلل بشريعتو إلى جبؿ فاراف فرفضكىا ألنيـ كجدكا فييا كصية ال تسرؽ ،كجدكا فييا كصية ال تقتؿ

كلكف المعنى ىك إنتشار كممة اهلل تدريجيان كما قاؿ المسيح لتبلميذه . فذىب بيا إلى الييكد فى جبؿ سيناء فقبمكىا
كالحظ أف كممة اهلل كشريعة اهلل ىى نار كنكر . أف يبدأكا بأكرشميـ أكالن ثـ الييكدية ثـ السامرة ثـ إلى كؿ األرض

يتؤلأل كيمتد نكره كالمنظر الرائع ىنا أف النكر يبدأ بظيكره عمى قمة أحد الجباؿ ثـ يسقط عمى قمة أخرل فقمة 
كفى الترجمات األخرل كأتى مف بيف  = وأتى من ربوات القدس. ثالثة كالقمـ ىى الكنائس التى تقبؿ المسيح

كالمبلئكة  (3،2:2عب + 53:7أع)ربكات القديسيف أك مع ربكات القديسيف كالسبعينية تترجـ القدس المبلئكة 
كقد تشتمؿ ىذه . كالمبلئكة ألكؼ ألكؼ كربكات ربكات (31:25مت  + 13:8دا)دعكا قديسيف أك قدكسيف 

فالمسيح أتى مف السماء حيث المبلئكة لنشر شريعتو . الربكات عمى القديسيف حيث كاف لعازر فى حضف إبراىيـ
كبيذا أتى المسيح ليصير . ككرازتو لمعالـ، ليسمؾ شعبو بحسب ىذه الشريعة كيصير ليـ حياة سماكية كالمبلئكة

" كما فى السماء كذلؾ عمى األرض" 
أل أف اهلل أعطاىـ . كفى ترجمات أخرل كمف يمينو خرجت نار الشريعة ليـ = وعن يمينه نار شريعة لهم
كالرب . كقكلو عف يمينو ُيشير لمقكة كالشخص الُمتميز يككف مكضعو عمى اليميف. شريعتو الُمضيئة الُمشرقة

ككما ُيعطى اإلنساف عطاياه بيمينو ىكذا يقدـ اهلل . أعطى شعبو شريعتو بيمينو ألنو يحبيـ كقد جعميـ عمى يمينو
كىى نار كىذه ُتشير لقكة الشريعة كفاعميتيا فى تغيير القمكب . أعظـ عطية لشعبو أل شريعتو، يقدميا بيمينو

ذابة القمكب المتحجرة لمف يقبميا كىى ليا قكتيا فى أف تحرؽ مف ال يقبميا . كفى التطيير كالتنقية كا 
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 ".َجِميُع ِقدٍّيِسيِه ِفي َيِدَك، َوُهْم َجاِلُسوَن ِعْنَد َقَدِمَك َيَتَقبَُّموَن ِمْن َأْقَواِلكَ . َفَ َحبَّ الشَّْعبَ 3 (:- "3)آية 

. اهلل أحب الشعب كدليؿ ىذا أعمالو العجيبة كشريعتو الُمنيرة ، كرعايتو اإلليية = ف حب الشعب
(  28،27:10يك)إف شعب اهلل ىـ قديسكه كىـ فى يده محركسكف بقكتو  = جميع قديسيه فى يدك
الشعب يشتيى الجمكس عند قدميو يتعمـ كىك يحمميـ فى يديو إذان ىـ فى يديو  = هم جالسون عند قدميك

كىذا المنظر رأيناه كالمسيح جالس عمى . كعند قدميو فيك يعمميـ (كالحظ أف يد اهلل تشير لممسيح)محفكظيف 
المبلئكة ىـ أساقفة الكنائس )كفى سفر الرؤيا كىك يحمؿ المبلئكة فى يده  (7، 6، 5مت )الجبؿ يعظ كُيعمـ 

( 20،19خر)كالشعب فى العيد القديـ كاف تحت الجبؿ حينما أعطاىـ اهلل الشريعة  (20،16:1رؤ
 

 ". ِبَناُموٍس َأْوَصاَنا ُموَسى ِميرَاثًا ِلَجَماَعِة َيْعُقوبَ 4 (:- "4)آية 
كاآلب ال  (72:119مز )فيك غاٍؿ كثميف كيتكارثو الخمؼ عف السمؼ كىك خير مف ألكؼ ذىب كفضة  = ميراثاً 

يكرث إبنو إال أغمى ما عنده 
 

 ".َوَكاَن ِفي َيُشوُروَن َمِمًكا ِحيَن اْجَتَمَع ُرَؤَساُء الشَّْعِب َأْسَباُط ِإْسرَاِئيَل َمًعا5 (:- "5)آية 
  "بنامكس أكصانا مكسى" 4"فيك يقكؿ فى آية .  ىك مكسىكان ممكاً  =   بمقب الممؾ ىنا فى قكلو غالبان المقصكد

. فاهلل أعطاه أف يككف ممكان كرئيسان كمشرعان لشعبو كىك الذل أعطاىـ الشريعة. وكان فى يشورون ممكاً .  
 

  ".«ِلَيْحَي رَُأوَبْيُن َوَ  َيُمْت، َوَ  َيُكْن ِرَجاُلُه َقِميِمينَ 6 (:- "6)آية 
كظير مف سبطو داثاف كأبيراـ كجماعتيما كأىمكيـ الرب . رأكبيف أخطا ضد أبيو كبسبب خطيتو ُحـر مف البككرية

كقد أخذ رأكبيف نصيبو شرؽ األردف فإنعزؿ عف باقى األسباط كمكسى ىنا ُيصمى ألجمو لكى يحيا كال يمكت 
كينقرض بؿ يزيد عدده فمكسى ىنا رأل الماضى كأف كثيريف ىمككا مف السبط كرأل المستقبؿ أف رأكبيف ىك الذل 

 سيتعرض لميجمات قبؿ إخكتو لذلؾ ُيصمى هلل أف يحميو
رأكبيف سقط ككاف يجب أف يمكت لكف ىنا رجاء أف ال يمكت كىذا ىك مكقؼ آدـ :- التفسير الرمزى النبوى

كما فقدىا )بدمؾ عيشى كلقد فقد آدـ البككرية  (6:16حز)فاهلل أعطى لئلنساف رجاء أف ال يمكت . كنسمو
حتى يككف المسيح ىك البكر كما كاف يكسؼ رمز المسيح   (رأكبيف

 
ِبَيَدْيِه ُيَقاِتُل ِلَنْفِسِه، َفُكْن . اْسَمْع َيا َربُّب َصْوَت َيُهوَذا، َوْأِت ِبِه ِإَلى َقْوِمهِ »: َوهِذِا َعْن َيُهوَذا َقالَ 7 (:- "7)آية 

 ".«َعْوًنا َعَمى َأْ َداِداِ 

نجد ىنا مكسى قدـ ييكذا عمى الكل كغالبان فيذا تكاضع منو ألنو مف سبط الكل كربما بركح النبكة ألف مف سبط 
فسبط  = إسمع يا رب صوت يهوذا. ييكذا سيخرج الممكؾ كسيخرج المسيح الممؾ الذل ُممكو  سيستمر لؤلبد
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ييكذا سبط خرج منو رجاؿ صبلة كداكد كسميماف كآسا كييكشافاط كحزقيا بؿ حتى منسى محفكظة لو صبلة فى 
. أل إعطو النجاح فى خركجو كدخكلو فى السمـ كالحرب = وات به إلى قومه. كمكسى رأل كؿ ىذا. الكنيسة

. طالما إنتصر ممكؾ ييكذا فى حركبيـ بقكة الرب = بيديه يقاتل 
ش إ)أل إستجب يا رب لشيكة قمب المسيح فى أف يتجسد  = إسمع يا رب صوت يهوذا:- التفسير الرمزل 

ستجب لشفاعتو عنا (5،4:27 . أل ليتجسد فى كسط إخكتو الذيف سيأخذ جسدان منيـ = وأت به إلى قومه. كا 
فيك األسد  (5:5رؤ + 3:63شإ + 16:59شإ). صراعو ضد المكت كضد إبميس بصميبو = بيديه يقاتل

كييكذا أتى بعد رأكبيف فمقد صارت لمكنيسة جسد المسيح البككرية الركحية كييكذا عكضان . الخارج مف سبط ييكذا
.  عف رأكبيف أل الكنيسة عكضان عف الييكد

 
ْبَتُه ِفي َمسََّة َوَخاَصْمَتُه ِعْنَد َماِء »: َوِلاَلِوي َقالَ 8 (:- "8)آية  دٍّيِي، الَِّذي َجرَّ يُمَك َوُأوِريُمَك ِلَرُجِمَك الصٍّ ُتمٍّ
 ".َمِريَبةَ 

رجمؾ الصديؽ ىنا ىك ىركف  تميمك وأوريمك لرجمك الصديي. سبط الكل ىك سبط الخدمة الركحية المجيدة
كاألكريـ . ذيف يكشؼ بيما الرب إعبلناتوؿكمف يخمفو مف رؤساء الكينة الذيف أعطاىـ الرب األكريـ كالتميـ اؿ

كلنبلحظ أف . يعنى األنكار كالتميـ يعنى الكماالت فكأف المعنى ىب يا رب نكرؾ ككمالؾ كحكمتؾ لرئيس أحبارنا
عمى أال نجربو . رئيس كينتنا ىك الرب يسكع الذل ُيرسؿ لنا ركحو فُيعطينا اإلستنارة كُيعيننا عمى طريؽ الكماؿ

. نجد أف مف جربكه ىك المسيح (12-8:10 كك 1)كمف =  الذى جربته فى مسة= كُنخاصمو كما فعؿ أكلئؾ 
"  أفى كسطنا الرب أـ ال" ككانت التجربة فى مسة ىي تذمر الشعب قائميف 

كمخاصمة الشعب بؿ الكينة لو فرئيس كينة . نجد ىنا عمؿ المسيح الكينكتى كرئيس كينة = التفسير الرمزى
. الييكد الذل أعطاه اهلل األكريـ كالتميـ ىك الذل تآمر لصمب المسيح

 
َلْم َأَرُهَما، َوِبِإْخَوِتِه َلْم َيْعَتِرْو، َوَأْوَ َدُا َلْم َيْعِرْو، َبْل َحِفُظوا َكاَلَمَك : الَِّذي َقاَل َعْن َأِبيِه َوُأمٍّهِ 9 (:- "9)آية 

 ". َوَصاُنوا َعْهَدكَ 
ىذه اآلية تحدثنا عف الخدمة الكينكتية ككيؼ تجعؿ الخادـ ييتـ بالشعب أكثر مف أىمو تشبيان بالمسيح الذل 

أخمى ذاتو ألجمنا كلكف المعنى البسيط ىنا أف سبط الكل فى حكريب قتمكا كثيران مف المعانديف فى حادثة العجؿ 
فيـ لـ يبالكا بإخكتيـ كأقاربيـ الذيف أخطأكا لكنيـ  (25 ، عد 32راجع خر)الذىبى ككذلؾ فى حادثة بعؿ فغكر 

 بل حفظوا كالمك وصانوا عهدك= إىتمكا بمجد اهلل أكثر 
" طعامى أف أصنع مشيئة الذل أرسمنى  + ينبغى أف أككف فيما ألبى " ىكذا قاؿ المسيح  :- التفسير الرمزى

" ال يستحقنى.... مف أحب أبان أك أمان 
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ْسرَاِئيَل َناُموَسكَ 10 (:- "10)آية  . َيَ ُعوَن َبُخورًا ِفي َأْنِفَك، َوُمْحَرَقاٍت َعَمى َمْذَبِحكَ . ُيَعمٍُّموَن َيْعُقوَب َأْحَكاَمَك، َواِ 
" 

الرب أعطاىـ نعمة الكينكت كالخدمة الركحية كالتعميـ كرفع البخكر كتقديـ المحرقات  
 فى أنفك= المسيح ىك رائحة البخكر الزكية كىك ذبيحة المحرقة الحقيقية المقبكلة عند اآلب  :- التفسير الرمزى

. كىك الذل جاء كمعمـ صالح كأرسؿ تبلميذه لُيعممكا العالـ كمو
 

َتُه، َواْرَتِض ِبَعَمِل َيَدْيهِ 11 (:- "11)آية   ".«اْحِطْم ُمُتوَن ُمَقاِوِميِه َوُمْبِ ِ يِه َحتَّى َ  َيُقوُموا. َباِرْك َياَربُّب ُقوَّ
" إخضع أعداؤه تحت قدميو، كثبتو عمى كرسيو" ىذه تشبو صبلة كنيستنا لمبطريرؾ 

جمع متف أل ظير كىك عبلمة القكة فى اإلنساف  = متون
 

 ".«َيْسُتُرُا ُطوَل النََّهاِر، َوَبْيَن َمْنِكَبْيِه َيْسُكنُ . َحِبيُب الرَّبٍّ َيْسُكُن َلَدْيِه آِمًنا»: َوِلَبْنَياِميَن َقالَ 12 (:- "12)آية 

كلقد حظى سبط بنياميف . أل يعيش فى حماه كفى طاعتو فى سبلـ آمناً  لدل اهلل يسكنىك بنياميف  حبيب الرب
ككاف ىذا الجبؿ كأكرشميـ . بإمتياز عظيـ حيث أف ىيكؿ الرب بنى عمى جبؿ الُمريا الذل يقع شرؽ أكرشميـ

فالرب بمحبتو قد ُسرَّ كتنازؿ أف يككف بيتو فى أراضى بنياميف كالحقيقة أف  (28:18يش)ضمف أراضى بنياميف 
كلقد إستمر سبط بنياميف متحدان مع .ن بنياميف ىك الذل كاف يسكف فى ضيافة الرب كفى حمى ىيكمو الُمقدس آمنا

. سبط ييكذا بعد إنفصاؿ العشرة أسباط مككنيف المممكة الشمالية
 بعد أف قدَّـ نفسو ذبيحة جمس عف يميف  كرئيس كينةبنياميف تعنى إبف اليميف فالمسيح :- التفسير الرمزى

 كقبؿ (كالمسيح قدـ نفسو ذبيحة ككاىف) لذلؾ ُكضع بنياميف ىنا فى الترتيب بعد الكل سبط الكينكت. اآلب
. يكسؼ أخيو األكبر

 
ِة الرَّاِبَ ِة َتْحُت،»: َوِلُيوُسَو َقالَ 13 (:- "13)آية   "ُمَباَرَكٌة ِمَن الرَّبٍّ َأْرُ ُه، ِبَنَفاِئِس السََّماِء ِبالنََّدى، َوِبالمُّبجَّ
مياه األنيار كالعيكف كالينابيع فمكسى يطمب لسبط يكسؼ البركات الكثيرة المتمثمة فى الماء مف السماء  = المجة

كمف األرض 
:- التفسير الرمزى

األرض ىى الكنيسة كالندل ىك الركح القدس كالُمجة ىى الركح القدس الذل إنسكب بغزارة عمى الكنيسة بعد فداء 
المسيح كيقكدىا كُيرشدىا لآلف 

 
 ".َوَنَفاِئِس ُمَ الَِّت الشَّْمِس، َوَنَفاِئِس ُمْنَبتَاِت اأَلْقَمارِ 14 (:- "14)آية 
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م الت الشمس . كالمقصكد باآلية لُيبارؾ اهلل فى محاصيؿ أرض يكسؼ .  مف أنبت والمنبتات مف غمة لم التا
حتى ينعـ  (كالقمر كناية عف الميؿ )فالنبات يحتاج لضياء الشمس صباحان كلبركدة الميؿ  = القمر ومنبتات

ببعض الرطكبة 
كلذلؾ . الشمس تشير لممسيح شمس البر كالقمر يشير لمكنيسة التى تستمد نكرىا مف مسيحيا :- التفسير الرمزى

    precious fruits of the sunقاؿ مغبلت الشمس 
.    فالثمار ُيحددىا المسيح كاإلنبات يحتاج لخداـwith the precious produce of...  كقاؿ منبتات األقمار

فالخادـ يزرع كُيسقى كلكف اهلل ىك الذل ُينمى 
  

 "َوِمْن َمَفاِخِر اْلِجَباِل اْلَقِديَمِة، َوِمْن َنَفاِئِس اإِلَكاِم اأَلَبِديَِّة،15  (:- "15)آية 
ََ أفخر ما تنتجو األرض الجبمية كلقد تحققت نبكة مكسى ألف منسى بف يكسؼ أخذ نصيبو  ليعطو اهلل أيضان

شرقى األردف فى أخصب البقاع ككذلؾ أفرايـ فى غربى األردف  
الدائمة المحاصيؿ   = واألكام األبديةأل المشيكرة منذ القدـ بأشجارىا كخيراتيا  = الجبال القديمة
كممة اهلل التى ُتزرع فى . الجباؿ القديمة تشير لمعيد القديـ كاألكاـ األبدية تشير لمعيد الجديد:- التفسير الرمزى

المؤمنيف فُتعطييـ حياة 
 

َفْمتَْ ِت َعَمى رَْأِس ُيوُسَو َوَعَمى ِقمَِّة . َوِمْن َنَفاِئِس اأَلْرِض َوِمْمِئَها، َوِرَ ى السَّاِكِن ِفي اْلُعمَّْيَقةِ 16 (:- "16)آية 
 ". َنِذيِر ِإْخَوِتهِ 

كىك يطمب مف اهلل .  اهلل يظير لُو كنار كالشجرة ال تحترؽ. مكسى ال ينسى المنظر الرىيب الذل رآه فى العميقة
 النذير ىك الشخص الُمفرز كالُمقدس أل الُمكرس ألجؿ قمة نذير إخوتهالذل رآه كباركو أف ُيبارؾ عمى يكسؼ 

 ىى الرأس أك اليامة  والقمة (بكر بيف إخكة كثيريف)عمؿ خاص كيكسؼ كاف ُمميَّز عف إخكتو ألنو رمز لممسيح 
 سرىا ىك المسيح وكل نفائس األرض وممئهاالساكف فى العميقة ىك المسيح المتجسد :- التفسير الرمزى

كالبركات إنسكبت عمى الرأس أل المسيح رأس الكنيسة ثـ مف . المتجسد فالتجسد كاف بداءة كؿ ىذه البركات
". عظيـ ىك سر التقكل اهلل ظير فى الجسد. " خبللو إنسكبت عمى الكنيسة كميا

 
ُهَما ِرْبَواُت . ِبِهَما َيْنَطُح الشُّبُعوَب َمًعا ِإَلى َأَقاِصي اأَلْرضِ . ِبْكُر َثْورِِا ِزيَنٌة َلُه، َوَقْرَناُا َقْرَنا ِرْئمٍ 17 (:- "17)آية 

 ".«َأْفرَاِيَم َوأُُلوُو َمَنسَّى
كاآلية تُفيد أف . الثكر أحسف الحيكانات عند الييكد فيك ُيقدـ لمذبائح كلفكائده فى الزراعة =  بكر ثورا زينة له

عمى أف . ثركة يكسؼ مف المكاشى كالسيما مف الثيراف عظيمة جدان حتى إنيا زينة كمجد لو كىذا قد تحقؽ فعبلن 
فبكر الثكر يككف عزيزان لدل صاحبو فيك . كىذا ُيشير لمكانة ىذا السبط = ثورا مجدا كبكراآلية تُترجـ أيضان 

 بيف إخكتو نذيراً كالبكر ىك مكرس لمرب ال ُيستخدـ فى عمؿ ما كيكسؼ إعتُِبر . بدء النتاج كبشير الخير كالثركة
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كىكذا كاف يكسؼ الذل إنفصؿ عف إخكتو كذىب إلى . كالنذير ىك ُمكرس هلل، ُيكرِّس حياتو لحساب ممككت اهلل
ككاف شعبان قكيان كىذا الُمكرس هلل تنيمر عميو البركات فكاف سبط إفرايـ سبط . مصر لُيؤسس شعبان هلل فى مصر

لو نصيب )كالحظ أف البككرية صارت ليكسؼ . كالثكر ُيشير لمقكة. قكل لكف خيراتو إستفاد بيا إخكتو لنمكىـ
نصيب )يقصد بقرنيو ىنا إفرايـ كمنسى المذاف تفرعا مف يكسؼ  = وقرناا قرنا رئم. عكضان عف رأكبيف (البكر

كالرئـ حيكاف ُمنقرض ىائؿ القكة كىك لقكتو ال ُيستأنس كال يحنى عنقو لمنير فبل ُيمكف  (البكر يككف الضعؼ
. كىذا يشير لقكة سبط يكسؼ كتمتعو بالحرية زمانان طكيبلن . (12-9:39أل )لئلنساف أف يستخدمو فى الشغؿ 

ربوات إفرايم (. 69:1لك + 9:112 + 24،17:89 + 10،5:75مز  )كالقركف رمز لمقكة كالمجد كالسيادة 
سمو . ىذا يتفؽ مع نبكة يعقكب بأف أفرايـ يفكؽ منسى البكر = وألوو منسى كلقد كاف إفرايـ ىك صاحب العمـ كا 

 أطمؽ عمى المحمة بؿ عمى مممكة إسرائيؿ كميا
( 23،22:12عب)يكسؼ يشير لمكنيسة التى صارت كنيسة أبكار بإتحادىا بمسيحيا البكر  :- التفسير الرمزى

إف ... "كىى ُمكرسة هلل كال تحنى رأسيا لنير عبكدية  (4:10كك2 + 4:6 + 4:4نش)كىذه الكنيسة كنيسة قكية 
..." حرركـ اإلبف

فرايـ الصغير يفكؽ منسى الكبير إشارة ألف كنيسة العيد الجديد أكبر عددان كقكة مف كنيسة العيد القديـ ىى . " كا 
" كنيسة مرىبة كجيش بألكية

 
ِإَلى اْلَجَبِل 19. ِاْفَرْح َيا َزُبوُلوُن ِبُخُروِجَك، َوَأْنَت َيا َيسَّاَكُر ِبِخَياِمكَ »: َوِلَزُبوُلوَن َقالَ 18 "(:-19-18) األيات

 ".«ُهَناَك َيْذَبْحاِن َذَباِئَح اْلِبرٍّ أَلنَُّهَما َيْرَتِ َعاِن ِمْن َفْيِض اْلِبَحاِر، َوَذَخاِئَر َمْطُموَرٍة ِفي الرَّْملِ . َيْدُعواِن اْلَقَباِئلَ 

كانت محمة ييكذا تتككف منيما كمف سبط ييكذا كعاشا متجاكراف معان فى أرض كنعاف كىما أكالد ليئة  
فكاف زبكلكف كثير الخركج مف أرضو لمتجارة كالحرب ككانكا ليـ مكانى فى أرضيـ  = إفرح يا زبولون بخروجك

ىذا السبط إستقر فى مكانو ككانت أرضو  = وأنت يا يساكر بخيامك. كمنيا يتاجركف مع الشعكب الفينيقية 
تعنى أف زبكلكف  = إلى الجبل يدعوان القبائل فإتجو لمزراعة كتربية الماشية كىذا متفؽ مع نبكة يعقكب ،خصبة

كسبط يساكر يخرج . فى أسفاره كتعاممو مع بقية الشعكب سينشر الكرازة  كيدعك الشعكب الكثنية  لئليماف بالرب
ثركتيـ أتت مف التجارة فى البحر  = ألنهما يرت عان من فيض البحار. منو معمميف كىذا السبط إشتير بالتعميـ

أك المحاصيؿ الزراعية التى . قد تشير لممعادف المطمكرة فى األرض = وذخائر مطمورة فى الرملكاألسماؾ 
كمف رماليا صنعكا الزجاج كمف األصداؼ صنعكا صبغة األرجكاف . تخرج  مف األرض كىى ُتعتبر ذخائر ككنكز

الثمينة  
لك الحظنا أف معظـ تبلميذ المسيح كانكا مف أرض زبكلكف كاألراضى المحيطة بيا كراجع :- التفسير الرمزى

نفيـ أف ىذه اآلية تحدثنا عف الكرازة فالكنيسة ىى كنيسة كارزة خرجت لمعالـ  (16،15:4مت + 2،1:9شإ)
( 2:2شإجبؿ بيت الرب )كىى كنيستو تدعك العالـ إلى جبؿ المسيحية . كمو تعممو طريؽ الخبلص بالمسيح

رتفاع كثبات بيت  (كالحظ نبكة مكسى أف بيت الرب يبنى عمى جبؿ كقد كاف) كلكف المعنى الرمزل سماكية كا 
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كىذا . هناك يذبحان ذبائح البر= كىى كنيسة الذبائح غير الدمكية . إلى الجبل يدعوان القبائلىذا معنى ، الرب
 ذخائر كانت مطمورة فى الرملفغذاء الكنيسة الُمشبع ىك كثرة المؤمنيف فيـ  = يرت عان من فيض البحارمعنى 

فالكنيسة تدعك المؤمنيف لديانة سماكية كتعطييـ جسد .  فيك برنا بركأعطاىـ اإليماف حياة كأعطاىـ جسد المسيح
أل ألننا مازلنا فى الجسد =  حاليان خيامكىى كنيسة تحيا فى . المسيح لتبريرىـ فتنقميـ مف المكت إلى الحياة

(  ىك جسد مؤقت )(1:5كك2)
 

 ". َكَمْبَوٍة َسَكَن َواْفَتَرَس الذٍّرَاَع َمَع ِقمَِّة الرَّْأسِ . ُمَباَرٌك الَِّذي َوسََّع َجادَ »: َوِلَجاَد َقالَ 20 (:- "20)آية 

كلقد إستقر الجاديكف فى مكانيـ ككانكا ذك بأس فى الحرب . بارؾ مكسى الرب الذل كّسع سبط جاد فى العدد
فيـ .  أل قادة األعداءقمة الرأس أل صغار الجنكد مع الذراع التى تفترس بالمبوةلذلؾ شبييـ  (8:12أل1)

. كّسعكا نصيبيـ الذل أخذكه بيد مكسى
كحيف ُيعمف عف عمؿ جاد فى . حيف يشبو جاد لـ يشبيو بأسد بؿ بمبكة أل زكجة األسد:- التفسير الرمزى

كلكف ىذا . اإلفتراس ال يتكمـ بصيغة المؤنث بؿ بصيغة المذكر حتى أف بعض الترجمات قالت كأسد سكف
كالمسيح ىك األسد الخارج مف سبط . التشبيو الذل قالو مكسى بمل الركعة فى النبكة فجاد يرمز لكنيسة المسيح

كيفترس ليا ذراعو  (قمة الرأس)ييكذا كالكنيسة ىى عركسو كىك الذل يمتيـ ليا كيفترس مؤامرات إبميس كتدبيراتو 
كبنفس المفيكـ كانت نبكة يعقكب . كعمؿ المسيح مع كنيستو أف يكسعيا فتنتشر فى العالـ كمو (أل عممو)
( 9:49تؾ)
 

َل ِلَنْفِسِه، أَلنَُّه ُهَناَك ِقْسٌم ِمَن الشَّاِرِع َمْحُفوًظا، َفَ َتى رَْأًسا ِلمشَّْعِب، َيْعَمُل َحيَّ الرَّبٍّ 21 (:- "21)آية  َورََأى اأَلوَّ
 ".«َوَأْحَكاَمُه َمَع ِإْسرَاِئيلَ 

ألنه قسم من الشارع . أل قبؿ أف يجتازكا األردف إختار جاد لنفسو أرضان شرؽ األردف = ورأى األول لنفسه
كالمعنى أف اهلل .  معناه نصيبِقسمالشارع أل اهلل ألنو ىك الذل كاف يشرِّع ليـ كأعطاىـ الشريعة ك=  محفوظاً 

ككاف ىذا بشرط أف يحاربكا مع إخكتيـ كال . كُمشرِّع حفظ ليـ حقيـ فيما إختاركه أل كافؽ كأمَّف عمى إختيارىـ 
 فعبر األردف عمى رأس الشعب  ،أل أنو كاف أمينان فى تنفيذ مع ما كعد بو مكسى = ف تى رأسًا لمشعبيترككىـ 

.  خركجو لمحرب كاف لينفذ حؽ الرب =يعمل حي الرب. كفى مقدمتيـ لُيحارب مع إخكتو
حاربكا الشعكب الكثنية فكانكا كأداة لتنفيذ قضاء الرب عمى ىذه الشعكب كحكمو المقدس  = وأحكامه مع إسرائيل

بأف يمتمؾ شعبو مكانيـ 
رأينا فى اآلية السابقة أف األسد ىك الذل يفترس لحساب كنيستو كلكف كنيستو التى ستمتمؾ :- التفسير الرمزى

لكف عمييا أف تجاىد مع عريسيا ال أف تناـ كتتكاسؿ معتمدة عمى .نصيبيا الذل حدده ليا اهلل فى أمجاد السماء
لـ تقاكمكا بعد حتى الدـ مجاىديف ضد الخطية " أما قدرتـ أف تسيركا معى ساعة كاحدة. " أف نصيبيا محفكظ
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 ".«َداُن ِشْبُل َأَسٍد َيِثُب ِمْن َباَشانَ »: َوِلَداَن َقالَ 22 (:- "22)آية 

 + 48-40:19يش + 15،14قض)خرج شمشكف الجبار مف سبط داف كتميز ىذا السبط بالقكة فى حركبو راجع 
كباشاف شرقى األردف كىى شييرة بكثرة مكاشييا كغناىا الكفير كلكف بالرغـ مف ىذا تثب . (29-27:18قض

كشبؿ أسد لتمتمؾ أكثر  
كاهلل لـ ُيعطنا ركح الفشؿ . الكنيسة بالرغـ مف كؿ ما أعطاىا اهلل فيى تجاىد كشبؿ لتأخذ أكثر:- المعنى الرمزى
ليشع طمب مف إيميا نصيب إثنيف مف ركحو عميو . بؿ ركح القكة كىذا يتفؽ مع قكؿ السيد المسيح . 9:2مؿ2" كا 

"  طكبى لمجياع كالعطاش إلى البر فإنيـ ُيشَبعكف" 
 

، َواْمِمِك اْلَ ْرَب َواْلَجُنوبَ » : َوِلَنْفتَاِلي َقالَ 23 (:- "23)آية   ".«َيا َنْفتَاِلي اْشَبْع ِرً ى، َواْمَتِميْء َبَرَكًة ِمَن الرَّبٍّ

يطمب مكسى لسبط نفتالى بركة كرضى أل قناعة كسركر بما أعطاه لو اهلل  كقد أخذ نفتالى نصيبو مف األرض 
غربى بحر الجميؿ فى تربة خصبة ككفرة فى األسماؾ  

ليمؤلكا األرض سبلـ كرضى كفرح  (2،1:9شإ)مف ىذه األرض خرج التبلميذ صيادل الناس :- التفسير الرمزى
. نبكة عف إمتداد ككرازة الرسؿ= فى ال رب والجنوب . كبركة

 
ْيِت . ُمَباَرٌك ِمَن اْلَبِنيَن َأِشيرُ »: َوأَلِشيَر َقالَ 24 "(:-25-24) األيات ِلَيُكْن َمْقُبوً  ِمْن ِإْخَوِتِه، َوَيْ ِمْس ِفي الزَّ
 ".َحِديٌد َوُنَحاٌس َمزَاِليُجَك، َوَكَ يَّاِمَك رَاَحُتكَ 25. ِرْجَمهُ 

تحققت ىذه البركة ألشير فيك ناؿ نصيبان حسنان مف األرض عمى البحر المتكسط يمتد مف جبؿ الكرمؿ جنكبان 
أل يناؿ رضى إخكتو  = ليكن مقبوً  من إخوتهككانت أرضو غنية بأشجار الزيتكف كالكرـك . إلى صيدكف شماالن 

.  فيحبكنو لصفاتو كلؤلشياء النفيسة التى كاف يصدرىا ليـ فأرضو مشيكرة بالزيتكف كزيت الزيتكف 
أك يككف المعنى . أل بجياده برجميو فى اآلالت التى تعصر الزيتكف إلستخراج الزيت=  ي مس فى الزيت رجمه

. أنو لكثرة الزيت فكأنو يغمس رجميو فى ىذا الزيت كليس فقط يدىف بو 
. أل فمتكف أرضؾ محصنة غاية التحصيف فيصعب عمى العدك إقتحاميا=  حديد ونحاس مزاليجك

 أل بقدر طكؿ حياتؾ يتكفر لؾ الراحة كالسبلـ كاإلطمئناف كالخير مدل األجياؿ  =وك يامك تكون راحتك  
الزيت رمز لمركح القدس كثماره التى ىى سبلـ كفرح كمحبة ُيشار ليا ىنا باإلطمئناف كالراحة :- التفسير الرمزى

. جياد عصر الزيتكف برجميو = ي مس فى الزيت رجمه=  ، عمى أف نجاىد كاهلل يعطى الركح القدس بفيض
 

 ". َيْرَكُب السََّماَء ِفي َمُعوَنِتَك، َواْلَ َماَم ِفي َعَظَمِتهِ . َلْيَس ِمْثَل اهلِل َيا َيُشوُرونُ »26 (:- "26)آية 
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ختاـ بركة مكسى بعد كؿ ما أعمنو اهلل لو مف بركات لو كلشعبو، ُيعمف مكسى لشعبو ليس مثؿ اهلل بيف آلية 
يركب السحاب كمكسى نفسو جّرب ىذا فيك لآلف مكفكر النضارة كالصحة كاهلل ُيسرع لنجدة شعبو كمف . العالـ
. أماموكأل إشارة لسمكه كعظمتو كمجده كأنو حاؿ فكؽ شعبو كحكلو  وال مام

 
 ".َأْهِمكْ : َفَطَرَد ِمْن ُقدَّاِمَك اْلَعُدوَّ َوَقالَ . اإِللُه اْلَقِديُم َمْمَجٌ ، َواأَلْذُرُع اأَلَبِديَُّة ِمْن َتْحتُ 27 (:- "27)آية 

أل اهلل الكائف منذ األزؿ الذل أعمالو كمشكراتو كمحبتو أزلية  =  اإلله القديم
اهلل يحمؿ شعبو بذراعيو كيرفعيـ فكؽ جميع المتاعب كالصعكبات كىذه الحماية =  األذرع األبدية من تحت

  (فيك السرمدل)فكأف مشكراتو كحمايتو كمحبتو أزلية أبدية . أبدية
. كقد تككف أمران لشعب اهلل أف ُييمؾ أعداؤه. قد تككف أمران ألعداء اهلل كشعبو باليبلؾ = ِأهِمك

 
 ".َتُكوُن َعْيُن َيْعُقوَب ِإَلى َأْرِض ِحْنَطٍة َوَخْمٍر، َوَسَماُؤُا َتْقُطُر َنًدى. َفَيْسُكَن ِإْسرَاِئيُل آِمًنا َوْحَداُ 28 (:- "28)آية 

لذلؾ جاءت اآلية فى  الحنطة والخمريقصد بيا عيف الماء أك مصادر الماء مصدر الخير، =  عين يعقوب
يسكف إسرائيؿ آمنان منفردان عند عيف يعقكب فى أرض حنطة كخمر " ترجمات أخرل 

 
؟ ُتْرِس َعْوِنَك َوَسْيِو َعَظَمِتَك َفَيَتَذلَُّل َلَك ! ُطوَباَك َيا ِإْسرَاِئيلُ 29 (:- "29)آية  َمْن ِمْثُمَك َيا َشْعًبا َمْنُصورًا ِبالرَّبٍّ

 ".«َأْعَداُؤَك، َوَأْنَت َتَطُ  ُمْرَتَفَعاِتِهمْ 
 فإذا كاف اهلل ليس لو نظير أك =من مثمك يا شعب اهلل كاآلف يقكؿ  (26آية)قاؿ النبى مف قبؿ ليس مثؿ اهلل 

شبيو فيك أيضان سيجعؿ شعبو متميزان كليس مثمو فالرب يحمييـ كىك ممجأىـ كىـ يسكنكف عنده فى سبلـ كىك 
. يحمميـ كيدعميـ كيقكدىـ كيعطييـ النصرة عمى أعدائيـ كيعكليـ كىك يعطييـ سبلميـ كيضمف ليـ النصر

. كبركاتؾكممة طكبى مف الطيب كىك الشىء الحسف الجيد فيككف المعنى يا لسعادتؾ كخيرؾ = طوبى
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع والثالثون

 
. ىذا اإلصحاح غالبان الذل كتبو ىك يشكع بف نكف لينيى بو أسفار مكسى بقصة مكت مكسى

 
َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَرَباِت ُموآَب ِإَلى َجَبِل َنُبو، ِإَلى رَْأِس اْلِفْسَجِة الَِّذي ُقَباَلَة َأِريَحا، َفَ رَاُا الرَّبُّب 1 "(:-4-1) األيات

، 2َجِميَع اأَلْرِض ِمْن ِجْمَعاَد ِإَلى َداَن،  َوَجِميَع َنْفتَاِلي َوَأْرَض َأْفرَاِيَم َوَمَنسَّى، َوَجِميَع َأْرِض َيُهوَذا ِإَلى اْلَبْحِر اْلَ ْرِبيٍّ
هِذِا ِهَي اأَلْرُض الَِّتي َأْقَسْمُت إِلْبرَاِهيَم »: َوَقاَل َلُه الرَّبُّب 4. َواْلَجُنوَب َوالدَّاِئَرَة ُبْقَعَة َأِريَحا َمِديَنِة النَّْخِل، ِإَلى ُصوَ رَ 3

ْسَحاَي َوَيْعُقوَب َقاِئالً  " .«َقْد َأَرْيُتَك ِإيَّاَها ِبَعْيَنْيَك، َولِكنََّك ِإَلى ُهَناَك َ  َتْعُبرُ . ِلَنْسِمَك ُأْعِطيَها: َواِ 
كلقد أراه اهلل كؿ األرض ألف اهلل أعطاه فى ىذه السف أك حتى ىذه . بدأ مكسى بصعكده الجبؿ رحمة صعكده لمسمكات

السف نظران قكيان كرؤية مكسى لؤلرض تشير  
ىذه أقصى إمكانيات النامكس الذل يمثمو مكسى أف ينظر اإلنساف أرض الميعاد أك أمجاد السماء مف  - أ

فبل دخكؿ سكل بالمسيح يسكع الذل يمثمو يشكع ىنا  . بعيد كلكف ال يدخميا
 تمثؿ رؤية مكسى لؤلرض مف بعيد رؤية المؤمنيف الذيف ماتكا عمى الرجاء، رجاء مجىء المسيح فيـ  - ب

ف كانكا لـ ينالكىا كلكنيـ نظركىا مف بعيد كصدقكىا   (13:11عب)كا 
كىى تشبو رؤيتنا بعيف اإليماف لكنعاف السماكية كالراحة األبدية كاألمجاد ىناؾ دكف أف نرل شيئان عيانان - ج

" كننتظر قيامة األمكات كحياة الدىر اآلتى" لذلؾ ُنصمى 
 

 ". َفَماَت ُهَناَك ُموَسى َعْبُد الرَّبٍّ ِفي َأْرِض ُموآَب َحَسَب َقْوِل الرَّبٍّ 5 (:- "5)آية 

الذل إعتاد أف ُيقابؿ اهلل عمى جبؿ ليكممو ىك اآلف يمكت عمى جبؿ لينطمؽ إليو  
 

 ".َوَلْم َيْعِرْو ِإْنَساٌن َقْبَرُا ِإَلى هَذا اْلَيْومِ . َوَدَفَنُه ِفي اْلِجَواِء ِفي َأْرِض ُموآَب، ُمَقاِبَل َبْيِت َفُ ورَ 6 (:- "6)آية 

إذان فغالبان  = ولم يعرو إنسان قبرا إلى هذا اليومأل مجد عظيـ ليذا النبى العظيـ أف يدفنو اهلل، أك دفف بأمره،  = ودفنه
قامت المبلئكة بيذا العمؿ  

كىك المكاف الُمخصص لعبادة بعؿ فغكر كىناؾ سقط  = بيت ف ور أرض مقابلكالحظ أنو فى . ىك السيؿ = الجواء
 24000الشعب فى النجاسة كمات منيـ 

حقان عزيز فى عينى الرب مكت أتقيائو . كلنقارف كيؼ مات مكسى كُدفف ككيؼ مات ىؤالء الزناة الذيف إستمتعكا لحظات
. كمكت الغنى الذل قيؿ عنو كدفف دكف ذكر إسمو( حيث حممتو المبلئكة)كقارف بيف مكت لعازر الفقير . (15:116مز)

كفى رسالة . كلقد أخفى اهلل جسد مكسى ألنو عرؼ بحكمتو أف الشعب لمحبتيـ لمكسى سكؼ يؤلِّيكف جسده كيعبدكنو
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 كغالبان أف إبميس أراد إعبلف مكاف ،نعرؼ أف رئيس المبلئكة ميخائيؿ خاصـ إبميس بسبب جسد مكسى (9عدد)ييكذا 
كلقد كـر المسيح مكسى بتجميو عمى الجبؿ .  عبادة جسد مكسىاجسد مكسى لُيضمِّؿ الشعب فيترككا عبادة اهلل كيبدأك

يميا . ككاف تجمى مكسى كما تتجمى العذراء اآلف كما حدث فى الزيتكف، أما إيميا فيك لـ يمت أصبلن . كمعو مكسى كا 
 

" .َوَكاَن ُموَسى اْبَن ِمَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َماَت، َوَلْم َتِكلَّ َعْيُنُه َوَ  َذَهَبْت َنَ اَرُتهُ 7 (:- "7)آية 

 الخطية ىى التى ُتضعؼ اإلنساف ككيؼ تذىب نضارة ىذا الكجو = و  ذهبت ن ارته

 (30،29:34خر)الذل لمع بنكر إليى ككاف الناس ال يستطيعكف النظر إلى كجيو 

 (5:103مز )كراجع 
 

 ".َفَكُمَمْت َأيَّاُم ُبَكاِء َمَناَحِة ُموَسى. َفَبَكى َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُموَسى ِفي َعَرَباِت ُموآَب َثاَلِثيَن َيْوًما8 (:- "8)آية 

( 29:20عد) يكمان 30كانت أقصى مدة لمناحة عظماء األشخاص عند الييكد 
 

َوَيُشوُع ْبُن ُنوٍن َكاَن َقِد اْمَتأَل ُروَح ِحْكَمٍة، ِإْذ َوَ َع ُموَسى َعَمْيِه َيَدْيِه، َفَسِمَع َلُه َبُنو ِإْسرَاِئيَل َوَعِمُموا َكَما 9 (:- "9)آية 
 ".َأْوَصى الرَّبُّب ُموَسى

كالحظ أف اهلل يسكب عمى خدامو األمناء مكاىبو . يشكع ىك رمز لممسيح أقنـك الحكمة = إمتأل روح حكمة.. ويشوع
 خبلص ق  كيشكع أك يسكع ليـ نفس اإلسـ ييكإذ و ع موسى عميه يديه= بغزارة بكضع اليد 

 
 "َوَلْم َيُقْم َبْعُد َنِبيٌّ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِمْثُل ُموَسى الَِّذي َعَرَفُه الرَّبُّب َوْجًها ِلَوْجٍه،  10 (:- "10)آية 

كقد أجرل اهلل عمى يديو . فقد إختاره اهلل ليؤسس أمة إسرائيؿ كىك الذل شرع ليـ أك أخذ الشريعة مف اهلل كأعطاىا ليـ
-6:12عد + 23-18:33خر)ككممو اهلل فمان لفـ فى العميقة كعمى الجبؿ كفى خيمة اإلجتماع . معجزات عظيمة كرىيبة

8  )
 

ِفي َجِميِع اآلَياِت َواْلَعَجاِئِب الَِّتي َأْرَسَمُه الرَّبُّب ِلَيْعَمَمَها ِفي َأْرِض ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِا َوُكلٍّ 11 (:- "11)آية 
 "َأْرِ ِه،

 
" .َوِفي ُكلٍّ اْلَيِد الشَِّديَدِة َوُكلٍّ اْلَمَخاِوِو اْلَعِظيَمِة الَِّتي َصَنَعَها ُموَسى َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ِإْسرَاِئيلَ 12 (:- "12)آية 

عبكرىـ البحر كىك منشؽ لنصفيف كالضربات الُميمكة ضد المصرييف  = وكل المخاوو.  اليد إشارة لقكة اهلل =فى كل اليد
كالشعب الييكدل . كالمسيح أمَّف عمى كمماتو، كضد الشعب فى حالة إصرارىـ عمى الخطية كمكسى العظيـ شيد لو اهلل
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ْؿ مكسى كىكذا كؿ المسيح ََ بركة صمكاتو كطمباتو فمتكف مع الكنيسة كمعنا . بؿ فى السماء سُنرتِّؿ ترتيمة مكسى. يف مُيجِّ
 .آميف


