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 عودة للجدول التثنية مقدمة

 
 

يسمى السفر فى العبرانية بأول  لممأ ف فيأه ل أى   أى ال ريعأة العبرانيأة فأى سسأمية اسسأف را ليسأمى  أىا  -1
 لمعن    ث نية   DEUTEROSل ى موخلىة من DEUTRO NOMYالسفر فى اليلن نية 

   2= رقم   DEUXلمنه   ب لفرنسية 
   NOMOS  لمعن    ن ملس 
 نية أل سلرار الشريعةا ل لىا ُدعى فى السبعينيةافيللن المعنى الشريعة الث    

لب لعبريأأة ُيسأأمى السثنيأأة أل سثنيأأة اىشأأسرا  أش يعأأ دة الشأأريعة لسلرار أأ  ث نيأأةا لُدعأأى السأأفر  لأأىا سن ملسأأى 
أع د عمى الشعب فيه اللثير من س ريخهم لمن اللصأ ي  لالشأرا ا السأى أع   أ  لهأم الأرب سأ بع ذ لسأب  ىلر أ  

 الليين لالعدد لالخرلجا فى أسف ر ال
 لملسى ق   م  ق له بلحى من الرلح العدس

 أأ  سلأأرار  أأى  اللصأأ ي  لالشأأرا ا لالسأأ ريد  أأل سلأأرار بأأدلن ف  أأدةكل مأأن المالأأد أن للأأ  لممأأة ف  أأدسه  فأأى  -2
 -اللس ب المعدس لنسس يا أن نممح سم يزاذ بين سفر السثنية لب قى اسسف ر نمخصه فيم  يمى:

لعأأدد  مأأ  أسأأف ر ملكهأأة لملهنأأة لالالليأأين ليكأأدلا فيهأأ  الشأأرا ا ل عأألس العبأأ دة سأأفر الالليأأين لا - أ
لاسحلأأ ما أمأأ  سأأأفر السثنيأأة فهأأأل ملكأأه لمشأأأعب لأأىل  سكأأد فيأأأه اللثيأأر مأأأن اىي أأ ح ف لالشأأأرح 

 لالسفسير لالحث عمى اىلسزام به ا 
ر اللصأأ ي  ألعأأى ملسأأى عهأأ ف  أأىا السأأفر فأأى تخأأر أيأأ م حي سأأه لوح ديأأث لداعيأأة بعأأد أن يخسبأأ - ب

لسأأزم بأأ ل علس لالشأأرا ان لبعأأد أن نفأأى  ن سأأىلقه ن لسأأىل   عأأم العشأأرة مأأا ا  لحأأاللة  لنفأأى   لات
سنفيى لص ي  ا لنكد   ن  ال يريد أن يغ در الع لم قب  أن يههر لشعبه أن اللص ي  ليسف ك مأدة 

فرد فأى شأعبه  لال ال عس ك مد ب  فيه ل  الحبا  ل يشرح اآلن لُمخسبر ُمسىل  يلد لل أن ل 
 يسىل   ى  الحاللة مثمه

شأأ  ملسأى الخأ دم اسمأين مثأ  بأللس الرسأل  الخأأ دم اسمأين ال يكأدلن سلأرار اللصأ ي  لالسعمأيم  -ج
( لىلأأ  لمحبأأسهم لشأأعبهما فهأأىا السأأفر  أأل خالصأأة محبأأة ملسأأى لشأأعبه حسأأى 1:1)فأأى عمأأيهم ثعيأأ 

 يامنهما
( ل أأل شأأرح فأأى 6:8)       لسأأىلرة للصأأية ا  ملسأأى ال ُيلأأرر اللأأالم بأأدلن دا س بأأ   أأل سأأفر ا -د

 أأألأل اسحأأأداث السأأأى ع شأأأل   خأأأال  اسربعأأأين سأأأنةا لنحأأأن نحسأأأ ج لمسأأأىلرة سننأأأ  ننسأأأىا خصلصأأأ ذ 
 فملسى يعدمه  لمشعب قب  دخللهم أرض الميع د لسللن دسسلر م فى اسرض الكديدةا

لصأأية ملسأأى لالسأأى لخصأأه   نغمأأة  أأىا السأأفر  أأى ال  عأأة الع  مأأة عمأأى المحبأأةا للأأنالحه أن - أأأ
( فهأأل دعأألة لم  عأأةن لدعأألة 22:12ن26السأأيد المسأأيح تأن ُسحأأب الأأرب يلهأأ  لُسحأأب قريبأأ ااات )لأأل
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سأأسعرار لثبأأأ ف فيهأأأ ا لالحأأأه أن  لمحأأب ليلأأألن لهأأأم راحأأة لليأأأدخملا أرض الميعأأأ د ليلأألن لهأأأم راحأأأة لات
ببنأأ  ا  س عنأأ   مأأن لأأ  ال  عأأة سعأألد لمحأأب فمأأل أ عنأأ  اللصأأية سأأنسالمس مأأا ا  لنحبأأهن للأأل أح

ل أىا مأ  يخسبأر  ملسأى للد لأل يخسبأر  لأ  فأرد فأى  (21:  11)يأل العمب تمن يحبنى يحفه لص ي شت
لملسأأى ُيحأأىر م حسأأى ال  ا  م فأأى البريأأة لعأأدم  أأ عسهمألل أأىا مأأ  يخسبأأر  الشأأعب يى  مأأ  أبأأ شأأعبه 

 يفعملا مثمهم ب  ي يعلا اللص ي ا
 لشأعبهن ا  أحأب شأعبه لخمصأه لحفهأه فأى رحمسأه فأى البريأة  ل سأفر الحأب الُمشأسر  بأين ا  -ل

لعميهم حفه لصأ ي  ا  يعالنأ ذ لحأبهم فسلأريس قمألبهم ب ل  عأة لالعبأ دة  أل ال ريأ  العممأى ىعأالن 
 الحب ل ىا  ل  ري  دخل  أرض الميع دا

المسأيح    لم   ل سفر ال  عة لالحب لىل  سأمعن  فيأه سل  مأرة عأن نبألة صأريحة عأن مكأىأل -ز
(ا بأأأ  أل  مأأأرة نسأأأما عأأأن لعنأأأة 11-11:16ب لكسأأأد لنبأأأى مثأأأ  ملسأأأى لمأأأن لسأأأ  يسأأأرا ي  )سأأأث

 12:6+ رل  6-8:2( فسكسد المسيح لصميبه ههر فأيهم المحبأة لال  عأة ) فأى 21:21الصميب )
 (ا 11:11+ يل 

سنأأه سأأفر الحأأب ينفأأرد عأأن بأأ قى اسسأأف ر فأأى بعأأض المصأأ مح ف مثأأ  ت حممأأ  الأأرب يلهأأ  ت  -ح
 1:8ا لمث  سحب الرب يله  من ل  قمب  11:1

سلرار الشريعة ل ن الزم ذ سن الكي  اسل  الىش يسسممه  سل  مرة م ف كميعه فى البريةا لل ن  - 
ملسى يريد أن يسولد من فهمهم لملص ي  قب  دخل  اسرض الكديدة فال يسشبهلا بو مهأ  فأى عبأ داسهم 

عمى ألالد  لمحبة ملسى لشعبه  ى صلرة بسأي ة مأن محبأة اللثنيةا  ل أب حنلن يريد أن ي م ن 
 ا  لهما

 الىش يس من خبر ملسها  11ل سب السفر  ل بال ش  ملسى النبى م  عدا اىصح ح  -1
 -س مية  ىا السفر نكد: -1

 (16:12ل  مم  يكمس عمى لرسيه يلسب نسخة من  ىا السفر ليحفهه  ليعم  به  )  - أ
 (2:22ن1صه عمى نصب من الحك رة يللن أم م أعينهم )عمى الشعب أن يلسب نصل  - ب
سأأمم ملسأأأى لملهنأأة لالشأأأيلر  أأأىا السأأفر لأمأأأر م بعراألسأأأه عمأأى مسأأأ ما الشأأأعب فأأى عيأأأد المهأأأ    - ج

1:11-11 
 (1:6+  11:8ن18يقسبس السيد المسيح ردلد  عمى يبميس يلم السكربة من  ىا السفر ) -د

 لمخرلجا لسب ملسى  ىا السفر فى ألاخر السنة اسربعين -1
 سفر التثنية وسط األسفار الخمسة : -6

لعد يقسنى ا  لنفسه شعب ذ فى سفر السللين لقد رأش  رلرة ينفصأ له عأن لأ  أثأ ر الخ يأة لالعبلديأة فأى 
سفر الخرلجا لل ن البد له من شأريعة يسأير عميهأ  ليعأري  ريأ  العألن السأم لش ل أل دم الفأداأل الثمأين 

ىا الشأأعب أن يسأأدرب ليأأسعمم مأأن ا  ل أىا مأأ  أعمنأأه سأأفر العأأددا لاآلن لىلأ  فأأى سأأفر الالليأأينا لعمأأى  أ
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لنحن عمى أبلاب لنع ن السى ُحرم منه  الشعب بسأبب عأدم   عسأه نكأد ملسأى يأدعل م لم  عأة ليأدخملا 
 لممكدا

 ينعسم السفر يلى ثالث عه ف لنشيد لبرلة لخس م  -:تقسيم السفر -2
 26-1العهة الث نية                    1-1العهة اسللى          
 12-11النشيد                 12-21العهة الث لثة          
 11الخس م             11برلة ملسى لمشعب           

  ن   أفل ر ر يسية فى  ىا السفر لسسلرر س ميسه  حسى ال ينس    الشعب -6
الخ يأة  ن فيأىلر دا مأ  أنى مصرال يكب أن ينسى يسرا ي  أنه ل ن عبداذ ف -:العبودية والفداء - أ

 ا ى السبب
فهل خمصهم بىرا  شديدة فعميهم أن يحبأل  ) للأل أحبألا تلهأة أخأرش يسأسعبدلا لهأ (  -:محبة اهلل  - ب

 للل أ  علا سللن لهم البرلةا
 الرب أع   م أر  ذ كيدة سفيض لبن ذ لعسالذ  -: النصيب الصالح -ج
 أن يللنلا نلراذ لمع لم م أخص من كميا الشعلب ليكب  -شعب الرب: -د
 فى المل ن الىش يخس ر  الرب ) أصبح ألرشميم بعد ىل ( -مذبح الرب: -و

يسسم  ىا السفر بلمم ف معينة مث  ت يسما / سعمأم / يحسأرز / يعمأ  للأيس المعصألد ب لسأما  أل السأما  -1
دعأألة لم  عأأة  فعأأ  بأأ  أن يسأأما اىنسأأ ن ليعمأأ ا ت  أألبى لمأأن لأأُه أىنأأ ن لمسأأماااات ف لأأدعلة لمسأأما  أأى

 أي  ذ ف لسم   ليس لممعرفة فع  ب  حسى ننفى م  نسما لن ب  أنفسن  عمى حسب م  نسماا 
لأأ ن ملسأأى يأأىلر م بخ  يأأ  م فأأى البريأأة لمحبأأة ا  لهأأم لعن يسأأه لالسلأأرار حسأأى ال ينسأألا  -12

  حبأأأ ذ أعمأأأ   ا ا فأأأنحن نأأأىلر خ  ي نأأأ  حسأأأى ال ننأأأسفد لنسلبأأأر لنأأأىلر محبأأأة ا  فسمسهأأأب قملبنأأأ
 نحل اااا

نعمأة مك نيأة ال يسأسحعلنه  بسأبب خ  يأ  م فهأم  ى   ن يمسال  اسرض لحب ا  لهم لع  ي    -11
يهمألا فأى اسرض لال ُيحرمألا منهأ ن أال ل أل ال  عأة ل أى   حسأىشعب عنيدا لللن  نأ   شأر  

 ( ا1:  1)را سشبه ت من يغمبااا لن أمحل يسمه من سفر الحي ةت
 ير غ لب ذ  ل يشل  بن نلن الىش ألم  المسيرة لدخ  ب لشعب يلى أرض الميع دل سب اىصح ح اسخ  -12
 -ملسى ُيعدم فى سفر السثنية م  ُيملن سسميسه سفسير الس ريد ب ريعة رلحية فمثالذ:  -11

سنة سل  ن فى البرية لللن  ىا لم يلن صدفة ب  ععلبأة مأن ا   12 م ق لا  - أ
 بسبب عصي نهم

ين لمه  ب  لأحىيسهم أي  ذ لربم   أم لأم يالحهألا  أىا لللأن ملسأى  نأ  ثي بهم لم سبمى  ى  السن  - ب
 يشير لهى  المعكزة ل ى دلي  عن ية ا  بشعبه

خسي ر م لشعب لُها  -ج  خرلكهم من مصر لنك سهم يشيران لعلة ا  لات
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 يىاذ فسفسير الس ريد ب ريعة رلحية سيادش يلى أن نفهم أن ا   ل   ب  الل 
مرة سعريب ذا ف لمسيح فأى حألار  مأا الُمكأردب رد عميأه بويأ ف مأن  61الكديد من  ىا السفر يقسبس العهد   -11

قسبس منه حينم  لخص الن ملسا   ىا السفر لات
ُيملن العل  أن السفر  ل مع  دة بين ا  لالشعب ين السزملا بلص ي   ُيب رلهم لالعلسا لا  يلد أن  -11

ليكدلا برل فا لعالمة حب ا  لهم برل سه لعالمة محبسهم يسب د  الحب ما شعبه ين أحبل  سيفرحلن 
ا لللن تدم يخس ر عدم ال  عة فم ف ما تدم أراد  ا     عسهما ل ىا نفس م  
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
يَّيِة ِفيي اْلَعَرَبي1" -(:1آية ) ، ِفيي اْلَبرِّ َُُباَليَة هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َكلََّم ِبِه ُموَسى َجِميَع ِإْسرَاِئيَل، ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ ِة، 

 "ُسوَف، َبْيَن َفارَاَن َوُتوَفَل َواَلَباَن َوَحَضْيُروَت َوِذي َذَهٍب. 
لردف  ى  العب رة مراف عديدة لإلش رة يلى الك نب الشرقى من نهر اسردن للردف عأدة مأراف  =فى عبر األردن 

 لإلش رة يلى الك نب الغربى لالمعصلد  ن  ال فة الشرقية 
= المنحدر الىش يكرش فيه نهر اسردن ليعصد به المن عأة الشأرقية الممسأدة مأن البحأر اسحمأر يلأى شأم    العربة

= لأأ نلا مأألاكهين لمبحأأر اسحمأأر لب لأأىاف لخمأأيح الععبأأةا لالحأأه سحديأأد الملأأ ن بدقأأة  سييوف ُبالييةالبحأأر الميأأفا 
 عميهما  ا  عينل نف يش رة ى سم م ا  بشعبه لفى ل  مل ن 

 دلم كنلب اسردن سك   كب  سين ألا  ى غ لب ذ صحراأل السيهاأ= برية عمى حدلد  فاران
 

َُاَدَش َبْرِنيَع. َأَحَد َعَشَر َيْوًما ِمنْ 2" -(:2آية )  "ُحوِريَب َعَلى َطِريِق َجَبِل ِسِعيَر ِإَلى 
= قأ د  برنيأا ل نأف الملأ ن الأىش أرسأملا منأه الكلاسأيس لفيأه  عشر يومًا من حوريب... إلى ُادش برنييع أحد

ن  ليمة يلم ذ ق عن   فى سني 11يلم ذ ربم  لمسلبيد فم  نع عه فى  11سنة لىلر المدة  12ُحلم عميهم ب لسل  ن 
= حيأث ههأر ا  لملسأى  حورييببسبب العصي نا لنحن لم مرة ندلر لنركا لمألراأل لنخسأر لثيأراذ بسأبب ىلأ ا 

 (1:1) خر ألالذ 
 

ِل ِمَن الشَّْهِر، َكلََّم ُموَسى َبِني ِإْسرَاِئيلَ 3" -(:3آية )  َفِفي السََّنِة اأَلْرَبِعيَن، ِفي الشَّْهِر اْلَحاِدي َعَشَر ِفي اأَلوَّ
 "َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصاُه الرَّبُّ ِإَلْيِهْم.

الحه أنهم اآلن عمى لش  الدخل  فى مع ر  حربية ما شعلب قليةا لللن ملسى نكأد  ال يلممهأم عأن معأ ر  
 حربية لخ   ب  عن ُحب ا  ل  عة لص ي  ا فهىا  ل م  يكعمهم ينسصرلن لل أن ا  فى لس هم ين سعدسلا ا

 
ْعَد َما َضَرَب ِسيُحوَن َمِلَك اأَلُموِريِّيَن السَّاِكَن ِفي َحْشُبوَن، َوُعوَج َمِلَك َباَشاَن السَّاِكَن ِفي بَ 4" -(:4آية )

 "َعْشتَاُروَث ِفي ِإْذَرِعي.
ىرعأأى  أأى ع صأأمة  ىلأأر ينسصأأ راسهم عمأأى سأأيحلن لعأألج  أأل لسشأأكيعهم قبأأ  دخأأل  معأأ ر  مأأا شأأعب لنعأأ نا لات

 الىش يعبدلنها  ل يله العمر وعشتاروتب ش ن 
 

َُاِئاًل:5 " -(:5آية ) ، ِفي َأْرِض ُموآَب، اْبَتَدَأ ُموَسى َيْشَرُح هِذِه الشَِّريَعَة   "ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ
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= شأأريعة ب لعبريأأة سسأأمى سأألراة لقأأد ُيسأأمى سأأفر السثنيأأة  الشييريعة= يىاذ  أأل ال يلأأرر بأأ  يفسأأر ليشأأرحا  يشييرح
 لسلراة لقد ُيسمى العهد العديم لمه ب لسلراة من ب ب ي ال  الكزأل عمى الل اب لسلراة لقد ُسسمى أسف ر ملسى ب 

 
ُُُعوٌد ِفي هَذا اْلَجَبِل،»6" -(:6آية ) َُاِئاًل: َكَفاُكْم     "اَلرَّبُّ ِإلُهَنا َكلََّمَنا ِفي ُحوِريَب 

رألا  نأأأ   ق أأأى الشأأأعب فأأأى حلريأأأب حأأألالى سأأأنةا للأأأ ن الشأأأعب خأأأال   أأأى  المأأأدة فأأأى سأأأدريب رلحأأأى عهأأأيم ل 
=  أىا  أل يشأسي   ا  الأىش  كفياكم ُعيود فيى هيذا الجبيليعالن ف رلحية لسسمملا الشريعةا ثم نكد ا  يعأل  لهأم 

يمس  بويدين  لُيدخمن  مكد  فهل ال يلسفى بلكلدن  عمى اسرض حسى لل لن  فى كب  حلريبا لحسى لل سمح ا  
ال ي  لمسى ُيخركن  منه ب   ل يصحبن  ليعلدن  ل ل الىش سنة فهل الىش يعمم مسى ي عن  فى  12بفسرة  ي  

 ُيخ   لُيدبر ل ل الىش يدعل حسى نص  يلى لنع ن السم ليةا
 

ُلوا َواْرَتِحُلوا َواْدُخُلوا َجَبَل اأَلُموِريِّيَن َوُكلَّ َما َيِليِه ِمَن اْلَعَرَبِة َواْلَجَبِل َوالسَّيْهِل َوا7" -(:7آية ) َوَسياِحِل ْلَجُنيوِب َتَحوَّ
 "اْلَبْحِر، َأْرَض اْلَكْنَعاِنيِّ َوُلْبَناَن ِإَلى النَّْهِر اْلَكِبيِر، َنْهِر اْلُفرَاِت.

= سن قب  أأ   األمييوريين وجبييل نأأ  يحأأدد لهأأم ا  حأأدلد بالد أأم الملعأألد بهأأ  ل أأى  لأأم سسحعأأ  سأألش أيأأ م سأأميم نا 
 فمس ين بلكه ع من فنس  لنع ن سلن  ى  البالدا = يعصد به  أرض الكنعانىاسملريين ل نف سحس  المن عةا 

 
َُْسَم الرَّبُّ آلَباِئُكْم ِإْبرَاهِ 8" -(:8آية ) َُْد َجَعْلُت َأَماَمُكُم اأَلْرَض. اْدُخُلوا َوَتَملَُّكوا اأَلْرَض الَِّتي َأ ْسَحاَق ُاْنُظْر.  يَم َواِس

 "َبْعِدِهْم.َوَيْعُقوَب َأْن ُيْعِطَيَها َلُهْم َوِلَنْسِلِهْم ِمْن 

= يلممهم ا  بصيغة المفرد بإعسب ر م شعب ذ فلونه يعل  أنهأر يأ  شأعبى ل أل سأم  م مأن قبأ  يسأرا ي  يبنأى  أنظر
 البلر ف   يلد أن يرش اللحدة فى شعبه

 
ُِْدُر َوْحِدي َأْن َأْحِمَلُكمْ »9 "-(:11-9) األيات َُاِئاًل: اَل َأ َُْد َكثََّرُكْم. َوُهَوَذا 11. َوَكلَّْمُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوُِْت  اَلرَّبُّ ِإلُهُكْم 

 "َأْنُتُم اْلَيْوَم َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرِة. 
 ل ن يثرلن حمل ملسى  ل ص حب  ى  المشلرةا

 
 "َما َكلََّمُكْم.الرَّبُّ ِإلُه آَباِئُكْم َيِزيُد َعَلْيُكْم ِمْثَلُكْم أَْلَف َمرٍَّة، َوُيَباِرُكُكْم كَ 11" -(:11آية )

 ملسى  ن  ي مب البرلة لشعبها 
 

َهاُتوا ِمْن َأْسَباِطُكْم ِرَجااًل ُحَكَماَء 13َكْيَف َأْحِمُل َوْحِدي ِثْقَلُكْم َوِحْمَلُكْم َوُخُصوَمَتُكْم؟ 12 "-(:13-12) األيات
 "َوُعَقاَلَء َوَمْعُروِفيَن، َفَأْجَعُلُهْم ُرُؤوَسُكْم.

 داذ لهما= أش مشهل  معروفين
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َفَأَخْذُت ُرُؤوَس َأْسَباِطُكْم 15َفَأَجْبُتُموِني َوُُْلُتْم: َحَسٌن اأَلْمُر الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبِه َأْن ُيْعَمَل. 14  "-(: 16-14)  األيات

اٍت، َوُرَؤَساَء َخَماِسيَن، َوُرَؤَساَء ِرَجااًل ُحَكَماَء َوَمْعُروِفيَن، َوَجَعْلُتُهْم ُرُؤوًسا َعَلْيُكْم، ُرَؤَساَء ُأُلوٍف، َوُرَؤَساَء ِمئَ 
ُُْضوا ِباْلَحقِّ َبْيَن 16  َعَشَراٍت، َوُعَرَفاَء أَلْسَباِطُكْم. َُاِئاًل: اْسَمُعوا َبْيَن ِإْخَوِتُكْم َوا َُُضاَتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوُِْت  َوَأَمْرُت 

 "اإِلْنَساِن َوَأِخيِه َوَنِزيِلِه.
= المشرفين عمى سنفيى ألامر  عرفاءعدم السفري  بين اليهلدش لالغريب المسسل ن ا = من عدالة الشريعة  ونزيله

 يخسبرلا حلمسهم من قب ا  -:معروفينالراس ألا 
 

ِغيِر َكاْلَكِبيِر َتْسَمُعوَن. اَل َتَهاُبوا َوْجَه ِإْنَسانٍ 17 "-(:18-17) األيات  اَل َتْنُظُروا ِإَلى اْلُوُجوِه ِفي اْلَقَضاِء. ِللصَّ
َوَأَمْرُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوُِْت ِبُكلِّ اأُلُموِر الَِّتي 18أَلنَّ اْلَقَضاَءِ هلِل. َواأَلْمُر الَِّذي َيْعُسُر َعَلْيُكْم ُتَقدُِّموَنُه ِإَليَّ أَلْسَمَعُه. 

 "َتْعَمُلوَنَها.
 أس س الع  أل الع د  خلي ا ا لالعم  عمى نشر العدالة بحسب يرادسها

 
ِل ُثمَّ اْرَتَحْلَنا ِمْن ُحوِرييَب، َوَسيَلْكَنا ُكيلَّ ذِليَك اْلَقْفيِر اْلَعِظييِم اْلَمُخيوِف الَّيِذي رََأْييُتْم ِفيي َطِرييِق َجَبي»19" -(:19آية )

َُاَدَش َبْرِنيَع.  "اأَلُموِريِّيَن، َكَما َأَمَرَنا الرَّبُّ ِإلُهَنا. َوِجْئَنا ِإَلى 
 لية مأأن سأأأين أل لالكأأزأل الكنأألبى مأأن بريأأأة فأأ ران ل أأل مخأألي ىسسأأأ عه = اسكأأزاأل الشأأم القفيير العظيييم المخيييوف

للعلرسه لندرة المي   لمس عب السأفر لاللحأل  لاسعأداأل مأن الشأعلب المكأ لرةا مأن سأ عد م فأى أن يسأمللا  أىا 
 العفر العهيم  ل ا ن ل ن ق دراذ أن ُيلم  معهم للنهم نسلا عم  ا  لشللاا

  
َُْد ِجْئُتْم ِإَلى َجَبِل اأَلُموِريِّيَن الَِّذي َأْعَطاَنا الرَّبُّ ِإلُهَنا. فَ 21 "-(:21-21) األيات َُْد َجَعَل 21ُقْلُت َلُكْم:  ُاْنُظْر. 

 "الرَّبُّ ِإلُهَك اأَلْرَض َأَماَمَك. اْصَعْد َتَملَّْك َكَما َكلََّمَك الرَّبُّ ِإلُه آَباِئَك. اَل َتَخْف َواَل َتْرَتِعْب.
  ن  ل نلا قد لصملا يلى ق د  برنيا ب لعرب من أرض الميع د لدع  م ملسى سن يمسمللاا

 
ُُدَّاَمَنا ِلَيَتَجسَُّسوا َلَنا اأَلْرَض، َوَيُردُّ 22  "-(: 25-22)  األيات ْمُتْم ِإَليَّ َجِميُعُكْم َوُُْلُتْم: َدْعَنا ُنْرِسْل ِرَجااًل  وا َفَتَقدَّ

، َفَأَخْذُت ِمْنُكُم اْثَنْي َعَشَر 23لطَِّريِق الَِّتي َنْصَعُد ِفيَها َواْلُمُدِن الَِّتي َنْأِتي ِإَلْيَها. ِإَلْيَنا َخَبرًا َعِن ا َفَحُسَن اْلَكاَلُم َلَديَّ
َوَأَخُذوا 25وَل َوَتَجسَُّسوُه، َفاْنَصَرُفوا َوَصِعُدوا ِإَلى اْلَجَبِل َوَأَتْوا ِإَلى َواِدي َأْشكُ 24َرُجاًل. َرُجاًل َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط. 

 "الَِّتي َأْعَطاَنا الرَّبُّ ِإلُهَنا. ِفي َأْيِديِهْم ِمْن َأْثَماِر اأَلْرِض َوَنَزُلوا ِبِه ِإَلْيَنا، َوَردُّوا َلَنا َخَبرًا َوَُاُلوا: َجيَِّدٌة ِهَي اأَلْرُض 
م نفهأأم لمأأ ىا أرسأأ  ملسأأى الكلاسأأيس يلأأى  نأأ  نكأأد ملسأأى يشأأرح مأأ  لرد فأأى سأأفر العأأددا فأأنحن فأأى سأأفر العأأدد لأأ

أرض الميع د بعد أن لعد  ا  بأون ينصأر م ف لسكسأس  نأ  مثأ  مأن ي أىأل شأمعة فأى نألر الشأمسا لللأن نفهأم 
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 ن  أن ملسى لاف  بديملقرا ية عمى  مب الشعبا ل ن  ملسى ينبههم عمى  عفهم حسى ال يععلا فى  أىا الفأد 
 ح بة م  معنى يرس   كلاسيساث نيةا فبعد أن يعلد م ا  فى س

 
َُْوَل الرَّبِّ ِإلِهُكْم،»26 " -(:26آية )  "لِكنَُّكْم َلْم َتَشاُءوا َأْن َتْصَعُدوا، َوَعَصْيُتْم 

 انهر لم سحمملا من خس رة بسبب عدم   عسهما يىاذ  ى دعلة لم  عةا
 

َُْد َأْخَرَجَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر َوَتَمْرَمْرُتْم ِفي ِخَياِمُكْم َوُُْلُتُم: 27  "-(: 31-27)  األيات الرَّبُّ ِبَسَبِب ُبْغَضِتِه َلَنا، 
َُاِئِليَن: َشْعٌب َأْعَظُم 28ِلَيْدَفَعَنا ِإَلى َأْيِدي اأَلُموِريِّيَن ِلَكْي ُيْهِلَكَنا.  ُُُلوَبَنا  َُْد َأَذاَب ِإْخَوُتَنا  ِإَلى َأْيَن َنْحُن َصاِعُدوَن؟ 

ْيَنا َبِني َعَناَق ُهَناَك. َوَأْطَوُل ِمنَّا. ُمدُ  َُْد َرَأ َنٌة ِإَلى الَسَماِء، َوَأْيًضا  َفُقْلُت َلُكْم: اَل َتْرَهُبوا َواَل 29ٌن َعِظيَمٌة ُمَحصَّ
 "ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِنُكمْ الرَّبُّ ِإلُهُكُم السَّاِئُر َأَماَمُكْم ُهَو ُيَحاِرُب َعْنُكْم َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل َمَعُكْم ِفي 31َتَخاُفوا ِمْنُهُم. 

=    بعد ل  م  صنعه الرب لهم ُيع    ىال لللن العمب الف سد ال  ؟!الرب بسبب بغضته لنا. = سىمرسم تمرمرتم
 يعسري بمحبة ا  لبون ل  اسملر سعم  مع ذ لمخيرا 

 
يَِّة، َحْيُث رََأْيَت َكْيَف َحَمَلَك ا31 " -(:32-31) األيات لرَّبُّ ِإلُهَك َكَما َيْحِمُل اإِلْنَساُن اْبَنُه ِفي ُكلِّ َوِفي اْلَبرِّ

 "َولِكْن ِفي هَذا اأَلْمِر َلْسُتْم َواِثِقيَن ِبالرَّبِّ ِإلِهُكمُ 32الطَِّريِق الَِّتي َسَلْكُتُموَها َحتَّى ِجْئُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن. 
شسلى أنه يحممهم )عد أن ا  يحممهم كميعأ ذا لسعبيأر أن ا  يحممهأم لمأ  ( لاآلن أدر  12:11لعد سب  ملسى لات

 سحم  اسم ر يعه  سعبير خ ص بسفر السثنية لدعلة لمحبا 
 

الَِّتييي السَّياِئِر َأَمياَمُكْم ِفييي الطَِّرييِق، ِلَيْليَتِمَس َلُكيْم َمَكاًنييا ِلُنيُزوِلُكْم، ِفيي َنياٍر َلييْياًل ِلُييِرَيُكُم الطَِّرييَق 33 " -(:33آيية )
 "ُروَن ِفيَها، َوِفي َسَحاٍب َنَهارًا.َتِسي

  ى  اآلية سس لش ان  ىا ب سعد للم مل ن ذ فهل ال ري ا
 

َُاِئاًل: 34" -(: 36-34)  األيات َُْسَم  َلْن َيَرى ِإْنَساٌن ِمْن هُؤاَلِء النَّاِس، 35َوَسِمَع الرَّبُّ َصْوَت َكاَلِمُكْم َفَسِخَط َوَأ
يرِ  َُْسْمُت َأْن ُأْعِطَيَها آلَباِئُكْم، ِمْن هَذا اْلِجيِل الشِّرِّ َما َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنََّة. ُهَو َيَراَها، 36، اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة الَِّتي َأ

َُِد اتََّبَع الرَّبَّ َتَماًما.  "َوَلُه ُأْعِطي اأَلْرَض الَِّتي َوِطَئَها، َوِلَبِنيِه، أَلنَُّه 
 (16  اآلن  ل الع  د المنسهر )تية ن  يىلر ل لب لال يىلر يشل  فيشل 

 
َُاِئاًل: َوَأْنَت َأْيًضا اَل َتْدُخُل ِإَلى ُهَناَك.37 " -(:37آية )   "َوَعَليَّ َأْيًضا َغِضَب الرَّبُّ ِبَسَبِبُكْم 

سأنة لملسأى يأىلر  أىا  نأ  اآلن ف لحأ دثسين أديأ  لحرمأ ن  12ل ن بين حأ دث الكلاسأيس لح دثأة حرمأ ن ملسأى 
 سى من دخل  أرض الميع داالشعب لمل 
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ُُِف َأَماَمَك ُهَو َيْدُخُل ِإَلى ُهَناَك. َشدِّْدُه أَلنَُّه ُهَو َيْقِسُمَها إِلْسرَاِئيَل.38 " -(:38آية )  "َيُشوُع ْبُن ُنوَن اْلَوا
رشأ داس  لعأزز مرلأز  22:22ن21= بل ا يدي  عميأه ليحأ  عميأه رلح الأرب ) عأد  شدده ( لزلد  بنصأ  ح  لات
  الشعبا أم م
 

ُُْلُتْم َيُكوُنوَن َغِنيَمًة، َوَبُنوُكُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا اْلَيْوَم اْلَخْيَر َوا39 "-(:41-39) األيات لشَّرَّ َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم الَِّذيَن 
يَِّة َعَلى َطِريِق َبْحِر َوَأمَّا َأْنتُ 41َفُهْم َيْدُخُلوَن ِإَلى ُهَناَك، َوَلُهْم ُأْعِطيَها َوُهْم َيْمِلُكوَنَها.  ُلوا َواْرَتِحُلوا ِإَلى اْلَبرِّ ْم َفَتَحوَّ

 "ُسوَف.
 اآلب أل الىين خ فلا عمى ألالد م لم يدخملا أرض الميع د لاسلالد دخملا 

 
. َنْحُن َنْصَعُد َوُنحَ »41 "-(:43-41) األيات َُْد َأْخَطْأَنا ِإَلى الرَّبِّ اِرُب َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَرَنا الرَّبُّ َفَأَجْبُتْم َوُُْلُتْم ِلي: 

ُعْوَد ِإَلى اْلَجَبِل.  ُُْل َلُهْم: اَل َتْصَعُدوا َواَل 42ِإلُهَنا. َوَتَنطَّْقُتْم ُكلُّ َواِحٍد ِبُعدَِّة َحْرِبِه، َواْسَتْخَفْفُتُم الصُّ َفَقاَل الرَّبُّ ِلي: 
َُْوَل الرَّبِّ 43َتْنَكِسُروا َأَماَم َأْعَداِئُكْم.  ُتَحاِرُبوا، أَلنِّي َلْسُت ِفي َوَسِطُكْم ِلَئالَّ  َفَكلَّْمُتُكْم َوَلْم َتْسَمُعوا َبْل َعَصْيُتْم 

 "َوَطَغْيُتْم، َوَصِعْدُتْم ِإَلى اْلَجَبِل. 

 = سكبرسم بلق حة لسحديسم ألامر ا  طغيتم
 

ي ذِلَك اْلَجَبِل ِلِلَقاِئُكْم َوَطَرُدوُكْم َكَما َيْفَعُل النَّْحُل، َفَخَرَج اأَلُموِريُّوَن السَّاِكُنوَن فِ 44  "-(:45-44) األيات
، َوَلْم َيْسَمِع الرَّبُّ ِلَصْوِتُكْم َواَل َأْصَغى ِإَلْيُكْم. 45َوَكَسُروُكْم ِفي ِسِعيَر ِإَلى ُحْرَمَة.   "َفَرَجْعُتْم َوَبَكْيُتْم َأَماَم الرَّبِّ

= قأأأ رن مأأأا  األمورييييون( 12:12ر حعيعيأأأةا  أأأم لأأأ نلا مثأأأ  عيسأأأل )عأأأب =  أأأل نأأأدم لللنهأأأ  سلبأأأة غيأأأ بكييييتم
( ف لعم لعة لاللنع نيلن أسم  م  ن  أملريلن ف سملريلن ُي َم  أسمهم عمى لأ  الشأعلب فهأم اسعهأم 11:11)عد

 فى المن عةا
 

َُعَ 46 " -(:46آية ) َُاَدَش َأيَّاًما َكِثيَرًة َكاأَليَّاِم الَِّتي   "ْدُتْم ِفيَها.َوََُعْدُتْم ِفي 
 11= قي  أن الشعب ل ن قد سمرلز فى ق د  لل ن يى ب ليكىأل يليه  لقي  أنهأم ق ألا فأى قأ د   أيامًا كثيرة

كاألييام سنة ع دلا بعد   لإلرسح   فى البرية لمدة  ليمة حسى فنى ل  الكي  من الرك   الىين خركلا من مصأر 
 )قعدسم أد م  قعدسم( ا= ب لعربية قعدسم م  قعدسم  التى ُعدتم فيها

حين  مب منهم ا  أن يصعدلا يمسنعلان لحين  مب منهم عدم الصعلد صعدلاا المشلمة أنهم  -:ملحوظة
ايريدلن سنفيى يرادسهم الخ صة لىل  يعممن  السيد المسيح أن نصمى لسلن مشي س 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 
، َوُدْرَنا ِبَجَبلِ »1 " -(:1آية ) يَِّة َعَلى َطِريِق َبْحِر ُسوَف َكَما َكلََّمِني الرَّبُّ ْلَنا َواْرَتَحْلَنا ِإَلى اْلَبرِّ  ِسِعيَر َأيَّاًما ُثمَّ َتَحوَّ
 تَكِثيَرًة.

ييمأ نهم لسمأرد من لسأدريب رلحأى  ل نف مدة السل  ن عع ب لمكي  الشرير من الشعب حسى يملسلا فى البرية لعأدم
لمكي  الكديد ليسعمم اىيم ن لال  عأة لللأن لأنالحه عأدم سأىمر ملسأى لل لأب ليشأل  الأىين لأم يأدخملا بأ لرغم مأن 
أنهأم لأم ُيخ  ألا مثأ  بأ قى الشأعب للأ نلا ُمسأسعدين لمأدخل ن للأن لأ ن عأزاا م أن ا  فأى لسأ هم لالسأح بة  أى 

راحة م  بعد   راحةا لحسى سللن لن  راحأة فأى لنعأ ن ينبغأى أن سلألن لنأ   نأ  فأى  السى سعلد م ل ىا فى حد ىاسه
 أرض السعب راحة فى الرب ليللن لن  خ ل  لمشي سها

 
َُاِئاًل: 2 "-(:3-2) األيات ُلوا َنْحَو الشَِّماِل.3ُثمَّ َكلََّمِني الرَّبُّ   تَكَفاُكْم َدَورَاٌن ِبهَذا اْلَجَبِل. َتَحوَّ

هى ا  من سوديبهم ههر يشسي قه مرة أخرش لدخللهم سرض الميع د لا  يشس   لدخللن  لمسم أل حسى لل بعد أن ينس
 كفاكم دورانأدبن   ن ا للىل  يلرر 

 
وَن ِبُتْخِم ِإْخَوِتُكْم َبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيرَ 4  "-(:5-4) األيات َُاِئاًل: َأْنُتْم َمارُّ ، َفَيَخاُفوَن َوَأْوِص الشَّْعَب 

َُْد َأْعَطْيُت 5ِمْنُكْم َفاْحَتِرُزوا ِجدًّا.  ََُدٍم، أَلنِّي ِلِعيُسو  اَل َتْهِجُموا َعَلْيِهْم، أَلنِّي اَل ُأْعِطيُكْم ِمْن َأْرِضِهْم َواَل َوْطَأَة 
 "َجَبَل ِسِعيَر ِميرَاثًا.

رلا  ىا فال يعسدلا عمأيهم بأ لرغم مأن ان ا  دع  الرب بنى عيسل يخلسهم فعيسل اخل يععلب للىل  عميهم ان يىل
= معن    أن يىلرلا أن  ى  الر بة لالخلي  م  من ا  لليس  إحترزواللممة  ا سيع يهم ر بة فى عيلن الكميا

 ا (1:2لعلسهم الىاسية ل م ليسلا أحراراذ أن يعسدلا عمى من يش أللا )ي  
ِة ِلَتْشَرُبوا. َطَعاًما َتْشَتُروَن ِمْنُهْم بِ 6" -(:6آية ) ِة ِلتَْأُكُلوا، َوَماًء َأْيًضا َتْبتَاُعوَن ِمْنُهْم ِباْلِفضَّ  "اْلِفضَّ

 ل ن شعب أدلم ألثر لرم ذ من مملهم الىش رفض مرلر ما 
 

َُْد َباَرَكَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيِدَك، َعاِرًفا َمِسيَرَك ِفي هَذا الْ 7 "-(:8-7) األيات َقْفِر اْلَعِظيِم. َاآلَن أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك 
َفَعَبْرَنا َعْن ِإْخَوِتَنا َبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر َعَلى 8َأْرَبُعوَن َسَنًة ِللرَّبِّ ِإلِهَك َمَعَك، َلْم َيْنُقْص َعْنَك َشْيٌء. 

ْلنَ  يَِّة ُموآَب.َطِريِق اْلَعَرَبِة، َعَلى َأْيَلَة، َوَعَلى ِعْصُيوَن َجاِبَر، ُثمَّ َتَحوَّ  "ا َوَمَرْرَنا ِفي َطِريِق َبرِّ
للثيأرين  ا = لأ ن الشأعب قأد لرث ثأرلة  مأن أب  أه غيأر مأ  أخأىل  مأن المصأريين للأ ن لهأم ملاشأى لثيأرة باركك

دلم أفمأ  دام لهأم المأ   فميشأسرلا مأن  ا سعمملا صأن ع ف فأى مصأر ممأ  أدش ب لسوليأد لمسكأ رة مأا شأعلب المن عأة
 سين أل عمى خميح الععبة فى =  ى ييالف إيلة ملالهمايحسي ك سهم من ا
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: اَل ُتَعاِد ُموآَب َواَل تُِثْر َعَلْيِهْم َحْرًبا، أَلنِّي اَل ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِضِهْم ِميرَاثًا، ألَ »9" -(:9آية ) نِّي ِلَبِني َفَقاَل ِلي الرَّبُّ

َُْد َأْعَطْيُت   ِميرَاثًا.« َعارَ »ُلوٍط 
 ل أي  ذ لُه قرابة ما يععلب لللأن لا أح أن ا  يحأدد لهأم مأن ي أربلن لمأن ال يكأب أن سمسأد ملتب يبن لل  

 يليهم أيديهما للم يلن فى قصد ا  أن ُيع ى لهم أرض ملتبا
 

ُِيِّيَن. 11 "-(:23-11) األيات َُْباًل. َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَنا ُهْم َأْيًضا ُيْحَسُبوَن 11اإِليِميُّوَن َسَكُنوا ِفيَها 
ُِيِّيَن، لِكنَّ اْلُموآِبيِّيَن َيْدُعوَنُهْم ِإيِميِّيَن.  َُْباًل اْلُحوِريُّوَن، َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو 12َرَفاِئيِّيَن َكاْلَعَنا َوِفي ِسِعيَر َسَكَن 

ُُدَّاِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم، َكَما َفَعَل إِ  . َوَأَباُدوُهْم ِمْن  ُُوُموا 13ْسرَاِئيُل ِبَأْرِض ِميرَاِثِهِم الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّ َاآلَن 
َُاَدَش َبْرِنيَع َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد، َكاَنْت 14َواْعُبُروا َواِدَي زَاَرَد. َفَعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد.  َواأَليَّاُم الَِّتي ِسْرَنا ِفيَها ِمْن 

َُْسَم الرَّبُّ َلُهْم. َثَماِنَي َوَثالَ  َوَيُد الرَّبِّ 15ِثيَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلَحْرِب ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّة، َكَما َأ
 َأْيًضا َكاَنْت َعَلْيِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّة َحتَّى َفُنوا.

َُاِئاًل: 17اِل اْلَحْرِب ِباْلَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّْعِب، َفِعْنَدَما َفِنَي َجِميُع ِرجَ »16 َأْنَت َمارٌّ اْلَيْوَم ِبُتْخِم 18َكلََّمِني الرَّبُّ 
َُُرْبَت ِإَلى ُتَجاِه َبِني َعمُّوَن، اَل ُتَعاِدِهْم َواَل َتْهِجُموا َعَلْيِهْم، أَلنِّي اَل ُأْعِطيَك ِمْن أَ 19ُموآَب، ِبَعاَر.  ْرِض َبِني َفَمَتى 

َُْد َأْعَطْيُتَها ِميرَاثًا.  َُْباًل، 21َعمُّوَن ِميرَاثًا، أَلنِّي ِلَبِني ُلوٍط  ِهَي َأْيًضا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئيِّيَن. َسَكَن الرََّفاِئيُّوَن ِفيَها 
ُُدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطوِ 21لِكنَّ اْلَعمُّوِنيِّيَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِميِّيَن.  ُِيِّيَن، َأَباَدُهُم الرَّبُّ ِمْن  يٌل َكاْلَعَنا

ُُدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم 22َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.  َكَما َفَعَل ِلَبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر الَِّذيَن َأْتَلَف اْلُحوِريِّيَن ِمْن 
يُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي اْلُقَرى ِإَلى َغزََّة، َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّوَن الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 23َذا اْلَيْوِم. َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِإَلى ه َواْلُعوِّ

 "َكْفُتوَر َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.
لب فى  ى  اسعداد ي رب الرب لملسى للشعبه أمثمة س ريخية عن بعض الشعلب السى ُأخأىف أرا أيه  مأن شأع

دلم لشأأعب العمأألنيين لشأأعب اللفسأألريين ل أأى  الشأأعلب أل أأى  الشأأعلب  أأى شأأعب مأألتب لشأأعب  ا أخأأرش قبمهأأ 
فأأإن ي أأسم ا  بهأأم لأع أأ  م أر أأ ذ عل أأ ذ عأأن شأأعلب أخأأرش شأأريرة فأأ   قأأ در أن يفعأأ  نفأأس  ا ليسأأف شأأعب ا 

م ي أأأرب لهأأم ا  مأأثالذ حيأأأ ذ الشأأىأل لشأأعبهن لىلأأر  أأأى  اسحأأداث حسأأى يشأأكعهم قبأأأ  دخأأللهم سرض الميعأأ دا ثأأ
سأأسيال هم عمأأى أرا أأيهم  ح  أأراذ فأأى أى أأ نهم بعأأد ىلأأ  أال ل أأل ينسصأأ ر م عمأأى سأأيحلن لعأألج مملأأ  اسمأألريين لات
)بأأ قى  أأىا اىصأأح ح لاىصأأح ح الث لأأث( لالحأأه محبأأة ا  لشأأعبه فهأأل يشأأرح لهأأم ليعأأنعهم لأأيس فعأأ  ُيع أأى لهأأم 

 ألامر
  الشأعلب الرفأ  يين لالأزلزيين لاىيميأين لالحألريينا لل نأف شأعلب ذ مزد أرة ( نكأد  أى1:11ن8لب لركل  يلى )سأ  

حأال  الشأعلب اسخأرش ملأ نهم  أي م يبرا يم لقد  ربهم لدر لعلمرا لغ لب ذ ل نف  ى  ال ربة معدمأة ىنأدث ر م لات
 لربم  يخسم لا لىابلا فى اآلخرين 

 ك دلمأللم ىا لم يسمح ا  ىسرا ي  بدخل  ملتب لعملن ل 
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 لل  لاحد أر ه حسى اسشرار -1
 ا   ل الىش يلز  اسرض -2
 شر  االأل لم يص  لدركة نز  اسرض منهم أل يب دسهم -1
  م نس  أبرار ) يبرا يم للل  ( -1

لغ لب ذ فإن الزمزميلن لالزلزيين  م  شىأل لاحد لقد يللن الزلزيين لاىيميلن شعلب ذ مسشعبة مأن الرفأ  يينا ل أى  
 عيفة ب  قليةن ل ىا درس ىسرا ي ااا أنسم سسحسملن أرا ى لنع ن لللن  ىا لخ يأسهم  الشعلب لم سلن شعلب ذ 

 فإىا أخ وسم مثمهم سس ردلن من اسرض
 

ُِيِّيَن. 11 " -(:11آية ) َُْباًل. َشْعٌب َكِبيٌر َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَنا  "اإِليِميُّوَن َسَكُنوا ِفيَها 
 شه دة بون اىيميلن شعب قلش

 
ُِيِّيَن، لِكنَّ اْلُموآِبيِّيَن َيْدُعوَنُهْم ِإيِميِّيَن.11 " -(:11آية )  "ُهْم َأْيًضا ُيْحَسُبوَن َرَفاِئيِّيَن َكاْلَعَنا

=  الموآبيون يدعونهم إيميونلللأن  ُيحسبون رفائيينسلن اىيميلن فى فمس ينا  لل نلا من نس  الرف  يين = 
س ميسهم لقلسهم لم  نعأل  فأى مصأرا أن أبنأ أل الصأعيد  أم مصأريلن للننأ  نعأل  أش يعسبرلنهم شعب ذ ق  م ذ بىاسه 

 عميهم صع يدة لنشير ىصرار م لعزيمسهم لعن د ما
 

ُُدَّاِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنهُ 12 " -(:12آية ) َُْباًل اْلُحوِريُّوَن، َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو َوَأَباُدوُهْم ِمْن  ْم، َوِفي ِسِعيَر َسَكَن 
.  "َكَما َفَعَل ِإْسرَاِئيُل ِبَأْرِض ِميرَاِثِهِم الَِّتي َأْعَطاُهُم الرَّبُّ

= لمأأ  فعمأألا  كمييا فعييل إسييرائيل بييأرض ميييراثهملالحلريأألن لأأ نلا شأأعب ذ عهيمأأ ذ لللأأن بنأأل عيسأأل يحسمأألا أر أأهم 
 بسيحلن لعلج للم  سيفعملن ب لب قى

ُُوُموا َواْعبُ 13  "-(:15-13) األيات َُاَدَش 14ُروا َواِدَي زَاَرَد. َفَعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد. َاآلَن  َواأَليَّاُم الَِّتي ِسْرَنا ِفيَها ِمْن 
، ْرِب ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَّةِ َبْرِنيَع َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي زَاَرَد، َكاَنْت َثَماِنَي َوَثاَلِثيَن َسَنًة، َحتَّى َفِنَي ُكلُّ اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلحَ 

َُْسَم الرَّبُّ َلُهْم.   تَوَيُد الرَّبِّ َأْيًضا َكاَنْت َعَلْيِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّة َحتَّى َفُنوا.15َكَما َأ
 لم يملسلا ب لملف ال بيعى فع  ب  ب رب ف خ صة لم   رب ا  الكلاسيس لداث ن لأبيرام 

 
َُاِئاًل: 17َي َجِميُع ِرَجاِل اْلَحْرِب ِباْلَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّْعِب، َفِعْنَدَما َفنِ »16 "-(:22-16) األيات َكلََّمِني الرَّبُّ 

َُُرْبَت ِإَلى ُتَجاِه َبِني َعمُّوَن، اَل ُتَعاِدِهْم َواَل َتْهِجُموا َعَلْيِهْم، أَلنِّي اَل 19َأْنَت َمارٌّ اْلَيْوَم ِبُتْخِم ُموآَب، ِبَعاَر. 18 َفَمَتى 
َُْد َأْعَطْيُتَها ِميرَاثًا. أُ  ِهَي َأْيًضا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئيِّيَن. 21ْعِطيَك ِمْن َأْرِض َبِني َعمُّوَن ِميرَاثًا، أَلنِّي ِلَبِني ُلوٍط 

َُْباًل، لِكنَّ اْلَعمُّوِنيِّيَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِميِّيَن.  ُِيِّيَن، َأَباَدُهُم َشْعٌب َكِبيٌر 21َسَكَن الرََّفاِئيُّوَن ِفيَها  َوَكِثيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَنا
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ُُدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.  َكَما َفَعَل ِلَبِني ِعيُسو السَّاِكِنيَن ِفي ِسِعيَر الَِّذيَن َأْتَلَف اْلُحوِريِّيَن 22الرَّبُّ ِمْن 
ُُدَّاِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمكَ   "اَنُهْم ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.ِمْن 

 لم  سمى الملتبيين اىيميين  لىا بنى عملن يسملن الزمزميين ل م أي  ذ أقلي أل 
 

يُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي اْلُقَرى ِإَلى َغزََّة، َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّيوَن الَّيِذيَن َخَرُجيوا ِميْن َكْفتُيوَر وَ 23 " -(:23آية )  َسيَكُنواَواْلُعوِّ
 "َمَكاَنُهْم.

المث   الرابا اللفسلريلن ح ربلا العليلن لأخىلا أر أهما لاللفسلريألن مأن نسأ  مصأرايم بأن حأ م بأن نألحا للفسألر 
السأأى سأألنل   ألالذ  أأى غ لبأأ ذ لريأأف أل قبأأرص أل بمأأدة فأأى مصأأر أمأأ  العليأألن فهأأم سأأل ن فمسأأ ين العأأدامى لخأأرج 

 يسمهم بعد ىل  الفمس ينيلن ص ر يلناللفسلر ل  ا عميهم اللفسلريين لأخىلا أرا يهم
 

َُْد َدَفْعُت ِإَلى َيِدَك ِسيُحوَن َمِلَك َحْشُبوَن اأَلُموِريَّ »24 " -(:24آية )  ُُوُموا اْرَتِحُلوا َواْعُبُروا َواِدَي َأْرُنوَن. ُاْنُظْر. 
 "َوَأْرَضُه. اْبَتِدْئ َتَملَّْك َوَأِثْر َعَلْيِه َحْرًبا.

 أثر عليه حرباً ( 18:11فسيحلن ىنبه قد لم  )س   ن  مب منهم أن يمسمللا أرض سيحلنبعد أن شكعهم الرب 
 = َعِمَم الرب بم  سيههر  سيحلن من عداأل لشعب الرب لأنه سيبدأ الحرب 

 
ْحَت ُكلِّ السََّماِء. ِفي هَذا اْلَيْوِم َأْبَتِدُئ َأْجَعُل َخْشَيَتَك َوَخْوَفَك َأَماَم ُوُجوِه الشُُّعوِب تَ 25  "-(:33-25) األيات

 الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َخَبَرَك َيْرَتِعُدوَن َوَيْجَزُعوَن َأَماَمَك.
َُاِئاًل: » 26 َُِديُموَت ِإَلى ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن ِبَكاَلِم َساَلٍم  ِة  يَّ ْرَسْلُت ُرُساًل ِمْن َبرِّ ْرِضَك. َأْسُلُك 27َفَأ ُمرُّ ِفي َأ َأ

ِة ُتْعِطيِني أَلْشَرَب. َأُمرُّ 28َق، اَل َأِميُل َيِميًنا َواَل ِشَمااًل. الطَِّريَق الطَِّري ِة َتِبيُعِني آلُكَل، َوَماًء ِباْلِفضَّ َطَعاًما ِباْلِفضَّ
ِإَلى َأْن َأْعُبَر  َكَما َفَعَل ِبي َبُنو ِعيُسو السَّاِكُنوَن ِفي ِسِعيَر، َواْلُموآِبيُّوَن السَّاِكُنوَن ِفي َعاَر،29ِبِرْجَليَّ َفَقْط. 

لِكْن َلْم َيَشْأ ِسيُحوُن َمِلُك َحْشُبوَن َأْن َيَدَعَنا َنُمرَّ ِبِه، أَلنَّ الرَّبَّ 31اأُلْرُدنَّ ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاَنا الرَّبُّ ِإلُهَنا. 
َُْلَبُه ِلَكْي َيْدَفَعُه ِإَلى َيِدَك َكَما  َُسَّى ُروَحُه، َوَُوَّى  َُِد اْبَتَدْأُت َأْدَفُع 31ِفي هَذا اْلَيْوِم. ِإلَهَك  َوَُاَل الرَّبُّ ِلي: ُاْنُظْر. 

َُْوِمِه ِلْلَحْرِب ِإَلى 32َأَماَمَك ِسيُحوَن َوَأْرَضُه. اْبَتِدْئ َتَملَّْك َحتَّى َتْمَتِلَك َأْرَضُه.  َفَخَرَج ِسيُحوُن ِلِلَقاِئَنا ُهَو َوَجِميُع 
َُْوِمِه.َفَدَفَعُه ا33َياَهَص،   "لرَّبُّ ِإلُهَنا َأَماَمَنا، َفَضَرْبَناُه َوَبِنيِه َوَجِميَع 

لأأ ن ملقفأأه لملقأأي فرعأألنا لا  يهمأأ  اسشأأرار بعأأراراسهم الخ   أأة السأأى يسخأأىلنه  بعأأد أن يرسأأ  عمأأيهم اىنأأىاراف 
 (11فهل سيسبرر مسى حللم )مز

 
ذِلَك اْلَوُِْت، َوَحرَّْمَنا ِمْن ُكلِّ َمِديَنٍة: الرَِّجاَل َوالنَِّساَء َواأَلْطَفاَل. َلْم َوَأَخْذَنا ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي 34  "-(:35-34) األيات

 "لِكنَّ اْلَبَهاِئَم َنَهْبَناَها أَلْنُفِسَنا، َوَغِنيَمَة اْلُمُدِن الَِّتي َأَخْذَنا،35ُنْبِق َشاِرًدا. 
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ش سعيينأأه لغأأرض معأأين ال يكأأب أن يسخ أأ   سن = أش أ ملنأأ  لسحأأريم الشأأخص أل الشأأىأل معنأأ   لقفأأه أ حرمنييا
لكأأه سحأأريم بعأأض أسخ أى  أأىا الغأأرض ُيعسبأأر حرامأأ ذ أل محرمأ ذا لمأأن ألكأأه سحأأريم بعأأض اسشأخ ص قأأسمهم لمأأن 

ا للأأ ن أحي نأأ ذ يأأسم السحأأريم بأأإ ال  النأأ س للقأأي ىبأأ دة الشأأر الأأىش فيهأأ  )سأأدلم( المأأدن سأأدمير   لات أأال  مأأ  فيهأأ 
ىا  مأب ا  سحأريم البهأ  م فأذن  أى  البهأ  م ل نأف ملرسأة لسعأديمه  11-12:8)يأ  الم   لخزينة بيف الأرب  ( لات

لخ  يأ   أى  الشأعلب البشأعة )لمأ  فعأ  فأى  -1ىب  ح لذلث نا لا  سمح ىسرا ي  بإبأ دة لسحأريم  أى  الشأعلب :
إسأرا ي  نفأس الشأىأل حأين للعأد فعأ  ا  ب -1درس ىسرا ي  أن  ى  نس  ح الخ  ي  فيسعدسلا  -2سدلم لعملرة(  

 أخ ولا لسعىر أصالحهما
 

َُرْ 36 " -(:36آية ) َيٌة ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَلى َحاَفِة َواِدي َأْرُنوَن َواْلَمِديَنِة الَِّتي ِفي اْلَواِدي، ِإَلى ِجْلَعاَد، َلْم َتُكْن 
 "َأَماَمَنا.  َُِد اْمَتَنَعْت َعَلْيَنا. اْلَجِميُع َدَفَعُه الرَّبُّ ِإلُهَنا

 =  ى ع ر ل ى مدينة لملتب عمى الحدلد بين ملتب لاسملريينا عروعير
  

بُّ َولِكنَّ َأْرَض َبِني َعمُّوَن َلْم َنْقَرْبَها. ُكلَّ َناِحَيِة َواِدي َيبُّوَق َوُمُدَن اْلَجَبِل َوُكلَّ َما َأْوَصى الرَّ 37 " -(:37آية )
 "ِإلُهَنا.

ا= حسب ألامر يلهن  أن ال سمسد أيدين  يلى أرض بنى عملن ناوكل ما أوصى الرب إله
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
َُْوِمِه » 1  "-(: 8-1)  األيات ْلَنا َوَصِعْدَنا ِفي َطِريِق َباَشاَن، َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك َباَشاَن ِلِلَقاِئَنا ُهَو َوَجِميُع  ُثمَّ َتَحوَّ

َُْد َدَفْعُتُه ِإَلى يَ 2ِلْلَحْرِب ِفي ِإْذَرِعي.  : اَل َتَخْف ِمْنُه، أَلنِّي  َُْوِمِه َوَأْرِضِه، َفَتْفَعُل ِبِه َكَما َفَقاَل ِلي الرَّبُّ ِدَك َوَجِميَع 
ْيِديَنا ُعوَج َأْيًضا َمِلَك 3َفَعْلَت ِبِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن الَِّذي َكاَن َساِكًنا ِفي َحْشُبوَن.  بُّ ِإلُهَنا ِإَلى َأ َفَدَفَع الرَّ

َُْوِمِه، َفَضَرْبَناُه َحتَّى لَ  َُْرَيٌة َلْم َنْأُخْذَها 4ْم َيْبَق َلُه َشاِرٌد. َباَشاَن َوَجِميَع  َوَأَخْذَنا ُكلَّ ُمُدِنِه ِفي ذِلَك اْلَوُِْت. َلْم َتُكْن 
َنًة ِبَأْسَواٍر َشاِمخَ 5ِمْنُهْم. ِستُّوَن َمِديَنًة، ُكلُّ ُكوَرِة َأْرُجوَب َمْمَلَكُة ُعوٍج ِفي َباَشاَن.  ٍة، ُكلُّ هِذِه َكاَنْت ُمُدًنا ُمَحصَّ

ا.  ْحَراِء اْلَكِثيَرِة ِجدًّ َُُرى الصَّ ِميَن ُكلَّ 6َوَأْبَواٍب َوَمَزاِليَج. ِسَوى  ْمَناَها َكَما َفَعْلَنا ِبِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن، ُمَحرِّ َفَحرَّ
ْنُفِسَنا.  لِكنَّ ُكلَّ اْلَبَهاِئِم َوَغِنيَمِة اْلُمُدنِ 7َمِديَنٍة: الرَِّجاَل َوالنَِّساَء َواأَلْطَفاَل.  َوَأَخْذَنا ِفي ذِلَك اْلَوُِْت ِمْن 8َنَهْبَناَها أَل

، ِمْن َواِدي َأْرُنوَن ِإَلى َجَبِل َحْرُموَن.  "َيِد َمِلَكِي اأَلُموِريِّيَن اأَلْرَض الَِّتي ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ
 لم  فعملا بسيحلن  لىا فعملا بعلج لأخىلا أر ه

 
ْيُدونِ 9 " -(:9آية )  "يُّوَن َيْدُعوَن َحْرُموَن ِسْرُيوَن، َواأَلُموِريُّوَن َيْدُعوَنُه َسِنيَر. َوالصَّ

 واألموريونبمعنى المسذلىألا  سريونأش الكب  المعدس أل المحرما لل ن أ   صيدلن يدعلنه  = جبل حرمون
سه ُمغ  ة ب لكميد أل شنير بمعنى كب  النلرا لربم  ُدعى  لىا ىرسف عه الش    الىش يكع  قم يدعونه سنير

لللن سي لن  ى قمة من قمم   ل  الع م ل ى  سعلس أشعة الشمسن للُه يسم تخر  ل سي لن لمعن   المرسفا
ا لمن فل   ىا الكب  يملن لمن هر أن يرش أكزاأل من فمس ين لسلري  من حرملن حرملن أق  فى اىرسف  

 للبن ن ل ىا الكب   ل الحد الشم لى ىسرا ي ا
  

ْذَرِعي َمِديَنَتْي َمْمَلَكِة ُعوٍج ِفي َباَشانَ 11 " -(:11آية )  ". ُكلَّ ُمُدِن السَّْهِل َوُكلَّ ِجْلَعاَد َوُكلَّ َباَشاَن ِإَلى َسْلَخَة َواِس
 يحدش المدن ل م  فى شر  ب ش ن وسلخةع صمة ب ش ن  إذرعى

 
َبِقيَِّة الرََّفاِئيِّيَن. ُهَوَذا َسِريُرُه َسِريٌر ِمْن َحِديٍد. أََلْيَس ُهَو  ِإنَّ ُعوَج َمِلَك َباَشاَن َوْحَدُه َبِقَي ِمنْ 11 " -(:11آية )

 "ِفي َربَِّة َبِني َعمُّوَن؟ ُطوُلُه ِتْسُع َأْذُرٍع، َوَعْرُضُه َأْرَبُع َأْذُرٍع ِبِذرَاِع َرُجل.
  الأأىش ينأ م عميأأه فعأأالذ أل  أأل = قأأد يلألن  أأل سأأرير  هييوذا سييريرهعألج  أأل البأأ قى مأن الكبأأ برة العأأدم أل الرفأأ  يينا 

عرشه الىش ل ن يكمس عميه ليكمس عهم ا  بك نبه أل  ل س بلسه أل معبرسأه السأى س أم رف سأه ل أل سأرير  أخم 
مسأأر( يأأد  عمأأى  أأخ مة  أأىا الممأأ  لربمأأ  أنأأه مصأأنل  مأأن الحديأأد لنأأل  مأأن العهمأأة أل سن  6,1 ×1)حأألالى 

= ربم  أخى  العملنيين فأى يحأدش المعأ ر  أل بعأد  ربة عمون أليس هو فىالخشب لن يحسم  لزن  ىا الكب را 
  زيمة ب ش ن عمى يد يسرا ي  أخى  العملنيين لسحفة عكيبةا
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َفهِذِه اأَلْرُض اْمَتَلْكَناَها ِفي ذِلَك اْلَوُِْت ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَلى َواِدي َأْرُنوَن، َوِنْصَف » 12 "-(:13-12) األيات

َوَبِقيََّة ِجْلَعاَد َوُكلَّ َباَشاَن َمْمَلَكَة ُعوٍج َأْعَطْيُت ِلِنْصِف ِسْبِط 13اَد َوُمُدَنُه َأْعَطْيُت ِللرَُّأوَبْيِنيِّيَن َواْلَجاِديِّيَن. َجَبِل ِجْلعَ 
 "َمَنسَّى. ُكلَّ ُكوَرِة َأْرُجوَب َمَع ُكلِّ َباَشاَن. َوِهَي ُتْدَعى َأْرَض الرََّفاِئيِّيَن. 

 ر ل ما رألبين لك د لمنسى فى اسرضا عن الحب فى  ىا السفر لىل  لم يشمم ملسى يسل
 

َياِئيُر اْبُن َمَنسَّى َأَخَذ ُكلَّ ُكوَرِة َأْرُجوَب ِإَلى ُتْخِم اْلَجُشوِريِّيَن َواْلَمْعِكيِّيَن، َوَدَعاَها َعَلى 14  "-(: 15-14)  األيات
وِث َياِئيرَ »اْسِمِه َباَشاَن   "َوِلَماِكيَر َأْعَطْيُت ِجْلَعاَد.15َذا اْلَيْوِم. ِإَلى ه« َحوُّ

 = أش قرش ل ي   ي  ير حووث يائير= أش حفيد ا  يائير بن منسى
  

َلى16 "-(:17-16) األيات  َوِللرَُّأوَبْيِنيِّيَن َواْلَجاِديِّيَن َأْعَطْيُت ِمْن ِجْلَعاَد ِإَلى َواِدي َأْرُنوَن َوَسَط اْلَواِدي ُتْخًما، َواِس
َواْلَعَرَبَة َواأُلْرُدنَّ ُتْخًما ِمْن ِكنَّاَرَة ِإَلى َبْحِر اْلَعَرَبِة، َبْحِر اْلِمْلِح، َتْحَت ُسُفوِح 17َواِدي َيبُّوَق ُتْخِم َبِني َعمُّوَن. 

 "اْلِفْسَجِة َنْحَو الشَّْرِق.
 = البحر الميف  وبحر العربة=  ى بحيرة كنيس رف أل بحر الكمي  أل بحر  برية  كنارة

 
َُْد َأْعَطاُكْم هِذِه اأَلْرَض ِلَتْمَتِلُكوَها. »18" -(:22-18) األيات َُاِئاًل: الرَّبُّ ِإلُهُكْم  َوَأَمْرُتُكْم ِفي ذِلَك اْلَوُِْت 

َُْد َعَرْفُت َأنَّ َأمَّا ِنَساؤُ 19ُمَتَجرِِّديَن َتْعُبُروَن َأَماَم ِإْخَوِتُكْم َبِني ِإْسرَاِئيَل، ُكلُّ َذِوي َبْأٍس.  ُكْم َوَأْطَفاُلُكْم َوَمَواِشيُكْم، 
َحتَّى ُيِريَح الرَّبُّ ِإْخَوَتُكْم ِمْثَلُكْم َوَيْمَتِلُكوا ُهْم َأْيًضا اأَلْرَض 21َلُكْم َمَواِشَي َكِثيَرًة، َفَتْمُكُث ِفي ُمُدِنُكُم الَِّتي َأْعَطْيُتُكْم، 

. ُثمَّ َتْرِجُعوَن ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى ُمْلِكِه الَِّذي َأْعَطْيُتُكْم. الَِّتي الرَّبُّ ِإلُهُكْم ُيْعِطي َوَأَمْرُت َيُشوَع ِفي 21ِهْم ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ
َُْد َأْبَصَرتَا ُكلَّ َما َفَعَل الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِبَهَذْيِن اْلَمِلَكْيِن. هَكَذا َيفْ  َُاِئاًل: َعْيَناَك  الرَّبُّ ِبَجِميِع اْلَمَماِلِك َعُل ذِلَك اْلَوُِْت 

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

لى اسبد )عب  ( فمم ىا نخ ي 6:11يسل  المسيح  ل  ل امس لاليلم لات
 

َُاِئاًل:  َوَتَضرَّْعُت ِإَلى الرَّبِّ »23 "-(:25-23) األيات َُِد اْبَتَدْأَت ُتِري َعْبَدَك 24ِفي ذِلَك اْلَوُِْت  ، َأْنَت  َيا َسيُِّد الرَّبُّ
َدْعِني َأْعُبْر َوَأَرى 25؟ َعَظَمَتَك َوَيَدَك الشَِّديَدَة. َفِإنَُّه َأيُّ ِإلٍه ِفي السََّماِء َوَعَلى اأَلْرِض َيْعَمُل َكَأْعَماِلَك َوَكَجَبُروِتكَ 

، هَذا اْلَجَبَل اْلَجيَِّد َوُلْبَناَن.اأَلرْ   "َض اْلَجيَِّدَة الَِّتي ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ
لس  ل   ى  الحلادث نكد يشسي   ملسى لمدخل  سرض الميع د لنكد   ن  يصمى صالة را عأة مأا أنهأ  قصأيرة 

 ن ملسأأى بأأون ا  سأأيعم  ل أأى  العبأأ رة سس أأمن ييمأأ أنييت ُييد إبتييدأت تييرى عبييدكففيهأأ  يعسأأراي بحسأأن ف ا  = 
لسم س لسلس  أن يعبر اسردن ل ىا يمعكزاف الثر لشعبه لفى  ى  الصالة أي  ذ سمكيد   سعم له لقدرسه لفيه  
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= لكم لهأ  لخ أرسه ا ليكأب  لبنيانلسأم     الجبيل الجييديعسبر حنين لذرض المعدسة لمديح لهأ  للأىل  سأم    
 السم ليةا أن يللن حنين ل  مسيحى  لىا للنع ن 

 
: َكَفاَك! اَل َتُعْد ُتَكلُِّمِني أَ 26 " -(:26آية ) َُاَل ِلي الرَّبُّ ْيًضا لِكنَّ الرَّبَّ َغِضَب َعَليَّ ِبَسَبِبُكْم َوَلْم َيْسَمْع ِلي، َبْل 

 "ِفي هَذا اأَلْمِر. 
فأض الغصأن اسخ أر سلرار ملسى لح دثة رفأض ا  دخللأه أرض الميعأ د  أل سحأىير لمشأعبن ين لأ ن ا  قأد ر 

= أش لف   صالة فى  ىا المل ل  فعد صدر اسمرا  كفاكأش ملسى فسيفع   ىا ب لغصن الي بس أش الشعبا 
لل ن يكب أن يملف ملسى ممث  الن ملس قب  دخل  لنع ن ليدخ  يشل  ) رمز يسل  المسيح ( ب لشعب لللن 

كمى ما المسيحا لعأد ل نأف خ يأة ملسأى خ يأة ملسى العهيم سيسم سلريمه فى المسسعب  لسيههر عمى كب  الس
بسي ة كداذن فه  سحرمه  ى  الخ يأة مأن دخأل  أرض الميعأ دكل  أىا فيأه يشأ رة سنأه فأى هأ  النأ ملس )لملسأى 

  ل ممث  الن ملس( أش خ ية مهم  صغرف سحرمن  من دخل  السم ألا
 

ْيَك ِإَلى اْلَغْرِب َوالشَِّماِل َواْلَجُنوِب َوالشَّْرِق، َواْنُظْر ِبَعْيَنْيَك، اْصَعْد ِإَلى رَْأِس اْلِفْسَجِة َواْرَفْع َعْينَ 27 " -(:27آية )
 .  لِكْن اَل َتْعُبُر هَذا اأُلْرُدنَّ

لأأ ن  أأىا أقصأأى مأأ  يسأأس يعه ملسأأى ان ينهأأر مأأن بعيأأد سرض الميعأأ د ل أأىا أقصأأى مأأ  يسأأس يعه النأأ ملس أن 
لميعأأ د سن ا  حفأأأه لأأأه عينأأأين قأأأليسينا لرمزيأأأ ذ ف لنأأأ ملس ينهأأر مأأأن بعيأأأد لمسأأأم لي فا للعأأأد رأش ملسأأأى أرض ا

 لاسنبي أل لهم عيلن قلية للن بدلن دم المسيح ال يملن الدخل  لمسم لي فا
 

ْعُه، أَلنَُّه ُهَو َيْعُبُر َأَماَم هَذا الشَّْعِب، َوُهَو َيْقِسُم لَ 28 " -(:28آية ) ُهُم اأَلْرَض َوَأمَّا َيُشوُع َفَأْوِصِه َوَشدِّْدُه َوَشجِّ
 "الَِّتي َترَاَها. 

 الدخل  لمسم أل  ل بيسل  المسيح لرمز   ن  يشل 
 

 "َفَمَكْثَنا ِفي اْلِجَواِء ُمَقاِبَل َبْيِت َفُغوَر.29 " -(:29آية )
= ى اسلدية المسسعة السى خيملا فيه  فى عرب ف ملتب ل ى   الجواءه  ملسى فى  ىا المل ن يلى أن م فا 

ا= حيث ل ن الملتبيلن يعبدلن يلههم فغلر فغور وتجاه بيت لرة لرأس الفسكةا اسلدية مك
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

 
 ل دعلة لم  عةن ل ل الرب  بين العسم اسل  أش سرد س ريد ا  معهم لعممأه معهأمن لالعسأم الثأ نى ل أل مراكعأة 
الشريعةا ففى العسم اسل  يعممهأم ال  عأة لفأى الثأ نى يعممهأم مأ   أى اللصأ ي  اىلهيأة السأى يكأب أن ي يعلنهأ ا 

شأأألرلا ا  لسن يأأأىلرلا يحسأأأ ن سه عمأأأيهما سن النسأأأي ن يأأأدفا اىنسأأأ ن سن لسأأأرد السأأأ ريد معهأأأم يأأأدفعهم ألالذ سن ي
حه فهأأىا ينأأز  الشأألل  السأأى ب  يسأأىمر ليسمأأرد عنأأد أل   أأيعة سع بمأأهن لأمأأ  لأأل سأأىلر اىنسأأ ن أعمأأ   ا  لشأألر  لَسأأ

( يعأأألد اىنسأأأ ن يزرعهأأأ  الشأأأي  ن فيأأأه بأأأون ا  سرلأأأه لأ ممأأأها لأأأىل  فهأأأىا اسسأأأملب )الشأأألر لسأأأىل ر يحسأأأ ن ف ا 
 ل  عة ا  لالسسميم لُه ل ىا يكمب برل ف ا  عمى اىنس ن

 
ْدُخُلوا َفاآلَن َيا ِإْسرَاِئيُل اْسَمِع اْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَنا ُأَعلُِّمُكْم ِلَتْعَمُلوَها، ِلَكْي َتْحَيْوا َوتَ »1 " -(:1آية )

 تبُّ ِإلُه آَباِئُكْم ُيْعِطيُكْم.َوَتْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي الرَّ 
 = لمم ف من خص  ص السفر إسمع... لتعملوها.. لكى تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا

بن أل عمى م  سأرد  ملسأى مأن أعمأ   ا  ي مأب مأنهم   عأة  = فاآلنلمن يسما اللصية يدخ  أرض الميع دا  
 اللص ي ا

لالحيأ ة الم ديأة أش  ُديسيينس من الحي ة الرلحيأة أش سللنألن = فلممة الرب فيه  حي ةا ل ى  الحي ة س لكى تحيوا
 برلة الرب لشعبه فى  ىا الع لم لالحي ة اسبدية فى أرض اسحي ألا

 
ُم الَِّتي َأَنا اَل َتِزيُدوا َعَلى اْلَكاَلِم الَِّذي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبِه َواَل تَُنقُِّصوا ِمْنُه، ِلَتْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهكُ 2 " -(:2آية )

 "ُأوِصيُكْم ِبَها.
 (16:22ن11+ را  12:1ن16ق رن ما )مف

َُْد َأْبَصَرْت َما َفَعَلُه الرَّبُّ ِبَبْعَل َفُغوَر. ِإنَّ ُكلَّ َمْن َذَهَب َورَاَء َبْعَل َفُغوَر َأَباَدهُ 3 "-(:5-3) األيات الرَّبُّ  َأْعُيُنُكْم 
َُْد َعلَّْمُتُكْم َفرَاِئَض 5ا َأْنُتُم اْلُمْلَتِصُقوَن ِبالرَّبِّ ِإلِهُكْم َفَجِميُعُكْم َأْحَياٌء اْلَيْوَم. َوَأمَّ 4ِإلُهُكْم ِمْن َوَسِطُكْم،  ُاْنُظْر. 

 "ْمَتِلُكوَها.ْي تَ َوَأْحَكاًما َكَما َأَمَرِني الرَّبُّ ِإلِهي، ِلَكْي َتْعَمُلوا هَكَذا ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َداِخُلوَن ِإَلْيَها ِلكَ 
 من يى ب لراأل شهلاسه س رل ذ ا  فنصيبه الملف لالهال 

 
ِه َفاْحَفُظوا َواْعَمُلوا. أَلنَّ ذِلَك ِحْكَمُتُكْم َوِفْطَنُتُكْم َأَماَم َأْعُيِن الشُُّعوِب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن ُكلَّ هذِ 6 " -(:6آية )

 "َعِظيُم ِإنََّما ُهَو َشْعٌب َحِكيٌم َوَفِطٌن.اْلَفرَاِئِض، َفَيُقوُلوَن: هَذا الشَّْعُب الْ 
= فلممأأة ا  ُسع أأى مأأن يحفهلنهأأ  ليسمسأأللن بهأأ  حلمأأة لمعرفأأة )مأأز  فييأحفظوا وأعملييوا... ألن ذلييك حكمييتكم

(ا للممة ا  ُسهىب حي سهم فسللن أقألالهم رزينأة للممأة ا  ُس أفى عمأيهم مه بأة للقأ ر لسكعأ  النأ س 112:111
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فمأن يحفأه اللصأ ي  ليعهدمهأ  ُسعهدمأه  أى  اللصأ ي  فأى أعأُين اآلخأرين لمخ فأة الأرب  أى الحلمأةا يشهدلن لهما 
لسيرش الن س حلمسهم لَيعمملا أن ِسر  ى  الحلمة شريعسهم لسيعمملا أن من َعَبد اسلثأ ن ى بأف حلمسأها لالحأه 

 ( أن عهمة الشعب راكعة للكلد الشريعةا6فى تية )
 

َُِريَبٌة ِمْنُه َكالرَّبِّ ِإلِهَنا ِفي ُكلِّ َأْدِعَيِتَنا ِإَلْيِه؟ أَلنَّهُ 7 " -(:7آية )  "َأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه آِلَهٌة 
  فى كل أدعيتنا إليهشعبن  عهيم سن يلهه لس ه ليسسما يليه ليسسكيب لدع  ه = 

 
اٌم َعاِدَلٌة ِمْثُل ُكلِّ هِذِه الشَِّريَعِة الَِّتي َأَنا َواِضٌع َأَماَمُكُم َوَأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه َفرَاِئُض َوَأْحكَ 8 "-(:9-8) األيات
ا ِلَئالَّ َتْنَسى اأُلُموَر الَِّتي َأْبَصَرْت َعْيَناَك، َوِلَئالَّ َتُزوَل ِمْن » 9اْلَيْوَم؟ ْلِبَك ُكلَّ َأيَّاِم ِإنََّما اْحَتِرْز َواحَفْظ َنْفَسَك ِجدًّ َُ

 "لِّْمَها َأْواَلَدَك َوَأْواَلَد َأْواَلِدَك.َحَياِتَك. َوعَ 
 اللص ي  ليسف ِثَع  عمى الشعب ب   ى سر عهمسهن لمن ُينفى   ُيدر  لكلد 

 (2ا  تية )
 

: اْجَمْع لِ 11  "   -(: 11آية ) َُاَل ِلي الرَّبُّ ي الشَّْعَب ِفي اْلَيْوِم الَِّذي َوَُْفَت ِفيِه َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي ُحوِريَب ِحيَن 
 "َعلُِّموا َأْواَلَدُهْم.َفُأْسِمَعُهْم َكاَلِمي، ِلَيَتَعلَُّموا َأْن َيَخاُفوِني ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي ُهْم ِفيَها َأْحَياٌء َعَلى اأَلْرِض، َويُ 
 ملسى ُيلممهم  ن  عن أعهم أي م حي سهم حين ل نلا فى حلريب لأع   م ا  اللص ي ا

 
َفَتَقييدَّْمُتْم َوَوَُْفييُتْم ِفييي َأْسييَفِل اْلَجَبييِل، َواْلَجَبييُل َيْضييَطِرُم ِبالنَّيياِر ِإَلييى َكِبييِد السَّييَماِء، ِبَظيياَلٍم 11 "-:(12-11) األيييات

 "وَرًة َبْل َصْوتًا. َفَكلََّمُكُم الرَّبُّ ِمْن َوَسِط النَّاِر َوَأْنُتْم َساِمُعوَن َصْوَت َكاَلٍم، َولِكْن َلْم َتَرْوا صُ 12َوَسَحاٍب َوَضَباٍب. 
  م سمعلا الصلف للم يرلا ا  فال يسس يا ينس ن أن يرش ا  ليعي ا

 لنالحه ان ملسى يرلز عمى أنهم لم يرلا ا  حسى ال يصنعلا لُه سمث الذ يعبدل  
 

ِلَماِت اْلَعَشِر، َوَكَتَبُه َعَلى َلْوَحْي َحَجٍر. َوَأْخَبَرُكْم ِبَعْهِدِه الَِّذي َأَمَرُكْم َأْن َتْعَمُلوا ِبِه، اْلكَ 13  "-(: 14-13)  األيات
يَّاَي َأَمَر الرَّبُّ ِفي ذِلَك اْلَوُِْت َأْن ُأَعلَِّمُكْم َفَراِئَض َوَأْحَكاًما ِلَكْي َتْعَمُلوَها ِفي اأَلْرِض الَّ 14 ِتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها َواِس

 "ِلَتْمَتِلُكوَها.
 ب عملم ذ لاللص ي  العشر بصفة خ صةاالعهد  ن   ل شريعة الر 

 
ْنُفِسُكْم. َفِإنَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرًة مَّا َيْوَم َكلََّمُكُم الرَّبُّ ِفي ُحوِريَب ِمْن َوَسطِ »15 " -(:15آية )  َفاْحَتِفُظوا ِجدًّا أَل

 "النَّاِر. 
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ى السالميى عمى  ي ة السنة ن ر لم زا  ا  لمم الشعب من لس  الن ر للمم ملسى فى العميعة لس  الن ر لح  عم
 برلحه الن رش يعم  فى قملب شعبه لفى الخدمة 

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

 دش بف     أصح به  للسلريمهم فى لنيسسن  ال نعم  الصلر لنعبد   ب  لنعس
 

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

لُهَك ِلَجِميِع الشُُّعوِب  ِإ بُّ  َسَمَها الرَّ َُ لَِّتي  ِء ا ، ُكلَّ ُجْنِد السََّما لنُُّجوَم ْلَقَمَر َوا َوا َتْحَت ُكلِّ َوَتْنُظَر الشَّْمَس  لَِّتي   ا
 "السََّماِء، َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها.

عكيأأب أن ينحأأدر اىنسأأ ن فأأى الشأأعلب اللثنيأأة يلأأى أن يعبأأد البهأأ  م لالنكأألم السأأى خمعهأأ  ا  لخدمسأأها لا  يحأأىر 
 الشعب  ن  خصلص ذ أنهم سب  لعبدلا العك  الى بىا

 لاليلم العب دة اللثنية  ى أن يوخى أش شىأل المرلز اسل  فى العمب غير ا 
 

َُْد أَ 21 " -(:21آية ) َخَذُكُم الرَّبُّ َوَأْخَرَجُكْم ِمْن ُكوِر اْلَحِديِد ِمْن ِمْصَر، ِلَكْي َتُكوُنوا َلُه َشْعَب ِميرَاٍث َكَما ِفي َوَأْنُتْم 
 "هَذا اْلَيْوِم.

نهأأم سحممألا مشأأع ف أأش الفأرن الأىش يصأأهر فيأه الحديأدا ل أأىا سشأبيه لعبلديأة الشأأعب فأى مصأر ل  = كيور الحديييد
 لم  يسحم  الحديد ن ر الفرن

 بإقسن  ه للم صرسم شعب ميراثا -= أ كونوا لُه شعب ميراثت
 أع  لم اسرض ميراث للم لسبن  لم  -ب 

 (ا21:11ا  نفسه ص ر للم نصيب ذ لميراث ذ )مز -ج                           
 

َُْسَم ِإنِّي اَل َأْعبُ 21  "-(: 23-21)  األيات ُر اأُلْرُدنَّ َواَل َأْدُخُل اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة الَِّتي َوَغِضَب الرَّبُّ َعَليَّ ِبَسَبِبُكْم، َوَأ
ا َأْنُتْم َفَتْعُبُروَن َوَتْمَتِلُكوَن ِتْلَك 22الرَّبُّ ِإلُهَك ُيْعِطيَك َنِصيًبا.  ، َوَأمَّ َفَأُموُت َأَنا ِفي هِذِه اأَلْرِض، اَل َأْعُبُر اأُلْرُدنَّ

ْنُفِسُكْم ِتْمثَااًل َمْنُحوًتا، ِاْحَتِرُزوا مِ 23اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة.  ََُطَعُه َمَعُكْم، َوَتْصَنُعوا أَل ْن َأْن َتْنَسْوا َعْهَد الرَّبِّ ِإلِهُكُم الَِّذي 
 "ُصوَرَة ُكلِّ َما َنَهاَك َعْنُه الرَّبُّ ِإلُهَك.

  ىا السلرار يعبر عن ألم ملسى لحرم نه لسحىيراذ لمشعب حسى ال يعصلا ا  
 

 "أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو َناٌر آِكَلٌة، ِإلٌه َغُيوٌر.24 " -(:24آية )
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=  ل شديد الغيرة عمى مكد  لعمى شعبه لشديد اىنسع م من أعدا ه لمع لميه ليبيد م لن ر  سحر   الهنا نار آكلة
ال يعبأ  أن شأعبه يعبأد سألا  فهأل لأ لزلج الأىش يأرفض أن سحأب زلكسأه  وهيو إليه غييورالخ ية مأن قمألب شأعبه 

حسرقلا  غير ا يلهن   ل ن ر سع ب  معه ملسى فإمسذ قمبه حب ذ للكهه يمسذ مكداذ لسع ب  معه  قلرح لداث ن فهمللا لات
 به ا 

 
لزََّماَن ِفي اأَلْرِض، َوَفَسْدُتْم َوَصَنْعُتْم ِتْمثَااًل َمْنُحوتًا ِإَذا َوَلْدُتْم َأْواَلًدا َوَأْواَلَد أْوالٍد، َوَأَطْلُتُم ا»25 " -(:25آية )

 "ُصوَرَة َشْيٍء مَّا، َوَفَعْلُتُم الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ ِإلِهُكْم إِلَغاَظِتِه،

ن يسسريحلا فى اسرض ينسلن أن ا   ل الىش أخركهم لمن ثم سفسد حي سهما أملسى يحىر شعبه أنهم بعد 
 عكيب أن حي ة النعيم سعلد اىنس ن لمفس د بد  الشلرا

 
أُلْرُدنَّ ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض َأنَُّكْم َتِبيُدوَن َسِريًعا َعِن اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ا26 " -(:26آية )

 "َعَلْيَها، َبْل َتْهِلُكوَن اَل َمَحاَلَة. ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلُكوَها. اَل ُتِطيُلوَن اأَليَّامَ 
= أش لأ  المخملقأ فا للعأد رأش العأ لم لمأه  واألرض=  م سل ن السم أل من المال لة لأرلاح الصديعينا  السماء

 سوديب يسرا ي  عمى شرلر   لعرفلا عدالة ا ا
 

َُِلياًل َبْيَن اأُلَمِم الَِّتي َيُسوُُُكُم الرَّبُّ ِإَلْيَها. َوُيَبدُِّدُكُم الرَّبُّ ِفي الشُُّعوِب، َفَتْبَقْونَ 27 " -(:27آية )  "َعَدًدا 
 سشسيسهم سم عمى يد أشلر ثم ب ب  ثم نه  ي ذ عمى يد الرلم ن

 
َمُع َواَل َيْأُكُل َوَتْصَنُعوَن ُهَناَك آِلَهًة َصْنَعَة َأْيِدي النَّاِس ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر ِممَّا اَل ُيْبِصُر َواَل َيسْ 28 " -(:28آية )

 "َواَل َيُشمُّ.
 حينم  يى بلن لهى  البالد البعيدة سلي يعمدلنهم فى لثنيسهما

 
َُْلِبَك َوِبُكلِّ َنْفِسَك.29  " -(:29آية )  "ُثمَّ ِإْن َطَلْبَت ِمْن ُهَناَك الرَّبَّ ِإلَهَك َتِجْدُه ِإَذا اْلَتَمْسَتُه ِبُكلِّ 

 = سلريس المش عر    بكل نفسكيفسح لهم ب ب السلبة لالرك ألا بعد ينىار م ب لسشسيفن     ل 
 

 ِعْنَدَما ُضيَِّق َعَلْيَك َوَأَصاَبْتَك ُكلُّ هِذِه اأُلُموِر ِفي آِخِر اأَليَّاِم، َتْرجُع ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَك َوَتْسَمعُ 31" -(:31آية )
 "ِلَقْوِلِه، 

 رلر م ليبدأ ا  فى العع ب أش بعد أن يسم دلا فى ش -= أ فى آخر األيام
 فى نه ية الع لم سعلد البعية يلى المسيح ليامنلا ب لمسيحيةا -ب                 
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َُْسَم َلُهْم 31 " -(:31آية )  "َعَلْيِه.أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِإلٌه َرِحيٌم، اَل َيْتُرُكَك َواَل ُيْهِلُكَك َواَل َيْنَسى َعْهَد آَباِئَك الَِّذي َأ
 لعد لريم من ا  أنهم لل ركعلا سلي يعبمهم

 
َُْبَلَك، ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َخَلَق اهلُل ِفيِه اإِلْنَساَن »32 "-(:41-32) األيات َفاْسَأْل َعِن اأَليَّاِم اأُلوَلى الَِّتي َكاَنْت 

َُْصاِئَها. َهْل َجَرى  َُْصاِء السََّماِء ِإَلى َأ َهْل 33ِمْثُل هَذا اأَلْمِر اْلَعِظيِم، َأْو َهْل ُسِمَع َنِظيُرُه؟َعَلى اأَلْرِض، َوِمْن َأ
َأْو َهْل َشَرَع اهلُل َأْن َيْأِتَي َوَيْأُخَذ ِلَنْفِسِه 34َسِمَع َشْعٌب َصْوَت اهلِل َيَتَكلَُّم ِمْن َوَسِط النَّاِر َكَما َسِمْعَت َأْنَت، َوَعاَش؟ 

َب َوآَياٍت َوَعَجاِئَب َوَحْرٍب َوَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف َعِظيَمٍة، ِمْثَل ُكلِّ َما َشْعًبا ِمْن َوَسِط َشْعٍب، ِبَتَجارِ 
َُْد ُأِريَت ِلَتْعَلَم َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اإِللُه. َلْيَس آَخَر ِسوَ 35َفَعَل َلُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِفي ِمْصَر َأَماَم َأْعُيِنُكْم؟  ِمَن 36اُه. ِإنََّك 

َوأَلْجِل َأنَُّه 37النَّاِر. السََّماِء َأْسَمَعَك َصْوَتُه ِلُيْنِذَرَك، َوَعَلى اأَلْرِض َأرَاَك َناَرُه اْلَعِظيَمَة، َوَسِمْعَت َكاَلَمُه ِمْن َوَسِط 
تِ  ِلَكْي َيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك 38ِه اْلَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر، َأَحبَّ آَباَءَك َواْختَاَر َنْسَلُهْم ِمْن َبْعِدِهْم، َأْخَرَجَك ِبَحْضَرِتِه ِبُقوَّ

َُْلِبَك َأنَّ 39ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنَك، َوَيْأِتَي ِبَك َوُيْعِطَيَك َأْرَضُهْم َنِصيًبا َكَما ِفي هَذا اْلَيْوِم.  َفاْعَلِم اْلَيْوَم َوَردِّْد ِفي 
َواْحَفْظ َفرَاِئَضُه َوَوَصاَياُه الَِّتي َأَنا 41َماِء ِمْن َفْوُق، َوَعَلى اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُل. َلْيَس ِسَواُه. الرَّبَّ ُهَو اإِللُه ِفي السَّ 

َلى َأْواَلِدَك ِمْن َبْعِدَك، َوِلَكْي ُتِطيَل َأيَّاَمَك َعَلى اأَلرْ  لرَّبُّ ِإلُهَك ِض الَِّتي اُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم ِلَكْي ُيْحَسَن ِإَلْيَك َواِس
 "«.ُيْعِطيَك ِإَلى اأَلَبدِ 

لثيراذ م  يمكو اىنس ن لمس ريد للأى يبأر ن عمأى حعيعأة مأ ا ل نأ  ملسأى يفعأ  نفأس الشأىأل لُيبأر ن عمأى محبأة ا  
= أش اسمأألر الُمرعبأأأة  مخييياوف عظيمييية( 11العكيبأأة لهأأىا الشأأأعب حسأأى ال يسأأأر  الشأأعب ا  بعأأد ىلأأأ ا لفأأى )

( ههألر نأ ر ا  عمأى 18(ا ا  أرا أم لأ   أىا ليامنألاا لفأى )11   الرب فى المصريينا لفى )اللثيرة السى أكرا
= ب ليلن نية ك ألف اللممة أغ بل أش محبة دلن مع ب   أحب( 12اسرض يش رة لمسكسد الىش سلي يحدثا لفى )

لشأعبه( للعأد يخسأ ر ا   أل محبة ممنلحأة لنعمأة ُسمأنح دلن لكألد ميأزة فأى المحبألبا )  أل سأفر الحأب بأين ا 
سكأ  لعألد   -ج  ا   لمحبسأه سبأ  هم -ب ا   محبة مك نيأة )لأ لسى ههأرف فأى سكسأد  لفأداأل ( - ىا الشعب أ

أش يلى أكي    ليمة كداذ م  دامأف  إلى األبد( 12لفى )  سك  شرلر الشعلب اللثنية المحي ةا  -د ا   لذب أل
 الرباأمسهم ق  مة لم داملا س للين فى  ري  

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

َُْبَلُه. َيْهُرُب ِإَلى ِإْحَدى ِتْلَك اْلُمُدِن  اْلَقاِتُل الَِّذي َيْقُتُل َصاِحَبُه ِبَغْيِر ِعْلٍم، َوُهَو َغْيُر ُمْبِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما 
يَِّة ِفي َأْرِض السَّْهِل ِللرَُّأوَبْيِنيِّيَن، َورَاُموَت ِفي ِجْلَعاَد ِلْلَجاِديِّيَن، َوُجواَلَن فِ 43َفَيْحَيا.  ي َباَشاَن َباِصَر ِفي اْلَبرِّ

  "ِلْلَمَنسِّيِّيَن.

تخرين غربه للى يهرب يليه  الع س  غير  1  اسردن لشر  1مدن لمممكو  8مر ملسى بسحديد أل ن الرب قد 
المسعمدا لللن لم ىا يرد  ىا الخبر  ن  بعد أي ف المحبةن محبة المسيحا  ىا لإلش رة سن  ن   رك أل فى المسيح 

ا ل ى  اآلية أسف بعد اآلي ف السى سحىرن  من عدم الخ ل  لملصية لسع ين  رك أل أنه حين نمكو يليه الىش يعينن 
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لنالحه أن ملسى يحدد مدن لمممكو لمسب ين لنصي فما انهم  ا فى ح لة الفش  فهن   ممكو نحسمى فيه
 يخس رلا سنفسهم يال أن ا  ال يحرمهم من  ىا اىمسي زا

 
 "َوهِذِه ِهَي الشَِّريَعُة الَِّتي َوَضَعَها ُموَسى َأَماَم َبِني ِإْسرَاِئيَل. 44 " -(:44آية )

لى تخر اىصح ح معدمة لمعهة الث نية لملسىُسعسبر  ى  اآل  ية لات
 

 هِذِه ِهَي الشََّهاَداُت َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َكلَّيَم ِبَهيا ُموَسيى َبِنيي ِإْسيرَاِئيَل ِعْنيَد ُخيُروِجِهْم ِمينْ 45 " -(:45آية )
 "ِمْصرَ 

لسسمى شه دة فهأى شأه دة عمأى أن اىنسأ ن  = يعصد به  أقلا  ا  ع مة لفى معدمسه  اللص ي  العشرا شهادات
 عم  به  أل لم يعم  ل ى شه دة حب لأن ا  أع     لمبشر ليحيلا  لال يملسلا 

 
ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ ِفي اْلِجَواِء ُمَقاِبَل َبْيِت َفُغوَر، ِفي َأْرِض ِسيُحوَن َمِلِك اأَلُموِريِّيَن الَِّذي 46  "-(: 47-46) األيات
َواْمَتَلُكوا َأْرَضُه َوَأْرَض 47اِكًنا ِفي َحْشُبوَن، الَِّذي َضَرَبُه ُموَسى َوَبُنو ِإْسَراِئيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر َكاَن سَ 

 "ُعوٍج َمِلِك َباَشاَن، َمِلَكِي اأَلُموِريِّيَن، اللََّذْيِن ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ َنْحَو ُشُروِق الشَّْمِس.
 ر يزيد شدة السحىيرسحديد بيف فغل 

  
َوُكلَّ 49ِمْن َعُروِعيَر الَِّتي َعَلى َحاَفِة َواِدي َأْرُنوَن ِإَلى َجَبِل ِسيُئوَن الَِّذي ُهَو َحْرُموُن 48  "-(: 49-48)  األيات

 "اْلَعَرَبِة ِفي َعْبِر اأُلْرُدنِّ َنْحَو الشُُّروِق ِإَلى َبْحِر اْلَعَرَبِة َتْحَت ُسُفوِح اْلِفْسَجِة.
يلى كب  سي لن أش كب  اسنلارا لالحه الس  د بين بيف فغلر أش بيف الفكلر لكب  اسنلارا  أى  سشأير لمفأر  

 بين من ي يا اللصية لمن يرف ه ا
ايىاذ سحديد  ى  اسم لن مهم رمزي ذ حين يسحدث ملسى عن   عة الشريعة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 
ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل اْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَتَكلَُّم ِبَها ِفي »َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسرَاِئيَل َوَُاَل َلُهْم: 1 " -(:1آية )

 "َمَساِمِعُكُم اْلَيْوَم، َوَتَعلَُّموَها َواْحَتِرُزوا ِلَتْعَمُلوَها. 
 ن نسمعه  لنعم  به  ليللن لن  نصيب فى ألرشميم السم ليةيكب عمين  أي  ذ أ

 
ََُطَع َمَعَنا َعْهًدا ِفي ُحوِريَب.2" -(:2آية )  "اَلرَّبُّ ِإلُهَنا 

يأأىلر م ملسأأى ب لعهأأد المعأأدس الأأىش ق عأأه الأأرب معهأأم فأأى حلريأأب لأخأأىلا فيأأه اللصأأ ي  السأأى ُىلأأرف فأأى سأأفر 
 (21-22الخرلج )

 
ََُطَع الرَّبُّ هَذا اْلَعْهَد، َبْل َمَعَنا َنْحُن الَِّذيَن ُهَنا اْلَيْوَم َجِميُعَنا َأْحَياٌء. َلْيَس َمعَ 3 " -(:3آية )  "آَباِئَنا 

ليس ما أب  ن  فع  بأ  معنأ  نحأن أي أ ذا يىاذ  أل لأيس سأ ريد م أى ل أىا نفأس مأ  ق لأه  -معنى اآلية فى العبرية:
 (11:2 أب رس الرسل  )

 
 "َوْجٍه َتَكلََّم الرَّبُّ َمَعَنا ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر.َوْجًها لِ 4 " -(:4آية )

 = ا  لممهم بصلسه فعالذ لبحملله بمكد  عمى الكب ا وجهًا لوجه
 

ًُِفا َبْيَن الرَّبِّ َوَبْيَنُكْم ِفي ذِلَك اْلَوُِْت ِلَكْي ُأْخِبَرُكْم ِبَكاَلِم الرَّبِّ 5 " -(:5آية ) ، أَلنَُّكْم ِخْفُتْم ِمْن َأْجِل َأَنا ُكْنُت َوا
 "النَّاِر، َوَلْم َتْصَعُدوا ِإَلى اْلَجَبِل. َفَقاَل:

لقلي ملسى بينهم لبين ا  سنه ل ن لسي  العهد العديم يسسمم مأن ا  ليسأممهما لفأى  أىا يرمأز لممسأيح لسأي  
 (21:12العهد الكديد )عب 

اَل َيُكْن َلَك آِلَهٌة 7َك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة. َأَنا ُهَو الرَّبُّ ِإلهُ 6 "-(:11-6) األيات
 اَل َتْصَنْع َلَك ِتْمثَااًل َمْنُحوتًا ُصوَرًة مَّا ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُق َوَما ِفي اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُل َوَما8ُأْخَرى َأَماِمي. 

، أَلنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإلُهَك ِإلٌه َغُيوٌر، َأْفَتِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي 9ْن َتْحِت اأَلْرِض. ِفي اْلَماِء مِ  اَل َتْسُجْد َلُهنَّ َواَل َتْعُبْدُهنَّ
وٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَحاِفِظي َوَأْصَنُع ِإْحَساًنا ِإَلى أُلُ 11اأَلْبَناِء َوِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمَن الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنِني، 

 تَوَصاَياَي.
 

 "اَل َتْنِطْق ِباْسِم الرَّبِّ ِإلِهَك َباِطاًل، أَلنَّ الرَّبَّ اَل ُيْبِرُئ َمْن َنَطَق ِباْسِمِه َباِطاًل.11 " -(:11آية )
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ف ف لالسأم  ن = لعأد ربأ  العبرانيألن بأين اىسأم لالشخصأية ف ىسأم يحمأ  الصأ تنطق بإسيم اليرب إلهيك بياطالً  ال
سم ا  عكيب محل  ب سسرار )أ    (8:1لات

( لفى المسيح شخصي ذ لبلاس ة سالميأى  1:12( لقد ههرف عهمسه لملسى )سث 11:1ل ل قدلس لمهلب ) لل
(ا أمأأ  اللثنيأألن فهأأم يسأأسعمملن أسأأم أل تلهأأسهم فأأى 18:1( لب ىيمأأ ن بإسأأمه سكأأرش المعكأأزاف )أ  8:2ن28)يأأل 

مأأن يسأأسخدم يسأأم ا  ب لب  أأ  فأأى السي سأأة لالسكأأ رة يهأأين يسأأم ا ا فمنصأأمى ليسعأأأدس  السأأحر ل أأىا ب  أأ ا للأأ 
 يسم ااا ليوف ممللس  

 
ِستََّة َأيَّاٍم َتْشَتِغُل َوَتْعَمُل َجِميَع 13ِاْحَفْظ َيْوَم السَّْبِت ِلُتَقدَِّسُه َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك. 12 "-(:14-12) األيات

َك َوَأَمُتَك َوَثْوُرَك َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفَسْبٌت ِللرَّبِّ ِإلِهَك، اَل َتْعَمْل ِفيِه َعَماًل مَّا َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبدُ 14َأْعَماِلَك، 
 تُتَك ِمْثَلَك. َوِحَماُرَك َوُكلُّ َبَهاِئِمَك، َوَنِزيُلَك الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك ِلَكْي َيْسَتِريَح، َعْبُدَك َوَأمَ 

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

 تَمْمُدوَدٍة. أَلْجِل ذِلَك َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن َتْحَفَظ َيْوَم السَّْبِت.
بين الراحة فى السبف لالحرية من عبلدية فرعلنا ل ىا يشير سنن  نعسبر يلم اسحد لليس السبف  ن  نكد الرب  

 فهل يلم العي مةن يلم الراحة الحعيعية لالحرية الحعيعيةا
 

َكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر عَلى َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُهَك، ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك، َولِ 16 "-(:21-16) األيات
َُِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر،  21َواَل َتْسِرْق، 19َواَل َتْزِن، 18اَل َتْقُتْل، 17اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك.   تَواَل َتْشَهْد َعَلى 

 
َُِريِبَك َواَل َحْقَلُه َواَل َعْبَدُه َواَل َأَمَتُه َواَل َثْوَرُه َوالَ َواَل تَ 21 " -(:21آية ) َُِريِبَك، َواَل َتْشَتِه َبْيَت  ِحَماَرُه َواَل  ْشَتِه اْمرََأَة 

 "ُكلَّ َما ِلَقِريِبَك.
  ى  لم س سى فى الخرلج فمم يلن لهم حعل ا =وال حقله 

 
ِه اْلَكِلَماُت َكلَّ 22  "   -(: 22آية ) َباِب، هِذ بُّ ُكلَّ َجَماَعِتُكْم ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر َوالسََّحاِب َوالضَّ َم ِبَها الرَّ

 تَوَصْوٍت َعِظيٍم َوَلْم َيِزْد. َوَكَتَبَها َعَلى َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر َوَأْعَطاِني ِإيَّاَها.
 أى   أأى اللصأأ ي   =ولييم يييزد البأأل  =  أأل صألف الأأرب لصألف  وصييوت عظيييم=  أأى  اللصأ ي ا  هيذه الكلمييات

السأى أسأأمعلم الأأرب يي  أأ  فمأأيس للأم أن سزيأأدلاا لأي أأ ذ سحمأأ  معنأأى أن ا  سأممهم اللصأأ ي  العشأأر للأأم يأأزد لسأأمم 
= ا  لسبهأ  حسأى يحسرمل أ  سنهأ  ملسلبأة بوصأبا  وكتبهياملسى ب قى الشرا ا لسعنى أنه  ل فية ال سحس ج لزي دةا 

صبا ا  أش رلحه العدلس ق رن )مف ا  نفسه أش بومر  ل  ( لفأى العهأد الكديأد 22:11( ما )لأل26:12قلسها لات
 (11-11:11رييلسب الرلح العدس  ى  اللص ي  عمى قملبن  ب لمحبة لليس عمى أللاح حكرية )
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ْوَت ِمْن َوَسِط الظَّاَلِم، َواْلَجَبُل َيْشَتِعُل بِ »23 " -(:23آية ) ، َجِميُع ُرَؤَساِء َفَلمَّا َسِمْعُتُم الصَّ النَّاِر، َتَقدَّْمُتْم ِإَليَّ

 "َأْسَباِطُكْم َوُشُيوُخُكمْ 
 =  م راس أل اسسب   الرؤساء

 
َُْد َأرَاَنا َمْجَدُه َوَعَظَمَتُه، َوَسِمْعَنا َصْوَتُه ِمْن َوَسِط النَّاِر. هَذا 24 "-(:28-24) األيات َوُُْلُتْم: ُهَوَذا الرَّبُّ ِإلُهَنا 

َُْد رََأْيَنا َأنَّ اهلَل ُيَكلُِّم اإِلْنَساَن َوَيْحَيا. اْليَ  َوَأمَّا اآلَن َفِلَماَذا َنُموُت؟ أَلنَّ هِذِه النَّاَر اْلَعِظيَمَة تَْأُكُلَنا. ِإْن ُعْدَنا 25ْوَم 
الَِّذي َسِمَع َصْوَت اهلِل اْلَحيِّ َيَتَكلَُّم ِمْن  أَلنَُّه َمْن ُهَو ِمْن َجِميِع اْلَبَشرِ 26َنْسَمُع َصْوَت الرَّبِّ ِإلِهَنا َأْيًضا َنُموُت. 

َنا، َتَقدَّْم َأْنَت َواْسَمْع ُكلَّ َما َيُقوُل َلَك الرَّبُّ ِإلُهَنا، َوَكلِّْمَنا ِبُكلِّ َما ُيَكلُِّمَك ِبِه الرَّبُّ ِإلهُ 27َوَسِط النَّاِر ِمْثَلَنا َوَعاَش؟ 
: َسِمْعُت َصْوَت َكاَلِم هُؤاَلِء الشَّْعِب  َفَسِمعَ 28َفَنْسَمَع َوَنْعَمَل.  الرَّبُّ َصْوَت َكاَلِمُكْم ِحيَن َكلَّْمُتُموِني َوَُاَل ِلي الرَّبُّ

َُْد َأْحَسُنوا ِفي ُكلِّ َما َتَكلَُّموا.  تالَِّذي َكلَُّموَك ِبِه. 
لسفألا بأونهم رألا مأ  رألا لسأم علا مأ  سأمعلا دلن أن يملسألاا لخأ فلا  م لم يحسمملا ههلر مكد ا  لس هم لخ فلا لات

مأأن النيأأران ل مبأألا مأأن ملسأأى أن يلمأأم  أأل ا ا لالأأرب يسسصأألب لالمهأأم سنهأأم يعسرفأألا بلكأألد  لمحبسأأه لقدرسأأه 
 لعهمسه السى اههر   لهما لل نف يسسك بة ا  لهم

 أن كع  ملسى لسي  ذ بينه لبينهم - أ
 نل   لهماأرس  لهم اسنبي أل يسمعلن منه اىعالن ف ثم يعم - ب
 أرس  يبنه اللحيد ليسحدث لشعبه دلن أن يهم  الشعبا -ج
 

َُْلَبُهْم َكاَن هَكَذا ِفيِهْم َحتَّى َيتَُّقوِني َوَيْحَفُظوا َجِميَع َوَصاَياَي ُكلَّ اأَليَّاِم، ِلَكْي َيُكونَ 29 " -(:29آية )  َلُهْم َيا َلْيَت 
 "َوأَلْواَلِدِهْم َخْيٌر ِإَلى اأَلَبِد.

ليف  ىا الشعب يخ فنى دا م ذ مث  اليلم فيسمعلا صلسى لي يعلاا لا  ق    ىا سنه يعمم م  فى قمب اىنس ن ي  
 نهم سريع ذ م  سيسمردلااألأنه سريا السغير ل 

 
ُُْل َلُهْم: اْرِجُعوا ِإَلى ِخَياِمُكْم. 31 "-(:33-31) األيات ُأَكلَِّمَك ِبَجِميِع اْلَوَصاَيا َوَأمَّا َأْنَت َفِقْف ُهَنا َمِعي فَ 31ِاْذَهْب 

َفاْحَتِرُزوا ِلَتْعَمُلوا َكَما 32َواْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتي ُتَعلُِّمُهْم َفَيْعَمُلوَنَها ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأَنا ُأْعِطيِهْم ِلَيْمَتِلُكوَها. 
ِفي َجِميِع الطَِّريِق الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّ ِإلُهُكْم َتْسُلُكوَن، ِلَكْي 33َسارًا. َأَمَرُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم. اَل َتِزيُغوا َيِميًنا َواَل يَ 

"َتْحَيْوا َوَيُكوَن َلُكْم َخْيٌر َوُتِطيُلوا اأَليَّاَم ِفي اأَلْرِض الَِّتي َتْمَتِلُكوَنَها.
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

 َوهِذِه ِهَي اْلَوَصاَيا َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َأَمَر الرَّبُّ ِإلُهُكْم َأْن ُأَعلَِّمُكْم ِلَتْعَمُلوَها ِفي»1 "-(:3-1) األيات
َك َوَتْحَفَظ َجِميَع َفرَاِئِضِه َوَوَصاَياُه الَِّتي َأَنا ِلَكْي َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلهَ 2اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلُكوَها، 

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

 
َُْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك 5ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل: الرَّبُّ ِإلُهَنا َربٌّ َواِحٌد. »4 "-(:5-4) األيات َفُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ 

تِ  ُُوَّ  "َك.َوِمْن ُكلِّ 
مأأن أرل  العبأأ راف اللس بيأأة ليرددلنهمأأ  دا مأأ ذ ليسأأملنهم   1ن1= ب لعبريأأة شأأيم  لاليهأألد يعسبأأرلن اآليسأأين  إسييمع

 شيم ن لالسيد المسيح يسسعممه  بللنه  اللصية العهمى فى الن ملسا
 ية سس من اللحدانية لالسثميث يى ىلر يسم الرب ثالث مراف ت=  الرب إلهنا رب واحد

=   لم  أن ا  أحب  ىا الشعب لصنا له ل   ىا الفداأل العكيأب لخمصأهم مأن  إلهك من كل ُلبك فتحب الرب
عبلدية فرعألن لعأ لهم فأى البريأة لأسأى بهأم يلأى أرض الميعأ د فعمأيهم أن ُيحبأل  سنأه أحأبهم ألالذا ل أىا مأ  ين بأ  

لمحبسنأأ  لللأأن حينمأأ  سسأألد محبأأة ا   عمأأى عمأأ  المسأأيح معنأأ  سم مأأ ذا لالحأأه أن ا   مأأب أن ُنحبأأه ال ىحسي كأأه
قملبن  سنمسمىأل ب لفرح لالسالم لالحرية الحعيعيةن لللن ين أحببن  الع لم سُنسسعبد لمشي  ن الىش ق   ت أع ي  لأ  

(ن 12-11:2يأل1 ى ااا ين خررف لسكدف لأىت ب ى أ فة يلأى أن مأن يحأب شأىأل فأ نس لب  أ  سيصأير مثمأه )
سى نفرح لنسحرر لال يسلد عمين  سلا  فيسسعبدن  لالبد أن يللن  ىا من ل  العمب أش ال يىاذ ف   ي مب أن ُنحبه ح

ينعسم العمأب فُيحأب ا  كز يأ ذ لُيحأب العأ لم أي أ ذ فيلألن قمبأ ذ منعسأم ذ بأين محبأة ا  لمحبأة العأ لم فهأىا ال ُيع أى 
ا لعمينأ  أن ُنحأب ا  مأن لأ  الأنفس أش الفرح الل م  لال الحريأة الحعيعيأةا لالعمأب  أل مرلأز العلا أي لالمشأ عر

فأى خدمسأه ل  عسأهن لُنَعبدأر عأن محبسنأ  لأها للعأد  وُيدراتنابل  حي سن ا لُنحبه من لأ  العألة أش ن أا لأ    ق سنأ  
نسب  أأ  لفأأى  أأىا  أ أأ ي السأأيد المسأأيح عمأأى ىلأأ  فأأى كلابأأه لمن ملسأأى ت لمأأن لأأ  فلأأر  ت أش مأأن لأأ  ععمأأ  لات

ا ل نأ  نعأل  أنأه لأل ينشأغ  الفلأر بحأب ا  لالصأمة الدا مأة بأ   يشأسع  العمأب بحأب سل يح ألثر لم  ق له ملسى
ا  لأأىل  عممنأأ  اآلبأأ أل أن ُنأأردد صأأالة يسأأل  ت يأأ  ربأأى يسأأل  المسأأيح يرحمنأأى أنأأ  الخأأ  ىألت  أألا  اليأألم أل ُنأأردد 

ل سرديأد أيأ ف لالمهأح فيهأ   ألا  المزامير لُنرسمه ن لفى  ىا يعأل  اآلبأ أل ت مأن يحفأه المزاميأر سحفهأه المزاميأر ت أ
اليلم فينشغ  الفلر بهىان للممة ا  ُسحيى اىنس ن لسشع  قمبه بحب ا  ل ىا م  عن   بللس الرسل  حينم  ق   ت 

 (16-18:1سس1صملا بال ينع    ت ) 
 = بل  االرادة لالسصميم ت ي  ابني اع ني قمب  ت   المحبة بكل القلب

 نفس  ي اش رة لمعلا ي ن لالمعني سلريس   قة المحبة السي فين    ا= ال  النفس بكل المحبة
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 = سلريس ل  قدراف الكسم لخدمة ا  ن ل ىا اعالن عممي لمحبة ا  ا  المحبة بكل القوة
 ن  ىا يادي لمحي ةأ=  ي االقسن   الععمي ن العب دة الععمية ل  عة ا  الل ممة ن لىل  بإقسن    الفكر بكل المحبة
  (1:  12لل  2+   1:  12رل ) ا راكا سفسير  اسف  

 
َُْلِبَك،  6 " -(:6آية )  تَوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلَماُت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َعَلى 

 (22-16:1أش ليلن مل ل  ي سم م  لسوُمم ن للسشغ  أفل ر  لى ن  دا م ذ )اي 
 

َها َعَلى أَ 7 " -(:7آية ) ْواَلِدَك، َوَتَكلَّْم ِبَها ِحيَن َتْجِلُس ِفي َبْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَِّريِق، َوِحيَن َتَناُم َوُُصَّ
 تَوِحيَن َتُقوُم،

أش ليسحأل  بيسأ  يلأى  وتكلم بها حين تجلس فيى بيتيك= حددث ألالد  بوعم   الرب فُيحبلنأه  ُصها على أوالدك
شأأأى مأأا أصأأح ب  فمأأيلن لالملأأم عأأن شأأىأل معأأدس عل أأ ذ عأأأن = حأأين سم وحييين تمشييى فييى الطريييقلنيسأأة 

(ا لحين سمشى لحد  فميلن فلر  مشغلالذ ب   حسأى ال سنكأىب يلأى عثأراف النهأر 21:1اسح ديث الب  لة )أي 
=  وحيين تقيوم= فمأيلن تخأر مأ  سفلأر فيأه قبأ  النألم  أل ا  لأيحفه فلأر  قبأ  النألم  وحين تناملالسما لالفلأرا 

 ن يفسح عينيه عمى سرديد مزملر أل صالة قصيرةمثالذ  ن   م
 

 تَواْرُبْطَها َعاَلَمًة َعَلى َيِدَك، َوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبْيَن َعْيَنْيَك، 8 " -(:8آية )
من ع دة اىنس ن حين يخ ي أن ينسى شي  ذ أن يرب  عالمة عمى يد ا ل ىا م  ي مبه ا   ن  أال ننسأىن لمعنأى 

وأربطها = فال سمسد اليد لفع  ب     = ولتكن عصائب بين عينيكا  أم م عيلنن  دا م ذ =  اآلية أن سللن شريعة
ا فحينم  سللن العين عمى اللصية دا م ذ ليىلر   اىنس ن دا مأ ذ سأسسعدس أعمأ   اىنسأ نن ف ليأد  على يدك عالمة

 ف الشأأريعة لل أعل   فأأى عصأأ بة يشأ رة لذعمأأ  ا لللأن اليهأألد فهمألا  أأى  اللصأية بمعنأأى حرفأأى فعأد لسبأألا لممأ
سيسأأرا لقأأد هأأن بع أأهم أن  أأى  العصأأ  ب حأأرز ُسعمأأ  يمأأ  عمأأى الكبهأأة لسلأألن بأأين العينأأين أل عمأأى السأأ عد ا

يكمأب البرلأة لالخيأر لي أرد الشأر للأ نلا يسأملن العصأ بة ت سفيمأينتا لمأ زا  يهألد اليألم يمبسألن شأي  ذ لهأىا عمأى 
شل  عمبة كمدية عمى أي ديهم يسملنه  الم زلزاا لمن المسيحيين من ال يعرأ اىنكي  لللأن ي أعه فأى ملسبسأه أل 

 لبرلةا  سحف مخدة سرير 
 

ََُواِئِم َأْبَواِب َبْيِتَك َوَعَلى َأْبَواِبَك.9 " -(:9آية )  تَواْكُتْبَها َعَلى 
ربمأأ  قصأأد ا  فعأأالذ أن ُسلسأأب لممأأ ف الشأأريعة عمأأى العأألا م لاسبأألاب لنأأدرة اللسأأب فأأى سمأأ  اسيأأ من لبهأأى  اللسأأيمة 

الحألا  ا لالحأه أن دم خأرلي الفصأح ل أا  يحفهلن لمم ف ا ن لم  يعم  المامنلن  ىا بسعميأ  اسيأ ف عمأى
 عمى العلا م لبهىا يسحد الدم ب للصية ليللن الخالص ب لدم )عم  النعمة( لبحفه اللصية )كه د اىنس ن( 
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ْسَحاَق َوَيعْ »11" -(:11آية ) ُقوَب َأْن ُيْعِطَيَك، َوَمَتى َأَتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَلَف آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِس
 تِإَلى ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجيَِّدٍة َلْم َتْبِنَها،  

 الرب خ ي أن سشغمهم البرل ف الم دية فى اسرض الكديدة عن حفه اللص ي  فيهمللا ليفعدلا اسرض ث نية ا
 

وَرٍة َلْم َتْحِفْرَها، َوُكُروٍم َوَزْيُتوٍن َلْم َتْغِرْسَها، َوُبُيوٍت َمْمُلوَءٍة ُكلَّ َخْيٍر َلْم َتْمأْلَها، َوَأَبآٍر َمْحفُ 11 " -(:11آية )
 تَوَأَكْلَت َوَشِبْعَت،

مسالأل ب لرلح لثم ر الرلح    ى  الع  ي  الم دية ُسشير لمع  ي  الرلحية من شبا رلحى لات
 

 تْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة.َفاْحَتِرْز ِلَئالَّ َتْنَسى الرَّبَّ الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض مِ 12 " -(:12آية )
حأين يشأبا اىنسأ ن ليحيأ  حيأ ة السأعةن ينسأى ا  ليسك  أ  أن ا   أل مصأدر   لعمينأ  أن نهأسم  نكد أنه سيلذ

 ب لع  ى ألثر من الع يةا
 

يَّاُه َتْعُبُد، َوِباْسِمِه َتْحِلُف.13 " -(:13آية )  تالرَّبَّ ِإلَهَك َتتَِّقي، َواِس
 المسيح عمى يبميسا لمعن    فمسلن العب دة   لحد ا بهى  أك ب

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

 تْيُكْم َفُيِبيَدُكْم َعْن َوْجِه اأَلْرِض.ِفي َوَسِطُكْم، ِلَئالَّ َيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ ِإلِهُكْم َعلَ 
 الرب  ل عريس نفلسن  فال يكب أن العرلس )نحن( أن ننشغ  بآخر

 
ْبُتُموُه ِفي َمسََّة.16 " -(:16آية ) ُبوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َكَما َجرَّ  تاَل ُتَجرِّ

( لنحأأأن 2:12سأأأ ن  ا  أم الت )خأأأرلبهأأى  أي أأأ ذ أكأأأ ب المسأأأيح عمأأى يبمأأأيسا لالشأأأعب َكأأأر ب ا  بعللأأه ت أفأأأى ل 
 نسعرض دا م ذ لنفس السع ة ففى ل  سكربة أل مرض نسو  نفس الساا ا 

 
اِلَح 18اْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكْم َوَشَهاَداِتِه َوَفرَاِئِضِه الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها. 17 "-(:19-17) األيات َواْعَمِل الصَّ

، ِلَكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر، َوَتْدُخَل َوَتْمَتِلَك اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة الَِّتي َحَلَف الرَّبُّ آلَباِئَك  َواْلَحَسَن ِفي َعْيَنيِ  َأْن َيْنِفَي 19الرَّبِّ
.  "َجِميَع َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمَك. َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ

 هم الص لح ما أن دخللهم لذرض  ل نعمة ل بة من ا  يال أنه مشرل  بعمم
 

َُاِئاًل: َما ِهَي الشََّهاَداُت َواْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّبُّ »21 " -(:21آية )  ِإَذا َسَأَلَك اْبُنَك َغًدا 
 تِإلُهَنا؟ 
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 حينم  يسوللم ألالدلم م  أ مية لص ي  الرب حسى سع لنه   ى  العن ية لاى سم م 
 

 تَتُقوُل الْبِنَك: ُكنَّا َعِبيًدا ِلِفْرَعْوَن ِفي ِمْصَر، َفَأْخَرَجَنا الرَّبُّ ِمْن ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدٍة.21 " -(:21آية )
ن لأن مخ لفة  ى  اللصأية سكعمنأ  عبيأداذ مأرة أخأرش ا  أى  مثأ  ت  سشير س مية سعميم الصغ ر أعم   ا  العهيمة

 ( ا18:  6ين حررلم اىبنااات )يل
 

َوَصَنَع الرَّبُّ آَياٍت َوَعَجاِئَب َعِظيَمًة َوَرِديَئًة ِبِمْصَر، ِبِفْرَعْوَن َوَجِميِع َبْيِتِه َأَماَم َأْعُيِنَنا 22  "-(:24-22) تاأليا
بُّ َأْن َنْعَمَل َجِميَع هِذِه َفَأَمَرَنا الرَّ 24َوَأْخَرَجَنا ِمْن ُهَناَك ِلَكْي َيْأِتَي ِبَنا َوُيْعِطَيَنا اأَلْرَض الَِّتي َحَلَف آلَباِئَنا. 23

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

ا   ممخأأص  أأىا: نحأأن نحبأأه سنأأه أحبنأأ  ألالذا فذنأأه عمأأ  أعمأأ الذ عكيبأأة معنأأ  فأأنحن نحفأأه لصأأ ي  ا لمأأ  صأأنعه
 بنعمسه لفدا ه لشعب العهد العديم صنعه لن  فمنحبه بل  العمب

  
نَُّه َيُكوُن َلَنا ِبرٌّ ِإَذا َحِفْظَنا َجِميَع هِذِه اْلَوَصاَيا ِلَنْعَمَلَها َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَنا َكَما َأْوَصا25 " -(:25آية )  "َنا.َواِس

اىمسن   عن الشر لعن ل  م  يغ ب ا ن لأي  ذ أن نعلم =   عسن    ُسسمى برا لالبر  ل  يكون لنا بر
بعم  الخيرا لالحه ان الشعب اليهلدش حسب أنه يسس يا أن يسبرر بسنفيى  لملص ي  لالن ملس لللنهم يلسشفلا 
عكز ما لم  زلن  ع كزين عمى  ىا حسى اآلنن أن نسبرر بوعم لن ا لللن المسيح ك أل لأع  ن   بيعة كديدة 

   ل الع در عمى سنفيى   ع مالذ فين  ب  ح مالذ لعنة الن ملس الىش لسرن   لبررن  بدمه بشف عسه لص ر يسل 
االلف رية ا لل  من يك  د ليحفه اللص ي  سعينه نعمة ا  فيصير ب راذ ب لمسيح الىش فيه
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
 ِمْن َمَتى َأَتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلَكَها، َوَطَرَد ُشُعوًبا َكِثيَرةً »1 " -(:1آية )

يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن، َسْبَع ُشُعوٍب َأْكَثَر َأَماِمَك: اْلِحثِّيِّيَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن َواأَلُموِريِّيَن َواْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلفِ  يِّيَن َواْلِحوِّ ِرزِّ
 َوَأْعَظَم ِمْنَك، 

فسيأأ ف  -1سأأحر لعبأأ دة ألثأأ ن  -2اسمهأأ ف يعأأدمن أ فأأ لهن لمنأأ ر  -1 أأى  الشأأعلب السأأبعة ل نأأف خ  ي  أأ  : 
 12الرب قد لعد يبرا يم ب رد  لل ن ب  لما الحيلان ف ا الشىلى الكنسى -1لنس أل ملرس ف لمزنى فى الهي ل  

شأأعلب مأأن أمأأ م نسأأمه ل أأى  الشأأعلب  أأم السأأبعة المأأىللرين  نأأ  ب ى أأ فة يلأأى العينيأأين لالعنأأزيين لالعأأدملنيينا 
(ا للمأأ  ي أأرد الشأأعب  أأى  الشأأعلب اللثنيأأة 11:11لغ لبأأ ذ فعأأد ينأأدثرف  أأى  الشأأعلب أل ينأأدمكف فأأى غير أأ  )سأأ 

عأ  مأا شأهلاسها لبأنفس المن أ  فمعأد  أرد ا  يسأرا ي  مأن اسرض حأين الخ   ة  لأىا يكأب عمأى لأ  منأ  أن يف
 أخ ولا

 
 تَعَلْيِهْم،  َوَدَفَعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك َأَماَمَك، َوَضَرْبَتُهْم، َفِإنََّك ُتَحرُِّمُهْم. اَل َتْقَطْع َلُهْم َعْهًدا، َواَل ُتْشِفقْ 2 " -(:2آية )

ى ال يسأأس يا أن ُيميأأز بأأين الخأأ  ىأل لالخ يأأةن لاسمأأر بإبأأ دة الخ أأ ة = الشأأعب اآلن شأأعب بأأدا  فإنييك تحييرمهم
اسشأأأرار يسأأأ لش سأأأح  الخ يأأأة لنزعهأأأ ا لعمينأأأ  لبدايأأأة لمسلبأأأة أن ننأأأز  مأأأن حي سنأأأ  لأأأ  العثأأأراف )صأأألر مخمأأأة / 

= فليأأي يأأدخ  مأأن لأأه عهأأد مأأا ا  فأأى شأأرلة مأأا مأأن لأأه عهأأد مأأا  عهييداً  وأال تقطييع لهييم. أفأأالماا( ين لكأأدف 
 ن ت ال شأرلة لمنألر مأأا الهممأةت ن لالسحأريم معنأأ   سعأديس شأخص أل شأأىأل لمأربا يىاذ ال يكألز ىنسأأ ن أن الشأي 

يوخى  فهل قدس أقداسن لسحريم اسشخ ص  ن  بمعنى يبأ دسهم ل أىا ال همأم فيأه فأ   أع أ  م فرصأ ذ لثيأرة لمسلبأة 
عأدام لشأعب ا   نأ  مثأ  ركأ  الشأر ة الأىش للم يسلبلاا  ىا السحريم  ل بمث بة ُحلم مأن ق  أى عمأى ُمكأرم ب ى

ُينفى الحلما لا  له أس ليبه فهل س رة يسسخدم  لف ن ىب دة البشأر لسأ رة يسأسخدم نأ ر لإلحأرا  لسأ رة سنفأسح اسرض 
لسبما الخ  ةن ل ن  يسسخدم الشأعب فأى ىلأ  حسأى يفهأم الشأعب مصأير الخ أ ة فيمسنعألا عأن الخ يأة لللأن حأين 

 س الخ  ي  يسسخدم ا  شعلب المن عة فى سوديب شعبه سع  الشعب فى نف
 

 تَواَل ُتَصاِهْرُهْم. ْبَنَتَك اَل ُتْعِط الْبِنِه، َوِبنْتُه اَل تَْأُخْذ الْبِنَك. 3 " -(:3آية )
 (ن ل سللن نسيكة  ى  الزيك ف أبن أل ف سدلن11:11لل1المع شراف الردية سُفسد اسخال  الكيدة )

 
 تُه َيُردُّ اْبَنَك ِمْن َورَاِئي َفَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى، َفَيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ َعَلْيُكْم َوُيْهِلُكُكْم َسِريًعا.أَلنَّ 4 " -(:4آية )

  ىا م  حدث ما سميم ن فزلك سه اللثني ف دفعنه لعب دة اسلث نا
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ُهْم، َوُتَكسُِّروَن َأْنَصاَبُهْم، َوتَُقطُِّعوَن َسَواِرَيُهْم، َوُتْحِرُُوَن َولِكْن هَكَذا َتْفَعُلوَن ِبِهْم: َتْهِدُموَن َمَذاِبحَ 5  " -(:5آية )
 تَتَماِثيَلُهْم ِبالنَّاِر. 

( لاللثنيلن يعيملنه  ليعبدل   أل 16:26= كما ُنُصْب ل ى أعمدة من الحك رة سُع م أحي ن ذ لمسىل ر )س  األنصاب
= فهأأى  السييوارىأمأأ   ا يأأ  أل مسأأالف لقأأد سلأألن منعلشأأة ألمصأألرةسأأىل راذ آللهأأسهم لقأأد سلأألن منحلسأأة بشأأل  سم ث

كما س رية ل ى أشك ر أل أعمدة من الخشب ل نف سع م لآللهة اللثنية لل نلا ينحسلنه  عمى شل  يحدش اىنأ ث 
 من اآللهةا لل نلا يعسعدلن أن قلة اآللهة سح  فى  ى  اسعمدة أل السلارشا

 
َُِد اْختَاَر الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَتُكوَن َلُه َشْعًبا َأَخصَّ ِمْن َجِميِع أَلنََّك َأْنَت 6 " -(:6آية ) َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهَك. ِإيَّاَك 

 تالشُُّعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْجِه اأَلْرِض، 
يسبأا = أش ُمفرز لُملر س لخدمة الرب من ل  قمبهن لسعنأى أي أ ذ  أ  ر لمشأا لبهأى ل مأ  صأفس ن لمأن  مقدس
 ا ا 

 
َُلُّ ِمْن سَ 7 " -(:7آية ) اِئِر َلْيَس ِمْن َكْوِنُكْم َأْكَثَر ِمْن َساِئِر الشُُّعوِب، اْلَتَصَق الرَّبُّ ِبُكْم َواْختَاَرُكْم، أَلنَُّكْم َأ

 تالشُُّعوِب. 
خسأأ ر يسأأح  ال أأعيي لسأأر  يسأأمع خسأأ ر ا  لأأم يخسأأ ر م لعأألسهم لال للثأأرسهم بأأ  يخسأأ ر يبأأرا يم لحأأد  لات ي  العأألش لات

نفسأ ذا لا  يخسأ ر  أىا الشأعب سنأه أحأأبهم  88يععألب ال أعيي لسأر  عيسأل العألش لحينمأ  أسأل يلأى مصأر لأ نلا 
لسص  بهم لألثر عدد م لألفى بلعد  سب  هم  لات

 
َُْسَم آلَبائِ 8 " -(:8آية ) ُكْم، َأْخَرَجُكُم الرَّبُّ ِبَيٍد َشِديَدٍة َوَفَداُكْم ِمْن َبْل ِمْن َمَحبَِّة الرَّبِّ ِإيَّاُكْم، َوِحْفِظِه اْلَقَسَم الَِّذي َأ

 تَبْيِت اْلُعُبوِديَِّة ِمْن َيِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر. 
 ا  أمين فى لعلد  حسى للل لن  نحن غير أمن ألا

 
اْلَعْهَد َواإِلْحَساَن ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنُه َوَيْحَفُظوَن  َفاْعَلْم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو اهلُل، اإِللُه اأَلِميُن، اْلَحاِفظُ 9 " -(:9آية )

 تَوَصاَياُه ِإَلى أَْلِف ِجيل،
حسأأ ن سه غيأأر محأأدلدةا لرقأأم  = إلييى ألييف جيييل يشأأير لمسأأم لي ف فمأأن  1222 أأىا يشأأير سن نبأأا ع  يأأ  ا  لات

 يحبلنه ليحفهلن لص ي   يللنلن فى السم لي فا
 

 تاِزي الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنُه ِبُوُجوِهِهْم ِلُيْهِلَكُهْم. اَل ُيْمِهُل َمْن ُيْبِغُضُه. ِبَوْجِهِه ُيَجاِزيِه.َواْلُمجَ 11 " -(:11آية )
= قأد سعنأى أنأه سأيوسى لقأف يعأ قبهم ا  لكهأ ذ للكأهن لقأد سعنأى أن ا  سأُيع قب الُمخ  أين بغ يأة  بوجهه يجازيه

السرعة ل م بعد عمى قيد الحي ةا عملم ذ من يبسعد عن ا  يفص  نفسه عن البرلة لالفرح ا ل ن   سفسير يهلدش 
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فى الحي ة اسخأرش  شراذ  حسى يك زيهم ن لآلية ت أن ا  يل فىأل اسشرار عمى اسرض عن ل  عم  ص لح يعمملنه
 فال يع يهم فرصة أن يعسمدلا عمى أعم لهم الص لحة فعد ل فو م عنه  ل م بعد عمى اسرضت ن لُيهملهم

 
ْن َأْجِل َأنَُّكْم َومِ » 12  َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفَراِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم ِلَتْعَمَلَها.11  "-(: 14-11)  األيات

يْ  للََّذ ْلَعْهَد َواإِلْحَساَن ا لُهَك ا ِإ بُّ  َوَتْعَمُلوَنَها، َيْحَفُظ َلَك الرَّ ْحَكاَم َوَتْحَفُظوَن  أَل ِه ا ِئَك، َتْسَمُعوَن هِذ َسَم آلَبا ُْ َأ ِن 
َناَث َغَنِمَك، َوُيِحبَُّك َوُيَباِرُكَك َوُيَكثُِّرَك َوُيَباِرُك َثَمَرَة َبْطِنَك َوَثَمَرَة َأرْ 13 َُْمَحَك َوَخْمَرَك َوَزْيَتَك َوِنتَاَج َبَقِرَك َواِس ِضَك: 

َُْسَم آلَباِئَك َأنَُّه ُيْعِطيَك ِإيَّاَها.  ٌُِر 14َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ ُمَباَرًكا َتُكوُن َفْوَق َجِميِع الشُُّعوِب. اَل َيُكوُن َعِقيٌم َواَل َعا
 ". ِفيَك َواَل ِفي َبَهاِئِمكَ 

البرلة م دية  -2حب ا  لن  لدخللن  دا رة الحب اىلهى الُمشبا لمنفس  -1ثمر بسر الخ ية بإيم ن لحزم  ل: 
= سن برلة  إناث غنمكثمر رلحى ) ال يللن  ن   ععيم( لثمر رلحى لمكسد ) لال فى به  م (ا  -1لرلحية 

 اىن ث سس من نسالذ لفيراذ لقلي ذا 
 

 َوَيُردُّ الرَّبُّ َعْنَك ُكلَّ َمَرٍض، َوُكلَّ َأْدَواِء ِمْصَر الرَِّديَئِة الَِّتي َعَرْفَتَها اَل َيَضُعَها َعَلْيَك، َبلْ 15 "-(:19-15) األيات
ْيَناَك َعَلْيِهْم َواَل َتْعُبْد َوتَْأُكُل ُكلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن الرَّبُّ ِإلُهَك َيْدَفُع ِإَلْيَك. اَل ُتْشِفْق عَ 16َيْجَعُلَها َعَلى ُكلِّ ُمْبِغِضيَك. 
ُِْدُر َأْن َأْطُرَدُهْم؟ 17آِلَهَتُهْم، أَلنَّ ذِلَك َشَرٌك َلَك.  َُْلِبَك: هُؤاَلِء الشُُّعوُب َأْكَثُر ِمنِّي. َكْيَف َأ ُُْلَت ِفي  َفاَل َتَخْف 18ِإْن 

التََّجاِرَب اْلَعِظيَمَة الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناَك، َواآلَياِت 19ِميِع اْلِمْصِريِّيَن. ِمْنُهُم. اْذُكْر َما َفَعَلُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِبِفْرَعْوَن َوِبجَ 
رَّبُّ ِإلُهَك ِبَجِميِع الشُُّعوِب َواْلَعَجاِئَب َواْلَيَد الشَِّديَدَة َوالذِّرَاَع الرَِّفيَعَة الَِّتي ِبَها َأْخَرَجَك الرَّبُّ ِإلُهَك. هَكَذا َيْفَعُل ال

 "الَِّتي َأْنَت َخاِئٌف ِمْن َوْجِهَها.

= يعصد به  كميا اسمراض السى رأل   فى مصر )سلاأل اسمراض الع دية أل ال رب ف السأى  أرب  أدواء مصر
 به  الرب المصريين (ا لمعنى اآلية ُيع ي  الرب صحة النفس لالكسدا 

ُُوَن َواْلُمْخَتفُيوَن ِميْن َأَماِميَك. َوالزََّناِبيُر َأْيًضا ُيْرِسُلَها ا»21 "-(:21-21) األيات لرَّبُّ ِإلُهَك َعَلْيِهْم َحتَّى َيْفَنى اْلَبا
 "اَل َتْرَهْب ُوُجوَهُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِفي َوَسِطَك ِإلٌه َعِظيٌم َوَمُخوٌف.21

بعيأة الب قيأة مأن كيأل  الرب  ل الىش ُيح رب عن شعبه لسُيرس  الزنأ بير ) حشأراف لسأعسه  شأديدة كأداذ( عمأى ال
 اسعداأل لالىين  ربلا من سيي الشعبا

 
َُِلياًل. اَل َتْسَتِطيُع َأْن ُتْفِنَيُهْم 22  "-(: 23-22)  األيات َُِلياًل  َولِكنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُرُد هُؤاَلِء الشُُّعوَب ِمْن َأَماِمَك 

يَّ   "َوَيْدَفُعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك َأَماَمَك َوُيوُُِع ِبِهِم اْضِطرَاًبا َعِظيًما َحتَّى َيْفَنْوا. 23ِة. َسِريًعا، ِلَئالَّ َتْكُثَر َعَلْيَك ُوُحوُش اْلَبرِّ
أش سأأدريكي ذ لمصأأأمحسهم  ُليييياًل ُلييييالً ا  سأأي رد الشأأعلب مأأأن أمأأ مهم لللأأأن بحلمسأأه لأأأن ي أأرد م مأأرة لاحأأأدة بأأ  

 رش مرة لاحدة له كمف اللحل  اسرضالسالمسهم فهم شعب قمي  العدد للل  رد ا  الشعلب اسخ
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أنأأه سكأأ  سأأالمن  لنملنأأ  الرلحأأى ال ُينهأأى ا  المعرلأأة مأأا الخ يأأة فأأى لحهأأ ف حسأأى ال  -:والمعنييى الروحييى 
 نسلبر لُسه كمن  لحل  البرية مث  العكرفة لاىعسداد ب لىاف لاللبري أل لىل  ف لخ  ي  سُنسز  من  قميالذ قميالذ ا

 
َيْدَفُع ُمُلوَكُهْم ِإَلى َيِدَك، َفَتْمُحو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماِء. اَل َيِقُف ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهَك َحتَّى وَ 24 " -(:24آية )

 تُتْفِنَيُهْم.
سسللى عمى مدنهما  11 ىا سحع  فى أي م يشل  فعد قس  يشل    ممل ذ لات

 
ًة َواَل َذَهًبا ِممَّا َعَلْيَها ِلتَْأُخَذ َلَك، ِلَئالَّ ُتَصاَد ِبِه َوَتَماِثيَل آِلَهِتِهْم ُتْحِرُُوَن ِبال25 " -(:25آية ) نَّاِر. اَل َتْشَتِه ِفضَّ

 تأَلنَُّه ِرْجٌس ِعْنَد الرَّبِّ ِإلِهَك.
لب ر    ال سهنلا أن الف ة لالى ب السى ل نف سغشى تلهة اسمم له  قلة يلهية خ رقة فسنزل  لسعديس  ى  المع دن لات

 = أش ممعلف لمرىل  لمحرم رجس للممة ُتصاد لئال= ى عب دة اسلث ن ىاسه  فسنزل  يل
 

 "َواَل ُتْدِخْل ِرْجًسا ِإَلى َبْيِتَك ِلَئالَّ َتُكوَن ُمَحرًَّما ِمْثَلُه. َتْسَتْقِبُحُه َوَتْكَرُهُه أَلنَُّه ُمَحرٌَّم.26 " -(:26آية )
ان لبرلة لا  ينىر م من ع قبة  ىاربم  فلر أحد م أن يوخى يلى بيسه بعض  ى  اسلث 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

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

َُْسَم الرَّبُّ آلَباِئُكْم.   "َوَتْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأ
 فين  للن للى نحي  فى برلة لفرح  ا  ال ُيع ين  لص ي  ليسحلم

 
ِذلََّك َوَتَتَذكَُّر ُكلَّ الطَِّريِق الَِّتي ِفيَها َساَر ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك هِذِه اأَلْرَبِعيَن َسَنًة ِفي اْلَقْفِر، ِلَكْي يُ 2 " -(:2آية )

َُْلِبَك: َأَتْحَفُظ َوَصاَياُه َأْم اَل؟ َبَك ِلَيْعِرَف َما ِفي   " َوُيَجرِّ
 ي ليسن  لنحن ُنصمى صالة الشلر نىلر ل  حسن ف ا  لسوديب سه لن  ل  الحي ةا

 ملر  لمخير أأش  ريعة مع ممة ا  لهم حيث رع  م لأي  ذ حيث أدبهم فل   = كل الطريق
= سأأمح ا  لهأأم بأأبعض المشأأع ف لععأأ ب لهأأم للسأأدريب رلحأأى لنمأأل اىيمأأ ن لمشأأعلر خأأال  السكربأأة  لكييى يييذلك

لحسأأى نأسالمس مأأا ا   ن ديأأب لحسأى ال نسأأع  فأى البأأر الأىاسىوا لا  يسأمح لنأأ  بهأىا النأأل  مأن اىىال  لسب لمىلأة
 )الثالث فسية( فيللن لن  ثم ر ل ىا اىىال  يع ين  سزلية لأل لي  فى اآلخرةا 

السكأ رب ن لأي أ  سن  أى  = ليس سن ا  ال يعري لللن حسى سعري أنف نفس  لسعري نع    أعف   ويجربك
 فيه  عالج لبعد   يلر  اىنس ن الخ ية ا

 
ُه َلْيَس ِباْلُخْبِز َفَأَذلََّك َوَأَجاَعَك َوَأْطَعَمَك اْلَمنَّ الَِّذي َلْم َتُكْن َتْعِرُفُه َواَل َعَرَفُه آَباُؤَك، ِلَكْي ُيَعلَِّمَك َأنَّ 3 " -(:3آية )

 "َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ َيْحَيا اإِلْنَساُن. َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َما 
 = فعد سونى ا  عميهم فسرة قب  نزل  المن لُيعمدمهم اىسل   عميه لنمل اىيم نا وأجاعك

ل ى  اآلية يسسخدمه  المسيح فى الرد عمى يبميسا لالحه فى ردلد المسيح عمأى يبمأيس أن المسأيح يعأل  ملسألب 
هأل يشأُعر أن لممأة ا  لهأ  قلسهأ  فهأ  نفعأ  نفأس الشأىأل لُنسأمدم بعألة اللممأة دلن أن يلألن للم يع  أن  أرش ىل  ف

= للمأ  أن الكأ  ا لحأد   أل الأىش يعأدر قيمأة الُخبأز  لأىا  من فم الرب واإلنسان يحيا بكل ما يخرجلرأين  قيمأةا 
  يه  حي ةن ب  لحي سه العمميةاال يعري قيمة لممة ا  يال من عري أنه  سعلد حي سه الداخمية الخفية لُسع

لمأ ىا يخأرج مأن فأم الأرب سألش لممأة ا  أش لممسأه الخ لعأة أش اسقنألم الثأ نى الأىش  = كل ما يخرج من فم الرب
به ل ن ل  شىأل لبغير  لم يلن شىأل مم  ل نا ل ل أع ى المن الىش أع ى لمشعب حي ة فى الم  ى لأع  ن  

بأها ليخأرج مأن فأم الأرب أي أ ذ لممأ ف اللسأ ب الُمعأدس ل أى  سع ينأ  حيأ ة فلممأة كسد  من ذ حعيعي ذ من يولمه يحي  
 ا  حي ة لفع لة 

 
 "ِثَياُبَك َلْم َتْبَل َعَلْيَك، َوِرْجُلَك َلْم َتَتَورَّْم هِذِه اأَلْرَبِعيَن َسَنًة.4 " -(:4آية )
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ن مالبسهم ل نف سنمل معهمت لقد يللن  ىا عن ية ا  لهم شممف مالبسهم لأحىيسهم ت ل ن   سعميد يهلدش يعل  أ
 (ا1:21حسى فى أسفه اسشي أل ل لمالبس لاسحىية )ن صحيح ذ لللن م  ُيفهم ب سللى عن ية ا  لسدبير 

 
َُْد َأدََّبَك الرَّبُّ ِإلُهَك. 5 "-(:6-5) األيات َُْلِبَك َأنَُّه َكَما ُيَؤدُِّب اإِلْنَساُن اْبَنُه  ْحَفْظ َوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهَك َوا6َفاْعَلْم ِفي 

 تِلَتْسُلَك ِفي ُطُرُِِه َوَتتَِّقَيُه،  
 

أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك آٍت ِبَك ِإَلى َأْرٍض َجيَِّدٍة. َأْرِض َأْنَهاٍر ِمْن ُعُيوٍن، َوِغَماٍر َتْنَبُع ِفي اْلِبَقاِع 7 "-(:8-7) األيات
 تَأْرِض ِحْنَطٍة َوَشِعيٍر َوَكْرٍم َوِتيٍن َوُرمَّاٍن. َأْرِض َزْيُتوِن َزْيٍت، َوَعَسل.8َواْلِجَباِل. 

 والبقياع    = أش مي   غزيرة سخرج من الين بيا لسوسى من اسم  را  وغمار     = أب ر  بيعية لصن عية عيون
 = اسرا ى الُمنخف ة

 
ْأُكُل ِفيَها ُخْبزًا، َواَل ُيْعِوُزَك ِفيَها َشْيٌء. َأْرٌض ِحَجاَرُتَها َحِديٌد، َوِمْن ِجَباِلَها َأْرٌض َلْيَس ِباْلَمْسَكَنِة تَ 9 " -(:9آية )

 تَتْحُفُر ُنَحاًسا.
 الحديد والنحاس= أش لن سولملا ب لسعسير ف لخيراف لثيرة حسى فى من كم  ليس بالمسكنة

 
 "الرَّبَّ ِإلَهَك أَلْجِل اأَلْرِض اْلَجيَِّدِة الَِّتي َأْعَطاَك.َفَمَتى َأَكْلَت َوَشِبْعَت ُتَباِرُك 11 " -(:11آية )

 اا  يعمم  عي اىنس ن أنه مسى شبا لع   فى سالم ينسى ا 
 

َنا ُأوِصيَك ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن َتْنَسى الرَّبَّ ِإلَهَك َواَل َتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَأْحَكاَمُه َوَفرَاِئَضُه الَِّتي أَ 11 "-(:14-11) األيات
ُة 13ِلَئالَّ ِإَذا َأَكْلَت َوَشِبْعَت َوَبَنْيَت ُبُيوتًا َجيَِّدًة َوَسَكْنَت، 12ِبَها اْلَيْوَم.  َوَكُثَرْت َبَقُرَك َوَغَنُمَك، َوَكُثَرْت َلَك اْلِفضَّ

َُْلُبَك َوَتْنَسى الرَّبَّ ِإلَهكَ 14َوالذََّهُب، َوَكُثَر ُكلُّ َما َلَك،   تالَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة،  َيْرَتِفُع 
  الذسي  ى   ى  بيعة اىنس ن لالح   ل الُشلر الدا م لم  ُسعممن  اللنيسة عمى ل  ح   لفى ل  ح  

 
ِرٍَُة َوَعَقاِرَب َوَعَطٍش َحْيُث َلْيَس الَِّذي َساَر ِبَك ِفي اْلَقْفِر اْلَعِظيِم اْلَمُخوِف، َمَكاِن َحيَّاٍت ُمحْ 15 " -(:15آية )

وَّاِن.  تَماٌء. الَِّذي َأْخَرَج َلَك َماًء ِمْن َصْخَرِة الصَّ
 اال ري  ل ن ش ق ذ للن ا  ل ن الرفي  فحفههم

 
يَِّة اْلَمنَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْفُه آَباُؤَك، ِلَكْي يُ 16 " -(:16آية ) َبَك، ِلَكْي ُيْحِسَن ِإَلْيَك ِفي الَِّذي َأْطَعَمَك ِفي اْلَبرِّ ِذلََّك َوُيَجرِّ

 "آِخَرِتَك.
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سأأمح ا  بأأبعض اآلالم فأأى ال ريأأ  لللأأن النه يأأة أرض لمهأأ  خيأأرافا ل لأأىا فأأى حي سنأأ  اآلنن فمنصأأبر لُنك  أأد 
 ر مهم  ( ف آلم الزم ن الح 12:1لل2+  16:6فخفة  يعسن  اللقسية ال سُع س ب لمكد العسيد أن ُيسسعمن فين  )رل

 ل نف فهى خفيفة لعمين  يحسم له  ن هرين لممكد اسبدشا
 

ِتي َوُُْدَرُة َيِدَي اْصَطَنَعْت ِلي هِذِه الثَّْرَوَة. 17 "-(:18-17) األيات ُُوَّ َُْلِبَك:  َبِل اْذُكِر الرَّبَّ 18َوِلَئالَّ َتُقوَل ِفي 
ُُوًَّة الْصِطنَ  َُْسَم آلَباِئَك َكَما ِفي هَذا اْلَيْوِم. ِإلَهَك، َأنَُّه ُهَو الَِّذي ُيْعِطيَك   "اِع الثَّْرَوِة، ِلَكْي َيِفَي ِبَعْهِدِه الَِّذي َأ

  ا ى  غلاية أخرش يعا فيه  اىنس ن يى يهن أنه بعلسه يوسى ب لخيرافا لللن نعمم أن ا   ل ُمع ى ل  الخيراف
 

ْن َنِسيَت اليرَّبَّ ِإلَهيَك، َوَذهَ 19 " -(:19آية ) ْبيَت َورَاَء آِلَهيٍة ُأْخيَرى َوَعَبيْدَتَها َوَسيَجْدَت َلَهيا، ُأْشيِهُد َعَليْيُكُم اْلَييْوَم َواِس
 تَأنَُّكْم َتِبيُدوَن اَل َمَحاَلَة.

 فملسى سب  لأخبر م = أشهد عليكم
 

أَلْجِل َأنَُّكْم َلْم َتْسَمُعوا ِلَقْوِل الرَّبِّ َكالشُُّعوِب الَِّذيَن ُيِبيُدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِمُكْم َكذِلَك َتِبيُدوَن، 21 " -(:21آية )
 "ِإلِهُكْم.

امن  ى  اآلية نفهم لم ىا سمح ا  لهم أن يحرملا الشعلب الخ   ة كا لىل  ليفهملا نسيكة الخ ية
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

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

َنًة ِإَلى السََّماِء.   "َعِظيَمًة َوُمَحصَّ
 

 ت َبِني َعَناَق الَِّذيَن َعَرْفَتُهْم َوَسِمْعَت: َمْن َيِقُف ِفي َوْجِه َبِني َعَناَق؟ َُْوًما ِعَظاًما َوِطَوااًل،2 " -(:2آية )
 اليذين( ل االأل معرلفين ب أل  قأ مسهم ل أخ مسهم 26:1+ سث 22:11شعلب  ى  اسرا ى من العن قيين )عد 

كلاسأأيس الأأىين رأل أأم = سأألاأل مأأ  سأأمعسمل  مأأن الشأأعلب المكأأ لرة عأأن كبأأرلسهم أل مأأ  سأأمعسمل  مأأن ال عييرفتهم
 بوعينهم فإرس علا منهم

  ىا مث  س ربه الشعلب المك لرة لخلفهم منهما = وسمعت من يقف فى وجه بنى عناق
 

َفَتْطُرُدُهْم ، َفاْعَلِم اْلَيْوَم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو اْلَعاِبُر َأَماَمَك َنارًا آِكَلًة. ُهَو ُيِبيُدُهْم َوُيِذلُُّهْم َأَماَمكَ 3 " -(:3آية )
.  تَوُتْهِلُكُهْم َسِريًعا َكَما َكلََّمَك الرَّبُّ

َُاِئاًل: أَلْجِل ِبرِّي َأْدَخَلِني الرَّبُّ أَلمْ 4 " -(:4آية ) َُْلِبَك ِحيَن َيْنِفيِهِم الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك  َتِلَك هِذِه اَل َتُقْل ِفي 
 تُعوِب َيْطُرُدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِمَك.اأَلْرَض. َوأَلْجِل ِإْثِم هُؤاَلِء الشُّ 

  ن  يحىر م من اىغسرار بعلسهم ل ىا بداية السعل  فى اللبري ألا
 

َُْلِبَك َتْدُخُل ِلَتْمَتِلَك َأْرَضُهْم، َبْل أَلْجِل ِإْثِم ُأولِئَك الشُُّعوِب َيْطُردُ 5 " -(:5آية ) بُّ ُهُم الرَّ َلْيَس أَلْجِل ِبرَِّك َوَعَداَلِة 
ْسَحاَق وَ  َُْسَم الرَّبُّ َعَلْيِه آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِس  تَيْعُقوَب.ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك، َوِلَكْي َيِفَي ِباْلَكاَلِم الَِّذي َأ

 (ا21:11+ رل  12:1= ف لكميا زاغلا لفسدلا )رل ليس ألجل برك
 

ْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك هِذِه اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة ِلَتْمَتِلَكَها، أَلنََّك َشْعٌب ُصْلُب َفاْعَلْم َأنَُّه َلْيَس أَلْجِل ِبرَِّك يُ 6 " -(:6آية )
ََُبِة.  "الرَّ

بيية = أش ُمع نأأد لعأأ   لالسشأأبيه  نأأ  مأأوخلى مأأن الحيأألان الأأىش ال يحنأأى رأسأأه عنأأدم  يحمملنأأه  شييعب صييلب الُر
 أحم الذ ثعيمة مث  الكم ا

 
يَِّة. ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َخَرْجَت ِفيِه ِمْن َأْرِض ُاْذُكْر. اَل »7 " -(:7آية ) َتْنَس َكْيَف َأْسَخْطَت الرَّبَّ ِإلَهَك ِفي اْلَبرِّ

.  تِمْصَر َحتَّى َأَتْيُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن ُكْنُتْم ُتَقاِوُموَن الرَّبَّ
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ن  ننسح  أم م ا  ت خ يسى أم مى فأى يبسداأل من  ن  يىلر م ملسى بخ  ي  م لخ  ي  أب  هم فحين نسىلر خ  ي 
 ل  حينت لمن ثم نشلر  عمى يحس ن سه السى ال نسسحعه  

 
، َفَغِضَب الرَّبُّ َعَلْيُكْم ِلُيِبيَدُكْم.8  " -(:8آية )  تَحتَّى ِفي ُحوِريَب َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ

 قلية  = فمم يلن قد م ى غير ثالثة شهلر عمى خرلكهم من مصر بيد حتى فى حوريب
 

ََُطَعُه الرَّبُّ َمَعُكْم، 9 "-(:12-9) األيات ِحيَن َصِعْدُت ِإَلى اْلَجَبِل ِلَكْي آُخَذ َلْوَحِي اْلَحَجِر، َلْوَحِي اْلَعْهِد الَِّذي 
َُْمُت ِفي اْلَجَبِل َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة اَل آُكُل ُخْبزًا َواَل َأْشَرُب َماًء.  َأْعَطاِنَي الرَّبُّ َلْوَحِي اْلَحَجِر وَ 11َأ

ِمْن َوَسِط النَّاِر ِفي َيْوِم اْلَمْكُتوَبْيِن ِبَأَصبِع اهلِل، َوَعَلْيِهَما ِمْثُل َجِميِع اْلَكِلَماِت الَِّتي َكلََّمُكْم ِبَها الرَّبُّ ِفي اْلَجَبِل 
َُاَل 12ْرَبِعيَن َلْيَلًة، َلمَّا َأْعَطاِنَي الرَّبُّ َلْوَحِي اْلَحَجِر، َلْوَحِي اْلَعْهِد، َوِفي ِنَهاَيِة اأَلْرَبِعيَن َنَهارًا َواألَ 11االْجِتَماِع. 

َُْد َفَسَد َشْعُبَك الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِمْن ِمْصَر. زَاُغوا َسِري ُُِم اْنِزْل َعاِجاًل ِمْن ُهَنا، أَلنَُّه  ًعا َعِن الطَِّريِق الَِّتي الرَّبُّ ِلي: 
 تْيُتُهْم. َصَنُعوا أَلْنُفِسِهْم ِتْمثَااًل َمْسُبوًكا.َأْوصَ 

= ا  ينسب الشعب لملسى لليس لُه بسبب خي نة الشعبا لم  أحم  اىنس ن الىش بخ  ي   يحرم  فسد شعبك
ُسركمف يللميسي  أش لنيسة ل لىا يسسخدمه  يس ف نلس  12= تية اإلجتماعنفسه من اىنسس ب   أبيها 

 (16:2)أ 
 

ََُبِة. 13 "-(:14-13) األيات َذا ُهَو َشْعٌب ُصْلُب الرَّ َُاِئاًل: رََأْيُت هَذا الشَّْعَب َواِس اُْتُرْكِني َفُأِبيَدُهْم 14َوَكلََّمِنَي الرَّبُّ 
 تَوَأْمُحَو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السََّماِء، َوَأْجَعَلَك َشْعًبا َأْعَظَم َوَأْكَثَر ِمْنُهْم.

للممة سُبين عهم الدالة لالمل نة السى لذنبي أل لالعديسينا ل ى أي  ذ لدفا ملسى لمصالة لالشف عة =  ى  ا اتركنى
 عن شعبه

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

َُْد َأْخَطْأُتْم ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َوَصَنْعُتْم أَلْنُفِسُكْم ِعْجاًل َمْسُبوًكا، َوُزْغُتْم َسِريعً  َذا َأْنُتْم  ا َعِن الطَِّريِق الَِّتي َأْوَصاُكْم َواِس
 .  تُتُهَما َأَماَم َأْعُيِنُكْم.َفَأَخْذُت اللَّْوَحْيِن َوَطَرْحُتُهَما ِمْن َيَديَّ َوَكسَّرْ 17ِبَها الرَّبُّ

لم  لسرلا لص ي  ا  ال يسسحعلن يال أن يلسر الملحأ ن المب رلأ ن المأىان لسبأ  بإصأبا ا  لُيحرمألا منهمأ  للسأر 
الملح ن يش رة لفس د لخراب اىنسأ نن فأ   حأين خمأ  اىنسأ ن لسأب اللصأ ي  عمأى قمبأهن للمأ  فسأد لسأب اللصأ ي  

به الىش ص ر لحكر أم  فى العهد الكديأد فأ لرلح العأدس سألب الحأب فأى قملبنأ  فعأ دف عمى للحى حكر مث  قم
 (21:11+ يل  11-11:11ري+  11:11قملب لحم )حز
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ِل َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة، اَل آُكُل ُخْبزًا َواَل َأْشَربُ 18  " -(:18آية ) َماًء، ِمْن َأْجِل  ُثمَّ َسَقْطُت َأَماَم الرَّبِّ َكاأَلوَّ
 ُكلِّ َخَطاَياُكُم الَِّتي َأْخَطْأُتْم ِبَها ِبَعَمِلُكُم الشَّرَّ َأَماَم الرَّبِّ 

 تإِلَغاَظِتِه. 
المرة اسللى ليسسمم اللص ي  عمى الملحين المىين لسأر م  ن يلم ذ  12يس ح من  ى  اآلية أن ملسى ص م مرسين 

ال يهم  الشعب لالمرة الث نية عندم  صعد لمكبأ  ث نيأة بنأ أل عمأى أمأر الأرب بعد ىل  لفى نه يسه  س ر    حسى 
لهأأ  أربعأأين يلمأأ ذ ث نيأأة سسأأمم فيهأأ  سعميمأأ ف مأأن الأأرب لرأش مكأأد الأأرب لأخأأى اللصأأ ي  عمأأى لأألحين تخأأرين للأأ ن 

 (11لالث نية سكد   فى خر 12خالله  يسشفا عن شعبه بمك كة ) المرة اسللى سكد   فى خر
 = أش ص م المرة الث نية لصمى عنهم لم  فع  فى المرة اسللى  كاألولم من قلله ل ىا ُيفه

 
 أَلنِّي َفزِْعُت ِمَن اْلَغَضِب َواْلَغْيِظ الَِّذي َسِخَطُه الرَّبُّ َعَلْيُكْم ِلُيِبيَدُكْم. َفَسِمَع ِلَي الرَّبُّ ِتْلكَ 19 "-(:21-19) األيات

 توَن َغِضَب الرَّبُّ ِجدًّا ِلُيِبيَدُه. َفَصلَّْيُت َأْيًضا ِمْن َأْجِل َهاُروَن ِفي ذِلَك اْلَوُِْت. َوَعَلى َهارُ 21اْلَمرََّة َأْيًضا. 
رس   عندم  َعِمَم بني ة ا  عمى يب دسهم حسب م  يسسحعلنا  فزعت  =  ل فز  لات

 
َخْذُتُه َوَأْحَرُُْتُه ِبالنَّاِر، َوَرَضْضُتُه َوَطَحْنُتُه َجيًِّدا َحتَّى َوَأمَّا َخِطيَُّتُكُم، اْلِعْجُل الَِّذي َصَنْعُتُموُه، َفأَ 21 " -(:21آية )

 تَنِعَم َكاْلُغَباِر. ُثمَّ َطَرْحُت ُغَباَرُه ِفي النَّْهِر اْلُمْنَحِدِر ِمَن اْلَجَبِل.
 م  صنعه ملسى ب لعك  الى بى ل ن مفرل  ذ أن يعم  فيهم  م للال رحمة ا  بهما

 (8:12= غ لب ذ  ل النبا الىش خرج من الصخرة )خر در من الجبلالنهر المنح
 

.»22 " -(:22آية )  تَوِفي َتْبِعيَرَة َوَمسََّة َوََُبُروَت َهتََّأَوَة َأْسَخْطُتُم الرَّبَّ
سىمر م فى سبعيرة ل ن بال ُمبرر ب  راكا لسصلراف قملبهم المري ة لأن  ن   شراذ للأم يلأن  نأ   شأرن لسأىمر م 

 سة ل ن سك  الم ألن لسىمر م فى قبرلف  سول  ل ن سك  ال ع مفى م
 

َُاِئاًل: اْصَعُدوا اْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيُتُكْم، َعَصْيتُ 23 " -(:23آية ) َُاَدَش َبْرِنيَع  ْم َوِحيَن َأْرَسَلُكُم الرَّبُّ ِمْن 
ُُوُه َوَلْم   تَتْسَمُعوا ِلَقْوِلِه.َُْوَل الرَّبِّ ِإلِهُكْم َوَلْم ُتَصدِّ

  ى شلهم فى قدرة الربا ل   ىا اللالم سببه أن ال ينسفخلا حين يدخملا اسرض 
 

 تَُْد ُكْنُتْم َتْعُصوَن الرَّبَّ ُمْنُذ َيْوَم َعَرْفُتُكْم.24 " -(:24آية )
 عب رة يكم لية مريرة يعصد به  ملسى أنهم شعب ُمسمرد منى عرفهم ل ل بعد فى قصر فرعلن
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َُاَل ِإنَّهُ »25 "-(:29-25) األيات  َفَسَقْطُت َأَماَم الرَّبِّ اأَلْرَبِعيَن َنَهارًا َواأَلْرَبِعيَن َلْيَلًة الَِّتي َسَقْطُتَها، أَلنَّ الرَّبَّ 
، اَل ُتْهِلْك َشْعَبَك َوِميرَاَثَك الَّ 26ُيْهِلُكُكْم.  ِذي َفَدْيَتُه ِبَعَظَمِتَك، الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِمْن َوَصلَّْيُت ِللرَّبِّ َوُُْلُت: َيا َسيُِّد الرَّبُّ

ْثِمِه َوَخِطيَّتِ 27ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدٍة.  ْسَحاَق َوَيْعُقوَب. اَل َتْلَتِفْت ِإَلى َغاَلَظِة هَذا الشَّْعِب َواِس ِه، ُاْذُكْر َعِبيَدَك ِإْبرَاِهيَم َواِس
َتَنا ِمْنَها: أَلْجِل َأنَّ الرَّبَّ َلْم َيْقِدْر َأْن ُيْدِخَلُهُم اأَلْرَض الَِّتي َكلََّمُهْم َعْنَها، َوأَلْجِل ِلَئالَّ َتُقوَل اأَلْرُض الَِّتي َأْخَرجْ 28

يَِّة.  ِتَك 29َأنَُّه َأْبَغَضُهْم، َأْخَرَجُهْم ِلَكْي ُيِميَتُهْم ِفي اْلَبرِّ اْلَعِظيَمِة َوِبِذرَاِعَك َوُهْم َشْعُبَك َوِميرَاُثَك الَِّذي َأْخَرْجَتُه ِبُقوَّ
 "الرَِّفيَعِة.

سح  ليععلب المنسعمين ا ن  نرش شف عة ملسى الحىن لسشفا ملسى بإبرا يم لات
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
َلْيِن، َواْصَعْد ِإَليَّ ِإَلى الْ »1 " -(:1آية ) : اْنَحْت َلَك َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اأَلوَّ َُاَل ِلَي الرَّبُّ َجَبِل، ِفي ذِلَك اْلَوُِْت 

 تَواْصَنْع َلَك تَاُبوتًا ِمْن َخَشٍب.
لحين بلاس ة ملسى يش رة لكه د اىنس ن لسلا عه لم  ل ن لسر الملحين يش رة لفس د اىنس نن ل ن نحف الم

 بين يدش ا ن للس بة ا  عمى الملحين يش رة سن ا  بنعمسه يلسب اللص ي  ث نية )عم  الرلح العدس(

صنع لك تابوتاً  = قد يللن صندل  صغير لل ا الملحين ل ىا الصندل  يل ا بك نب سأ بلف العهأد أل لأ ن  واس
 حين حسى يصنا س بلف العهد فينسعالن يليه صندل  ماقف لحفه المل 

 
َلْيِن اللََّذْيِن َكَسْرَتُهَما، َوتَ 2 "-(:3-2) األيات َضُعُهَما َفَأْكُتُب َعَلى اللَّْوَحْيِن اْلَكِلَماِت الَِّتي َكاَنْت َعَلى اللَّْوَحْيِن اأَلوَّ

َلْيِن، َوَصِعْدُت ِإَلى اْلَجَبِل َفَصَنْعُت تَاُبوتًا ِمْن َخَشِب السَّْنِط، وَ 3ِفي التَّاُبوِت.  َنَحتُّ َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اأَلوَّ
 تَواللَّْوَحاِن ِفي َيِدي. 

 (ا1 ىا لعد ا  بون يلسب بنفسه اللص ي  مرة أخرشا لسنفيى  ىا فى تية )
 

ِلَماِت اْلَعَشَر الَِّتي َكلََّمُكْم ِبَها الرَّبُّ ِفي اْلَجَبِل ِمْن َفَكَتَب َعَلى اللَّْوَحْيِن ِمْثَل اْلِكتَاَبِة اأُلوَلى، اْلكَ 4 " -(:4آية )
 تَوَسِط النَّاِر ِفي َيْوِم االْجِتَماِع، َوَأْعَطاِنَي الرَّبُّ ِإيَّاَها.

 ( 16:2 ألممة اىكسم    ن  ُسركمف ب ليلن نية يلميسي  أش اللنيسة أل اىكسم   )
 

ْفُت َوَنَزْلُت ِمَن اْلَجَبِل َوَوَضْعُت اللَّْوَحْيِن ِفي التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُت، َفَكاَنا ُهَناَك ُثمَّ اْنَصرَ 5 "-(:11-5) األيات
 . َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل اْرَتَحُلوا ِمْن آَباِر َبِني َيْعَقاَن ِإَلى ُموِسيَر. ُهَناَك َماَت َهاُروُن، َوُهَناَك ُدِفَن. 6َكَما َأَمَرِنَي الرَّبُّ

 ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُلوا ِإَلى اْلِجْدُجوِد َوِمَن اْلِجْدُجوِد ِإَلى ُيْطَباَت، َأْرِض َأْنَهاِر َماٍء.7َكَهَن أَِلَعازَاُر اْبُنُه ِعَوًضا َعْنُه. فَ 

، َوِلَكْي َيقِ 8 ُفوا َأَماَم الرَّبِّ ِلَيْخِدُموُه َوُيَباِرُكوا ِفي ذِلَك اْلَوُِْت َأْفَرَز الرَّبُّ ِسْبَط اَلِوي ِلَيْحِمُلوا تَاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ
ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَع ِإْخَوِتِه. الرَّبُّ ُهَو َنِصيُبُه َكَما َكلََّمُه الرَّبُّ 9ِباْسِمِه ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.  أَلْجِل ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي 

اِم اأُلوَلى، َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة. َوَسِمَع الرَّبُّ ِلي ِتْلَك اْلَمرََّة َأْيًضا، َوَلْم َوَأَنا َمَكْثُت ِفي اْلَجَبِل َكاأَليَّ »11 ِإلُهَك.
 تَيَشِإ الرَّبُّ َأْن ُيْهِلَكَك.

( تيأ ف دخيمأة ال عالقأة لهأ  ب لمل أل  1-8ن لأن اآليأ ف )12ُمسصأمة بآيأة 1لثير من الُمفسأرين يعللألن أن تيأة 
للأأأىل  الحأأأه  1ن12لالحعيعأأأة أنهأأأ  فعأأأالذ يصأأأعب الأأأرب  بينهأأأ  لبأأأين السسمسأأأ  اللا أأأح مأأأ  بأأأين اسيأأأ ف اسصأأأمى 

الُمفسرلن أن ُلغة السخ  ب  ن  أصبحف ب مير الغ  ب فملسأى قبأ  ىلأ  لأ ن يلممهأم ب أمير المخ  أب فمأثالذ 
لللننأأأأ  نكأأأأد فأأأأى اسيأأأأ ف يعأأأأل  ت يرسحمأأأأسم/ صأأأأعدسمااات أل ب أأأأمير الكم عأأأأة مثأأأأ  قللأأأأه ت صأأأأعدن  / يرسحمنأأأأ  اات 
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 مير الغ  ب يرسحملا /  ن   م ف  أ رلن/ لعأن اللش يعأل  الأرب  أل نصأيبها لأىل  فس أر الُمفسأرين  8ن2ن6ن1
 ح   ى  الُمع مة بون شخص ذ غير ملسى لسب  ى  اسي ف لأدخمه   ن  فى لقف مسوخرا

 ف لمن ل ن سيسمح لأُه بهأىا لمأ  مصأمحسه لللن يىا فهمن  أن  ىا يصعب كداذ فم  الداعى أن يزيد أحد  ى  اسي
فى ىل ا فعمين  أن ُنفسر لكلد  ى  اسي ف بون ملسى لسبه  برلح النبلة عن اللنيسة لعن عمأ  المسأيح اللفأ رش 

 للنسسبا اسي ف
 

ي َصَنْعُت، َفَكاَنا ُهَناَك َكَما َأَمَرِنَي ُثمَّ اْنَصَرْفُت َوَنَزْلُت ِمَن اْلَجَبِل َوَوَضْعُت اللَّْوَحْيِن ِفي التَّاُبوِت الَّذِ 5" -(:5آية )
.  تالرَّبُّ

سب  ملسى للسأر المألحين يعالنأ ذ عأن فسأ د اىنسأ نا لل أا المألحين فأى سأ بلفا اآلن  أى شأه دة دا مأة عمأى 
 يسسحع   اىنس ن لمملف بسبب اللسر الدا م لملصية 

 
َبِني َيْعَقاَن ِإَلى ُموِسيَر. ُهَناَك َماَت َهاُروُن، َوُهَناَك ُدِفَن. َفَكَهَن  َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل اْرَتَحُلوا ِمْن آَبارِ 6" -(:6آية )

 تأَِلَعازَاُر اْبُنُه ِعَوًضا َعْنُه.
نكد  ن  بنل يسرا ي  يرسحملن من تب ر بنى يعع ن ) لغلي ذ سعنى يعلك ج( يلى ملسير أل مسيرلف )لمعن    لغلي ذ 

عب ا  حأأين لسأأر اللصأأية بأأدأ يعلك كأأه يأأزداد ليبسعأأد سأأدريكي ذ عأأن ا  )ب أأر ربأأ   أل رب  أأ ف بأأ لكما( للأأون شأأ
الم أل الحعيعى( لقميالذ قميالذ يرسب  بعدل الخير أل يرب ه عدل الخير ليسسعبد  حسى أصأبح بأال ركأ أل فأى أن يعألد 

نأأ  الحعيعأأى( ليسحأررا لللأأن بأأرلح النبأألة يأأىلر ملسأأى  نأأ  مأألف  أ رلن ر أأيس اللهنأأة )صأأمب المسأأيح ر أأيس لهنس
ُعأألا لأأ  رب   سنأأ  مأأا يبمأأيس لقيأأ م لعأأ زر عل أأ ذ عنأأه )ربمأأ  يشأأير  أأىا لعي مأأة المسأأيح( فمأألف المسأأيح لقي مسأأه ق   

ن ليشير  ىا ىسسمرارية شف عة المسيح اللف ريأة عن أ  لذبأد فهأل ر أيس لهنسنأ   لأع  ن  المسيح الحرية الل ممة منه
 االحعيعى

 
 ت اْرَتَحُلوا ِإَلى اْلِجْدُجوِد َوِمَن اْلِجْدُجوِد ِإَلى ُيْطَباَت، َأْرِض َأْنَهاِر َماٍء. ِمْن ُهَناكَ 7 " -(:7آية )

= بمعنأأى كبأأ  الكأأي  ف للنيسأأة بعأأد المسأأيح صأأ رف بإلسصأأ قه  بأأه لبكه د أأ   ميين هنيياك إرتحلييوا إلييى الجييدجود
 لرلح العدس= لنيسة ينسلب عميه  ا يطبات أرض أنهار وماء إلىُمر بة لكي  بولليةااا 

 
، َوِلَكْي َيِقُفوا َأَماَم الرَّبِّ 8 " -(:8آية ) ِلَيْخِدُموُه  ِفي ذِلَك اْلَوُِْت َأْفَرَز الرَّبُّ ِسْبَط اَلِوي ِلَيْحِمُلوا تَاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ

 تَوُيَباِرُكوا ِباْسِمِه ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.
= بعد أن رأش ملسى اللنيسة رأش الخدمة اللهنلسية فى اللنيسةا لسب  اللش  ن   ل رمز  أفرز الرب سبط الوى

 لملهنلف المسيحى
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ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَع ِإْخَوِتِه. الرَّبُّ ُهَو َنِصيُبُه َكَما َكلََّمُه الرَّبُّ ِإل9 " -(:9آية )  ت ُهَك.أَلْجِل ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي 
 

 ُملر سين ب لل م  لخدمة لنيسة المسيح  االأل اللهنة
 

َك اْلَمرََّة َوَأَنا َمَكْثُت ِفي اْلَجَبِل َكاأَليَّاِم اأُلوَلى، َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة. َوَسِمَع الرَّبُّ ِلي ِتلْ »11 " -(:11آية )
 تَأْيًضا، َوَلْم َيَشِإ الرَّبُّ َأْن ُيْهِلَكَك.

نأأ  رمأأز لشأأف عة المسأأيح اللف ريأأة الدا مأأة عأأن لنيسأأسهاااا فأأى  أأىا السسمسأأ  نكأأد ملسأأى ال يهأأسم شأأف عة ملسأأى  
ب لسسمس  الس ريخى ب  عينه عمى عم  المسيح برلح البنلةا لسثير  ى  اسي ف أي  ذ سس االف من ن حيأة السسمسأ  

 الس ريخى سن سفر العدد ىلر مسيرلف قب  بنى يعع ن لنعل  رداذ عمى  ىاا
ن  أن ملسى ي سم  ن  ب لن حية النبلية لليس ب لن حية الس ريخية السى يهسم به  فى سفر الخرلج لسفر العدد قم - أ

 المىان ىلرف فيهم  رحمة الخرلج بمح  سه ا
معهأأم  أأى  المنأأ    مكأأ لرة لبع أأه  لقأأد يلأألن أن بعأأض اسسأأب   يرسأألا فأأى مح أأة لبأأ قى اسسأأب   فأأى   - ب

م  ىلرن  س بع ذ أن الشعب يسأسعر فأى قأ د  برنيأا بعأد ح دثأة الكلاسأيس مح ة أخرش سك لر  ا لقد يللن ل
فسأأرة  ليمأأة للأأ نلا فأأى بعأأض اسحيأأ ن ينسعمأألن يلأأى  نأأ  أل  نأأ   ليعأألدلا لمرلأأز م فأأى قأأ د  برنيأأاا فعأأد 

 ينسعملن مرة من بنى يعع ن يلى مسيرلف لمرة من مسيرلف يلى بنى يعع ن 
سأأكيمه  حسأأى سلأألن عأأدد المح أأ ف مأأن مصأأر يلأأى أرض لفأأى الخأأ  العأأ م لمرحمأأة ي أأسم ملسأأى بس -1

 الميع د = عدد اسكي   من يبرا يم يلى المسيح بحسب م  ىلر ينكي  مسىا
 لفى سسمس  سفر السثنية ي سم ب لخ  النبلش ىهه ر عم  المسيح اللف رشا -2

 نأأف المن عأأة نفسأأه  قأأد يلأألن ملسأأى أ مأأ  أسأأم أل ُمسغيأأرة عمأأى المنأأ    الُمخسمفأأة بمعنأأى أن تبأأ ر يععأأ ن ل -ج 
 لنكد فيه  أم لن منه  أب ر بنى يعع ن لمسيرلف لمرة ينسعملن من  ن  يلى  ن   أل العلسا

المهأأم أن ملسأأى فأأى نه يأأة حي سأأه حأأين رأش عمأأ  المسأأيح لأأم يهأأسم بهأأىا السسمسأأ  الزمنأأى بأأ  ي أأسم بعمأأ   -د  
 المسيح الخالصىا 

 
: ُُ 11 " -(:11آية ) َُاَل ِلَي الرَّبُّ ِم اْذَهْب ِلالْرِتَحاِل َأَماَم الشَّْعِب، َفَيْدُخُلوا َوَيْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي َحَلْفُت ُثمَّ 

 "آلَباِئِهْم َأْن ُأْعِطَيُهْم.

 م  أعهم مراحم الرب فهل سك  لعد  لآلب أل س محهم لرحمهم ب لرغم من خي نسهم
 

ا َيْطُلُب ِمْنَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإالَّ َأْن َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك ِلَتْسُلَك ِفي ُكلِّ َفاآلَن َيا ِإْسرَاِئيُل، َماذَ »12 "-(:13-12) األيات
َُْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك،   َوَتْحَفَظ َوَصاَيا الرَّبِّ َوَفرَاِئَضُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيكَ 13ُطُرُِِه، َوُتِحبَُّه، َوَتْعُبَد الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ 

 تِبَها اْلَيْوَم ِلَخْيِرَك. 
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 بعد ل  م  رأيف ي  يسرا ي  من أعم   ا ن ف   ال ي مب سلش ال  عة ل حع ذ فنير   ينا
 

 تُهَوَذا ِللرَّبِّ ِإلِهَك السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَواِت َواأَلْرُض َوُكلُّ َما ِفيَها.14 " -(:14آية )
سم  ن ا ا لالمعنأى ا  ال ي مأب لنفسأه شأي  ذ منأ  بأ   أل ي مأب مأ  يكعمنأ   = سعبير عن يسس   سماء السموات

 نحي  فى فرح أم   ل فمه سم أل السملافا ا  لن يزداد شي  ذ بعداسسى للن يع  شي  ذ بنك سسىا
 

ْعِدِهْم َنْسَلُهُم الَِّذي ُهَو َأْنُتْم َفْوَق َجِميِع َولِكنَّ الرَّبَّ ِإنََّما اْلَتَصَق ِبآَباِئَك ِلُيِحبَُّهْم، َفاْختَاَر ِمْن بَ 15 " -(:15آية )
 تالشُُّعوِب َكَما ِفي هَذا اْلَيْوِم. 

 = أش يسخى م لُه خ صة لأحبهم التصق بأبائك
 

ُُُلوِبُكْم، َواَل ُتَصلُِّبوا ِرَُاَبُكْم َبْعُد.16 " -(:16آية )  "َفاْخِتُنوا ُغْرَلَة 
 م عأأن بأأ قى ز ( فلأأ ن ُيميدأأ12:12  لشأأعبه )سأأ ن عالمأأة عهأأد معأأدس بأأين ا= لأأ ن الخسأأ  إختنييوا غرليية ُلييوبكم

 الشعلب اسخرشا لاآلن م ملب أي  ذ خس ن العمب أش نز  ل  حب غريب لل  خ ية لل  شهلة ميسة من العمب
ابكم بعد ال( 21-21:2 ىا عالمة حبن    )رل ن  (2:1=  ى  سس لش ال سعسلا قملبلم )عب تصلبوا أُر
 

أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُهَو ِإلُه اآلِلَهِة َوَربُّ اأَلْرَباِب، اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَجبَّاُر اْلَمِهيُب الَِّذي اَل 17 "-(:19-17) تاأليا
اِنُع َحقَّ اْلَيِتيِم َواأَلْرَمَلِة، َواْلُمِحبُّ اْلَغِريَب لِ 18َيْأُخُذ ِباْلُوُجوِه َواَل َيْقَبُل َرْشَوًة.  َفَأِحبُّوا 19 ُيْعِطَيُه َطَعاًما َوِلَباًسا.الصَّ

 ت اْلَغِريَب أَلنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَرَباَء ِفي َأْرِض ِمْصَر.
 (12ا  الع د  ينصي من ال يهسم بهم المكسما فهل ال يوخى ب للكل  )تية

 
ُهَو َفْخُرَك، َوُهَو ِإلُهَك 21ِصُق، َوِباْسِمِه َتْحِلُف. الرَّبَّ ِإلَهَك َتتَِّقي. ِإيَّاُه َتْعُبُد، َوِبِه َتْلتَ 21 "-(:21-21) األيات

 الَِّذي َصَنَع َمَعَك ِتْلَك اْلَعَظاِئَم َواْلَمَخاِوَف الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناَك. 

 = يشري ل  ينس ن أن ينسسب   ليللن له عبداذ فمنمكد  لنسحدث بعهمسها فخرك
 

َُْد َجَعَلَك الرَّبُّ ِإلُهَك َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرِة. َسْبِعيَن َنْفًسا22 " -(:22آية )  "َنَزَل آَباُؤَك ِإَلى ِمْصَر، َواآلَن 
انفس  21مميلن نفس( بعد أن ل نلا  1أ م مه  ر برلة ا  لمشعب أنهم ص رلا لنكلم السم أل )حلالى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
 "َفَأْحِبِب الرَّبَّ ِإلَهَك َواْحَفْظ ُحُقوَُُه َوَفرَاِئَضُه َوَأْحَكاَمُه َوَوَصاَياُه ُكلَّ اأَليَّاِم. »1" -(:1آية )

 (21:11ن21 ى  سس لش من يحبنى يحفه لص ي ش )يل
 

لَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا َواَل رََأْوا تَْأِديَب الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َعَظَمَتُه َوَيَدُه َواْعَلُموا اْلَيْوَم َأنِّي َلْسُت ُأِريُد َبِنيُكُم ا2 " -(:2آية )
 "الشَِّديَدَة َوِذرَاَعُه الرَِّفيَعةَ 

= فأى السركمأ ف اسخأرش لسأف أقصأأد بلالمأى بنأيلم الأىين لأم يأرلا أعمأ لى سألاأل المعكأأزاف أل  لسيت أرييد بنييكم
 لللن عمملا بنيلم ليعرفلا  ديبا فمن يعري ألثر يدان ألثروالس
 

َوالَِّتي َعِمَلَها 4َوآَياِتِه َوَصَناِئَعُه الَِّتي َعِمَلَها ِفي ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر َوِبُكلِّ َأْرِضِه، 3 "-(:8-3) األيات
ُجوِهِهْم ِحيَن َسَعْوا َورَاَءُكْم، َفَأَباَدُهُم الرَّبُّ ِبَجْيِش ِمْصَر ِبَخْيِلِهْم َوَمرَاِكِبِهْم، َحْيُث َأَطاَف ِمَياَه َبْحِر ُسوٍف َعَلى وُ 

يَِّة َحتَّى ِجْئُتْم ِإَلى هَذا اْلَمَكاِن، 5ِإَلى هَذا اْلَيْوِم،  َوالَِّتي َعِمَلَها ِبَداثَاَن َوَأِبيرَاَم اْبَنْي 6َوالَِّتي َعِمَلَها َلُكْم ِفي اْلَبرِّ
ِفي ِن َفَتَحِت اأَلْرُض َفاَها َواْبَتَلَعْتُهَما َمَع ُبُيوِتِهَما َوِخَياِمِهَما َوُكلِّ اْلَمْوُجوَداِت التَّاِبَعِة َلُهَما أَِليآَب اْبِن رَُأوَبْيَن اللََّذيْ 

َفاْحَفُظوا ُكلَّ اْلَوَصاَيا »8 ا.أَلنَّ َأْعُيَنُكْم ِهَي الَِّتي َأْبَصَرْت ُكلَّ َصَناِئِع الرَّبِّ اْلَعِظيَمِة الَِّتي َعِمَلهَ 7َوْسِط ُكلِّ ِإْسرَاِئيَل. 
 ت ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلُكوَها، الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلَكْي َتَتَشدَُّدوا َوَتْدُخُلوا َوَتْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُرونَ 

 
َُْسَم الرَّبُّ آلَباِئُكْم َأْن ُيْعِطَيَهيا َلُهيْم َوِلَنْسيِلِهْم، َأْرٌض َتِفييُض َوِلَكْي ُتِطيُلوا اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَّتِ 9 " -(:9آية ) ي َأ

 تَلَبًنا َوَعَساًل.
 يىاذ يسسعرار م لسالمهم مشرل  ذ بسمللهم فى لص ي  

 

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

َأْرٌض َيْعَتِني ِبَها الرَّبُّ ِإلُهَك. َعْيَنا الرَّبِّ 12َرُب َماًء. َتْمَتِلُكوَها، ِهَي َأْرُض ِجَبال َوِبَقاٍع. ِمْن َمَطِر السََّماِء َتشْ 
ِل السََّنِة ِإَلى آِخرَِها.  "ِإلِهَك َعَلْيَها َداِئًما ِمْن َأوَّ

يععد ملسى  نأ  مع رنأة بأين أرض مصأر لأرض لنعأ ن فمأا أن أرض مصأر سربسهأ  كيأدة لغنيأة لشأبهه  اللسأ ب 
ل ى  قد سعنى أنه يسعب فى ش   تسقيه برجلكأن الفالح فى مصر يبى  كهداذ لبيراذا ( يال 12:11بكنة ا  )س  

يىاذ  ل يزر  بمكهلد  … العنلاف أل دفا اآلالف السى سوسى ب لم أل من العنلاف يلى اسرا ى أل يسير ح مالذ الم أل
ع يأة ا  دلن مكهألد منأه أش بركمها أم  أرض لنع ن فهأى سأرلش ب سم أ ر لفيهأ  الفأالح ينهأر لمسأم أل منسهأراذ 
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فأى ىلأ ا لالأرب يعسنأى بهأ  ليع أأى الم أر لللأن  نأ   شأرل   أى حفأأه اللصأ ي ا  أى  اسيأ ف ملكهأة للأ  مأأن 
يهن أن مصدر رزقه لخيراسه فى يد  لبمكهلد  فال يهسم أن ير ى ا  لال يحفه لص ي   ف   يريد أن يعأل   نأ  

 سى عمين ن عمين  أن نحفه لص ي   أنه  ل مصدر خيراسن  لحسى سه  البرل ف سو
 

لِّ َفِإَذا َسِمْعُتْم ِلَوَصاَياَي الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَتْعُبُدوُه ِمْن كُ »13 "-(:16-13) األيات
َر. َفَتْجَمُع ِحْنَطَتَك َوَخْمَرَك َوَزْيَتَك. ُأْعِطي َمَطَر َأْرِضُكْم ِفي حِ 14ُُُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ َأْنُفِسُكْم،  يِنِه: اْلُمَبكَِّر َواْلُمتََأخِّ

ُُُلوُبُكْم َفَتِزيُغوا َوَتْعُبُدوا آِلَهًة 16َوُأْعِطي ِلَبَهاِئِمَك ُعْشًبا ِفي َحْقِلَك َفتَْأُكُل َأْنَت َوَتْشَبُع. 15 َفاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن َتْنَغِوَي 
 تُجُدوا َلَها،ُأْخَرى َوَتسْ 

 ل ل يعد السربة لمزر ا فسسفسح البىلر ا = يوسى فى الخريي ليصحب بىر البىار أل يميه  المطر المبكر
ا ليس عد عمى ن ح المحصل  يوسى فى الربيا قب  الحص د بعمي  لفى أثن  ه ل ل يعلش النب ف والمطر المتأخر 

 أأى  اآليأأة ُسشأأير لمع  يأأ  الرلحيأأة فأأ لم ر يشأأير لمأأرلح العأأدس للأأال النأألعين الزم لنمأأل النبأأ ف لا  يع يأأه لهأأما ل 
فيأأه حن أأة أش نسمسأأا ب لشأأبا الرلحأأى لخمأأر أش بأأ سفراح الرلحيأأة  ن الأأىش يحأأل  قملبنأأ  العفأأر يلأأى فأأردلس مثمأأر

لالزيف )المسأحة المملليأة لسأم  ن رلحأى( الاىا فهمنأ  ان الم أر يشأير لمأرلح العأدس فيلألن المبلأر اشأ رة لعمأ  
عمأي صألرة  ليصأير المأامن ن أحيم نه نلالمس خر يشير لعم  الرلح بعد ىل  حسأي ييح في المعمد في بداية الرل 

 المسيح ليه  ث بس  فيه ا
 

َفَيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ َعَلْيُكْم، َوُيْغِلُق السََّماَء َفاَل َيُكوُن َمَطٌر، َواَل ُتْعِطي اأَلْرُض َغلََّتَها، 17 " -(:17آية )
.َفَتبِ   " يُدوَن َسِريًعا َعِن اأَلْرِض اْلَجيَِّدِة الَِّتي ُيْعِطيُكُم الرَّبُّ

 من العح  لالمك ع ف لاسعداأل لالهرب من ال يع ف  = فتبيدون سريعاً 
 

ُُُلوِبُكْم َوُنُفوِسُكْم، َواْرُبُطوَها َعاَلَمًة َعَلى َأْيِديُكْم، َوْلَتُكْن »18 "-(:23-18) األيات َفَضُعوا َكِلَماِتي هِذِه َعَلى 
ِريِق، َوَعلُِّموَها َأْواَلَدُكْم، ُمَتَكلِِّميَن ِبَها ِحيَن َتْجِلُسوَن ِفي ُبُيوِتُكْم، َوِحيَن َتْمُشوَن ِفي الطَّ 19َعَصاِئَب َبْيَن ُعُيوِنُكْم، 

ََُواِئِم َأْبَواِب َبْيِتَك َوَعَلى َأْبَواِبَك، 21َوِحيَن َتَناُموَن، َوِحيَن َتُقوُموَن.  ِلَكْي َتْكُثَر َأيَّاُمَك َوَأيَّاُم َأْواَلِدَك 21َواْكُتْبَها َعَلى 
َُْسَم الرَّبُّ آلَباِئَك َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها، َكأَ  أَلنَُّه ِإَذا َحِفْظُتْم َجِميَع 22يَّاِم السََّماِء َعَلى اأَلْرِض. َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ

َيْطُرُد 23ُِِه َوَتْلَتِصُقوا ِبِه، هِذِه اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها ِلَتْعَمُلوَها، ِلُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَتْسُلُكوا ِفي َجِميِع ُطرُ 
 "الشُُّعوِب ِمْن َأَماِمُكْم، َفَتِرُثوَن ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنُكْم. الرَّبُّ َجِميَع هُؤاَلءِ 

سلأألن أيأأ مهم   اسرض م دامأأف السأأم أل عمأأىت… اآليأأة فأأى سركمأأ ف أخأأرشكأأ ألف  = كأيييام السييماء علييى األرض
م يحيأألن ب ريعأأة سحمأأ  اآليأأة أي أأ ذ معنأأى أنهأأللأأن ا أش يللنأألا فأأى خيأأر دا مأأ ذ ل  ت  ليمأأة لأكيأأ لهم ال حصأأر لهأأ

لأىل  نصأمى ت  ت  و أو السأملاف لنأز  ت =  ن يى ن ل ىا م  عممأه المسأيحسم  ية لشرلة ما ا  لونهم فى السم أل
   لم  فى السم أل لىل  عمى اسرض ت
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 = سىلرلنه  دا م ذ لسنفىلنه  عالمة على أيديكم وعصائب بين عيونكم
 

يَّيِة َوُلْبَنياَن. ِميَن النَّْهيِر، َنْهيِر اْلفُيرَاِت، ِإَليى ُكلُّ َمَكاٍن َتُدوُسُه ُبُطو24 " -(:24آية ) َُْداِمُكْم َيُكوُن َلُكْم. ِميَن اْلَبرِّ ُن َأ
 "اْلَبْحِر اْلَغْرِبيِّ َيُكوُن ُتْخُمُكْم.

مين د ا  لهم الحدلد = أش من اسرا ى السى صرحف للم أن سوخىل   لىل  حد   كل مكان تدوسه بطون أُدامكم
 الغربىالبحر =  البحر المسلس لبنان ومن نهر الفرات حتى البرية و 

 
اَل َيِقُف ِإْنَساٌن ِفي َوْجِهُكْم. اَلرَّبُّ ِإلُهُكْم َيْجَعُل َخْشَيَتُكْم َوُرْعَبُكْم َعَلى ُكلِّ اأَلْرِض الَِّتي 25 "-(:29-25) األيات

اْلَبَرَكُة ِإَذا َسِمْعُتْم ِلَوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكُم 27َأَماَمُكُم اْلَيْوَم َبَرَكًة َوَلْعَنًة: اُْنُظْر. َأَنا َواِضٌع »26 َتُدوُسوَنَها َكَما َكلََّمُكْم.
ُأوِصيُكْم َواللَّْعَنُة ِإَذا َلْم َتْسَمُعوا ِلَوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َوُزْغُتْم َعِن الطَِّريِق الَِّتي َأَنا 28الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم. 

َذا َجاَء ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلِكْي 29ِبَها اْلَيْوَم ِلَتْذَهُبوا َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرُفوَها.  َواِس
يَم، َواللَّْعَنَة َعلَ   تى َجَبِل ِعيَباَل.َتْمَتِلَكَها، َفاْجَعِل اْلَبَرَكَة َعَلى َجَبِل ِجِرزِّ

مسأأى دخمأألا اسرض لأأ ن عمأأيهم أن يعفأألا عمأأى كبأأ  كأأرزيم لعمأأى كبأأ  عيبأأ   فأأى نهأأ م محأأدد لين عأألا ببرلأأ ف 
محأأددة لمأأن يسأأم  فأأى  ريأأ  الأأرب لبمعنأأ ف محأأددة لمأأن يحيأأد عأأن لصأأ ي  الأأربا لكبأأ  كأأرزيم  أأل الكبأأ  الأأىش 

 أأ  مشأأس  مأأن ركأأأ   الحصأأ د( لكبأأ  كأأرزيم كبأأأ  لأأ نلا ينهأأرلن يليأأه ل أأأم يأأرددلن لممأأ ف البرلأأة )كأأأرزيم معن 
سمه مشس  من الصخلر البي  أل السى سمذ ن لالكبمين مسع بمين لمأ  أن  خصبا أم  كب  عيب   فهل كب  بلر لات
البرلأأة سع بأأ  المعنأأةن البرلأأة لمأأن ُي يأأا يع بمهأأ  المعنأأة لمأأن ال ُي يأأاا فأأ   ال يسأأر  لسأأيمة ل بأأا  أأى  الحعيعأأة فأأى 

للعد نفى يشل   ىاا لكب  كرزيم يعا كنلب اللادش الىش سعأا فيأه مدينأة شأليم )نأ بمس ح ليأ ذ( ل أل أى  ن البشرا 
( لعميه بنألا مأىبحهما أمأ  كبأ  عيبأ   فيعأا شأم   12:1الكب  الىش قد سه الس مريلن لل ن بعرية ب ر يععلب )يل

 لىش ين دش عند سفح الكب  اآلخرالادش شليما لالكبالن مسع رب ن حسى أن الىش يعي عند سفح أحد م  يسما ا
للس بي  عمى مل ل  البرلة لالمعنة نكد سفر يشل  لالع  ةا فسفر يشل  نأرش فيأه أم نأة ا  لع  يأ   لهأم لفأى 
سفر الع  ة نرش ال رب ف السى لحعف بهم نسيكة عأدم أمأ نسهم لخ  يأ  ما لأىل  نكأد م فأى سأفر يشأل  يمسملألن 

 نكد م ُيسسعبدلن لمشعلب اللثنية ليىللنهم ) لعنة(اسرض )برلة ( لفى سفر الع  ة 
 

، َورَاَء َطِريييِق ُغييُروِب الشَّييْمِس ِفييي َأْرِض اْلَكْنَعيياِنيِّيَن السَّيياِكِنيَن ِفييي 31 " -(:31آييية ) َأَمييا ُهَمييا ِفييي َعْبييِر اأُلْرُدنِّ
 " اْلَعَرَبِة، ُمَقاِبَل اْلِجْلَجاِل، ِبَجاِنِب َبلُّوَطاِت ُموَرَة؟

= أش ن حية الغربا لالشمس سخسفى  وراء طريق غروب الشمسد لهم اللصي الكغرافى الدقي  لمكبمينا ُيحد
 =  ىا ليىلر م بلعد  سبيهم يبرا يم فيسشكعلاا بجانب بلوطات مورةلراأل الكبمين عند الغرلبا 
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وا اأَلْرَض الَِّتي الرَّبُّ ِإلُهُكْم ُيْعِطيُكْم. َتْمَتِلُكوَنَها أَلنَُّكْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِلَتْدُخُلوا َوَتْمَتِلكُ 31 "-(:32-31) األيات
ت.َفاْحَفُظوا َجِميَع اْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتي َأَنا َواِضٌع َأَماَمُكُم اْلَيْوَم ِلَتْعَمُلوَها32َوَتْسُكُنوَنَها. 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

 
َك هِذِه ِهَي اْلَفرَاِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتي َتْحَفُظوَن ِلَتْعَمُلوَها ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّ ِإلُه آَبائِ »1 " -(:1آية )

 "ِلَتْمَتِلَكَها؛ ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي َتْحَيْوَن َعَلى اأَلْرِض: 
ض ال عسية لاسحل م الع نلنية الُمسعمعة ب لع  أل ل نف للقف الشدة لالعبلدية لالسل أ ن فأى حسى ال يهنلا أن الفرا 

 البرية فع ا ب   ى للقف الراحة لالسالم أي  ذ 
 

ِمَخِة، َوَعَلى ُتْخِرُبوَن َجِميَع اأَلَماِكِن َحْيُث َعَبَدِت اأُلَمُم الَِّتي َتِرُثوَنَها آِلَهَتَها َعَلى اْلِجَباِل الشَّا2 " -(:2آية )
 "التِّاَلِل، َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضرَاَء.

ل نف الشعلب اللثنية سعبد تلهسه  عمى قمم الكبأ   الشأ مخة لالأسال  لسحأف اسشأك رن  نأ   ل نأف سصأنا مأىابح 
نبهأرلا بهأ  آللهسه  لسعيم أنص ب لسلارش لم رسلا الفحش أل  نأ  ا لا  يأومر م بهأدم لأ  المأىابح اللثنيأة حسأى ال ي

 = ف   لعد به  اسب أل ترثونهالسخدعهم فيعبدلا اسلث نا 
 

آِلَهيِتِهْم، َوَتْهِدُموَن َمَذاِبَحُهْم، َوُتَكسُِّروَن َأْنَصاَبُهْم، َوُتْحِرُُيوَن َسيَواِرَيُهْم ِبالنَّياِر، َوُتَقطُِّعيوَن َتَماِثييَل 3 " -(:3آية )
 تَكاِن.َوَتْمُحوَن اْسَمُهْم ِمْن ذِلَك اْلمَ 

 
 "اَل َتْفَعُلوا هَكَذا ِللرَّبِّ ِإلِهُكْم.4 " -(:4آية )

الأأد لال سعبأأدلا الأأرب فأأى لأأ  ملأأ ن بأأ  فأأى ملأأ ن لاحأأد … أش ال سعيمأألا مثأأ   أأى  العبأأ داف   لال سعيمأألا سم ثيأأ 
 ( لال سح لللا سعميد الغير بدعلش الس ليرا1)ل ىا يس ح من تية

 
َلى َبِل اْلَمَكاُن 5 " -(:5آية ) الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِمْن َجِميِع َأْسَباِطُكْم ِلَيَضَع اْسَمُه ِفيِه، ُسْكَناُه َتْطُلُبوَن َواِس

 "ُهَناَك تَْأُتوَن،
اسرض السى يسسخدمف قبالذ لمدنس  ى بعينه  سسعدس لسحسب مل ا سلنى ا  لالسعديس ل ن بدم الىب  حن ل أىا 

دم ىبيحة المسيحا لا  قصد أن يخس ر المل ن بنفسه لال يسر  لهأم الحريأة فأى اىخسيأ ر حسأى م  حدث سكس دن  ب
ال يللن ىل  سبب سن فس لسب غض بين اسسب  ا للم ُيعمن الرب يسم المل ن مأن قبأ  حسأى ال سس أ حن اسسأب   

ىش ُيعأأ م فيأأه  يلأأ  سأأميم نا عمأأى يمساللأأها لا  لأأ ن يخسأأ ر ملأأ ن خيمأأة اىكسمأأ   ثأأم يخسأأ ر بعأأد ىلأأ  الملأأ ن الأأ
 -لحلمة ا  فى يخسي ر مل ن لاحد لعب دسه الكمهلرية لمىبح لاحد لسعديم الىب  ح عميه:

 يرب  الشعب بإلههم اللاحد ليكنبهم خ ر اىعسع د بسعدد اآللهة -1
 حسى ال يشسرللا ما الشعلب اللثنية فى سعديم ىب  ح آللهسه ا -2
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احد لمرسب ين مع ذ برب   الرلح لالمحبةن فهم يوسلن له من ل  مل ن سىلر م أنهم شعب لاحد لهم ييم ن ل  -1
فى أعي د م اللبيرة ل لفصح لسعأديم ىبأ  حهم )لونأه ملسأم حأح( لحينمأ  يكسمعألن ليصأملن ليسأبحلن يأسم 

 سصحيح مف  يمهم الععيدية فال سسملث ععيدسهما
بيحسأه لاحأدة غيأر مسلأررة فهأل المأىبح يشير  ىا الملأ ن اللاحأد الأىش يخسأ ر  ا  أن  نأ   مسأيح لاحأد لى -1

عند ا  اآلب اىنس ن يسل  المسأيحا للألن أن ا   لف رش ل ل الىبيحةا لنحن ليس لن  سلش شفيا لاحد
 أأأل الأأأىش يخسأأأ ر الملأأأ ن فهأأأىا يشأأأ رة ىخسيأأأ ر اآلب لممخمأأأص لالفأأأ دش فهأأأل لأأأيس يخسيأأأ ر بشأأأرشا لحأأأين 

عد عن يهلىا عمملا سنفسهم بمشلرة يربع م بن نبأ   الممأ  ينفصمف ممملة يسرا ي  )العشرة أسب  ( فيم  ب
  يل  خ ص لحدث م  سب  السحىير منه فسرع ن م  ينحدرف الممملة الشم لية يلى العب دة اللثنيةا

الملأ ن الأىش يخسأأ ر  ا  بعأد ىلأأ   أل الملأأ ن الأىش صأمب اليهأألد فيأه المسأأيح ن فل نأف  أأى  الأىب  ح السأأى  -1
 ا يعدملنه  رمزا لممسيح

 
ُكْم َوَأْبَكاَر َبَقِرُكْم َوُتَقدُِّموَن ِإَلى ُهَناَك: ُمْحَرَُاِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم َوَرَفاِئَع َأْيِديُكْم َوُنُذوَرُكْم َوَنَواِفلَ 6 " -(:6آية )

 "َوَغَنِمُكْم، 
 مة(= الرف  ا  ى الكزأل الىش يرفا لغرض معدس )كزأل من ىبيحة السال رفائع أيديكم

 
ُكْم َكَما َباَرَكُكُم الرَّبُّ َوتَْأُكُلوَن ُهَناَك َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َوَتْفَرُحوَن ِبُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإَلْيِه َأْيِديُكْم َأْنُتْم َوُبُيوتُ 7 " -(:7آية )
 "ِإلُهُكْم.

 الشعب   ى شرلة خالله  نفرحا لالحه أنه خال  الىبيحة سعب  سعدم ف لنىلر لع  ي 
 

اَل َتْعَمُلوا َحَسَب ُكلِّ َما َنْحُن َعاِمُلوَن ُهَنا اْلَيْوَم، َأْي ُكلُّ ِإْنَساٍن َمْهَما َصَلَح ِفي َعْيَنْيِه. »8 "-(:11-8) األيات
َفَمَتى َعَبْرُتُم اأُلْرُدنَّ َوَسَكْنُتُم 11ُكْم. أَلنَُّكْم َلْم َتْدُخُلوا َحتَّى اآلَن ِإَلى اْلَمَقرِّ َوالنَِّصيِب اللََّذْيِن ُيْعِطيُكُم الرَّبُّ ِإلهُ 9

َفاْلَمَكاُن 11َكْنُتْم آِمِنيَن، اأَلْرَض الَِّتي َيْقِسُمَها َلُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم، َوَأرَاَحُكْم ِمْن َجِميِع َأْعَداِئُكُم الَِّذيَن َحَواَلْيُكْم َوسَ 
لَّ اْسَمُه ِفيِه، َتْحِمُلوَن ِإَلْيِه ُكلَّ َما َأَنا ُأوِصيُكْم ِبِه: ُمْحَرَُاِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِلُيحِ 

.  تَوَرَفاِئَع َأْيِديُكْم َوُكلَّ ِخَياِر ُنُذوِرُكُم الَِّتي َتْنُذُروَنَها ِللرَّبِّ
لم يعأ م فأى ملأ ن مخسمأي أش يعيمألن المأىبح أينمأ  حمألا = أش فأى البريأة سنهأم مأا سأنعمهم لأ ن المأىبح لأ  يأ هنا

 لليس فى مل ن لاحد فع  لم  سيللن فى أرض الميع د 
 

َماُؤُكْم، َوالالَِّويُّ الَّذِ 12 " -(:12آية ) ْم ي ِفي َأْبَواِبكُ َوَتْفَرُحوَن َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم َأْنُتْم َوَبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم َوَعِبيُدُكْم َواِس
ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَعُكْم.  "أَلنَُّه َلْيَس َلُه 

 الفرح شرلة بين الكميا حسى ما العبيد لالالليين الىين ليس لهم نصيبا
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الرَّبُّ  َبْل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرهُ 14ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتْصِعَد ُمْحَرَُاِتَك ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َترَاُه. »13 "-(:14-13) األيات

 " ِفي َأَحِد َأْسَباِطَك. ُهَناَك ُتْصِعُد ُمْحَرَُاِتَك، َوُهَناَك َتْعَمُل ُكلَّ َما َأَنا ُأوِصيَك ِبِه.
 سلرار لمسشديد

 
َرَكِة الرَّبِّ َولِكْن ِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك َتْذَبُح َوتَْأُكُل َلْحًما ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك، َحَسَب بَ 15 "-(:16-15) األيات

َوَأمَّا الدَُّم َفاَل تَْأُكْلُه. َعَلى اأَلْرِض َتْسِفُكُه 16ِإلِهَك الَِّتي َأْعَطاَك. النَِّجُس َوالطَّاِهُر َيْأُكاَلِنِه َكالظَّْبِي َواإِليَِّل. 
 تَكاْلَماِء.

اللالم  ن  عن الىب  ح لذل  لليس لمعب دةا لل نلا فى البرية ن دراذ م  يىبحلن لذل ا ل ى  اللصية سنهم داخملن 
= قأد يعصأد بأ لنكس الحيلانأ ف الممنأل   النجس والطاهر يأكالنهاآلن يلى أرض الميع د حيث سيىبحلن ليأولملاا 

بولمهأ  لقأأد يعصأأد ب ل أأ  ر الحيلانأأ ف السأأى سعأأدم ىبأأ  ح  لللأأن يسأأمح كييالظبى واأليييلسعأديمه  لىبيحأأة عمأأى المأأىبح 
عمأأى المأأأىبح مثأأ  اسبعأأأ ر لاسغنأأ ما أل يلأأألن المعصأألد بأأأ لنكس مأأن عميأأأه حلأأم نك سأأأة شأأرعية مثأأأ  ىل السأأأي  

 فنك سسه ال سمنعه من اسل  الع دشا
 

َطِتَك َوَخْمِرَك َوَزْيِتَك، َواَل َأْبَكاَر َبَقِرَك َوَغَنِمَك، اَل َيِحلُّ َلَك َأْن تَْأُكَل ِفي َأْبَواِبَك ُعْشَر ِحنْ 17 "-(:19-17) األيات
َبْل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك تَْأُكُلَها ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ 18َواَل َشْيًئا ِمْن ُنُذوِرَك الَِّتي َتْنُذُر، َوَنَواِفِلَك َوَرَفاِئِع َيِدَك. 

ا اْمَتدَّْت ِإَلْيِه ْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّ الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِبُكلِّ مَ ِإلُهَك، َأْنَت َوا
، ُكلَّ َأيَّاِمَك َعَلى َأْرِضَك.19َيُدَك.   "ِاْحَتِرْز ِمْن َأْن َتْتُرَك الالَِّويَّ

بعد ىل  أن  ن   عشأرين يخصصأ ن  ا العشأر اسل   أل مأ  يعأدم يلأى الالليأين ل نأ    يبدل من  ى  اآلية لم 
ُعشر ث نى ل ل المعصلد  ن  ل ىا يسم يخراكه ليسسخدم فى يلرام الفعراأل لالالليأين لفأى يق مأة مأآدب فأرح سشأسر  

خلة الربا  فيه  الع  مة ما المحس كينا يىاذ  ل نل  من اللرم لفرح ما الرب لات
 ( 16ل ن من المفرلض أن يفرح بهى  اللال م فى  يل  الرب لم  يس ح فى تية) ل ن 
 

ًما. ِإَذا َوسََّع الرَّبُّ ِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َكلََّمَك َوُُْلَت: آُكُل َلْحًما، أَلنَّ َنْفَسَك َتْشَتِهي َأْن تَْأُكَل َلحْ »21 " -(:21آية )
 تْأُكُل َلْحًما.َفِمْن ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك تَ 

 = أش دخمف أرض الميع د حسب م  لعد  الربا وّسع تخومك
 

َغَنِمَك ِإَذا َكاَن اْلَمَكاُن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَيَضَع اْسَمُه ِفيِه َبِعيًدا َعْنَك، َفاْذَبْح ِمْن َبَقِرَك وَ 21 " -(:21آية )
 "َصْيُتَك، َوُكْل ِفي َأْبَواِبَك ِمْن ُكلِّ َما اْشَتَهْت َنْفُسَك.الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّ َكَما َأوْ 
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مرة أخرش يلممهم عن الىب  ح السى يولملنه  فبعد الدخل  لذرض يىبحلن فى أش مل ن لال داعأى لمأى  ب لمهيلأ  
 لُبعد المس فةا

 
 ". النَِّجُس َوالطَّاِهُر َيْأُكاَلِنِه َسَواًء.َكَما ُيْؤَكُل الظَّْبُي َواإِليَُّل هَكَذا تَْأُكُلهُ 22  " -(:22آية )

ب  م  ين ب  عمى الحيلان ف النكسة ب لنسبة  ا يىا ل نف الىب  ح لذل  فال سسعيد بر  دمه  عمى المىبح أل حلله
ن أش الداعأى لأر  دمهأ  عنأد  ين ب  عمأى لأ  مأ  ُيأىبح لذلأ  ن الظبى واأليل = أش ال يعدم منه  لممىبح لممىبح

 اىبحالم
 

اَل 24لِكِن اْحَتِرْز َأْن اَل تَْأُكَل الدََّم، أَلنَّ الدََّم ُهَو النَّْفُس. َفاَل تَْأُكِل النَّْفَس َمَع اللَّْحِم. 23 "-(:25-23) األيات
ْعِدَك َخْيٌر، ِإَذا َعِمْلَت اْلَحقَّ ِفي اَل تَْأُكْلُه ِلَكْي َيُكوَن َلَك َوأَلْواَلِدَك ِمْن بَ 25تَْأُكْلُه. َعَلى اأَلْرِض َتْسِفُكُه َكاْلَماِء. 

.  تَعْيَنِي الرَّبِّ
الأدم  أأل الأأنفسن لالأنفس  أأى   فيكأأب أن ُيسأف  الأأدم لال ُيشأأرب لال يشأ بهلا الأألثنيين الأأىين يشأربلن الأأدم يعسعأأ داذ 

الىش سيلفر عأن بون فى  ىا نل  من الشرلة ما اسلث نا لالدم ُكع  لمسلفير عن الخ  ي  ل ل يرمز لدم المسيح 
خ  ي  البشرا ا  منا عن البشر الشرلة فى دم الحيلان ف أش حي سه  سنه لأ ن يريأد لمبشأر أن يشأسرللا فأى حيأ ة 

(ا ب ى أ فة لمنألاحى 11:8ن11)يأل اسبدية يشسر  ما المسيح فى حي سه يبنه لىل  من يسن ل  كسد لدم  المسيح
 الصحية حسى ال سوسيهم اسمراض بسبب الدما

 
. 26 " -(:26آية ) َُْداُسَك الَِّتي َلَك َوُنُذوُرَك، َفَتْحِمُلَها َوَتْذَهُب ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ  "َوَأمَّا َأ

 ب لنسبة لمىب  ح ) محرق ف لخ ية لسالمة( لب لنسبة لمنىلر  ى  البد أن سللن فى الهيل ا
 

ِتَك: اللَّْحَم َوالدََّم َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهَك. َوَأمَّا َذَباِئُحَك َفُيْسَفُك َدُمَها َعَلى َمْذَبِح َفَتْعَمُل ُمْحَرَُا27 " -(:27آية )
 "الرَّبِّ ِإلِهَك، َواللَّْحُم تَْأُكُلُه.

اتك  = ىبيحة السالمة  وأما ذبائحك ... واللحم تأكله= ىبيحة المحرقةا  فتعمل محُر
 

ْظ َواْسَمْع َجِميَع هِذِه اْلَكِلَماِت الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها ِلَكْي َيُكوَن َلَك َوأَلْواَلِدَك ِمْن َبْعِدَك َخْيٌر ِاْحفَ 28 " -(:28آية )
اِلَح َواْلَحقَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ ِإلِهَك.  "ِإَلى اأَلَبِد، ِإَذا َعِمْلَت الصَّ

 هل املسى  ن  لمعمم ُيلرر الدرس عمى سالميى  حسى يحف
 

ََُرَض الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن َأَماِمَك اأُلَمَم الَِّذيَن َأْنَت َذاِهٌب ِإَلْيِهْم ِلَتِرَثُهْم، َوَوِرْثَتُهْم »29 "-(:32-29) األيات َمَتى 
َُاِئاًل: َفاْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتَصاَد َورَاَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َباُدوا ِمْن َأَماِمَك، َومِ 31َوَسَكْنَت َأْرَضُهْم،  ْن َأْن َتْسَأَل َعْن آِلَهِتِهْم 
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َُْد َعِمُلوا آلِلَهِتِهْم ُكلَّ 31َكْيَف َعَبَد هُؤاَلِء اأُلَمُم آِلَهَتُهْم، َفَأَنا َأْيًضا َأْفَعُل هَكَذا؟  اَل َتْعَمْل هَكَذا ِللرَّبِّ ِإلِهَك، أَلنَُّهْم 
ُكلُّ اْلَكاَلِم الَِّذي ُأوِصيُكْم ِبِه 32ْحَرُُوا َحتَّى َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم ِبالنَّاِر آلِلَهِتِهْم. ِرْجٍس َلَدى الرَّبِّ ِممَّا َيْكَرُهُه، ِإْذ أَ 

 "اْحِرُصوا ِلَتْعَمُلوُه. اَل َتِزْد َعَلْيِه َواَل تَُنقِّْص ِمْنُه.

حترز إ ى  اآللهة =  عب دة ساا  اللثنيين عن  رقهم فىاللثنية ُيحىر م حسى عن  حسى ُيبعد م سم م ذ عن العب دة
.من أن تسأل عن آلهتهم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

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

َُاِئاًل: ِلَنْذَهْب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعرِ   "ْفَها َوَنْعُبْدَها،اأُلْعُجوَبُة الَِّتي َكلََّمَك َعْنَها 
 مص در اىنحراي مسعددة :

 النبلة الل ىبة ل ى  ملكلدة فى ل  عصرا -1
 عالق ف العرابة لالدم )لم  سع  سميم ن(ا -2
 اىنحراي الكم عى سنه خ ر يى يسشبه الفرد ب لمكسماا -1

ال سوسيهم العثرة من ل ى  المص در الثالث لإلنحراي ُسع لح فى  ىا اىصح حا ل ن  ينبه ملسى شعبه أن يحىر ل 
فأأ لمعكزة ليسأأف دليأأ  صأأد  الشأأخص الأأىش سمأأف عمأأى يديأأه ف لسأأحرة أيأأ م  ننبأأى لأأ ىبا لقأأد يعأألم بعمأأ  معكأأزة

زك يىا دع ن  الشخص الىش يعم  المعكزة أن نرسب  ب   فهل ص د  ملسى فى مصر عمملا معكزافا لليي ُنميد 
ن ن دش بغير ىل  صأ ر ل ىبأ ذا  الأىش يأد عى أنأه يأرش أحالمأ ذ لقأد يسحعأ  بع أه  بعمأ   =  أل الشأخص الحيالملات

 الشي  نا
  

ْعَلَم َهْل َفاَل َتْسَمْع ِلَكاَلِم ذِلَك النَِّبيِّ َأِو اْلَحاِلِم ذِلَك اْلُحْلَم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َيْمَتِحُنُكْم ِلَكْي يَ 3 "-(:4-3) األيات
يَّاُه َتتَُّقوَن، َوَوَصاَياُه 4ُُُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ َأْنُفِسُكْم. ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِمْن ُكلِّ  َورَاَء الرَّبِّ ِإلِهُكْم َتِسيُروَن، َواِس

يَّاُه َتْعُبُدوَن، َوِبِه َتْلَتِصُقوَن.  "َتْحَفُظوَن، َوَصْوَتُه َتْسَمُعوَن، َواِس
اسنبي أل اللىبة سنه ُيع ى الن س حسب قملبهم ت  = ليس سنه ال يعممن ب  ا  سمح بلكلد أمث    االأل يمتحنكم

ت فهم الىين ي مبلن اىنحراي فإىا ههر شخص ل ىب يسيرلن لراأل  سنهم  1:22يع ي  الرب حسب قمب  مز 
ُيريدلن ىل  لفى ىل  يهه ر لم  فى قملبهم ل ىا م  سيدانلن بسببه فى اليلم اسخيرا ت ل ىا سبب ههلر  د 

 ي متالمسيح فى ألاخر اس
 

ْيِغ ِمْن َورَاِء الرَّبِّ ِإلِهُكُم ا5" -(:5آية ) لَِّذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َوذِلَك النَِّبيُّ َأِو اْلَحاِلُم ذِلَك اْلُحْلَم ُيْقَتُل، أَلنَُّه َتَكلََّم ِبالزَّ
َحُكْم َعِن الطَّ  ِريِق الَِّتي َأَمَرُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم َأْن َتْسُلُكوا ِفيَها. َأْرِض ِمْصَر، َوَفَداُكْم ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة، ِلَكْي ُيَطوِّ

 "َفَتْنزُِعوَن الشَّرَّ ِمْن َبْيِنُكْم.
 ليس فع  يرفض النبى الل ىب ب  عميهم أن يعسمل  ىزالة سبب الفسنة لالعثرة 

َذا َأْغَواَك ِسرًّا َأُخوَك اْبُن ُأمَِّك، َأِو اْبنُ »6 "-(:8-6) األيات َك َأِو اْبَنُتَك َأِو اْمرََأُة ِحْضِنَك، َأْو َصاِحُبَك الَِّذي ِمْثُل َواِس
َُاِئاًل: َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم َتْعِرْفَها َأْنَت َواَل آَباُؤَك  ِمْن آِلَهِة الشُُّعوِب الَِّذيَن َحْوَلَك، اْلَقِريِبيَن ِمْنَك 7َنْفِسَك 
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َُْصاِئَها، َأِو اْلَبِعيِديَن َعنْ  َُْصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأ َفاَل َتْرَض ِمْنُه َواَل َتْسَمْع َلُه َواَل ُتْشِفْق َعْيُنَك َعَلْيِه، َواَل 8َك، ِمْن َأ
 "َتِرقَّ َلُه َواَل َتْسُتْرُه،

الغلاية عن  ري  أقرب اسقرب أل لسميم ن النبى ب لرغم من حلمسأه سأع  فأى عبأ دة اسلثأ ن حينمأ  أغلسأه  ُد تأتى
 ( 12:12ال سسسسر عمى خ ية )مف = وال تسترهزلك سه بىل ا 

 
َُْتاًل َتْقُتُلُه. َيُدَك َتُكوُن َعَلْيِه َأوَّاًل ِلَقْتِلِه، ثُمَّ َأْيِدي َجِمي9 "-(:11-9) األيات َتْرُجُمُه 11ِع الشَّْعِب َأِخيرًا. َبْل 

َحَك َعِن الرَّبِّ ِإلِهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ   ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة. ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَت، أَلنَُّه اْلَتَمَس َأْن ُيَطوِّ
يِر ِفي َوَسِطَك. َفَيْسَمُع َجِميُع ِإْسرَاِئيَل َوَيَخاُفوَن، َواَل َيُعوُدونَ 11  "َيْعَمُلوَن ِمْثَل هَذا اأَلْمِر الشِّرِّ

 ععلبة مث   ىا الملف بشه دة الشهلدا لل ن الشخص الىش أبمغ عنه يركمه ألالذا
 

َُْواًل: »12 "-(:14-12) األيات َُْد َخَرَج 13ِإْن َسِمْعَت َعْن ِإْحَدى ُمُدِنَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَتْسُكَن ِفيَها 
َُاِئِليَن: َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم تَ  ُحوا ُسكَّاَن َمِديَنِتِهْم  َوَفَحْصَت 14ْعِرُفوَها. ُأَناٌس َبُنو َلِئيٍم ِمْن َوَسِطَك َوَطوَّ

َُْد ُعِمَل ذِلَك الرِّجْ  َذا اأَلْمُر َصِحيٌح َوَأِكيٌد،   "ُس ِفي َوَسِطَك،َوَفتَّْشَت َوَسأَْلَت َجيًِّدا َواِس
)قأض  = بنل بميع   ا  االأل أن س بال ن ملس لغير ص لحين لشىأل لال يوسى من لرا هأم سألش اس أرار بنو لئيم
(ا يىاذ  أأأى صأأأفة لإلنسأأأ ن الشأأأرير عأأأديم المنفعأأأةا السحأأأىير  نأأأ  مأأأن الفسنأأأة الكم عيأأأة أش مدينأأأة بولممهأأأ  11:22

= أش مأأأن الشأأأعبا ل لأأأىا لأأأ   مييين وسيييطكأل اسغمبيأأأة المنحرفأأأةا ينحرفأأأف لمعبأأأ دة اللثنيأأأةا حسأأأى ال ُيعمأأأد اسبريأأأ 
 الُمبسدعلن لالهرا عة يخركلن من لس  اللنيسةا

 
 َفَضْرًبا َتْضِرُب ُسكَّاَن ِتْلَك اْلَمِديَنِة ِبَحدِّ السَّْيِف، َوُتَحرُِّمَها ِبُكلِّ َما ِفيَها َمَع َبَهاِئِمَها ِبَحدِّ 15 "-(:16-15) األيات

بِّ ِإلِهَك، َفَتُكوُن َتْجَمُع ُكلَّ َأْمِتَعِتَها ِإَلى َوَسِط َساَحِتَها، َوُتْحِرُق ِبالنَّاِر اْلَمِديَنَة َوُكلَّ َأْمِتَعِتَها َكاِمَلًة ِللرَّ 16السَّْيِف. 
 "َتاُل ِإَلى اأَلَبِد اَل ُتْبَنى َبْعُد.
دينيأة لمنهأب ل أىا قأد نفأى  بنأى يسأرا ي   = حسى ال سلألن الغنأ  م سأبب ىفسعأ   حأرب تحرق.. كل أمتعتها بالنار

 ( لل ن ىل  بسبب خ ية بني مينا21-11فى حرب كبعة )قض
  

َواَل َيْلَتِصْق ِبَيِدَك َشْيٌء ِمَن اْلُمَحرَِّم، ِلَكْي َيْرجَع الرَّبُّ ِمْن ُحُموِّ َغَضِبِه، َوُيْعِطَيَك َرْحَمًة. 17 "-(:18-17) األيات
ِإَذا َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َجِميَع َوَصاَياُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها 18َكَما َحَلَف آلَباِئَك،  َيْرَحُمَك َوُيَكثُِّركَ 

 "اْلَيْوَم، ِلَتْعَمَل اْلَحقَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ ِإلِهَك.

....يرحمك ويكثرك .. إذا سمعت(  لىا 16( ببداية تية )12سرسب  نه ية تية )
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
َُْرَعًة َبْيَن َأْعُيِنُكْم أَلْجِل مَ »1 "-(:3-1) األيات ْيٍت. َأْنُتْم َأْواَلٌد ِللرَّبِّ ِإلِهُكْم. اَل َتْخِمُشوا َأْجَساَمُكْم، َواَل َتْجَعُلوا 

ا َفْوَق َجِميِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َعَلى  أَلنََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهَك، َوَُِد اْختَاَرَك الرَّبُّ ِلَكْي َتُكونَ 2 َلُه َشْعًبا َخاصًّ
 "اَل تَْأُكْل ِرْجًسا مَّا.»3 َوْجِه اأَلْرِض.

 = أش حالقة شعر الح كبين فل  اسني أل حم  الرأس ل مالذ  ُرعة بين أعينكم
نيألن يههأ راذ لحأزنهم عمأى = أش يحأداث كأرلح لسشأليه ف بهأ ا ل أى  اسعمأ   لأ ن يعممهأ  اللث تخمشوا أجسادكم

الميأأأف ) أأأل حأأأزن بأأأال ركأأأ أل لبأأأال سسأأأميم ىرادة ا ( لربمأأأ  يفعمأأألن  أأأىا مأأأن أكأأأ  ير أأأ أل اآللهأأأة أل يسأأأسع  فه  
(ا لا  ُينهى شعبه عن مث   ى  اسعم   فهم شعب معدس عميهم أال يسشبهلا ب للثنيين فى أحزانهم 26:16م 1)
 ى يوس يى يملف لهم أحدن أم  المامنين فمهم رك ألا( فهاالأل اللثنيين يدخملن ف11:1سس 1)
 

ْأُن َواْلَمْعُز 4 " -(:4آية )  "هِذِه ِهَي اْلَبَهاِئُم الَِّتي تَْأُكُلوَنَها: اْلَبَقُر َوالضَّ

 
 "َواإِليَُّل َوالظَّْبُي َواْلَيْحُموُر َواْلَوْعُل َوالرِّْئُم َوالثَّْيَتُل َواْلَمَهاُة.5 " -(:5آية )

=  واليرئم ا   = نأل  مأن الغأزا  والوعيل ا   = شأبيه بأ لغزا  لللنأه يميأ  لمحمأرة ليلكأد فأى تسأي  لألربأ  وراليحم
 حيلان  خم من الحيلان ف المنعر ة ) مث  الثلر( لغ لب ذ ُيسمى اسلردمنس 

 ا = نل  تخر من البعر اللحشى والمهاة   ا=  ل البعر اللحشى الثيتل
 

ِإالَّ هِذِه َفاَل 7َبِهيَمٍة ِمَن اْلَبَهاِئِم َتُشقُّ ِظْلًفا َوَتْقِسُمُه ِظْلَفْيِن َوَتْجَترُّ َفِإيَّاَها تَْأُكُلوَن.  َوُكلُّ 6 "-(:21-6) األيات
لِكنََّها اَل َتُشقُّ ِظْلًفا، َفِهَي رُّ تَْأُكُلوَها، ِممَّا َيْجَترُّ َوِممَّا َيُشقُّ الظِّْلَف اْلُمْنَقِسَم: اْلَجَمُل َواأَلْرَنُب َواْلَوْبُر، أَلنََّها َتْجتَ 

 َثَها اَل َتْلِمُسوا.َواْلِخْنِزيُر أَلنَُّه َيُشقُّ الظِّْلَف لِكنَُّه اَل َيْجَترُّ َفُهَو َنِجٌس َلُكْم. َفِمْن َلْحِمَها اَل تَْأُكُلوا َوُجثَ 8َنِجَسٌة َلُكْم. 
لِكْن ُكلُّ َما َلْيَس َلُه َزَعاِنُف 11ُكلُّ َما َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف تَْأُكُلوَنُه.  َوهَذا تَْأُكُلوَنُه ِمْن ُكلِّ َما ِفي اْلِمَياِه:»9

 َوَحْرَشٌف اَل تَْأُكُلوُه. ِإنَُّه َنِجٌس َلُكْم.
اْلِحَدَأُة َواْلَباِشُق َوالشَّاِهيُن وَ 13َوهَذا َما اَل تَْأُكُلوَن ِمْنُه: النَّْسُر َواأَلُنوُق َواْلُعَقاُب 12ُكلَّ َطْيٍر َطاِهٍر تَْأُكُلوَن. »11

َواْلُبوُم َواْلُكْرِكيُّ 16َوالنََّعاَمُة َوالظَِّليُم َوالسََّأُف َواْلَباُز َعَلى َأْجَناِسِه، 15َوُكلُّ ُغرَاٍب َعَلى َأْجَناِسِه، 14َعَلى َأْجَناِسِه، 
َوُكلُّ َدِبيِب الطَّْيِر 19َلُق َواْلَبْبَغاُء َعَلى َأْجَناِسِه، َواْلُهْدُهُد َواْلُخفَّاُش. َواللَّقْ 18َواْلُقوُق َوالرََّخُم َواْلَغوَّاُص 17َواْلَبَجُع 

 "ُكلَّ َطْيٍر َطاِهٍر تَْأُكُلوَن.21َنِجٌس َلُكْم. اَل ُيْؤَكُل. 

 راكا سفر الالليين
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، أَلنََّك َشْعٌب اَل تَْأُكُلوا ُجثًَّة مَّا. ُتْعِطيَها ِلْلَغِريِب الَّذِ »21" -(:21آية ) ي ِفي َأْبَواِبَك َفَيْأُكُلَها َأْو َيِبيُعَها أَلْجَنِبيٍّ

 "ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهَك. اَل َتْطُبْخ َجْدًيا ِبَلَبِن ُأمِِّه.

= المسيحى أي  ذ ال يكب أن يشسر  فى مال ى  ىا الع لم الميسةا  ى  يسرله  سملاف الع لم =  ال تاكلوا جثة ما
 سبعنىتلات الملسى يدفنلن ملس  م لسع لى أنف ت د  

ال تطيبخ جيديًا للنالحه أن ل  ميف ينكس حسب الشريعة فال يكب أن يممسأل  ف أالذ عأن أن  أىا غيأر صأحى 
 =  ى  ع داف سحرية لثنية لزي دة الخصب   أمه بلبن

 
 تُج ِمَن اْلَحْقِل َسَنًة ِبَسَنٍة.َتْعِشيرًا ُتَعشُِّر ُكلَّ َمْحُصوِل َزْرِعَك الَِّذي َيْخرُ »22 " -(:22آية )

 اهأش ال سسلدي لساك  يخراج العشلرا لل ن يخراج العشلر ليلم عيد يحسف  الل  ب
 

 َوتَْأُكُل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك، ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه، ُعْشَر ِحْنَطِتَك َوَخْمِركَ 23 " -(:23آية )
 تَزْيِتَك، َوَأْبَكاِر َبَقِرَك َوَغَنِمَك، ِلَكْي َتَتَعلََّم َأْن َتتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهَك ُكلَّ اأَليَّاِم.وَ 

 يخس ر لهم ا  عدة من سب ف يسلكهلا فيه  لمهيل  حسى يللنلا عمى يسص   دا م ب  
  

تَّى اَل َتْقِدَر َأْن َتْحِمَلُه. ِإَذا َكاَن َبِعيًدا َعَلْيَك اْلَمَكاُن الَِّذي َولِكْن ِإَذا َطاَل َعَلْيَك الطَِّريُق حَ 24 "-(:25-24) األيات
َة ِفي َيِدَك َواْذَهْب ِإَلى 25َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَيْجَعَل اْسَمُه ِفيِه، ِإْذ ُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلُهَك،  ٍة، َوُصرَّ اْلِفضَّ َفِبْعُه ِبِفضَّ

 تِذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك،اْلَمَكاِن الَّ 
= أش حينم  ُيع ي  الرب أرض الميع د المسرامية اس رايا فميس من السأه  أن يوخأى الحيلانأ ف  إذ يباركك الرب

 )العشلر( لُيس فر به  ب  يبيعه  ليوخى ثمنه  ليى ب به لمهيل  
 

َة ِفي ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُسَك ِفي اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َواْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َوُكلِّ َما 26 "-(:27-26) األيات َوَأْنِفِق اْلِفضَّ
َتْتُرْكُه، أَلنَُّه  َوالالَِّويُّ الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك الَ 27َتْطُلُب ِمْنَك َنْفُسَك، َوُكْل ُهَناَك َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك َواْفَرْح َأْنَت َوَبْيُتَك. 

ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَعَك.  "َلْيَس َلُه 

ل ن   يشسرش م  يريد ليول   ل لبيسه لالاللشااا الد فى شرلة فرح أم م الأرب ل ريعأة فأرح شأعب الأرب سخسمأي 
 عن الع لم فهى :

 أم م الرب أش ب ريعة معدسةا -1
ى  ىا يعسراي أن اسرض  ى لمرب لل  م  يمم  فى شرلة ما الكميا بم  فيهم الفعراأل لمن ليس لهما لف -2

  ل   ل ل ُيع ى   مم   ل   لالل  فى شرلة
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فأأأى العهأأأد العأأأديم لأأأم يلأأأن أمأأأ مهم سأأألش اسفأأأراح عأأأن  ريأأأ  اسلأأأ  لالشأأأرب لالغنأأأ أل   -ملحوظييية عييين الخمييير:
أأَد بعأأد6-1:12)سأأيرار (ا لللأأن 11:2ت )يأأل(ا تفأأ لرلح العأأدس لأأم يلأأن قأأد أع أأى بعأأد سن يسأأل  لأأم يلأأن قأأد ُمكد

( لمأن ثمأ ر 16:1لنسما اآلن قل  بللس الرسل  تال سسلرلا ب لخمر الىش فيأه الخالعأة بأ  يمأسذلا بأ لرلحت )أي
الأأرلح الفأأرحا لعأأرس ق نأأ  الكميأأ  يشأأرح ليأأي سلأألن أفراحنأأ ن حيأأث يسأأل  ملكأألد فأأى لسأأ ن ن لبشأأرلة العديسأأين 

ُحب أ  = نفسن ( يلأى خمأر أش فأرح رلحأى أالم أل )كه دن  لس هير  )فمريم أمه لسالميى  ل نلا  ن  (ا ليسل  ُيحلد 
(ا لالرلح العدس الىش يىا يمسذن  به يسألب محبأة المسأيح فأى قملبنأ  فيلألن لنأ  الفأرح 2:1أ يب من الخمر )ن 

 (22:18( + )يل8:2الرلحى الىش  ل الخمر الكيدة )يل
 -ة : ي ف االسيللنعري فلر العهد العديم عن الخمر راكا اآل

للأ  مأ  س مأب منأ  نفسأ  للأ   نأ    نف  الف أة فأي لأ  مأ  سشأسهي نفسأ  فأي البعأر لالغأنم لالخمأر لالمسألرات ل 
 ( 28: 11   بيس  ) سث أنف ل أفرح ات م م الرب ل أ

نمأ   أل معأدس لسأيدن  لال ين اليألم نصأبة لمأن لأم يعأد لهأم سأبعثألا ات شأربلا الحمأل ل ات فع   لهم اى بلا للملا السأمين ل 
نصأبة ليعممألا فرحأ  عهيمأ  ألملا ليشأربلا ليبعثألا ولسلم ااااااااا فى ب ل  الشعب ليأن فرح الرب  ل قسسحزنلا 
 ( 12 – 12:  6) نحمي  

 (11:  11الخمر خمعف من البدأل لإلنبس   ال لمسلر )سيرار 
 أن يفأأرح ا لشأأعبهرادة ا  ين يفأأرح ا فهأأى  أالأأىين يريأأدلن لمشأأعب  ليشأأل  بأأن سأأيرار ن ملسأأي لنحميأأ فهأأى  اقأألا  

ش شأأرب الخمأأر أن العهأأد العأأديم يحأأىر مأأن السأألر أفأأرح فأأي العهأأد العأأديما مأأا مالحهأأة لل نأأف  أأى   أأي لسأأيمة ال
 ا(12 – 12:  11ا لراكا فى ىل  )سيرار  نس ن لدركة السلربلمي ف لبيرة سص  ب ال

بأرار مثأ  نألح للأل  لراكأا أنهأم أ ر لم  حدث لرك   شهد لهم اللس بم  ق له االنبي أل عن رفض ا  لمسل لراكا 
  ا(12 – 21: 21م أق له الحليم عن الخمر مثال في ) ي   م  أ
لالد ا  ن يلألن الأرلح العأدس  أل مصأدر الفأرح لالسعزيأة ل أىا لأم أالكديد حيث يسلن الرلح العدس فأي م  العهد أ

 -يلن مس ح  لشعب العهد العديم ا ما مالحهة االسي :
  1  +  12:  8لل  1  ل يبنيأسح  لى للن ليس ل  ش  يلاف   ي ألن ل  االشأ – 1

 ا  للن ليي نسسعم  ل   نه ال يلكد ش  نكس قد خمعهألالمعني  ( 21:  12لل     
 ااالشي أل   
بلأ  مأ  فيأه مأن  فأراح السأي يع يهأ  العأ لم السي يع يه  لن  الأرلح العأدس لاسفراح لالسعزي ف ال مع رنة بين اس -2
) يأل   ن ينزعأه منأ أالملف   أل حسي  يه ا  ال سم  ن لش  ال لخميعةرب لخمر لغن أل اااااالد فم  يعل  لشأ

 ا(22 :  18
 ا انه ال يعري  ري  الفرح ن مشلمة من ال يزا  يسسخدم الع لم للي يفرحاااي – 1

  ا(21 – 11:  1ن لليي يمسم  من الرلح فيخسبر  ىا الفرح )أي الرلحي   
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ِفي آِخِر َثاَلِث ِسِنيَن ُتْخِرُج ُكلَّ ُعْشِر َمْحُصوِلَك ِفي ِتْلَك السََّنِة َوَتَضُعُه ِفي َأْبَواِبَك. »28 "-(:29-28) األيات
ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَعَك، َواْلَغِريُب َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَلُة الَِّذيَن فِ 29 ، أَلنَُّه َلْيَس َلُه  َواِبَك، َوَيْأُكُلوَن ي َأبْ َفَيْأِتي الالَِّويُّ

 "َوَيْشَبُعوَن، ِلَكْي ُيَباِرَكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيِدَك الَِّذي َتْعَمُل.

ل نلا يى بلن لمهيل  لإلحسف   ب لُعْشر الث نى سأنسين مسألاليسينن لفأى السأنة الث لثأة ال يأى بلن لمهيلأ  بأ  يحسفمألن 
 الليين حسى يفرح الشيلر لال عف أل غير الع درين عمى الصعلد يلى ألرشميم افى بيلسهم لمدنهم ما الفعراأل لال

= اش فى مدنهما ل لىا فى السنة الس دسةن أم  السنة الس بعة فال يلكد فيه  أعش ر فهم ال يزرعلن  أبوابهم فى 
ااسرض فى السنة الس بعة
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
 تِفي آِخِر َسْبِع ِسِنيَن َتْعَمُل ِإْبرَاًء. »1 " -(:1آية )
 = معن   العس  أل اى ال  أل الغفران أل السحرير لمديلن للمعبيدا اإلبراء

 
َُْرَض َصاحِ 2 " -(:2آية ) َبُه. اَل ُيَطاِلُب َصاِحَبُه َواَل َأَخاُه، َوهَذا ُهَو ُحْكُم اإِلْبرَاِء: ُيْبِرُئ ُكلُّ َصاِحِب َدْيٍن َيَدُه ِممَّا َأ

. َُْد ُنوِدَي ِبِإْبرَاٍء ِللرَّبِّ  تأَلنَُّه 
= أش بنأأأ أل عمأأأى شأأأريعة الأأأرب أل أن الأأأرب يعسبأأأر نفسأأأه أنأأأه  أأأل  إبيييراء لليييرب=  أأأل لأأأ  قريأأأب لمشأأأخصا  األخ

 المدينن أليس الفعراأل  م يخلة الرب
  

 تَوَأمَّا َما َكاَن َلَك ِعْنَد َأِخيَك َفُتْبِرُئُه َيُدَك ِمْنُه.اأَلْجَنِبيَّ ُتَطاِلُب، 3 " -(:3آية )
شع راذ لبنى يسرا ي  ب لحرية الرلحية السى يسمسعلن به   األجانب =  م غير اليهلد لىل  يسسنل راذ لمدي ن ف اللثنية لات

ة السأأى سأأين له  المامنأأألن بشأأرلسهم مأأا ا  لسل يأأداذ لمصأأالف الرلحيأأة لاىكسم عيأأة لالمحبأأة بيأأنهما لرمأأز لمحريأأ
 ب لمسيحا

 
ِصيًبا ِإالَّ ِإْن َلْم َيُكْن ِفيَك َفِقيٌر. أَلنَّ الرَّبَّ ِإنََّما ُيَباِرُكَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك نَ 4 " -(:4آية )

 تِلَتْمَتِلَكَها.
لد فعراأل يىاذ البد من لكلد ديألن لالبأد مأن لكألد ( فالبد من لك11= ب لمع رنة ما تية ) إال إن لم يكن فيك فقير

يبراأل لسس محا للكلد الفعراأل فرصة لنفسح قملبن  ب لحب ليدن  ب لع  ألا للل يلسزم ل  ينس ن بهى  الشريعة لم  ُلِكد 
(ا للأأىل  11:1ن11فعأأراألا ل لأأىا ع شأأف اللنيسأأة اسللأأى حينمأأ  بأأ   لأأ  لاحأأد مأأ  يمملأأه لع شأألا فأأى شأأرلة )أ 

 ى  اآلية ت لللن لن يللن في  فعيرتسركمف  
ِإَذا َسِمْعَت َصْوَت الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَتْعَمَل ُكلَّ هِذِه اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم، 5 "-(:8-5) األيات

َُاَل َلَك. َفُتْقِرُض ُأَمًما َكِثيَرًة َوَأْنَت 6 اَل َتْقَتِرُض، َوَتَتَسلَُّط َعَلى ُأَمٍم َكِثيَرٍة َوُهْم َعَلْيَك اَل ُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلُهَك َكَما 
 تَُقسِّ ِإْن َكاَن ِفيَك َفِقيٌر، َأَحٌد ِمْن ِإْخَوِتَك ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك ِفي َأْرِضَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َفالَ »7 َيَتَسلَُّطوَن.

ُِْرْضُه ِمْقَداَر َما َيْحتَاُج ِإَلْيِه.8َعْن َأِخيَك اْلَفِقيِر،  َُْلَبَك، َواَل َتْقِبْض َيَدكَ   "َبِل اْفَتْح َيَدَك َلُه َوَأ

 يىا لم سغ  يد  عمى الفعراأل يب رل  الرب فى رزق 
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َُُرَبِت السَّنَ 9 "-(:11-9) األيات َُْد  َُاِئاًل:  َُْلِبَك َكاَلٌم َلِئيٌم  ُة السَّاِبَعُة، َسَنُة اإِلْبرَاِء، اْحَتِرْز ِمْن َأْن َيُكوَن َمَع 
َُْلُبَك 11َوَتُسوُء َعْيُنَك ِبَأِخيَك اْلَفِقيِر َواَل ُتْعِطيِه، َفَيْصُرَخ َعَلْيَك ِإَلى الرَّبِّ َفَتُكوُن َعَلْيَك َخِطيٌَّة.  َأْعِطِه َواَل َيُسوْء 

 تَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َأْعَماِلَك َوَجِميِع َما َتْمَتدُّ ِإَلْيِه َيُدَك.ِعْنَدَما ُتْعِطيِه، أَلنَُّه ِبَسَبِب هَذا اأَلْمِر ُيَباِركُ 
يىا لنف ال سث  بون أخي  سيرد الدين لسيسسغ  سأنة اىبأراأل السأ بعة لال يألفى فثأ  بأون ا  سأيب رل ا فأإىا لنأف 

ر شأأرير أن سغأأ  يأأد  مأأن نحأأل = أش يحسأأرز أن يسأأ لر  فلأأيكييون مييع ُلبييك كييالم لئيييمال سثأأ  بوخيأأ  فثأأ  بأأ  ا 
 أخي  المحس جا

 
َُاِئاًل: اْفَتْح َيَدَك أَلِخيَك اْلِمْسِكيِن َوالْ 11 " -(:11آية ) َفِقيِر أَلنَُّه اَل تُْفَقُد اْلُفَقرَاُء ِمَن اأَلْرِض. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك 

 "ِفي َأْرِضَك.

 نلب يقسرفه اقد يفسعر اىنس ن بسبب سلأل سصرفه أل لعع ب من ا  عن ى
 

ِة ِإَذا ِبيَع َلَك َأُخوَك اْلِعْبرَاِنيُّ َأْو ُأْخُتَك اْلِعْبرَاِنيَُّة َوَخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن، َفِفي السََّنِة السَّاِبعَ »12 "-(:13-12) األيات
 تَوِحيَن ُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك اَل ُتْطِلُقُه َفارًِغا.13ُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك. 

  ل ب   نفسه لعبد بسبب فعر  فمل أ معسه ف رغ ذ سيبيا نفسه ليسسعبد ث نية 
ُدُه ِمْن َغَنِمَك َوِمْن َبْيَدِرَك َوِمْن َمْعَصَرِتَك. َكَما َباَرَكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ُتْعطِ 14 " -(:14آية )  تيِه.ُتَزوِّ

 = الرلح العدس يع ى ثم ر لبرل ف  تزويد العبد بالعطايا= المسيح يحررن  +  تحرير العبد
اليهلدية لم سمنا العبلدية لنه م ملكلد فى الع لم لمهن للن الشريعة يسسغمف فلرة العبلدية لسشرح لن  ليأي لقعنأ  

 ذ لمعبلديأة فأى منسهأى اىنسأ نية لمأ  نأرش فى العبلدية ىبميس لليي حررن  المسيحا لللن اليهلدية ل أعف نه مأ
  ن ا

 
 تَم.َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َفَفَداَك الرَّبُّ ِإلُهَك. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك ِبهَذا اأَلْمِر اْلَيوْ 15 " -(:15آية )

 
َُاَل َلَك: اَل َأْخُرُج ِمْن 16 "-(:18-16) األيات َُْد َأَحبََّك َوَبْيَتَك، ِإْذ َكاَن َلُه َخْيٌر ِعْنَدَك، َولِكْن ِإَذا  ِعْنِدَك. أَلنَُّه 

اَل َيْصُعْب َعَلْيَك 18ْيًضا. َفُخِذ اْلِمْخَرَز َواْجَعْلُه ِفي ُأُذِنِه َوِفي اْلَباِب، َفَيُكوَن َلَك َعْبًدا ُمَؤبًَّدا. َوهَكَذا َتْفَعُل أَلَمِتَك أَ 17
 تْعَمُل.ا ِمْن ِعْنِدَك، أَلنَُّه ِضْعَفْي ُأْجَرِة اأَلِجيِر َخَدَمَك ِستَّ ِسِنيَن. َفُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َما تَ َأْن ُتْطِلَقُه ُحرًّ 

ال يكأب أن سسأأس أل مأن ي أأال  عبأد  حأأراذ حسأأب شأريعة الأأرب سنأه خأأدم  بأأدلن أكأر سأأف سأنلاف ل أأى  أأعي 
لمهن أش أنه ل ن الحد اسقصى ىسس ك ر أش شخص سكير ليعم  خأال  المدة المعرر أن يخدمه  أش أكير مخد

 (11:18 يمدة مسصمة  ل ثالث سنلاف فع ن لال ُيملن يكراأل يسف   بمدة أ ل  من ىل  )
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لربم  ل ن يملن سكديد اىسف   من كديد يىا قب  ال رف نا لل ن  ىا من ب ب الشفعة عمى اسكيرا أمأ  لأل يخسأ ر 
( للأ ن  أىا نبألة عأن المسأيح الأىش صأ ر عبأداذ بحريسأه 8:12ثعب أىنه )مزسُ يبعى فميبعى بعد أن  العبد بحريسه أن

 سبعينية( 1:12)عب
 

َواَل  ُكلُّ ِبْكٍر َذَكٍر ُيوَلُد ِمْن َبَقِرَك َوِمْن َغَنِمَك ُتَقدُِّسُه ِللرَّبِّ ِإلِهَك. اَل َتْشَتِغْل َعَلى ِبْكِر َبَقِركَ »19 " -(:19آية )
 تزَّ ِبْكَر َغَنِمَك.َتجُ 

 م دامف اسبل ر ممل ذ لمرب فال يكب أن يشسغملا عميه  فى الحع  أل أش عم  تخر 
 

، َأْنَت َوَبْيُتَك.21 " -(:21آية )  تَأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك تَْأُكُلُه َسَنًة ِبَسَنٍة، ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ
 ث فهى ال سى ب لمربا أل اسبل ر السى به  عيلب خمعية فهى  أي  ذ ال سى ب لمرب ) قد يعصد بهىا اسبل ر اىن

أل يللن قصأد  ن فعد ُيفهم  ىا من اآلية الس لية( لعميهم أن يولمل   ما الفعراأل لالمحس كين فى لال م الشرلة الحبّية
 بينم  الشعب يفرح بم  أع    له الربا اآلية أنه  ملكهة لملهنة الىين يوخىلن اسبل ر لح  لهم يولملنه  فى فرح

 
 تَولِكْن ِإَذا َكاَن ِفيِه َعْيٌب، َعَرٌج َأْو َعًمى، َعْيٌب مَّا َرِديٌء، َفاَل َتْذَبْحُه ِللرَّبِّ ِإلِهَك.21 " -(:21آية )

أن سلألن   ى  سن ب  عمى الىب  ح ال عسية )المحرقة لالسأالمة لالخ يأة( لسن الأىب  ح سشأير لممسأيح فلأ ن ينبغأى
 بال عيب سن المسيح ل ن بال خ ية 

 
َوَأمَّا َدُمُه َفاَل تَْأُكُلُه. َعَلى 23ِفي َأْبَواِبَك تَْأُكُلُه. النَِّجُس َوالطَّاِهُر َسَواًء َكالظَّْبِي َواألُيَِّل. 22 "-(:23-22) األيات

 "اأَلْرِض َتْسِفُكُه َكاْلَماِء.

 لن به لمهيل  ب  يىبحلنه سنفسهم بلر الحيلان يىا ل ن به عيب ال يى ب
ا= أش فى مدنهم ليع م  لونه مث  الهبى لاسي  أش حيلان غير    ر فى أبوابهم
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  ن  ال يىلر ل  اسعي د ب  اسعي د السى يكسمعلن فيه  فى بيف الربا

 
َر ِاْحَفْظ َشْهَر َأِبيَب َواْعَمْل ِفْصًحا ِللرَّبِّ ِإلِهَك، أَلنَُّه ِفي َشْهِر َأِبيَب َأْخَرَجَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن ِمصْ »1 " -(:1آية )
 تَلْياًل. 

حرص عميهم   حفظإز الفداألا ل ن  يسحدث عن الفصح لالف يرا  ل رم عيد الفصح  = اىلر م  لات
 

 تَفَتْذَبُح اْلِفْصَح ِللرَّبِّ ِإلِهَك َغَنًما َوَبَقرًا ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه.2 " -(:2آية )
فهل  ن  يلمم الشعب فال يأىلر السف صأي  السأى سهأم اللهنأةا  ال يىلر سف صي  الىب  ح السى لردف فى أسف ر س بعة

 لل  م  يريد  النبى من الشعب أن يهسملا ليحرصلا عمى اسعي د
 

ْن َأْرِض َت مِ اَل تَْأُكْل َعَلْيِه َخِميرًا. َسْبَعَة َأيَّاٍم تَْأُكُل َعَلْيِه َفِطيرًا، ُخْبَز اْلَمَشقَِّة، أَلنََّك ِبَعَجَلٍة َخَرجْ 3 " -(:3آية )
 "ِمْصَر، ِلَكْي َتْذُكَر َيْوَم ُخُروِجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتَك.

 = سنه يىلر م بمشعسهم لىلهم فى مصر لبمراحم ا  لقدرسه يى نك  م خبز المشقة
 

َواَل َيِبْت َشْيٌء ِمَن اللَّْحِم الَِّذي َتْذَبُح َمَساًء ِفي َواَل ُيَر ِعْنَدَك َخِميٌر ِفي َجِميِع ُتُخوِمَك َسْبَعَة َأيَّاٍم، 4 " -(:4آية )
ِل ِإَلى اْلَغِد.  تاْلَيْوِم اأَلوَّ

 الخمير رمز لمشر فبعد سعديم المسيح فصحن  نفسه ىبيحة عمين  أن نحي  بال خ ية 
 

   "ِتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك،اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْذَبَح اْلِفْصَح ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك الَّ 5 " -(:5آية )
 ُيىبح الفصح فى الهيل  لليس فى مدنهم

 
ُروِب َبْل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه. ُهَناَك َتْذَبُح اْلِفْصَح َمَساًء َنْحَو غُ 6 " -(:6آية )

 "ِمْصَر،الشَّْمِس ِفي ِميَعاِد ُخُروِجَك ِمْن 
 = أش اليلم الخ مس عشر  فى ميعاد خروجك

 
 "اِمَك.َوَتْطُبُخ َوتَْأُكُل ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك، ُثمَّ َتْنَصِرُف ِفي اْلَغِد َوَتْذَهُب ِإَلى ِخيَ 7 " -(:7آية )

 يرا= قد سعنى بعد أن ينع ى عيد الفصح أل بعد عيد الف  تنصرف فى الغد
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 "ِستََّة َأيَّاٍم تَْأُكُل َفِطيرًا، َوِفي اْلَيْوِم السَّابع اْعِتَكاٌف ِللرَّبِّ ِإلِهَك. اَل َتْعَمْل ِفيِه َعَماًل.8 " -(:8آية )

 
ْرِع، َتْبَتِدُئ َأْن َتْحُسَب »9 " -(:9آية )  "َسْبَعَة َأَساِبيَع.َسْبَعَة َأَساِبيَع َتْحُسُب َلَك. ِمِن اْبِتَداِء اْلِمْنَجِل ِفي الزَّ

أسأأ بيا مأأن عيأأد البأأ للرة الأأىش  2 أأل رمأأز لحمأأل  الأأرلح العأأدسا  أأىا العيأأد يأأوسى بعأأد  عيييد الخمسييين )األسييابيع(
ميين إبتييداء ل نأأف سأأردد فيأأه حزمأأة الشأأعيرا ل أأىا العيأأد لأأ ن لمشأألر عمأأى مأأ  أع أأ  م ا  مأأن مح صأأي  لغأأالفا 

 ا= أش فى بداألة الحص د المنجل
 

َُْدِر َما َتْسَمُح َيُدَك َأْن ُتْعِطَي، َكَما ُيَباِرُكَك الرَّبُّ ِإلهُ 11 " -(:11آية )  "َك.َوَتْعَمُل ِعيَد َأَساِبيَع ِللرَّبِّ ِإلِهَك َعَلى 
عمأأيهم أن يعأأدملا بسأأخ أل لمأأ  أع أأ  م ا  بسأأخ ألا لنحأأن فعأأد اخأأىن  مأأن ع  يأأ  الأأرلح العأأدس لمأأن برلأأ ف الفأأداأل 

                     اللثير فم ىا قدمن     
 

َواْلَغِريُب َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالاّلِويُّ الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، 11  " -(:11آية )
 "اُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه. َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَلُة الَِّذيَن ِفي َوْسِطَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَ 

 الحه مفهلم الشرلة ف لع  أل مرسب  ب لفرحن ال فرح بدلن ع  أل
 

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

 لنىلر م  لن  عميه من عبلدية لم  أصبحن  عميه من حرية فنشلر ا ا
 

 "َتْعَمُل ِلَنْفِسَك ِعيَد اْلَمَظالِّ َسْبَعَة َأيَّاٍم ِعْنَدَما َتْجَمُع ِمْن َبْيَدِرَك َوِمْن ِمْعَصَرِتَك.»13 " -(:13آية )
د يدأعَ المسأيحا لأىل  رفأض السأيد المسأيح أن يُ  ل رمز لغربسن  فى  ىا الع لم مسرقبين لمأ   المكأد فأى  عيد المظال

د بأأأ قى اسعيأأأ دا لُيأأأدعى  أأأىا العيأأأد عيأأأد الكمأأأا سنأأأه يعأأأا فأأأى نه يأأأة الملسأأأم ( بينمأأأ  عي أأأ12-2:2 أأأىا العيأأأد )يأأأل
 الزراعى 

 
َواْلَغِريُب َواْلَيِتيُم َواأَلْرَمَلُة  َوَتْفَرُح ِفي ِعيِدَك َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّ 14 "-(:15-14) األيات

، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُيَباِرُككَ 15الَِّذيَن ِفي َأْبَواِبَك.   ِفي ُكلِّ َسْبَعَة َأيَّاٍم ُتَعيُِّد ِللرَّبِّ ِإلِهَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ
   "َتُكوُن ِإالَّ َفِرًحا. َمْحُصوِلَك َوِفي ُكلِّ َعَمِل َيَدْيَك، َفالَ 
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الحه ليي ي مب ا  ملرراذ أن يفرحلا بم  أع   م من خيراف لم  سيوخىلنه ب ىيم ن ين ألرملا لأع لا بسخ أل 
لنحن فمنفرح ب لخالص الىش سم لب لمكد العسيد أن ُيسسعمن فين ا  ىا  ل  دي ا  أن نفرح به دا م ذ لسللن حي سن  

 عيد دا ما
 

َثاَلَث َمرَّاٍت ِفي السََّنِة َيْحُضُر َجِميُع ُذُكوِرَك َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه، »16 "-(:17-16) األيات
. َواَل َيْحُضُروا َأَماَم الرَّبِّ َفارِِغيَن.  َحْسَبَما ُتْعِطي َيُدُه، ُكلُّ َواِحٍد 17ِفي ِعيِد اْلَفِطيِر َوِعيِد اأَلَساِبيِع َوِعيِد اْلَمَظالِّ

 "َكَبَرَكِة الرَّبِّ ِإلِهَك الَِّتي َأْعَطاَك.

لأ نلا يح أأرلن لمهيلأأ  فأأى اسعيأأ د الثالثأأة المأأىللرة لفأأى  أأىا يعأأالن عأأن لحأأدة اىيمأأ ن ب ىلأأه اللاحأأد لاىلسفأأ ي 
  لع  ألاحلله حسى ال ينسل  ليعبدلا تلهة أخرش للزي دة المحبة بينهم ل ن  نرش يرسب   الفرح ب

 ل ى فرصة نه ة رلحيةا لل ن ح لر النس أل يخسي رش ل عفهن الكسدش 
 (1-1:1صم1)
 

َُُضاًة َوُعَرَفاَء َتْجَعُل َلَك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َحَسَب َأْسَباِطَك، »18 "-(:21-18) األيات
ََُضاًء َعاِداًل.  اَل ُتَحرِِّف اْلَقَضاَء، َواَل َتْنُظْر ِإَلى اْلُوُجوِه، َواَل تَْأُخْذ َرْشَوًة أَلنَّ الرَّْشَوَة ُتْعِمي 19َفَيْقُضوَن ِللشَّْعِب 

دِّيِقيَن.   "الرَّبُّ ِإلُهَك. اْلَعْدَل اْلَعْدَل َتتَّبُع، ِلَكْي َتْحَيا َوَتْمَتِلَك اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيكَ 21َأْعُيَن اْلُحَكَماِء َوُتَعوُِّج َكاَلَم الصِّ

بخصلص اسحل م عمى ع بدش اسلث ن فهن  يحدد الع  ة ل ن    12 ى  اآلية مرسب ة بم  سيوسى فى اىصح ح 
  ا = مدن  فى جميع أبوابك      يحدد اسحل ما

 =  م نلاب الع  ة الىين يس عدلنهم ليعمملن عمى سنفيى اسحل ما والعرفاء
 

 "ْب ِلَنْفِسَك َساِرَيًة ِمْن َشَجَرٍة مَّا ِبَجاِنِب َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهَك الَِّذي َتْصَنُعُه َلَك، اَل َتْنصُ »21 " -(:21آية )

 ى  لمنا اللثنيةن لىل  سللن اآلي ف الس بعة فى الحلم ب لعد   ى لمنا اللثنية لالحلم عمى من يعلم بعب دة 
 لثنيةا

 
"الشَّْيَء الَِّذي ُيْبِغُضُه الرَّبُّ ِإلُهَك. َواَل ُتِقْم َلَك َنَصًبا.22 " -(:22آية )
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 "َك.اَل َتْذَبْح ِللرَّبِّ ِإلِهَك َثْورًا َأْو َشاًة ِفيِه َعْيٌب، َشْيٌء مَّا َرِديٌء، أَلنَّ ذِلَك ِرْجٌس َلَدى الرَّبِّ ِإلهِ »1 " -(:1آية )

سللن عب دسه  الىب  ح يكب أن سللن ل ممة فهى ُسشير لمرب يسل  الل م  الىش بال خ يةا لمن ُيعددم ىبيحة ل ممة
ل ممة نعيدة أل  لىا يكب أن سللنن لل  من يعدم ىبيحة ل ممة فهل يفحصه  لب لس لى سأيفحص قمبأه ليلألن نعيأ ذا 
 لىا يمي  بن  أن نسعدم ىلهن  الل م  بعملب نعيةا لالىبيحة الل ممة ل نف الرب يسل  الىش قدم لآلب ينس ن ذ لأ مالذ 

 ه ا لللن لم ىا أسف  ى  اآلية  ن كبال خ ية لىبيحة ل ممة ال عيب في
  ى أسف فى من سبة المع رنة بين ىبيحة المسيح لىب  ح عب د اسلث ن اآلسى اللالم عنه   - أ

بعأأأد أن سلمأأأم ملسأأأى عأأأن الع أأأ أل سلمأأأم بأأأرلح النبأأألة عأأأن مأأأ  سأأأيفعمه  أأأاالأل الع أأأ ة فأأأى المسأأأسعب  حينمأأأ    - ب
سحأأىر الع أأ ة مأأن الحلأأم  11:18تيأأة أسأأف  يحلمأألن عمأأى المسأأيح بأأون يلأألن  أأل الىبيحأأة الل ممأأةا لأأىل 

 .المعلجا لبهىا شهد عميهم ملسى بونه أنىر م
 

َعْيَنِي  ِإَذا ُوِجَد ِفي َوَسِطَك ِفي َأَحِد َأْبَواِبَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َرُجٌل َأِو اْمرََأٌة َيْفَعُل َشرًّا ِفي»2 " -(:2آية )
 تَعْهِدِه، الرَّبِّ ِإلِهَك ِبَتَجاُوزِ 

 سحىير بعدم السس    ما أش ينس ن              
  

لشَّْيَء َوَيْذَهُب َوَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َوَيْسُجُد َلَها، َأْو ِللشَّْمِس َأْو ِلْلَقَمِر َأْو ِلُكّل ِمْن ُجْنِد السََّماِء، ا3 " -(:3آية )
 تالَِّذي َلْم ُأوِص ِبِه،

 نكلم = الللالب لال جند السماء
 

َُْد ُعِمَل ذِلَك الرِّْجُس ِفي ِإْسرَاِئيَل، 4 "-(:7-4) األيات َذا اأَلْمُر َصِحيٌح َأِكيٌد.  َوُأْخِبْرَت َوَسِمْعَت َوَفَحْصَت َجيًِّدا َواِس
يَر ِإَلى َأْبَوا5 ِبَك، الرَُّجَل َأِو اْلَمْرَأَة، َواْرُجْمُه ِباْلِحَجاَرِة َفَأْخِرْج ذِلَك الرَُّجَل َأْو ِتْلَك اْلَمْرَأَة، الَِّذي َفَعَل ذِلَك اأَلْمَر الشِّرِّ

َأْيِدي الشُُّهوِد 7َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثِة ُشُهوٍد ُيْقَتُل الَِّذي ُيْقَتُل. اَل ُيْقَتْل َعَلى َفِم َشاِهٍد َواِحٍد. 6َحتَّى َيُموَت. 
 تَأْيِدي َجِميِع الشَّْعِب َأِخيرًا، َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك.َتُكوُن َعَلْيِه َأوَّاًل ِلَقْتِلِه، ُثمَّ 

= حينمأ   تنيزع الشيريرل ن الشهلد الىين شهدلا عمى فعمسه الردي ة يركملنه ألالذ فمل ل ن بري  ذ يللن دمُه عمأيهما 
 يسخمصلن من  ىا الشرير يسخمصلن من الفسنة لمه ا 

 
َلْيَك َأْمٌر ِفي اْلَقَضاِء َبْيَن َدٍم َوَدٍم، َأْو َبْيَن َدْعَوى َوَدْعَوى، َأْو َبْيَن َضْرَبٍة َوَضْرَبٍة ِإَذا َعِسَر عَ »8 " -(:8آية )

 تِمْن ُأُموِر اْلُخُصوَماِت ِفي َأْبَواِبَك، َفُقْم َواْصَعْد ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك،
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حس ر فى الع  أل لالسمييز بين دم الع س  لدم المعسل  أل دم = يىا ُعر ف عمى  بين دم ودم الع  ى كن ية قس  لات
لمأ  صأعب عمأيهم يرفأا  ن قسي  عن عمد لدم قسي  عن غير عمدا لل نف سعرض الع أ ي  عمأى راسأ أل العشأراف

مهيلأأ  لراسأأ أل الخم سأأين لالعسأأير ُيرفأأا لراسأأ أل الم أأ ف فراسأأ أل اسلأألي لمأأ  يسسعصأأى عمأأى  أأاالأل يأأى بلا بأأه ل
 للهنة ا  العمىا

 
َلى اْلَقاِضي الَِّذي َيُكوُن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم، َواْسَأْل َفُيْخِبُروَك 9 "-(:11-9) األيات َواْذَهْب ِإَلى اْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن َواِس

، َوَتْحِرُص َأْن َتْعَمَل َفَتْعَمُل َحَسَب اأَلْمِر الَِّذي ُيْخِبُروَنَك ِبِه ِمْن ذِلَك ا11ِبَأْمِر اْلَقَضاِء.  ْلَمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ
 تَحَسَب ُكلِّ َما ُيَعلُِّموَنَك.

= أش الشأأرعيين للأأ ن ر أأيس اللهنأأة ي مأأب  الكهنيية الالويييين= الأأىين يرشأأد م الأأرلح العأأدسا  إذهييب إلييى الكهنيية
 يرش د الرب ب سلريم لالسميم

الَِّتي ُيَعلُِّموَنَك َواْلَقَضاِء الَِّذي َيُقوُلوَنُه َلَك َتْعَمُل. اَل َتِحْد َعِن اأَلْمِر الَِّذي  َحَسَب الشَِّريَعةِ 11 " -(:11آية )
 تُيْخِبُروَنَك ِبِه َيِميًنا َأْو ِشَمااًل.

 يس ح أن سم  ن الح  لالرب  ل ن فى لس  شعب الرب فى العديم لم   ل فى اللنيسة اآلن
  

ُِِف ُهَناَك ِلَيْخِدَم الرَّبَّ ِإلَهَك، َأْو َوال12 "-(:13-12) األيات رَُّجُل الَِّذي َيْعَمُل ِبُطْغَياٍن، َفاَل َيْسَمُع ِلْلَكاِهِن اْلَوا
 تَبْعُد.َفَيْسَمُع َجِميُع الشَّْعِب َوَيَخاُفوَن َواَل َيْطَغْوَن 13ِلْلَقاِضي، ُيْقَتُل ذِلَك الرَُّجُل، َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسرَاِئيَل. 

 = بعن د لسحد لرفض لحلم الل  ن أل الع  ىا فعن د  خرلج عن شريعة ا ا بطغيان
 

ُُْلَت: َأْجَعلُ »14 " -(:14آية )  َمَتى َأَتْيَت ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َواْمَتَلْكَتَها َوَسَكْنَت ِفيَها، َفِإْن 
 تَمِم الَِّذيَن َحْوِلي. َعَليَّ َمِلًكا َكَجِميِع األُ 

لبعأد  أ مأ  الشأعب أمأر نفسأه فلأ نلا  ا ل ن الشعب  ألالذ سحف قي دة ملسى النبأى لر  سأسه ثأم سأللى أمأر م يشأل 
لهم ق  ي ذ يحلم لهم ل ن تخر م صمل ي  النبى لقبمه ع لى الل  نا لحديث ملسى  ن  بال ق  د لل ن الرب ُيعيم 

 يعسبر نبلة عم  سلي يحدث بعد قرلنا
خسبأو  + للنالحه أن اىنس ن قبأ  سأعل ه لأ ن يأسلمم مأا ا  لا  يأسلمم معأُها لللأن بعأد السأعل  خأ ي اىنسأ ن لات

عمى الكب   مبلا ملسأى للسأي  بأين ا  لالشأعب )لملسأى لأ ن  نأ  من ا ا لحينم  أراد ا  أن يسلمم معهم من 
رمأأزاذ لممسأأيحااا( لبأأنفس الفلأأر لأأ ن مأأن المفأأرلض أن يممأأ  ا  عمأأى شأأعبه ليحلأأم مأأن السأأم ألا لللأأن بسأأبب 
السعل  ينعز  اىنس ن عن حلم ا  لسم   أحل مه فإشسهلا أن يللن لهم مم  أر ى لممملأةا للأ ن أن أراد ا  

للن  ى  الممملة ل ىا المم  فرصة ليشرح لهم مم  المسيح حسى يفهملا م  معنى أن يمم  عميهم ا ا للىل  أن س
( للمأأ  يخسأأ رلا  أأم لأع أأ  م ا  بحسأأب قمأأبهم أع أأ  م 11:12لأأ ن أل  شأأر  لمممأأل  أن يخسأأ ر م الأأرب اىلأأه )
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المنشأعة لأ ن ا  يرسأ  لهأم أنبيأ أل لاسنبيأ أل  للم  يخس ر ا  يخس ر دالد لنسمها لحسأى فأى ممملأة يسأرا ي  ا ش ل 
 يخس رلا لهم الممل  فى بعض اسحي نا

 
 َيِحلُّ َفِإنََّك َتْجَعُل َعَلْيَك َمِلًكا الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك. ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتَك َتْجَعُل َعَلْيَك َمِلًكا. الَ 15 " -(:15آية )

 تَك َرُجاًل َأْجَنِبيًّا َلْيَس ُهَو َأَخاَك.َلَك َأْن َتْجَعَل َعَليْ 
= ا  يريأد أن يممأ  عمأى قملبنأ  فهأ  نمملأه أم أننأ  نممأ  الشأي  ن بمحبسنأ  لهأىا العأ لما فأ   ال يريأد  رجاًل أجنبيياً 

عمى  سش أكنبى أل أش محبة غريبة أن سمم  عمين  حسى ال سسسعبدن  ف   يريدن  أحراراذا لالرك  اسكنبى سيفرض
الشعب أن يعبدلا ألث نه للأن يعأ ممهم برفأ  لمحبأة لأإخلة لأها لالحأه يخسيأ ر اللممأ ف السأى يسأسعممه  الألحى عأن 

 21:6ا أليسف  ى  ملاصف ف المسيح أنه بلر بأين يخألة لثيأرين )رلمن وسط إخوتك ويختاره الرب إلهكالمم ا 
 (8-1:1( ل ل مخس ر من ا  )عب11:2+ عب

 
َُاَل لَ وَ 16 " -(:16آية ) َُْد  ُكْم: اَل لِكْن اَل ُيَكثِّْر َلُه اْلَخْيَل، َواَل َيُردُّ الشَّْعَب ِإَلى ِمْصَر ِلَكْي ُيَكثَِّر اْلَخْيَل، َوالرَّبُّ 

 تَتُعوُدوا َتْرِجُعوَن ِفي هِذِه الطَِّريِق َأْيًضا. 
همأة لينسألن أن ا   أل الأىش يحأ رب الخي  رمز لمعلة لل ن الممأل  يسأعلن لزيأ دة الخيأ  لنأل  مأن الشأعلر ب لع

وال يرد الشعب إليى  ا عنهم لأن نصرسهم من عند  للم من مرة  زملا شعلب ذ قلية بكي  صغير )قصة كدعلن(
م أش ب لمصأريين = ربم  سشير أن الممل  حسى سزداد قلسهم يمكولن لععد المع  داف ما مصر ليسسعينلا به مصر

ير لمعبلدية فللن أن المم  يعسمد عمى قلة الخي  ليسر  ا  فهأى  عبلديأة الحه أن مصر سشفى الحرلبا لللن 
لمعلة )بهىا يرسد يلى مصر (ا لقد سعنى أن المم  فى يزدي د قلسه سيى  شعبه فيعألدلا عبيأداذ لمأ  لأ نلا فأى مصأر 

 ا
 

ًة 17 " -(:17آية ) َُْلُبُه. َوِفضَّ  تَوَذَهًبا اَل ُيَكثِّْر َلُه َكِثيرًا. َواَل ُيَكثِّْر َلُه ِنَساًء ِلَئالَّ َيِزيَغ 
لبأأىل  ينهأأ  م ا  عأأن الأأثالث  اسأأب  أن نهأأى ا  الممأأل  مأأن زيأأ دة العأألة ل نأأ  ينأأبههم عأأن زيأأ دة النسأأ أل لالمأأ  

 الم   لالغنى -1النس أل       -2العلة       -1الشهلاف الخ يرة السى به  يبعد قمب اىنس ن عن ا  ل ى 
 -يللن اىنس ن غني ذ أل قلي ذ للن العيب فى شهلة زي دة  ى  اسشي أل للنرش س بيع ذ لهىا :لليس عيب ذ أن 

فإن سميم ن المم  أحلم ينس ن فأى العأ لم سأع  فأى الأثالث أش أنأه فعأ  علأس مأ   أل ملسألب سم مأ ذ )ربمأ  سنأه  
ل أأاالأل أزغأأن قمبأأه فبخأأر  ( لمأأنهن لثيأأراف مأأن اللثنيأأ ف1222اآليأأة الع دمأأة( فهأأل سأأزلج لثيأأراف ) 16نسأأى تيأأة
لل ن الى ب لالف ة ال حس ب له  أي م سميم ن ف   أع    الغنى لللنه يشسهى الزي دة فل أا  أرا ب  ا لذلث ن

 (28:1م 1(ا لراكا خي  سميم ن ) 21:12م 1+  1-2:12م 1+  1:11م 1ثعيمة عمى شعبه )راكا 
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ْرِسيِّ َمْمَلَكِتِه، َيْكُتُب ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة ِمْن هِذِه الشَِّريَعِة ِفي ِكتَاٍب َوِعْنَدَما َيْجِلُس َعَلى كُ 18 "-(:19-18) األيات
َفَتُكوُن َمَعُه، َوَيْقرَُأ ِفيَها ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه، ِلَكْي َيَتَعلََّم َأْن َيتَِّقَي الرَّبَّ ِإلَهُه َوَيْحَفَظ 19ِمْن ِعْنِد اْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن، 

 تيَع َكِلَماِت هِذِه الشَِّريَعِة َوهِذِه اْلَفرَاِئَض ِلَيْعَمَل ِبَها،َجمِ 
حين يلسب المم  لنفسه سفر لمشريعة يعرأ  يعري أن الُمم  من ا  لعميه أن يحلأم بحسأب الشأريعة لال سأم ة لأُه 

لمأ    أىا فعأ  سأميم نأن يزيد أل ينعص من الشريعة لعميه أن يحب الشريعة ألثر من ل  الشهلاف الس بعةا للأل 
 سع 

 
َُْلُبُه َعَلى ِإْخَوِتِه، َوِلَئالَّ َيِحيَد َعِن اْلَوِصيَِّة َيِميًنا َأْو ِشَمااًل. ِلَكْي ُيِطيَل األَ 21 " -(:21آية ) يَّاَم َعَلى ِلَئالَّ َيْرَتِفَع 

 تَمْمَلَكِتِه ُهَو َوَبُنوُه ِفي َوَسِط ِإْسرَاِئيَل.
اا  لحفهه  لالعم  به  له  ثم ر  يبةيههر  ن  أن قراألة لممة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
ُِْسٌم َواَل َنِصيٌب َمَع ِإْسرَاِئيَل. َيْأُكُلوَن َوَُاِئَد »1 "-(:2-1) األيات اَل َيُكوُن ِلْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن، ُكلِّ ِسْبِط اَلِوي، 

َُاَل َلُه.َفاَل َيُكوُن َلُه َنِصيٌب ِفي َوَسِط ِإْخَوِتِه. الرَّبُّ ُهَو َنِصيبُ 2الرَّبِّ َوَنِصيَبُه.   "ُه َكَما 

= يحس ر المفسرلن فى  ىا السعبير الىش يسسخدمه ملسى فى سفر السثنية لسس ألللا لم ىا ال يعل   الكهنة الالويين
اللهنأأة أبنأأ أل  أأرلن حسأأى أنهأأم يدعأألا أن ل سأأب السأأفر شأأخص غيأأر ملسأأى لأنأأه ال يفهأأم فأأى النأأ ملس الملسأألش 

ن ملسأى ال يأسلمم  نأ  مأا اللهنأة أل الالليأين بأ  مأا الشأعب لب لنسأبة لنه م اللهنألف لل للأن السأبب لمأ  قمنأ  أ
لمشأأأعب ف للهنأأأة  أأأم مأأأن سأأأب  اللش أش الليأأأينا للاكأأأب الشأأأعب أن يهأأأسم ب للهنأأأة لالالليأأأين عملمأأأ ذا ف للهنأأأة 

 لالالليين عممهم ق صر عمى الخدمة الرلحية لعمى الشعب أن يهسم بهما
ائد الرب  ىبح= ف للهنة يشسرللن ما الم ُو

 
وَن َوهَذا َيُكوُن َحقُّ اْلَكَهَنِة ِمَن الشَّْعِب، ِمَن الَِّذيَن َيْذَبُحوَن الذََّباِئَح َبَقرًا َكاَنْت َأْو َغَنًما. ُيْعطُ »3 " -(:3آية )

 تاْلَكاِهَن السَّاِعَد َواْلَفكَّْيِن َواْلِكْرَش.
أش اسمعأأ أل لأأم يأأىلرلا مأأن قبأأ  فأأى سأأفر  الكييرش= كأأزأل مأأن الأأرأس ل مأأ  مأأا  الفكييين= سأأ   الرفيعأأةا  السيياعد

الالليأأأين ل مأأأ  مأأأن اسكأأأزاأل الز يأأأدة الأأأثمن لأع   أأأ  ملسأأأى لملهنأأأة  نأأأ ا اليهأأألد يفهمأأألن  أأأى  اآليأأأة أنهأأأ  عمأأأى 
الحيلانأأ ف السأأى سأأىبح فأأى البيأألف لإلسأأسعم   الشخصأأىا فسأأفر الالليأأين حأأدد الصأأدر لالسأأ   الُيمنأأى مأأن ىبأأ  ح 

 ( لملهنة 11:12ن ىب  ح الخ ية )ال( ل لىا م11-12:2السالمة )ال
 

َل َجزَاِز َغَنِمَك. 4 "-(:5-4) األيات َل ِحْنَطِتَك َوَخْمِرَك َوَزْيِتَك، َوَأوَّ َُِد اْختَاَرُه ِمْن 5َوُتْعِطيِه َأوَّ أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك 
، ُهَو َوَبُنوهُ   "ُكلَّ اأَليَّاِم. َجِميِع َأْسَباِطَك ِلَكْي َيِقَف َوَيْخِدَم ِباْسِم الرَّبِّ

 ل ن الرب نيلن يحددلن الب للراف السى يع يه  الشخص لملهنة من ل  نل  من الثم را
 

َذا َجاَء اَلِويٌّ ِمْن َأَحِد َأْبَواِبَك ِمْن َجِميِع ِإْسرَاِئيَل َحْيُث ُهَو ُمَتَغرٌِّب، َوَجاَء ِبُكلِّ َرْغَبِة نَ »6 "-(:8-6) األيات ْفِسِه َواِس
، ِإَلى الْ  ، 7َمَكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ُِِفيَن ُهَناَك َأَماَم الرَّبِّ َوَخَدَم ِباْسِم الرَّبِّ ِإلِهَك ِمْثَل َجِميِع ِإْخَوِتِه الالَِّويِّيَن اْلَوا

َُْساًما ُمَتَساِوَيًة، َعَدا َما َيِبيُعُه َعْن آَباِئِه.8  "َيْأُكُلوَن َأ

ينة فى يسرا ي  ما مزارعه  ل لاحيه  لل ن بعض الالليأين يعيمألن فأى مأدنهم  أى  مد 16ل ن لملهنة لالالليين 
لمسعميم لب قى الشأعب لبع أهم يخأدملن فأى الهيلأ ا لمثأ   ىلأ  لأ ن صأمل ي  النبأى لأبأل  مأا أنهمأ  الليأين مأن 

م   لبعأد ىلأ  نأىرف لل ن أبل  يى ب سنلي ذ يلى شيمل  حيث اىكس ا نس  قلرح يال أنهم  ل ن  ُيعيم ن خ رج شيمل 
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أم صأأأمل ي  يبنهأأأ  لإلق مأأأة الدا مأأأة حيأأأث الخيمأأأةا للأأأ ن الالليأأأين الأأأىين يعيمأأألن فأأأى  أأأى  المأأأدن يمملأأألن أر أأأ ذ 
لملاشىا لالنص  ن  يفيد أنه يىا ل ن  ن   اللش يمم  أر  ذ لرثه  عن تب  ه فإىا سن ز  عن أر ه لب عهأ  لأسأى 

يع لنأه نصأيب ذ مثأ  بأ قى الالليأين لال ينعصألا شأي  ذ مأن نصأيبه بحكأة ليخدم فى الهيل  ل ن عميهم أن يعبمل  ب  
فعد يعسبر   حيث هو ُمتغربأنه ب   أر ه لمعُه ثمنه  لالحه سسمية اللحى لاللش الىش يمم  أرض ليعيم فيه  = 

يعأألد   غريبأأ ذ سن مل نأأه فأأى الهيلأأ ا لنحأأن ُغربأأ أل فأأى  أأىا العأأ لم لمل ننأأ  السأأم أل لمأأن يعأألد لخدمأأة الهيلأأ  ل 
 سيللن له نصيبه حسى لل ك أل فى الس عة الح دية عشرةا

 
َمَتى َدَخْلَت اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك، اَل َتَتَعلَّْم َأْن َتْفَعَل ِمْثَل ِرْجِس ُأولِئَك اأُلَمِم. »9 "-(:11-9) األيات

 تِفي النَّاِر، َواَل َمْن َيْعُرُف ِعرَاَفًة، َواَل َعاِئٌف َواَل ُمَتَفاِئٌل َواَل َساِحٌر، اَل ُيوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز اْبَنُه َأِو اْبَنَتهُ 11
 =  ى  ل نف  علس لثنية لله  نلع ن يجيز إبنه فى النار

 يعدملن اسبن أل لىب  ح ُسحر  ب لن ر ير  أل لآللهةا - أ
  ر ألالد م لسب رلهم اآللهةايمررلنهم فى ن ر مىابحهم السى يعسبرلنه  معدسة حسى ي يملا أعم  - ب
= يأأدعى عمأأم الغيأأب لمثأأ   أأىا مأأن يحأأ ل  معرفأأة الحأأه لالمسأأسعب  عأأن  ريأأ  اللأأي أل النكأألما  يعييرف عرافيية 

=  ى زكر    ر لي ير ليأرش النأ س اللكهأة السأى سأي ير يليهأ  ال أ  ر فيسفأ ألللن أل يسشأ ألملن لم زالأف  عائف
عأأري المسأأسعب  بعأأراألة = يسف  أأ  بشأأىأل معأأينا لي متفائييلاف البأألما  أأى  العأأ دة ب قيأأة فأأى السشأأ ام مأأن نعيأأ  لصأأل 

نلسأ ر  ا تاللوس أل الفنك ن لم زالف  ى  ملكلدة لآلن فيمن يسشأ ألم مأن سأعل   أش يسع مأ  مأا وال سياحر نيأة لات
 الشأأي  ين صأأراحة لمأأ زا   أأىا ملكأألداذ فأأى اسحكبأأة لفأأ  اسعمأأ   لالسع ليأأىا  لالمصأأريين لاللمأأدانيين يشأأسهرلا

 بوملر السحر
 

أَلنَّ ُكلَّ 12َواَل َمْن َيْرُِي ُرَُْيًة، َواَل َمْن َيْسَأُل َجانًّا َأْو تَاِبَعًة، َواَل َمْن َيْسَتِشيُر اْلَمْوَتى. 11 "-(:12-11) األيات
. َوِبَسَبِب هِذِه اأَلْرَجاِس، الرَّبُّ ِإلُهَك َطارِ   تُدُهْم ِمْن َأَماِمَك. َمْن َيْفَعُل ذِلَك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِّ

ية ى ُر =  أو تابعية=  ى أن يردد المرأل لمم ف لعب راف لسع ليى هن ذ أنه  سكمب الشف أل لالخير له أل لىليأها  يُر
الرلح النكس الىش يهنلن أنه يسبا المرأل لإل رار بأه أل ىسأع د   لقأد يلشأي  أىا الأرلح بعأض اسسأرار لس بعيأه 

 ( 16-18:18لعم  بمبمة لس  الن س )أ 
=  م من يحأ لللن سح أير اسرلاح لسأااله  ل أى  سلألن شأي  ين س أم  مأن يفعأ  ىلأ ا  وال من يستشير موتى

يغ ب ا  لبسبب ىل  ي رد اسمم السى سفعمه ن أم  المامن فال يهسم ب لغد فهل  12ن11لل  م  أسى فى اآليسين 
ىا فلر فى ال  مسسعب  فهل يشس   لمسم أل السى سيى ب يليه ايشعر أنه فى يد يلهه يدبر  بحلمة للمخيرا لات

 
 تَتُكوُن َكاِماًل َلَدى الرَّبِّ ِإلِهَك. 13 " -(:13آية )
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= يىا لم نبحث عأن المسأسعب  عنأد  أاالأل للأ ن لنأ  ثعأة فأى ا  الأىش فأى يأد  مسأسعبمن ا لل أعن  لأ   تكون كامالً 
سل لن  عميه فهىا  ل اللم   )  (11:6 يثعسن  فيه لات

 
َك الرَّبُّ ِإنَّ هُؤاَلِء اأُلَمَم الَِّذيَن َتْخُلُفُهْم َيْسَمُعوَن ِلْلَعاِئِفيَن َواْلَعرَّاِفيَن. َوَأمَّا َأْنَت َفَلْم َيْسَمْح لَ 14 " -(:14آية )

 تِإلُهَك هَكَذا.
 ى  اآلية سرب  اسي ف الس بعة ب سي ف اآلسية السى سسنبو صراحة عأن المسأيح للأون الألحى يخبرنأ  عأن الفأر  بأين 
مأأن يسأأو  الشأأي  ين لبأأين مأأن  أأل سأأ با لممسأأيحا للونهأأ  سعأأل  لمأأن يفعأأ   أأى  اسمأألر لفأأى سع مأأ  مأأا الشأأي  ين 

 ف لمسيح تف ا
 س رد م منه ا = سوخى اسرض خمف ذ لهم أش بعد أن الذين يخلفهم

 
 ُيِقيُم َلَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلي. َلُه َتْسَمُعوَن. »15 " -(:15آية )

+ 11:8+ يأأأل 12:2+ أ  22:1 أأأى  اسيأأأ ف  أأأى أل أأأح مأأأ  قيأأأ  فأأأى نبأأألاف ملسأأأى عأأأن المسأأأيح لراكأأأا )أ 
يقيييم لييك  ف  أىا النبأى لأنهأأ  سن بأ  عمأأى المسأيح (ا لالحأه ملاصأأف12:2ن11+ يأأل 11:1ن18+ يأل 12:1بأ 1

 مين وسيطك( 12-16:8( لالمسيح دا مأ ذ لأ ن يأردد أبأى أرسأمنى )يأل8-1:1= أش ا  يدعل  ليخس ر  )عب الرب
 (ا11:2+ عب 21:6)رل ومن إخوتك= فهل سيوسى من يسرا ي  

 -ملسى فملسى رمز لممسيح:= أش مث  ملسى أش ينس ن مثمه ل ن   ألكه شبه عديدة بين المسيح ل  مثلى
 لال م  من شعب يسرا ي  من لس هم لمن يخلسهما -1
 نك  ل  منهم  من ماامرة أحد الممل  فى  فللسه لفى ل  ماامرة يسسشهد أ ف   لثيرين  -2
 ملسى سر  العصر ليفسعد شعبه لالمسيح أخمى ىاسه ليفسعد شعبه للال م  فّ   أن يسولم ما شعبه -1
 ق  ي ذ لرف لا المسيح ممل ذ للثيراذ م  سىمرلا عمى المسيح لعمى ملسى الشعب اليهلدش رفض ملسى  -1
 أعم   لميهم  ص حبه  معكزاف لثيرة -1
 لال م  أنعى شعبه من العبلدية -8
 لمم ا  شعبه عن  ري  عبد  ملسى لالمسيح  ل لممة ا  -2
 لال م  لسي  بين ا  لالن س  -6
  لحملسى ل ن راعي ذ لمخراي لالمسيح ل ن الراعى الص -1

 يلم ذ  12لال م  ص م  -12
 ا  أع ى الشريعة لملسى عمى كب  لالمسيح بدأ حي سه العممية عمى كب  الس ليب ف  - 11
 لالمسيح سكمى مكد  أم م سالميى ن ملسى لكهه لما بعد م  سكمى له مكد الرب   - 12
 لمع لنسه شيخ ذ  22ر يس ذ لذسب   ل  12رسلالذ لملسى عين  22سمميىاذ ل  12المسيح يخس ر  - 11
 ( 11:1ن12ملسى رّحب بولداد لميداد حين سنبآ لالمسيح لم يمنا من يخرج الشي  ين )لل - 11
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 لال م  ب ر  الشعب فى نه ية خدمسه - 11
 شف عة ملسى عن شعبه لللنه يف   أن يملف علض شعبه يشبه محبة المسيح فى فدا ه - 18
 م ف لال م  عمى كب  - 12
 ( 11:8+ مر  12:11+ 11:16ل ن ملسى نبي ذ للىل  المسيح )سث - 16
 ( 12:1ن11( لالمسيح أخى لرسى دالد أبيه )لل1:11ملسى ل ن ممل ذ فى يشلرلن )سث - 11
 ( لالمسيح ل ن ر يس لهنة8:11ملسى أخى لهيفة ل  ن )مز - 22
 لال م  ل ن لسي  عهد لالعهدين ل ن  مخسلمين ب لدم - 21
 العهد الكديد ملسى أسس لنيسة العهد العديم لالمسيح أسس اللنيسة فى - 22
 ملسى ل ن ق  ي ذ لشعبه لالمسيح  ل الدي نا - 21
 لم يلكد فى س ريد البشرية من قدم الشريعة اىلهية سلش ملسى لالسيد المسيحا - 21

  ىا من ن حية الرمز للن يكب أال ننسى أن ملسى نبى أرسمه ا  أم  المسيح فإبن ا ا
يةا لشف عة المسيح دا مة أبداذ ل ى شف عة لف رية أم  شف عة لملسى ل ن له  عف سه أم  المسيح فمم يلن له خ 

 ملسى فهى شف عة سلسميةا
 

َُاِئاًل: اَل َأُعوُد َأْسَمُع َصْوَت 16 " -(:16آية ) َحَسَب ُكلِّ َما َطَلْبَت ِمَن الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي ُحوِريَب َيْوَم االْجِتَماِع 
 اْلَعِظيَمَة َأْيًضا ِلَئالَّ َأُموَت. الرَّبِّ ِإلِهي َواَل َأَرى هِذِه النَّارَ 

 لم يحسم  الشعب أن يرش مكد ا  ل ال يملسلا ف مبلا من ملسى أن يللن اللسي  
 

َُْد َأْحَسُنوا ِفي َما َتَكلَُّموا. 17 " -(:17آية )  :  تَُاَل ِلَي الرَّبُّ
مكأد ا  فلأ ن البأد مأن لكألد لسأي  سسصلب ا  لالمهم سنه يعمم أن اىنسأ ن فأى خ يسأه لأن يحسمأ  أن يأرش ي

بين ا  لالن س يلممه ا  فم ذ لفم مث  ملسى ل ل يلممهما لفى العهد الكديد ص ر المسيح  ىا اللسي  فهل لممة 
سسصلب ا  لالمهم سنه لأ ن بحسأب خ سأه اىلهيأة يلأخى كسداذ أخفى مكد  حسى يلممن  لال نملفا لىل   ن ا 

 فى السكسد
 

ُِيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِهْم ِمْثَلَك، َوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمِه، َفُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصي18 " -:(18آية )  تِه ِبِه.ُأ
المسيح  ل النبى المنسهرن ب   ل رب اسنبي ألا لبسبب  ى  النبلة ق للا ت  ىا  ل ب لحعيعة النبى اآلسى يلى الع لم 

 (21:1( ل م سوللا يلحن  المعمدان ت النبى أنف ت )يل11:8)يل
 

 تَوَيُكوُن َأنَّ اإِلْنَساَن الَِّذي اَل َيْسَمُع ِلَكاَلِمي الَِّذي َيَتَكلَُّم ِبِه ِباْسِمي َأَنا ُأَطاِلُبُه.19 " -(:19آية )
 (11:2+ رل 21:12+  21:12+  1:2ق رن ما )عب
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ِبيُّ الَِّذي ُيْطِغي، َفَيَتَكلَُّم ِباْسِمي َكاَلًما َلْم ُأوِصِه َأْن َيَتَكلََّم ِبِه، َأِو الَِّذي َيَتَكلَُّم َوَأمَّا النَّ 21 "-(:22-21) األيات

 . َُْلِبَك: َكْيَف َنْعِرُف اْلَكاَلَم الَِّذي َلْم َيَتَكلَّْم ِبهِ 21ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى، َفَيُموُت ذِلَك النَِّبيُّ ُُْلَت ِفي  ْن  ؟  َواِس َفَما 22الرَّبُّ
، َتَكلََّم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم الرَّبِّ َوَلْم َيْحُدْث َوَلْم َيِصْر، َفُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َلْم َيَتَكلَّْم ِبِه الرَّ  ، َبْل ِبُطْغَياٍن َتَكلََّم ِبِه النَِّبيُّ بُّ

 تَفاَل َتَخْف ِمْنُه.
لمسيح سيوسى لنبى ل ىب مدعي ذ أنه المسيح مدعم ذ أعم لأه بمعكأزاف سحىير من اسنبي أل اللىبةا لالحه أن  د ا

( لقد يعي النأ س حيأ رش أمأ م  أى  المعكأزاف لالنبألاف لالسعأ ليم المخ دعأةن لللأن ا  يحأدد  نأ   ريعأة 1:11)را
 سهمة نحلم به   ى ااا    يسحع  اللالم الىش يسنبولن بهك ين لم يسحع  فهم ل ىبلنا

   م  يدعل يليه  ىا النبى الل ىب يسف  ما أقلا  اللس ب المعدس أل لأه سعأ ليم كديأدةك  -ع م : أي  ذ  ن   مبدأ
    يسف  ما اللنيسة لسع ليمه  المسممة لن  أم الك

   سع ليم  ىا النبى الل ىب سمكد ا  لسمكد المسيح يبن ا  لعممه أم الك ل ن   فر  لا ح ال لبس فيه 
خرش لإنس ن يههر عمى اسرض ب   ل أخبرن  أنه سيوسى فى المكىأل الث نى عمى ف لمسيح لن يوسى مرة أ
(ا11-1:1( لراكا )أ 12:21( ل ل يوسى لمدينلنة )مف11:21السح ب فى مكد  )مف
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
 ك أل الحديث عن مدن الممكو بعد النبلة عن المسيح فهى سشير لممسيح ممكون  الحعيعى

  ىا اىصح ح شرح لملص ي    
 ال سشهد ب لزلر -ال سسر          ج -ال سعس        ب -أ  
 

ََُرَض الرَّبُّ ِإلُهَك اأُلَمَم الَِّذيَن الرَّبُّ »1 "-(:2-1) األيات ِإلُهَك ُيْعِطيَك َأْرَضُهْم، َوَوِرْثَتُهْم َوَسَكْنَت ُمُدَنُهْم  َمَتى 
 َتْفِرُز ِلَنْفِسَك َثاَلَث ُمُدٍن ِفي َوَسِط َأْرِضَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَتْمَتِلَكَها. 2َوُبُيوَتُهْم، 

لشعلب السى أع     ا  فرصأ ذ لمسلبأة ( ت  لىا ل ي ا  لصرامسها لنكد  ن  الصرامة ما ا22:11ق رن ما )رل
بال ف  دة ل    ل يعرض  ى  الشعلبا أم  ُل ي ا  نكد  فى سعيين مدن لمممكو لقد نفى يشل   ىا اسمأر بسعيأين 

( لعأأأد ا  بأأأون يع أأأيهم 1مأأأدن شأأأر  اسردنا لالحأأأه فأأأى تيأأأة ) 1مأأأدن غأأأرب اسردن للأأأ ن ملسأأأى قأأأد حأأأّدد  1
 اسرضا

 
 تَُاِتل.ُح الطَِّريَق َوتَُثلُِّث ُتُخوَم َأْرِضَك الَِّتي َيْقِسُم َلَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َفَتُكوُن ِلَكْي َيْهُرَب ِإَلْيَها ُكلُّ ُتْصلِ 3 " -(:3آية )

=  تثليث تخيوم أرضيكال ر  لهى  المدن يكب أن سللن ص لحة لسهللة الهرب لقريبة من ل  مدينة مأن مأدنهما 
= يههأر  تصيلح الطرييقمدينة فى ل  ثمث حسى يص  له  ل  الكأىألا لقللأه سنهم ثالث مدن فيكب أن سللن 

خصلصأ ذ أن المعنأى يس أح حأين نعأري  ن أن ال ري   ن   م خدام ا  الىين يكأب أن يللنألا صأ لحين لإلرشأ د
ح أنه ل نف سعم  الفس ف ب ل  ال ري  ملسلب عميه  )الممكو الممكو( لمن المعرلي أن مأدن الممكأو ُسشأير لممسأي

 لاللس ب المعدس  ل الالفس ف السى سعلدن  يليها
 

َوهَذا ُهَو ُحْكُم اْلَقاِتِل الَِّذي َيْهُرُب ِإَلى ُهَناَك َفَيْحَيا: َمْن َضَرَب َصاِحَبُه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوُهَو َغْيُر 4 "-(:5-4) األيات
َُْبَلُه.  ِحِبِه ِفي اْلَوْعِر ِلَيْحَتِطَب َحَطًبا، َفاْنَدَفَعْت َيُدُه ِباْلَفْأِس ِلَيْقَطَع َوَمْن َذَهَب َمَع َصا5ُمْبِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما 

 "َيْحَيا.اْلَحَطَب، َوَأْفَلَت اْلَحِديُد ِمَن اْلَخَشِب َوَأَصاَب َصاِحَبُه َفَماَت، َفُهَو َيْهُرُب ِإَلى ِإْحَدى ِتْلَك اْلُمُدِن فَ 
 سلن بينهم  عدالة من قب ا= أش بدلن قصد العس  للم  بغير علم

 
َُْلُبُه، َوُيْدِرَكُه ِإَذا َطاَل الطَِّريُق َوَيْقُتَلُه،6 " -(:6آية ) َوَلْيَس َعَلْيِه  ِلَئالَّ َيْسَعى َوِليُّ الدَِّم َورَاَء اْلَقاِتِل ِحيَن َيْحَمى 

َُْبلَ   تُه.ُحْكُم اْلَمْوِت، أَلنَُّه َغْيُر ُمْبِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما 
 لممة للى الدم فى العبرانية سشير لثالثة مع ن : 
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ل أأل أقأأرب قريأأب لمشأأخص المسأألفى أل المعسأأل  للأأ ن لأأه حأأ   النسأأيب -1المنأأسعم         -2الفأأ دش        -1
 الف  سمال  قريبه المسلفى المب عة أل المر لنة لل ن عميه أن يسزلج بإمرأسه ليعيم له نسالذ )راعلث(

 
َُاِئاًل: َثاَلَث ُمُدٍن َتْفِرُز ِلَنْفِسَك.7 " -(:7آية )  تأَلْجِل ذِلَك َأَنا آُمُرَك 

 
َُاَل ِإنَُّه 8 "-(:11-8) األيات ْن َوسََّع الرَّبُّ ِإلُهَك ُتُخوَمَك َكَما َحَلَف آلَباِئَك، َوَأْعَطاَك َجِميَع اأَلْرِض الَِّتي  َواِس

اْلَوَصاَيا ِلَتْعَمَلَها، َكَما َأَنا ُأوِصيَك اْلَيْوَم ِلُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُلَك ِفي ُطُرُِِه  ِإْذ َحِفْظَت ُكلَّ هِذهِ 9ُيْعِطي آلَباِئَك، 
 َحتَّى اَل ُيْسَفُك َدُم َبِريٍء ِفي َوَسِط َأْرِضَك الَِّتي11ُكلَّ اأَليَّاِم، َفِزْد ِلَنْفِسَك َأْيًضا َثاَلَث ُمُدٍن َعَلى هِذِه الثَّاَلِث، 

 "ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا، َفَيُكوَن َعَلْيَك َدٌم.
اللالم يفيد أنه حين سسسا اسرض فى المسسعب  عميهم أن يحددلا ثالث مدن كديدةا ل ىا لم يحدث فعد ل نف 

لرة له  أي م سميم ن المم  لب لرغم من  ىا لم سزد مدن الممكو عن سف مدن فيللن ملسى الممملة فى ألسا ص
 ( لالممكو  ل المسيح 1-1:11برلح النبلة يسلمم عن اللنيسة السى سسمسد عبر الع لم )ا 

َُاِتَلًة  َولِكْن ِإَذا َكاَن ِإْنَساٌن ُمْبِغًضا ِلَصاِحِبِه، َفَكَمَن َلُه َوَُامَ »11 "-(:13-11) األيات َعَلْيِه َوَضَرَبُه َضْرَبًة 
ُيْرِسُل ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوَيْأُخُذوَنُه ِمْن ُهَناَك َوَيْدَفُعوَنُه ِإَلى َيِد َوِليِّ الدَِّم 12َفَماَت، ُثمَّ َهَرَب ِإَلى ِإْحَدى ِتْلَك اْلُمُدِن، 

 "اْلَبِريِء ِمْن ِإْسرَاِئيَل، َفَيُكوَن َلَك َخْيٌر.  اَل ُتْشِفْق َعْيُنَك َعَلْيِه. َفَتْنِزَع َدمَ 13َفَيُموُت. 

 أم  الع س  المسعمد فالبد أن يعس  حسى لل يلسكو يلى مدن الممكو
 

ُلوَن ِفي َنِصيِبَك الَِّذي َتَناُلُه ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيكَ 14 " -(:14آية )  اَل َتْنُقْل ُتْخَم َصاِحِبَك الَِّذي َنَصَبُه اأَلوَّ
 "الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَكْي َتْمَتِلَكَها.

 ل حأد الممليأة الأىش لأ ن يل أا لعالمأة سحأدد ممليأة اسسأرة  والتخم ى  اللصية  د أش سرقة لممسمل ف الغير 
للأ ن الحأد يمأ  حكأراذ أل ركمأة مأن الحكأ رةا لالأرب ينهأى عأن يغسصأ ب حعأل   ا لسفص  ممله  عن مم  الكأ ر
نأ بلف اليزرعيمأى(ا لكأأ ألف شأريعة نعأأ   1:21مأأ 1ض ل أل لزعهأأ  بحسأب يرادسأه )الغيأرا فأ    أأل صأ حب اسر 

السخم بعد شريعة العس  لون نع  السخم فى أ مية ين لأم يلأن يعأ د  العسأ  سن  أىا يشأير لمأ  حممسأه أرض الملعأد 
 (ا 2:16فمن رمز لمحي ة السم لية الملعلد به  فلون من يحرم أحد من نصيبه اسبدش لونه يسف  دم برشأل )م

= ين لأأ ن  أأىا ين بأأ  عمأأى اسرض فبأأ سللى ين بأأ  عمأأى اىيمأأ ن  ال تنقييل تخييم صيياحبك الييذى نصييبه األولييون
 (1ن1الىش سممه لن  اسب أل )يه

 
الَِّتي  اَل َيُقوُم َشاِهٌد َواِحٌد َعَلى ِإْنَساٍن ِفي َذْنٍب مَّا َأْو َخِطيٍَّة مَّا ِمْن َجِميِع اْلَخَطاَيا»15 "-(:21-15) األيات

َُاَم َشاِهُد ُزوٍر َعَلى ِإْنَساٍن ِلَيْشَهَد 16ُيْخِطُئ ِبَها. َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعَلى َفِم َثاَلَثِة ُشُهوٍد َيُقوُم اأَلْمُر.  ِإَذا 
، َأَمامَ 17َعَلْيِه ِبَزْيٍغ،  اْلَكَهَنِة َواْلُقَضاِة الَِّذيَن َيُكوُنوَن ِفي ِتْلَك  َيِقُف الرَُّجاَلِن اللََّذاِن َبْيَنُهَما اْلُخُصوَمُة َأَماَم الرَّبِّ
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َُْد َشِهَد ِباْلَكِذِب َعَلى َأِخيِه، 18اأَليَّاِم.  َذا الشَّاِهُد َشاِهٌد َكاِذٌب،  َفاْفَعُلوا ِبِه َكَما َنَوى 19َفِإْن َفَحَص اْلُقَضاُة َجيًِّدا، َواِس
ُُوَن َفَيَخاُفوَن، َواَل َيُعوُدوَن َيْفَعُلوَن ِمْثَل ذِلَك اأَلْمِر 21رَّ ِمْن َوْسِطُكْم. َأْن َيْفَعَل ِبَأِخيِه. َفَتْنزُِعوَن الشَّ  َوَيْسَمُع اْلَبا

 "اْلَخِبيِث ِفي َوَسِطَك. 

 يىا يس ح أن الش  د ل ىب ُيع قب ب لععلبة السى ل ن ي مبه  لمشخص البرشألا
 

. َيٌد ِبَيٍد. ِرْجٌل ِبِرْجل.اَل ُتْشِفْق َعْيُنَك. َنْفٌس 21 " -(:21آية )  "ِبَنْفٍس. َعْيٌن ِبَعْيٍن. ِسنٌّ ِبِسنٍّ
 ى  الشريعة حسى ال ينسعم اىنس ن لنفسه بولثر من ال رر الىش حدث لُه أل بولثر مم  فعد ا ل ىا يرسف   عن 

للن لم يلن ل  مسسلش اىنس ن البدا ى لسمهيد لمدخل  لعهد النعمةن عهد السس مح لمع لمة الشر ب لخيرا ل 
ا  له اىنسع م لنفسه بمعس ى  ى  الشريعة ب  أم م محلمةينس ن مخل  
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
َُْوًما َأْكَثَر ِمْنَك، َفاَل َتَخْف ِمْنُهْم، ألَ »1 "-(:4-1) األيات َك َورََأْيَت َخْياًل َوَمرَاِكَب،  نَّ ِإَذا َخَرْجَت ِلْلَحْرِب َعَلى َعُدوِّ

اْلَحْرِب َيَتَقدَُّم اْلَكاِهُن َوُيَخاِطُب الشَّْعَب  َوِعْنَدَما َتْقُرُبوَن ِمنَ 2َمَعَك الرَّبَّ ِإلَهَك الَِّذي َأْصَعَدَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر. 
َُُرْبُتُم اْلَيْوَم ِمَن اْلَحْرِب َعَلى َأْعَداِئُكْم. اَل َتْضُعْف ُُ 3 ُلوُبُكْم. اَل َتَخاُفوا َواَل َوَيُقوُل َلُهْم: اْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل: َأْنُتْم 

 "أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َساِئٌر َمَعُكْم ِلَكْي ُيَحاِرَب َعْنُكْم َأْعَداَءُكْم ِلُيَخلَِّصُكْم.4 َتْرَتِعُدوا َواَل َتْرَهُبوا ُوُجوَهُهْم،
الشعب اآلن يسسعد لدخل  اسرض لسيلاكه حرلب ذ شديدة للن العكيب أن ملسى الع  د ال يع يهم خ   ذ حربيأة 

( فأال يكأب أن يخأ فلاا ين سأر الشأك عة 2:22ز لللن يدعل اللهنة أن ي م نألا الشأعب أن ا  يحأ رب عأنهم )مأ
نحأأن  ن نأأ   أأل الثعأأة فأأى ا ا لفأأى حرلبنأأ  الرلحيأأةا يسعأأدمن  ر أأيس لهنسنأأ  الأأرب يسأأل  ليع ينأأ  ثعأأة لأمأأ ن لسأأالم

م  يزيأد ثعسنأ  فأى ا  أن  = الذى أصعدك من أرض مصرا (2:  8لفرس يعلد  لخرج غ لب  لللى يغمب فين  )را
عة معنأأ ا للأأ ن اللأأ  ن أي أأ ذ يأأىلر الشأأعب ب لشأأريعة حسأأى يسأألب لأأ  مع سأأ  للأأ ن يعأأدم ىبأأ  ح نأأىلر أعم لأأه السأأ ب

 محرق ف لسالمة ليب رلهم ليصمى من أكمهما
 

َُاِئِليَن: َمْن ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َبَنى َبْيتًا َجِديًدا َوَليْم ُيَدشِّينْ 5 "-(:9-5) األيات ُه؟ ِلَييْذَهْب ُثمَّ ُيَخاِطُب اْلُعَرَفاُء الشَّْعَب 
َوَمْن ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َغَرَس َكْرًما َوَلْم َيْبَتِكْرُه؟ ِلَيْذَهْب 6َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َيُموَت ِفي اْلَحْرِب َفُيَدشَِّنُه َرُجٌل آَخُر. 

َوَميْن ُهييَو الرَُّجيُل الَّييِذي َخَطيَب اْمييرََأًة َوَليْم َيْأُخييْذَها؟ 7َخييُر. َوَيْرجيْع ِإَلييى َبْيِتيِه ِلييَئالَّ َيُميوَت ِفييي اْلَحيْرِب َفَيْبَتِكييَرُه َرُجيٌل آ
ُثمَّ َيُعوُد اْلُعَرَفاُء ُيَخاِطُبوَن الشَّْعَب َوَيُقوُلوَن: 8ِلَيْذَهْب َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َيُموَت ِفي اْلَحْرِب َفَيْأُخَذَها َرُجٌل آَخُر. 

َُْلِبِه. َمْن ُهَو الرَُّجُل الْ  ُُُلوُب ِإْخَوِتِه ِمْثَل  ِعيُف اْلَقْلِب؟ ِلَيْذَهْب َوَيْرجْع ِإَلى َبْيِتِه ِلَئالَّ َتُذوَب  ِِ 9َخاِئُف َوالضَّ َوِعْنَد َفيرَا
 "اْلُعَرَفاِء ِمْن ُمَخاَطَبِة الشَّْعِب ُيِقيُموَن ُرَؤَساَء ُجُنوٍد َعَلى رَْأِس الشَّْعِب.

 ف من الخرلج لمحرب   نكد  ن  قلاعد اىعف ألا
 من بنى بيس ذ للم يدشنه  -1
 من غرس لرم ذ للم ينسح أش لم يع ى ب للرة -2
 من خ ب يمرأة للم يسزلكه  -1
 الخ  ي لال عيي العمبا  -1

لأأ   أأاالأل ال يصأأأمحلن لمحأأربا لقأأد يلأأألن لهأأى  اىعفأأ ألاف الك نأأأب اىنسأأ نى فمأأن لأأأم يدشأأن بيسأأأه 
فإعف  ه من الحرب حسى ال يللن ش عراذ بحزن عمى أنأه الكديد أش لم يحسف  بسلن   بعدا لعمى ىل  

 لم يفرح ببيسه لالرب ال يريد أن يلسر قمب ألالد ا 
عأاللة عمأأى أن مأن يخأأرج لمحأأرب بعمأب حأأزين لأأن يسأس يا أن ُيحأأ رب بحمأأ س لعأزما ل لأأىا لأأ  خأ  ي ل أأىا مأأ  

مأأألب بأأأ قى يخلسأأأها للعأأأد نفأأأى فعمأأأه الكلاسأأأيس مأأأا الشأأأعب يى أىابأأألا قمأأألب الشأأأعب ف لخأأأ  ي لالحأأأزين سي أأأعي ق
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سأس    بعألة ا  لعممأه عأن  ريأ  عأدد صأغير مأن كيشأه أن يهأزم كيأل  أعدا أه  كدعلن  ى  الشريعة حرفيأ ذ لات
( فعمينأأ  أن ال نخأأ ي الشأأي  ين بأأ  نأأدر  قأألة 6:21الكأأرارةا للأأنالحه أن العأأدل اسل  لإليمأأ ن  أأل الخأألي )را

فأأى  أأى  اسيأأ ف يرسبأأ   الخأألي بأأ سملر الزمنيأأة اسر أأية مثأأ  بنأأ أل  نعمأأة ا  السأأى سهأأب الغمبأأة لالنصأأرة لنالحأأه
لدا لللن من م ف عن الع لم لن يخ ي من شىأل أل عمى شىألا فسر قلسن   ل اىيم ن بأ   يبيف لم يدشناااا 

 ( ا1:2سى2لع  د لسر الخلي  ل اىرسب   العمبى ب لزمني ف )
 

ْلِح، ِحيَن َتْقُرُب ِمْن »11 "-(:12-11) األيات ْلِح 11َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحاِرَبَها اْسَتْدِعَها ِإَلى الصُّ َفِإْن َأَجاَبْتَك ِإَلى الصُّ
ْن َلْم ُتَساِلْمَك، َبْل َعِمَلْت َمَعَك 12َوَفَتَحْت َلَك، َفُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد ِفيَها َيُكوُن َلَك ِللتَّْسِخيِر َوُيْسَتْعَبُد َلَك.  َواِس

 "َحْرًبا، َفَحاِصْرَها. 
= أش فأأأى أعمأأأ لهم الزراعيأأأة لالعمرانيأأأةا ل نأأأ  سومأأأ  رلحأأأى ف لمسأأأيحى عميأأأه أن يسأأأسعبد العأأأ لم ال أن  للتسيييخير

لمحبسأه لصأالسه  يسسعبد  الع لم بمعنى أن يسع ي  ما الع لم لال يسمح لمب دشأل الع لم أن سسلد  ب  عميأه بعدلسأه
 أن ياثر فى الع لم فيللن نلراذ لمع لم 

 
َذا َدَفَعَها الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى َيِدَك َفاْضِرْب َجِميَع ُذُكورَِها ِبَحدِّ السَّْيِف. 13 "-(:14-13) األيات َوَأمَّا النَِّساُء 14َواِس

َغِنيَمِتَها، َفَتْغَتِنُمَها ِلَنْفِسَك، َوتَْأُكُل َغِنيَمَة َأْعَداِئَك الَِّتي َأْعَطاَك الرَّبُّ  َواأَلْطَفاُل َواْلَبَهاِئُم َوُكلُّ َما ِفي اْلَمِديَنِة، ُكلُّ 
 "ِإلُهَك.

سأسعداد م لمحأرب لقأد سأب  لأعمنألا الحأرب  أد شأعب ا  ا لل نأف الغنأ  م مل فأوة لهأما  قس  الىللر لخ ألرسهم لات
 لرلحي ذ فل  حرب نغمب فيه ن لن  عميه  مل فوةا

 
 تهَكَذا َتْفَعُل ِبَجِميِع اْلُمُدِن اْلَبِعيَدِة ِمْنَك ِجدًّا الَِّتي َلْيَسْت ِمْن ُمُدِن هُؤاَلِء اأُلَمِم ُهَنا.15 " -(:15آية )

سن ب  عمى المدن البعيدة لليسف عمى مأدن الشأعلب اللنع نيأة فهأى  أمأر م الأرب بسحريمهأ   11-12اسعداد من 
= أش ليسأأف مأدن  لنع نيأأة فهأأى  ال سفأ لض معهأأ  لال دعأألة لمصأأمحا  ء األمييم هنيياليسييت ميين مييدن هييؤاللأىل  قأأ   

فو أأ  لنعأأ ن ألالذ قأأد صأأدر  أأد م الحلأأم بأأ لهال  لشأأرلر من لث نيأأ ذ لشأأرلر م للثنيأأسهم لأأل سبعّأأى مأأنهم أحأأد سفسأأد 
 الشعب لعّممهم اللثنيةا أم  المدن البعيدة فسوثير    عيي عميهم من الن حية الرلحيةا

المأأدن الداخميأأة داخأأ  لنعأأ ن سشأأير لمخ  يأأ  لالشأأهلاف الداخميأأة الُمفسأأدة  أأى  يكأأب ي اللهأأ  أمأأ  المأأدن البعيأأدة  يىاذ 
 فسشير لمع لم لمه الىش يكب أن نسع ي  معه للن ال نسسعبد لها

 
يًبا َفاَل َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَمًة مَّا، َوَأمَّا ُمُدُن هُؤاَلِء الشُُّعوِب الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنصِ 16 "-(:18-16) األيات

يِّيَن َوالْ 17 يِّيَن َواْلِحوِّ َيُبوِسيِّيَن، َكَما َأَمَرَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َبْل ُتَحرُِّمَها َتْحِريًما: اْلِحثِّيِّيَن َواأَلُموِريِّيَن َواْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلِفِرزِّ
 "َمُلوا َحَسَب َجِميِع َأْرَجاِسِهِم الَِّتي َعِمُلوا آلِلَهِتِهْم، َفُتْخِطُئوا ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم.ِلَكْي اَل ُيَعلُِّموُكْم َأْن َتعْ 18
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ب دة ل  علام  الخ ية    ى  سشير لع ا الشر من العمب لات
 )صلر معثرة / صداق ف معثرةااا(

 
ُمَحاِرًبا ِإيَّاَها ِلتَْأُخَذَها، َفاَل ُتْتِلْف َشَجَرَها ِبَوْضِع َفْأٍس  ِإَذا َحاَصْرَت َمِديَنًة َأيَّاًما َكِثيَرةً »19 "-(:21-19) األيات

ُُدَّاَمَك فِ  َوَأمَّا الشََّجُر 21ي اْلِحَصاِر؟ َعَلْيِه. ِإنََّك ِمْنُه تَْأُكُل. َفاَل َتْقَطْعُه. أَلنَُّه َهْل َشَجَرُة اْلَحْقِل ِإْنَساٌن َحتَّى َيْذَهَب 
َمَعَك َحْرًبا َحتَّى َأنَُّه َلْيَس َشَجًرا ُيْؤَكُل ِمْنُه، َفِإيَّاُه ُتْتِلُف َوَتْقَطُع َوَتْبِني ِحْصًنا َعَلى اْلَمِديَنِة الَِّتي َتْعَمُل الَِّذي َتْعِرُف 

 "َتْسُقَط.

ل نف اسشك ر ُسسسخدم فى صنا المس ريس حل  أسلار المدن لا   ن  يسمح بع ا اسشك ر عديمة الثمر لصنا 
اىسسحل م ف الحربية لالمنكنيع ف )تالف رمى السه م لرمى اسحك ر داخ  المدن( أم  اسشك ر الُمثمرة 

فيسسبعلنه ا لغ لب ذ ل ن الشكر غير الُمثمر  ل الىش يسسخدمه اللثنيلن لمعب دة سحسها لالمعنى الرلحى أنه لم  
(ا1نس ن بال ثمر رلحى )مزأن المسيح لعن السينة غير الُمثمرة سُيع قب ل  شكرة أل ل  ي
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون

 
ًُِعا ِفي اْلَحْقِل، اَل ُيْعَلُم َمنْ »1 " -(:1آية ) َُِتيٌل ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَتْمَتِلَكَها َوا ََُتَلُه، ِإَذا ُوِجَد   "    

دلن أن سلسأر عه مأه بأ   بعد الخ ية ص رف البشرية لعسي اا لل ن لزامأ ذ حسأى يأزل   أىا اىثأم أن يلسأر كسأد
 يسي  دمهااا  ىا  ل يسل  الب را ل ىا مفهلم  ى  الشريعة 

 
 "َيْخُرُج ُشُيوُخَك َوَُُضاُتَك َوَيِقيُسوَن ِإَلى اْلُمُدِن الَِّتي َحْوَل اْلَقِتيِل.2 " -(:2آية )

فألن ب لعيأ م بأ ل علس اآلسيأة يىا سن الع س  غ لب ذ يسلن فى أقرب مدينة لمل ن العسيأ ا فو أ   أى  المدينأة  أم الُملم
 لم يسملنلا من معرفة الع س ا لل ن المسيح  ل اسقرب لن  ليعلم بدلر الفداألا

 
رَّ ا، َلْم َتجُ َفاْلَمِديَنُة اْلُقْرَبى ِمَن اْلَقِتيِل، َيْأُخُذ ُشُيوُخ ِتْلَك اْلَمِديَنِة ِعْجَلًة ِمَن اْلَبَقِر َلْم ُيْحَرْث َعَلْيهَ 3 " -(:3آية )

 "ِبالنِّيِر.
= أش لأأم سسأأدرب عمأأى عمأأ  مأأ  مأأن أعمأأ   الزراعأأة مثأأ  الحأأرث لغيأأر  للأأم يعأأ  عنعهأأ  نيأأر ل أأل  لييم تجيير بييالنير

الخشبة المسسعر ة السى سل أا عمأى عنأ  الحيألان الأىش يكأر المحأراث أل النألرج أل يأدير السأ قيةا ل أى  سرمأز 
 لممسيح الىش لم يسع  سحف عبلدية أش خ يةا

 
َوَيْكِسُروَن َوَيْنَحِدُر ُشُيوُخ ِتْلَك اْلَمِديَنِة ِباْلِعْجَلِة ِإَلى َواٍد َداِئِم السََّياَلِن َلْم ُيْحَرْث ِفيِه َوَلْم ُيْزَرْع، 4 " -:(4آية )

 "ُعُنَق اْلِعْجَلِة ِفي اْلَواِدي.
 راذن= معن   منحدر م  ى بين أرض صخرية مث  شال ا لاللادش يللن قف وادى دائم السيالن

 =  ى   ى حي سن  السى ل نف بال ثمر بسبب الخ يةا يحرث فيه ولم يزرع لمأرض بلر =  
 لى  ب العكمة يلى اسرض البلر  ل يش رة لمكىأل المسيح سر ن  أل لحي سن  غير المثمرةا

 لنأأ ملس البعأأرة سشأير لمع سأأ  لسنأه لأأم يل أأا عميأه نيأأر فهأل ينسأأ ن غيأر ممسأأزم ب؟ كييف يفهييم اليهييود هييذا الطقييس
زالسهأ   لغير خ  ا لها لنفس المعنى فى اللادش غير الُمثمرا لالم أل الك رش يشأير يلأى غسأ  الخ يأة لمحل أ  لات
عأن أ أ  المدينأة الأىين يعسرفألا أمأ م الأرب  أ لبين المغفأأرة لقسأ  الىبيحأة يعأالن بأون الع سأ  يسأسلكب  أىا الععأأ ب 

لشأأيلر أقأأرب مدينأأة مأأن المالأأد أنهأأم   أألا لغ أأب ا الأن ملسهأأ  سلفيأأر عأأن حيأأ ة شأأعب المدينأأة حسأأى ال يسعر 
 قبل  فهأم يسأسحعلا مأ  حأدث عأيللن المعنى أنهم لل عرفلا الع سأ  للأم يسي  ن لب لس لى يعرفلن أعداا  ن ل يعرفلن الع

 لمعكمة ن ليفهملا أن ا  سينسعم منهم ا
م أل( لأن الم أل دا أم السأيالن سن الأرلح لالحه يخسال  الم أل الك رش بدم العكمة المسفل  )= خرج من كنبه دم ل 

 العدس منسلب عمى اللنيسة دا م ذ بال ينع   
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، َوَحَسَب  ُثمَّ َيَتَقدَُّم اْلَكَهَنُة َبُنو اَلِوي، أَلنَُّه ِإيَّاُهُم اْختَاَر الرَّبُّ ِإلُهَك ِلَيْخِدُموُه َوُيَباِرُكوا ِباْسمِ 5 " -(:5آية ) الرَّبِّ

 "ُكلُّ ُخُصوَمٍة َوُكلُّ َضْرَبٍة، َُْوِلِهْم َتُكونُ 
 بعد ىبيحة المسيح لبعم  الرلح المنسلب يللن  ن   خدمة لهنلسية لمس هير من الخ  ي ا

 
ُعُنُق ِفي َوَيْغِسُل َجِميُع ُشُيوِخ ِتْلَك اْلَمِديَنِة اْلَقِريِبيَن ِمَن اْلَقِتيِل َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلِعْجَلِة اْلَمْكُسوَرِة الْ 6 " -(:6آية )

 " اْلَواِدي، 

عالمة أنهم أبري أل من دم العسي ا للن غسمه  عمى العكمة )دم لم أل( يش رة لمس هير بدم المسيح  غسل األيادى
 لبعم  المعملدية ثم السلبة

 
 "ِصْر.َوُيَصرُِّحوَن َوَيُقوُلوَن: َأْيِديَنا َلْم َتْسِفْك هَذا الدََّم، َوَأْعُيُنَنا َلْم ُتبْ 7 " -(:7آية )

 ل ن من الصعب أن يفع  الشيلر  ىا ل م يعرفلن الع س ا
 

، َواَل َتْجَعْل َدَم َبِريٍء ِفي َوَسِط َشْعِبَك ِإْسرَاِئيَل. 8 "-(:9-8) األيات ِاْغِفْر ِلَشْعِبَك ِإْسرَاِئيَل الَِّذي َفَدْيَت َيا َربُّ
. َفَتْنزُع الدََّم اْلَبِريءَ 9َفُيْغَفُر َلُهُم الدَُّم.  اِلَح ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ  "ِمْن َوَسِطَك ِإَذا َعِمْلَت الصَّ

 أش الىش خمصسه من عبلدية فرعلن =الذى فديت 
 

 "ِإَذا َخَرْجَت ِلُمَحاَرَبِة َأْعَداِئَك َوَدَفَعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى َيِدَك، َوَسَبْيَت ِمْنُهْم َسْبًيا،»11 " -(:11آية )
  بمع ممة السب ي  مع ممة ينس نيةن ل ىا بخصلص الشعلب غير المحرمةانكد  ن  ي سم م ا 

 
وَرِة، َواْلَتَصْقَت ِبَها َواتََّخْذَتَها َلَك َزْوَجًة،  11 " -(:11آية )  "َورََأْيَت ِفي السَّْبِي اْمرََأًة َجِميَلَة الصُّ

 ي  فيكمبألا عمأيهم السأخ  اىلهأىا لللأن عميأه لعس لة قملبهم سمح ا  بهىا فون يسزلكلا خير من أن يزنلا ما السب
 أن  يراعى ينس نيسه  ليع ممه  لزلكة

 
َوَتْنِزُع ِثَياَب َسْبِيَها َعْنَها، َوَتْقُعُد 13َفِحيَن ُتْدِخُلَها ِإَلى َبْيِتَك َتْحِلُق رَْأَسَها َوُتَقلُِّم َأْظَفاَرَها 12 "-(:13-12) األيات

 تَها َوُأمََّها َشْهرًا ِمَن الزََّماِن، ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َتْدُخُل َعَلْيَها َوَتَتَزوَُّج ِبَها، َفَتُكوُن َلَك َزْوَجًة.ِفي َبْيِتَك َوَتْبِكي َأَبا
ن مهأ  ر الحأزن لالحأداد فيع يهأ  فرصأة أن سحأزن عمأى أبليهأ  لأسأرسه ا لنأز  حم  الرأس لسعميم اسه فر ل ن  مأ

ثي ب السبى حسى سصبح لإمرأة ملرمةا لسه  فى فسرة حزن شهر من الزم ن ثم يسزلكه ا لفى خال   ىا الشأهر 
حسى ال سسعري عمى شريعة ا  لع داف لسع ليد الشعب ل ى فسرة خ بة سسعري عمى  ىا الزلج الىش سسرسب  به ل 

زالة مع لم كم له  )شعر لأه فر(  ل لسهىيب شهلسه ن حيسه ا  يسزلكه  الرك  فكوة لم  لل ل نف شهلة حيلانية لات
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ٍة، َواَل َتْسَتِرََّها ِمْن َأْجِل َأنَّكَ 14 " -(:14آية ) ْن َلْم ُتَسرَّ ِبَها َفَأْطِلْقَها ِلَنْفِسَها. اَل َتِبْعَها َبْيًعا ِبِفضَّ َُدْ َواِس  "َأْذَلْلَتَها.  

 = أفعدسه  عىريسه  ألنك أذللتهايىا أراد أن يسرله  ال يبيعه  لومة ب  ي معه  حرةا 
 

ِإَذا َكاَن ِلَرُجل اْمرََأتَاِن، ِإْحَداُهَما َمْحُبوَبٌة َواأُلْخَرى َمْكُروَهٌة، َفَوَلَدتَا َلُه َبِنيَن، اْلَمْحُبوَبُة »15 "-(:16-15) األيات
َفَيْوَم َيْقِسُم ِلَبِنيِه َما َكاَن َلُه، اَل َيِحلُّ َلُه َأْن ُيَقدَِّم اْبَن اْلَمْحُبوَبِة 16َهُة. َفِإْن َكاَن االْبُن اْلِبْكُر ِلْلَمْكُروَهِة، َواْلَمْكُرو 

 "ِبْكرًا َعَلى اْبِن اْلَمْكُروَهِة اْلِبْكِر، 

 ةاعمى اسب أن ال يهمم أحد أبن  ه سنه يبن يمرأة غير محبلب
 

ُل َبْل َيْعِرُف اْبَن اْلَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد ِعْنَدُه، أَلنَُّه ُهَو َأوَّ 17 " -(:17آية )
 "ُُْدَرِتِه. َلُه َحقُّ اْلَبُكوِريَِّة.

ليشا بهىا  مب نصيب البلر رلحي ذ   (البلر له نصيب  عي أش أحد من يخلسه )لات
 

ِه، َوُيَؤدَِّباِنِه َفاَل يَ »18 " -(:18آية )  "ْسَمُع َلُهَما.ِإَذا َكاَن ِلَرُجل اْبٌن ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد اَل َيْسَمُع ِلَقْوِل َأِبيِه َواَل ِلَقْوِل ُأمِّ
ليلأأألن المعنأأأى أن ال يهمأأأم أحأأأد م  اآلخأأأر ( ل أأأى   16-11 نأأأ  اىبأأأن عميأأأه أن يخ أأأا سبيأأأه )لبهأأأى  اسيأأأ ف 

 = مسمرد ماردلرم أب   لأم ت أللصية سفسير لملصية ت ا
 

َلى َباِب َمَكاِنِه، 19 "-(:21-19) األيات َوَيُقواَلِن ِلُشُيوِخ 21ُيْمِسُكُه َأُبوُه َوُأمُُّه َوَيْأِتَياِن ِبِه ِإَلى ُشُيوِخ َمِديَنِتِه َواِس
َفَيْرُجُمُه َجِميُع ِرَجاِل َمِديَنِتِه ِبِحَجارٍَة 21َقْوِلَنا، َوُهَو ُمْسِرٌف َوِسكِّيٌر. َمِديَنِتِه: اْبُنَنا هَذا ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد اَل َيْسَمُع لِ 

 "َحتَّى َيُموَت. َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َبْيِنُكْم، َوَيْسَمُع ُكلُّ ِإْسرَاِئيَل َوَيَخاُفوَن.

سأري السأألير الأىش ال يرسأد  بسوديأب أبليأأه مأن ال يسأس يا أن يحسأرم أبليأه لأأن يسأس يا أن يحسأرم ا ا لاىبأن المُ 
ا لأ  مأ  أع أ   سُيهدد أسرسه لمكسمعه لال ف  دة من يصالحها لللن من  ل اىبن ال     ىا الىش أسري ل ي  

لأُه أبأأل  مأن لرامأأة يى خمعأأه عمأى صأألرسه لشأأبهه لغأر  فأأى الخ  يأ  لأسأألرسهن يال اىنسأأ ن الأىش سحأأدش ا  لمأأ ىا 
( لالحأه أنأه سلمأم عأن اىبأن المسمأرد بعأد 22 ىا فع  ا اااا لعد أنعى اىنس ن بصأميبه تيأة )يسسح  يال الركما لم

 أن سلمم عن مس للية اسب أل فى سربية ألالد م بال سمييزا
 

َذا َكاَن َعَلى ِإْنَساٍن َخِطيٌَّة َحقَُّها اْلَمْوُت، َفُقِتَل َوَعلَّْقَتُه َعَلى َخَشَبٍة،»22 " -(:22آية )  "َواِس

ل ن الرلمأ ن يحلمألن عمأى بعأض المكأرمين بأ لملف صأمب ذا أمأ  اليهألد فلأ نلا يركمألن المأىنب ثأم يعمعلنأه عمأى 
صأأميب سشأأهيراذ بأأه لللأأى يأأرا  اللثيأأرلن فيعسبأأرلاا لللننأأ  لأأم نسأأما فأأى لأأ  اللسأأ ب المعأأدس أن أش يبأأن ركمأأه أبأأل  
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ه  يههأأ ر الععلبأأة المفأأرلض أن اىبأأن لعمعأأه عمأأى خشأأبة أل أبمأأغ عنأأه لُيصأأمب لأأىل  فلأأون  أأى  اللصأأية غر أأ
يسسحعه  للن رحمة ا  لرحمة اسبلين سأسسدخ  لسُنعأى اىبأنا لسأيللن  أىا بأون ُيعمأ  اىبأن اللحيأد لُيصأمبن بأ  
 أل اىبأن اللحيأأد فأى اللسأأ ب المعأدس الأأىش سأمعن  أنأأه ُصأمب لالأىش أرسأأمه أبأل  للأأى ُيصأمبا لبأأىل  حمأ  اىبأأن 

 م بصميبهاللحيد ععل  اسبن أل لمه
 

 ُتَنجِّْس َفاَل َتِبْت ُجثَُّتُه َعَلى اْلَخَشَبِة، َبْل َتْدِفُنُه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، أَلنَّ اْلُمَعلََّق َمْلُعوٌن ِمَن اهلِل. َفالَ 23 " -(:23آية )
 "َأْرَضَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا.

= يىاذ ل ن يكب  فال تنجس أرضكض فهل مرفلض من لميهم ا =  ل معم  بين السم أل لاسر  المعلق ملعون
دفن المصملب حسى ال سسنكس اسرضا من المالد أن ملسى لسب  ىا برلح النبلة عن المسيح الىش بدفنه حم  
المعنة لالنك سةا لل ن ل لبىرة السى دفنف لسوسى بثمر لثيرا لمن الن حية الصحية ال يكب سر  الكثة حسى سسعفن 

ان حية اىنس نية فإن الرب يرف  بهى  الكثة مهم  ل ن ص حبه  شريراذ ليرف  بو مه لىليهلمن ال
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون

 
 -:8-6،  4-1اآليات 

 انرش فيه  ليي يكب أن يهسم ل  لاحد ب آلخرين برف  لال يبحث عن ىاسه فع 
  

 اَل َتْنُظْر َثْوَر َأِخيَك َأْو َشاَتُه َشاِرًدا َوَتَتَغاَضى َعْنُه، َبْل َتُردُُّه ِإَلى َأِخيَك اَل َمَحاَلَة. »1 " -(:1آية )

(ا لعمى الخ دم يىا 1:21ه مث  نفسه لن يسر  حم ر  أل ثلر ا لأخيه  ن  سن ب  عمى اسعداأل )حزمن يحب أخي
لكد أش من شعب ا    الذ عميه أن يرد  ف ىنس ن أ م من الثلر فإن ل ن ا  يهسم ب لحيلان ف الش ردة فهل 

   مهسم كداذ ب ىبن ال   ا لبنفس المن   أسى المسيح ليعيدن  بعد أن شردن

 
َُِريًبا ِمْنَك َأْو َلْم َتْعِرْفُه، َفُضمَُّه ِإَلى َداِخِل َبْيِتَك. َوَيُكوُن ِعْنَدَك َحتَّى 2 " -(:2آية ) ْن َلْم َيُكْن َأُخوَك  َيْطُلَبُه َواِس

 تَأُخوَك، ِحيَنِئٍذ َتُردُُّه ِإَلْيِه.
 دة مراف لإلعالن ق   عمم أل اليهلد أن من لكد حيلان  ش رداذ عميه أن يرس  من دي ذ ع

 
َتِجُدُه. اَل َوهَكَذا َتْفَعُل ِبِحَمارِِه، َوهَكَذا َتْفَعُل ِبِثَياِبِه، َوهَكَذا َتْفَعُل ِبُكلِّ َمْفُقوٍد أَلِخيَك ُيْفَقُد ِمْنُه وَ 3 "-(:4-3) األيات

ًُِعا4َيِحلُّ َلَك َأْن َتَتَغاَضى.   "ِفي الطَِّريِق َوَتَتَغاَفُل َعْنُه َبْل ُتِقيُمُه َمَعُه اَل َمَحاَلَة. اَل َتْنُظْر ِحَماَر َأِخيَك َأْو َثْوَرُه َوا
 

َلَدى اَل َيُكْن َمتَاُع َرُجل َعَلى اْمرََأٍة، َواَل َيْلَبْس َرُجٌل َثْوَب اْمرََأٍة، أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل ذِلَك َمْكُروٌه »5 " -(:5آية )
 "الرَّبِّ ِإلِهَك.

 :    نكد فى  ىا المنا
رفأأض لمشأأىلى الكنسأأى فعمأأى لأأ  ينسأأ ن أن يعسأأز بمأأ  خمعأأه ا  عميأأه لال يشأأسهى أن يلأألن مأأن الكأأنس  -1

 اآلخر
ل نلا فى  ي ل  عشس رلث يفعملن  ىا ف لرك  يمأبس ثيأ ب النسأ أل لالنسأ أل يمبسأن مالبأس ركأ   لي أعن  -2

( 11:11لأأل1بيعأأة )( ليريأأد أن نسأأم  بحسأأب ال 12:11لأأل1أسأأمحسهم عمأأيهنا لللأأن يلهنأأ  يلأأه سرسيأأب )
 ابلق ر لحشمة
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ُُدَّاَمَك ُعشُّ َطاِئٍر ِفي الطَِّريِق ِفي َشَجَرٍة َما َأْو َعَلى اأَلْرِض، ِفيِه ِفرَاٌخ َأْو »6 "-(:19-6) األيات ِإَذا اتََّفَق 
َأْطِلِق اأُلمَّ َوُخْذ ِلَنْفِسَك اأَلْواَلَد، ِلَكْي َيُكوَن َلَك 7 َبْيٌض، َواأُلمُّ َحاِضَنٌة اْلِفرَاَخ َأِو اْلَبْيَض، َفاَل تَْأُخِذ اأُلمَّ َمَع اأَلْواَلِد.

 َخْيٌر َوُتِطيَل اأَليَّاَم.
 ٌُِط.ِإَذا َبَنْيَت َبْيتًا َجِديًدا، َفاْعَمْل َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَئالَّ َتْجِلَب َدًما َعَلى َبْيِتَك ِإَذا َسَقَط َعْنُه َسا»8
ْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقِل. اَل َتْزَرْع َحْقَلَك »9 اَل َتْحُرْث َعَلى َثْوٍر 11ِصْنَفْيِن، ِلَئالَّ َيَتَقدََّس اْلِمْلُء: الزَّ

 اَل َتْلَبْس َثْوًبا ُمْخَتَلًطا ُصوًفا َوَكتَّاًنا َمًعا.11َوِحَماٍر َمًعا. 
 اِف َثْوِبَك الَِّذي َتَتَغطَّى ِبِه.ِاْعَمْل ِلَنْفِسَك َجَداِئَل َعَلى َأْرَبَعِة َأْطرَ »12
َوَنَسَب ِإَلْيَها َأْسَباَب َكاَلٍم، َوَأَشاَع َعْنَها اْسًما َرِديًّا، 14ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوِحيَن َدَخَل َعَلْيَها َأْبَغَضَها، »13

َيْأُخُذ اْلَفتَاَة َأُبوَها َوُأمَُّها َوُيْخِرَجاِن َعاَلَمَة 15َأِجْد َلَها ُعْذَرًة.  َوَُاَل: هِذِه اْلَمْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَلمَّا َدَنْوُت ِمْنَها َلمْ 
َوَيُقوُل َأُبو اْلَفتَاِة ِللشُُّيوِخ: َأْعَطْيُت هَذا الرَُّجَل اْبَنِتي َزْوَجًة َفَأْبَغَضَها. 16ُعْذَرِتَها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَباِب، 

َُاِئاًل: َلْم َأِجْد ِلِبْنِتَك ُعْذَرًة. َوهِذِه َعاَلَمُة ُعْذَرِة اْبَنِتي. َوَيْبُسَطانِ َوَها هُ 17 َُْد َجَعَل َأْسَباَب َكاَلٍم   الثَّْوَب َأَماَم َو 
ِة، َوُيْعُطوَنَها أَلِبي َوُيْغِرُموَنُه بِ 19َفَيْأُخُذ ُشُيوُخ ِتْلَك اْلَمِديَنِة الرَُّجَل َوُيَؤدُِّبوَنُه 18ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة.  ِمَئٍة ِمَن اْلِفضَّ

 "لَِّقَها ُكلَّ َأيَّاِمِه.اْلَفتَاِة، أَلنَُّه َأَشاَع اْسًما َرِديًّا َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسرَاِئيَل. َفَتُكوُن َلُه َزْوَجًة. اَل َيْقِدُر َأْن ُيطَ 

عرفألا معنأى الحريأةا لات أال  اسم السأى سعألدف ُيسأمح  نأ  بوخأى البأيض أل صأغ ر ال يألر الأىين لأم ي -(:6آية )
عمى الحريةن ل ى  الحرية مل فوة لذم عمى شك عسه  فهى لم س ير لسهرب لسسأر  صأغ ر  ا لالحأه أن مأن يأسعمم 

 الرحمة ما ال يلر سيللن رحيم ذ ما ل  البشرا 
ليهلد عمى  ى  اللصية أصغر ب ى  فة أن  ىا سيللن ع مالذ عمى حفه كنس  ىا ال   ر لزي دسها للعد أ م  ا

مأن يحفأه اللصأيسين لأىل  قأ للا  أن يطيل اهلل أيياماللص ي  لالحهلا أن له  لعد مث  لصية يلرام اللالدين لاللعأد 
 ين من يحسعر أصغر اللص ي  سيمحعه  رر لمن يحسعر ألبر اللص ي ا

 
ٌُِط. ِإَذا َبَنْيَت َبْيتًا َجِديًدا، َفاْعَمْل َحاِئًطا»8 " -(:8آية )  "ِلَسْطِحَك ِلَئالَّ َتْجِلَب َدًما َعَلى َبْيِتَك ِإَذا َسَقَط َعْنُه َسا

 املسى يلصيهم بهىا ل م م زاللا فى البرية ال يبنلن بيلس ذ عالمة عمى اى سم م ب لنفس البشرية
  

 تْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقِل.اَل َتْزَرْع َحْقَلَك ِصْنَفْيِن، ِلَئالَّ َيَتَقدََّس اْلِمْلُء: الزَّ »9 " -(:9آية )
أسف  ى  اآلية بصألر مخسمفأة فأى عأدة سركمأ فا لبل أا لأ  السركمأ ف معأ ذ سس أح الصألرةا أنأه ال سأزر  حعمأ  

ال يصبح الحع  لمه لمرب لسع يأه لملهنأة ) ( اليزرع . ليئال يتقيدس الميلء  أىا معنأى لممأةبصنفين من الحبلب لات
ال فإن الحع  لم لالسأبب فأى ىلأ  أن  يسأنكس اا فمن يوخأى مأن نصأيب الأرب ه ين لم سع ه لملهنة يصير نكس ذ لات

أل لبس ثلب مخأسم  ا  أراد أن يكنبهم اللقل  فى خراف ف اللثنيين السى ل نلا يامنلن به  أن زر  الحع  صنفين 
ريأد أن يكسأىبهم لبسأ  ة اىيمأ نا ا فأ   يُ ن فسبأ ر  اآللهأة المحصأل  لسأزداد الغمأة  ر اآللهأةس  من صلي للس ن يَ 
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لالحأأه أنأأه يىا زر  حعأأ  مأأن صأأنفين فسأأيحدث خ أأو فأأى رع يأأة لأأ  نأأل  ب ى أأ فة يلأأى صأأعلبة سحديأأد البلأألر 
أش ُمحرمأ ذ  ن لالعشلر السى ُسع ى لملهنة فحسى يمسنعلا عأن ىلأ   مأب ا  مأنهم أن يلألن المحصأل  لمأه ُمعدسأ ذ 

ا للسومأأ  رلحأأى ال بأأ للثنيين نليخسأأرلا لأأ  المحصأأل  فأأال يعأألدلا يسشأأبهل  عمأأى اىسأأسعم   لُيع أأى لمأأه لملهنأأة
 ن يكأأب خمأأ  فمسأأفة العأأ لم ب لدي نأأة النعيأأة فيكأأب عمأأى الخأأ دم أن يعأأدم لمخدلميأأه  ع مأأ ذ نعيأأ ذ مأأن اللسأأ ب المعأأدس

 (11مهسم ذ بخالص النفلس بال أش غرض تخرا لنفس المفهلم نكد  فى تية )
  

 تْحُرْث َعَلى َثْوٍر َوِحَماٍر َمًعا.اَل تَ 11 " -(:11آية )
ليس من العد  أن يرب  حم ر لثلرا ف لثلر قلش لسير   الحمأ ر بخ لاسأه العليأة اللاسأعة بينمأ  الحمأ ر خ لاسأه 

ليللن المعنى الرلحى أن ال يلألن المأامنين سحأف  (1:1لل1 يعةا لمن الن حية الرلحية ف   ال يهمه الثيران )
( فأأأال يسأأأزلج المأأأامن بغيأأأر المأأأامنا لال ينأأأدمح فأأأى صأأأداقة قليأأأة اىنسأأأ ن 11:8لأأأل2ين  )نيأأأر مأأأا غيأأأر المأأأامن

 الرلحى ما اىنس ن الع لمىا
 

 "اَل َتْلَبْس َثْوًبا ُمْخَتَلًطا ُصوًفا َوَكتَّاًنا َمًعا.11 " -(:11آية )

ل نأأف مأأن اللسأأ ن ف لصأألي نأأ سح مأأن كأأز شأأعر الغأأنما لالشأأعر يرمأأز سعمأأ   الكسأأدا لالحأأه أن مالبأأس اللهنأأة 
 ا)اسبيض يش رة لمبر( اسبيض

 
 "ِاْعَمْل ِلَنْفِسَك َجَداِئَل َعَلى َأْرَبَعِة َأْطرَاِف َثْوِبَك الَِّذي َتَتَغطَّى ِبِه.»12 " -(:12آية )

يحفه لص ي   لم  سشير يلى سىلر اللص ي  اىلهية حسى  ن  ى  الكدا   لسمييز  ىا الشعب أنه شعب معدس  
ش رة لعدم خكمهم من للنهم من شعب الرب فى اس  ملر السى سبدل بسي ة لهدب ثلب ا لات

 
َوَنَسَب ِإَلْيَها َأْسَباَب َكاَلٍم، َوَأَشاَع 14ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوِحيَن َدَخَل َعَلْيَها َأْبَغَضَها، »13 "-(:19-13) األيات

َيْأُخُذ اْلَفتَاَة َأُبوَها َوُأمَُّها 15َمْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَلمَّا َدَنْوُت ِمْنَها َلْم َأِجْد َلَها ُعْذَرًة. َعْنَها اْسًما َرِديًّا، َوَُاَل: هِذِه الْ 
الرَُّجَل اْبَنِتي َوَيُقوُل َأُبو اْلَفتَاِة ِللشُُّيوِخ: َأْعَطْيُت هَذا 16َوُيْخِرَجاِن َعاَلَمَة ُعْذَرِتَها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَباِب، 

َُاِئاًل: َلْم َأِجْد ِلِبْنِتَك ُعْذَرًة. َوهِذِه َعاَلَمُة ُعْذَرِة اْبَنِتي. َويَ 17َزْوَجًة َفَأْبَغَضَها.  َُْد َجَعَل َأْسَباَب َكاَلٍم  ْبُسَطاِن َوَها ُهَو 
ِة، َوُيْعُطوَنَها 19َنِة الرَُّجَل َوُيَؤدُِّبوَنُه َفَيْأُخُذ ُشُيوُخ ِتْلَك اْلَمِدي18الثَّْوَب َأَماَم ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة.  َوُيْغِرُموَنُه ِبِمَئٍة ِمَن اْلِفضَّ

 "ْن ُيَطلَِّقَها ُكلَّ َأيَّاِمِه.أَلِبي اْلَفتَاِة، أَلنَُّه َأَشاَع اْسًما َرِديًّا َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسرَاِئيَل. َفَتُكوُن َلُه َزْوَجًة. اَل َيْقِدُر أَ 

( لقللأأه فأأى 11:12شأأ ق  )خأأر 2/1شأأ ق  مبمغأأ ذ لبيأأراذ ف لكزيأأة السأأى يأأدفعه  مأأن بمأأغ سأأن الكنديأأة  122الأأأ  ل نأف
شأ ق   أعي المهأر المعسأ د الأىش  122= أنهم ربم  ل نلا ي ربلنه لرد يعسب ر الفس ةا لالغرامة الأأ  يؤدبونه( 16)

   أن  ىا الرك  ي م  يمرأسه  ل  العمر( = مهر العىارش لب ى  فة لمغرامة يسسحي21ش قالذ )تية 12ل ن 
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ُيْخِرُجوَن اْلَفتَاَة ِإَلى َباِب 21َولِكْن ِإْن َكاَن هَذا اأَلْمُر َصِحيًحا، َلْم ُتوَجْد ُعْذَرٌة ِلْلَفتَاِة. »21 "-(:21-21) األيات
ََُباَحًة ِفي ِإْسرَاِئيَل ِبِزَناَها ِفي َبْيِت َأِبيَها.  َبْيِت َأِبيَها، َوَيْرُجُمَها ِرَجاُل َمِديَنِتَها ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َتُموَت، أَلنََّها َعِمَلْت 

 "َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك.

 الركم يللن عند ب ب بيف أبيه  سن أبيه  قصر فى سربيسه ا
 

ْقَتُل االْثَناِن: الرَُّجُل اْلُمْضَطِجُع َمَع ِإَذا ُوِجَد َرُجٌل ُمْضَطِجًعا َمَع اْمرََأٍة َزْوَجِة َبْعل، يُ »22 "-(:29-22) األيات
 اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأُة. َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسرَاِئيَل.

َما ِإَلى َفَأْخِرُجوُهَما ِكَلْيهِ 24ِإَذا َكاَنْت َفتَاٌة َعْذرَاُء َمْخُطوَبًة ِلَرُجل، َفَوَجَدَها َرُجٌل ِفي اْلَمِديَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها، »23
ْلَمِديَنِة، َوالرَُّجُل ِمْن َأْجِل َباِب ِتْلَك اْلَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُموتَا. اْلَفتَاُة ِمْن َأْجِل َأنََّها َلْم َتْصُرْخ ِفي ا

ْن َوَجَد الرَُّجُل اْلَفتَاَة اْلَمْخُطوَبَة ِفي اْلَحْقِل َوَأْمَسَكَها َولِكْن إِ 25َأنَُّه َأَذلَّ اْمرََأَة َصاِحِبِه. َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك. 
َوَأمَّا اْلَفتَاُة َفاَل َتْفَعْل ِبَها َشْيًئا. َلْيَس َعَلى 26الرَُّجُل َواْضَطَجَع َمَعَها، َيُموُت الرَُّجُل الَِّذي اْضَطَجَع َمَعَها َوْحَدُه. 

َُْتاًل. هَكَذا هَذا اأَلْمُر.  اْلَفتَاِة َخِطيٌَّة ِلْلَمْوِت، ِإنَُّه ِفي اْلَحْقِل َوَجَدَها، 27َبْل َكَما َيُقوُم َرُجٌل َعَلى َصاِحِبِه َوَيْقُتُلُه 
 َفَصَرَخِت اْلَفتَاُة اْلَمْخُطوَبُة َفَلْم َيُكْن َمْن ُيَخلُِّصَها.

ُيْعِطي الرَُّجُل الَِّذي اْضَطَجَع 29ْمَسَكَها َواْضَطَجَع َمَعَها، َفُوِجَدا. ِإَذا َوَجَد َرُجٌل َفتَاًة َعْذرَاَء َغْيَر َمْخُطوَبٍة، َفأَ »28
َُْد َأَذلََّها. اَل يَ  ِة، َوَتُكوُن ِهَي َلُه َزْوَجًة ِمْن َأْجِل َأنَُّه  ْقِدُر َأْن ُيَطلَِّقَها ُكلَّ َمَعَها أَلِبي اْلَفتَاِة َخْمِسيَن ِمَن اْلِفضَّ

 "َأيَّاِمِه.

( لىلأ  بسأدبير مأن ا  1:1لفس ة المخ لبة فى حلم المسزلكة لىل  ُدعيأف العأىراأل مأريم يمأرأة يلسأي )مأفل نف ا
 حسى ال يركمه  الشعب

 
 "اَل َيتَِّخْذ َرُجٌل اْمرََأَة َأِبيِه، َواَل َيْكِشْف َذْيَل َأِبيِه.»31 " -(:31آية )

ا= أش يلشي ثي ب زلكسه يل أبيهذال يكلز ىنس ن أن يسزلج يمرأة أبيه حسى لل م ف أبل ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون

 

 

. »1 " -(:1آية )  "اَل َيْدُخْل َمْخِصيٌّ ِبالرَّضِّ َأْو َمْجُبوٌب ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ
=  ل الىش ل ن يخصأى  المجبوب=  ل الىش يخصى برض الدااااا أش بدقهم  أل سحعهم ا  المخصى بالرض

ى الىين يسمسللن ب لخس ن لشر  لمخالص قأ  الذ ت ( سهلم الرسل  عم12:1بع ا الخصيسين بآلة ح دةا لفى )غ 
يأأأ  ليأأأف الأأأىين يعمعأأألنلم يع عأأألنت أش يأأأ  ليأأأسهم لأأأيس فعأأأ  يع عأأألن الغرلأأأة بأأأ  اللأأأ  ليصأأأيرلا بحسأأأب النأأأ ملس 

 مع لعين ال يدخملن كم عة الربا
صأألا لعأأدم ق أأا اسكأأزاأل السن سأأمية يعأأالن عأأن قدسأأية لأأ  أع أأ أل الكسأأما لالمسأأيح حأأين قأأ   ت يلكأأد خصأأي ن خ

أنفسأأهم سكأأ  مملأألف السأأملاف ت لأأم يعصأأد الع أأا الفعمأأى لللأأن قصأأد نأأل  مأأن البسلليأأة أل  أأب  الشأأهلاف للأأون 
اىنسأ ن لأيس لأُه أن يفلأر فأأى  أى  اسشأي أل سنأه ينهأأر لمسأم لي فا لحأين نفأى العاّلمأأة ألريكأ نلس  أىا فأى نفسأأه 

رب لأيس حرم نأ ذ مأن الخأالص لللنأه حرمأ ن لق م بإخص أل نفسه حرمسه اللنيسة ا لالحرم ن من دخل  كم عة الأ
ال  مأأن الحعأأل  الل ممأأة لمشأأعب مثأأ  يسأأسالم مسأأ للي ف معينأأة مثأأ  أن يلأألن الشأأخص ل  نأأ ذ أل ق  أأي ذ أل ق  أأداذ لات

حسعر أحل مها  ىحسعر  الشعب لات
لنسأ أل فأى لال يسزلكلا منهم فهم غيأر قأ درين عمأى الأزلاجا للأ ن اىخصأ أل يأسم لمركأ   الأىين يعممألن فأى خدمأة ا

العصلر اللثنية أل فى العب داف اللثنية فل نلا يهنلن أن  ىا ُير أى اآللهأةا أمأ  الأىين يخصألن مكبأرين لوسأرش 
(ا يىاذ مأأ  يهأأم 1-1:18 يالحأأرب أل بكه لأأة ىليهأأم أل ب ل بيعأأة فلعأأد م ا  بنصأأيب صأأ لح ين سأأ رلا بأأ لسعلش )

 لع دة لثنيةا م  يهم ا  السعلش داخ  العمبا  ليس الشل  الخ ركى ب  أن يصنا أحد  ىا بنفسه 
 

. َحتَّى اْلِجيِل اْلَعاِشِر اَل َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 2 " -(:2آية )  ".اَل َيْدُخِل اْبُن ِزًنى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ
سسنل راذ لخ يأة  حرم ن يبن الزنى ل ن حسى ال يحفه يسم أبيه فى شعب الرب ب  يملف بملسه للون ال يبن لهن لات

= المعصلد به  يلى مدش اسكي  ا  حتى الجيل العاشرالدنس لسن اللالدين غ لب ذ يلرثلن أبن  هم صف سهم الردي ةا 
 (11لمرة ث نية  ىا لن يمنا اسلالد من خالص نفلسهم بسبب خ  ي  أب  هم ب  ل ن منهم يفس ح الكمع دش )قض

 
. َحتَّى اْلِجيِل اْلَعاِشِر اَل َيْدُخْل ِمْنُهْم َأَحٌد ِفي َجَماَعِة اَل َيْدخُ 3 " -(:3آية ) ْل َعمُّوِنيٌّ َواَل ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ

 "الرَّبِّ ِإَلى اأَلَبِد،
فسر اليهلد  ى  اآلية بون ال يسزلج عملنى أل ملتبى بإسرا يميةا لما  ىا فإن راعلث دخمأف الشأعب لمأن نسأمه  

ل أأأىا  أأأل الفأأأر  بأأأين الأأأرلح  المسأأأيح ف لنعمأأأة سسسأأأ مى فأأأل  النأأأ ملس لالمعصأأألد عأأأدم سسأأأم  اللثنيأأأة لميهأأألداكأأأ أل 
 لالحري ا

 



 (األصحاح الثالث والعشرون)  سفر التثنية

 

 
92 

ُُوُكْم ِباْلُخْبِز َواْلَماِء ِفي الطَِّريِق ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر، َوأَلنَُّهُم 4 "-(:5-4) األيات ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َلْم ُياَل
َولِكْن َلْم َيَشِإ الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن َيْسَمَع ِلَبْلَعاَم، 5َعَلْيَك َبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر ِمْن َفُتوِر َأرَاِم النَّْهَرْيِن ِلَكْي َيْلَعَنَك. اْستَْأَجُروا 

َُْد َأَحبََّك. َل أَلْجِلَك الرَّبُّ ِإلُهَك اللَّْعَنَة ِإَلى َبَرَكٍة، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك   تَفَحوَّ
 االحه أن ا  ال ينسى أش يس ألة سلكه لشعبها لل ن ملتب لبنى عملن ل ر ين ىسرا ي  سم م ذ 

  
 "اَل َتْلَتِمْس َساَلَمُهْم َواَل َخْيَرُهْم ُكلَّ َأيَّاِمَك ِإَلى اأَلَبِد. 6 " -(:6آية )

ة آللهأسهم لبأىل  سنكأىب ال سعم  معهم يسف ق ف أل مع  داف سالم سن مع  داف سالمهم يدخ  فيه   علس عب د
 لمعب دة اللثنيةالا   ل الىش يحفهلما

 
 "اَل َتْكَرْه َأُدوِميًّا أَلنَُّه َأُخوَك. اَل َتْكَرْه ِمْصِريًّا أَلنََّك ُكْنَت َنِزياًل ِفي َأْرِضِه.7 " -(:7آية )

ه أن ا  دعأأأ  م لعأأأدالة الحأأأه أن ا  ال ينسأأأى يسأأأ ألة ُسلكأأأه لشأأأعبه لال ينسأأأى لأأأ  يحسأأأ ن ُيعأأأدم لشأأأعبه للأأأنالح
الملتبيين لالعملنيين سن  االأل سعلا سن يكعمل م ُيخ  لان أم  المصريين لاسدلميأين فإ أ هدل م كسأدي ذا فمأن 
ي أأ هدن  كسأأدي ذ يكعمنأأ  نخسأأر حي سنأأ  اسر أأية لمأأن ُيعثرنأأ  رلحيأأ ذ يكعمنأأ  نخسأأر الحيأأ ة اسبديأأة ل أأى اس أأما 

 ري  لالمصريين ألرمل م قبأ  أن يبأدأ اى أ ه د للمأ  أن ا  ال ينسأى الخيأر لاسدلميين ب علا لهم  ع م فى ال
  الهاالأل عمين  أن ال ننسى أش يد يمسدف يلين  ب لخير للل مرة

 
.8 " -(:8آية )  "اأَلْواَلُد الَِّذيَن ُيوَلُدوَن َلُهْم ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َيْدُخُلوَن ِمْنُهْم ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ

= حسى يللن  الجيل الثالثن المصريين لاسدلميين  من المفيي الىش فى لس  الشعب لل ن لهم ألالد لقلله ل 
 اسلالد قد يندمكلا فى الشعب لسنعلا من ل  ع دة لثنية 

 
ْن َكاَن ِفيَك َرُجٌل إِ 11ِإَذا َخَرْجَت ِفي َجْيٍش َعَلى َأْعَداِئَك َفاْحَتِرْز ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َرِديٍء. »9 "-(:14-9) األيات

َُْباِل اْلَمَساِء 11َغْيَر َطاِهٍر ِمْن َعاِرِض اللَّْيِل، َيْخُرُج ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحلَِّة. اَل َيْدُخْل ِإَلى َداِخِل اْلَمَحلَِّة.  َوَنْحَو ِإ
َوَيُكوُن َلَك َمْوِضٌع َخاِرَج اْلَمَحلَِّة ِلَتْخُرَج ِإَلْيِه 12َيْغَتِسُل ِبَماٍء، َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َيْدُخُل ِإَلى َداِخِل اْلَمَحلَِّة. 

أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك 14َوَيُكوُن َلَك َوَتٌد َمَع ُعدَِّتَك ِلَتْحِفَر ِبِه ِعْنَدَما َتْجِلُس َخاِرًجا َوَتْرِجُع َوُتَغطِّي ِبرَاَزَك. 13َخاِرًجا. 
ََُذَر َشْيٍء  َساِئٌر ِفي َوَسِط َمَحلَِّتَك، ِلَكيْ  ُيْنِقَذَك َوَيْدَفَع َأْعَداَءَك َأَماَمَك. َفْلَتُكْن َمَحلَُّتَك ُمَقدََّسًة، ِلَئالَّ َيَرى ِفيَك 

 "َفَيْرِجَع َعْنَك.

الحأأرب  أأى حأأرب معدسأأة لا  فأأى لسأأ هم فيمأأزم أن يللنأألا فأأى  هأأ رةا للقأأف الحأأرب  أأل لقأأف لمح سأأبة الأأنفس 
لالسلبأأة لسكديأأد الأأنفسا لعمأأى لأأ  ينسأأ ن أن يمنأأا مأأن قمبأأه أش شأأىأل ردشأل حسأأى يسأأسمر ا  فأأى لسأأ  المحمأأة 

هلاف ردي ةااا( حسى ال سسأوثر فينسصرلاا لالشىأل الردشأل الىش يغ ب ا  مث  )حعد / غرلر / محبة ألث ن / ش
) لالحأه أن ا          ( لللأن ين  أم ي سمألا بنه فأة الخأ رج 11قداسسهم لعكيب أن يهسم ا  بم  ُىلر فى تية )
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سأأنة أن يعأأي  فأأى خيأأ م مسأأنعالذ( لشأأعلر م أن ا  فأأى لسأأ هم فمأأن  12يأأسلمم  نأأ  مأأا شأأعب بأأدا ى سعأألد لمأأدة 
نه فأأأة العمأأأب ل ه رسأأأه داخميأأأ ذا لىلأأأ  ب ى أأأ فة سنهأأأم سأأأيسعمملن أن يهسمأأألا المالأأأد أن  أأأىا سأأأيع يهم ي سمأأأ م ب

بمش عر بع هم البعض لسللن يق مسهم فى رقة لنه فة حسى فى مع مالسهمن  ىا ب ى  فة لمنا ينسشأ ر الكأراثيم 
ن ( أن حسأأى اسحأأالم سأأنكس )اسحأأالم الكنسأأية( ا  يريأأدن  أنعيأأ أل س12لاسمأراض بأأ  حسأأى نكأأد فأأى )تيأأة م مأأ ذ ا لات

 ل ن ا  يهسم بهى  اسحالم الالشعلرية فإنه ب سللى يهسم ب لخ  ي  المعصلدةا
 

ِعْنَدَك ُيِقيُم ِفي َوَسِطَك، ِفي اْلَمَكاِن 16َعْبًدا َأَبَق ِإَلْيَك ِمْن َمْواَلُه اَل ُتَسلِّْم ِإَلى َمْواَلُه. »15 "-(:16-15) األيات
 "َأْبَواِبَك َحْيُث َيِطيُب َلُه. اَل َتْظِلْمُه. الَِّذي َيْختَاُرُه ِفي َأَحدِ 

ل ن الس دة فى الشعلب اللثنية يهمملن عبيد م ليسي لن مع ممسهما لقد يهرب عبد من سيد  ليحسمأى بوحأد مأن  
شعب الرب فمسعبمل  لال سسممل  لسيد  سنه فى  ى  الح لة غ لب ذ سي ربه ليعىبه حسى الملفا لللن ق ع ذ ين ل ن 

 =   رب آبق رب سنه ق س  أل س ر  ل نلا ال يحملنه ا  قد
 

 اَل َتُكْن زَاِنَيٌة ِمْن َبَناِت ِإْسرَاِئيَل، َواَل َيُكْن َمْأُبوٌن ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل. »17 " -(:17آية )

 = ش ى كنسي ذا لل ن الزن  لالشىلى من  علس العب دة اللثنية فى الهي ل ا مأبون
 

ْجٌس َلَدى اَل ُتْدِخْل ُأْجَرَة زَاِنَيٍة َواَل َثَمَن َكْلٍب ِإَلى َبْيِت الرَّبِّ ِإلِهَك َعْن َنْذٍر مَّا، أَلنَُّهَما ِكَلْيِهَما رِ 18 " -(:18آية )
 "الرَّبِّ ِإلِهَك.

مأرأة زانيأة عأن فحشأ  ه  فيكأب أن ُنلأرم الأرب مأن أنعأى يال يكب أن يلفى النىر عن  ري  اسكأر الأىش سحصأمه 
(ا فهأل يشأير 22:2بأ 2+  11:28= اللمأب يعسبأر نكسأ ذ سنأه يعألد يلأى قي أه )أم وال ثمن كلبدس م  نمم ا لأق

لإلنسأأ ن الخأأ  ىأل الأأىش يسأألب بنيأأة صأأ دقة لسأأريع ذ مأأ  يركأأا يلأأى خ  يأأ  ا لأأىل  شأأّبه اللثنيأألن بأأ للالب )مأأف 
السأملافا عمأى أن لممأة لمأب  ( ب  يمسدف السسمية يلى ل  اسشرار المرىلللن مأن مملألف1:22+ را  28:11

 خرش سدلمى أش رك  ش ى كنسي ذ لربم  أ م  الشعب لعب لمب عمى الشلاى كنسي ذاأسركمف فى سركم ف 
للم  قمن  ففى الهي ل  اللثنية ل ن  ن   نس أل زاني ف لرك   موبلنلن ن ىرين أنفسهم لهىا العم ا ليدفعلن أكرسهم 

 لمهيل  اللثنىا
 

ٍة، َأْو ِرَبا َطَعاٍم، َأْو ِرَبا َشْيٍء مَّا ِممَّا ُيْقَرُض ِبِرًبا، »19 "-(:21-19) األيات اَل ُتْقِرْض َأَخاَك ِبِرًبا، ِرَبا ِفضَّ
َك ِفي اأَلْرِض  ِإَلْيِه َيدُ ِلأَلْجَنِبيِّ تُْقِرُض ِبِرًبا، َولِكْن أَلِخيَك اَل تُْقِرْض ِبِرًبا، ِلُيَباِرَكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ 21

 "الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلَكَها.
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ل ن  ىا فى مرحمة رلحيأة بدا يأة فعمأيهم أن يعر ألا يخألسهم بأدلن ربأ ن أمأ  اسك نأب الألثنيينا فُيسأمح لهأم ب لربأ  
فأى المسأسعب  يملأن أن معهم ف   ُيعممهم المحبة سدريكي ذ لأل  خ لة أن ُيحبألا يخألسهم لُيعر أل م دلن ربأ  حسأى 

يفعمأألا  أأىا مأأا الكميأأا للأأنالحه أن شأأريعة العهأأد الكديأأد ت أحبأألا أعأأدا لم بأأ رللا العنأأيلمااات مأأ  لأأ ن مملنأأ ذ لهأأىا 
الشعب البدا ى أن يسعبمه ا لب ى  فة أن السمييز فى المع ممة بين اليهلدش لغير اليهلدش يحم  معنى اىسسنل ر 

(  أى   أى شأريعة العهأد الكديأد شأريعة الأىين نمألا 11:8+ لأل 12:2ن  12:1م )مأفللثنيسهم فينفرلا من عبأ داسه
 فى الحي ة الرلحية ت المحبة لمكميات 

 
ْر َوَفاَءُه، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُلُبُه ِمْنَك َفَتُكوُن َعَليْ »21 "-(:23-21) األيات  كَ ِإَذا َنَذْرَت َنْذرًا ِللرَّبِّ ِإلِهَك َفاَل ُتَؤخِّ

َما َخَرَج ِمْن َشَفَتْيَك اْحَفْظ َواْعَمْل، َكَما َنَذْرَت ِللرَّبِّ 23َولِكْن ِإَذا اْمَتَنْعَت َأْن َتْنُذَر اَل َتُكوُن َعَلْيَك َخِطيٌَّة. 22َخِطيٌَّة. 
 "ِإلِهَك َتَبرًُّعا، َكَما َتَكلََّم َفُمَك.

 ال نسسر  فى نىر النىلر اى سم م ب لنىلر ف لنىر  ل لعد   لب لس لى عمين  أن
 

ِإَذا َدَخْلَت َكْرَم َصاِحِبَك َفُكْل ِعَنًبا َحَسَب َشْهَوِة َنْفِسَك، َشْبَعَتَك. َولِكْن ِفي ِوَعاِئَك اَل »24 "-(:25-24) األيات
ُِْطْف َسَناِبَل ِبَيِدَك، َولِكْن ِمْنَجاًل اَل َترْ 25َتْجَعْل.   "َفْع َعَلى َزْرِع َصاِحِبَك.ِإَذا َدَخْلَت َزْرَع َصاِحِبَك َفا

فهم اليهلد  ى  اللصية عمى أنه  لعم   الحع  لفهمل   عمى أنه من المسملح لع م  اللرم أن يول  حسبم  أراد 
سلم ثلراذ دارس ذا لل ن مسملح ذ لع بر السبي  أي  ذ أن يول  من السن ب  ل ى فى الحعل  عمى أن  ل ى  سس لش ال

يسسخدم المنك  لاى ص رف  ما لسرقةا ل ى  الشريعة المعدسة سزيد المحبة بين الن س  يع فه  بيديه لللن ال
شب   الك  اا لله  ف  دة مهمة  ى أن يسعمم ص حب الحع  أن يسغ  ى عن  لُسعممهم اللرم لالمرلألة لالرحمة لات

( لمن يسعمم 11:21الصغ  ر ليعل  ما عفرلن الحثى عنعلد عنب أل ب ا سن ب  قمح م   ى بينى لبين  )س 
أن يسغ  ى عن الصغ  ر سيسغ  ى عن م   ل ألبر لسيهسم ب لسم لي فا للعد نفى سالميى المسيح  ى  اللصية 

(ا6-1:12لملا لل ن سبف لالمسيح لم يعسرض )مفألق فلا سن ب  ل 



 (األصحاح الرابع والعشرون)  سفر التثنية

 

 
95 

 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
ٍء، َوَكَتَب ِإَذا َأَخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َوَتَزوََّج ِبَها، َفِإْن َلْم َتِجْد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيِه أَلنَُّه َوَجَد ِفيَها َعْيَب َشيْ »1 " -(:1آية )

 تَلَها ِكتَاَب َطاَلق َوَدَفَعُه ِإَلى َيِدَها َوَأْطَلَقَها ِمْن َبْيِتِه،
( لللن ا  سمح لهم مأن أكأ  قسأ لة قمألبهم لحسأى 11:2ن18  ُيبغض ال ال  ليعسبر  غدر بشري  الحي ة )مالا

= للأأ ن  أأىا  بكتيياب طييالق( للأأ ن ال أأال  ال يأأسم شأأف  ة بأأ  6:11ال يعسأأ  الركأأ  زلكسأأه السأأى ال يحبهأأ  )مأأف
ة من اللقف ليفلر فيه  لعمه يعد  عن اللس ب ُيلسب عمى أيدش أن س ععالأل لبشه دة شهلد حسى يللن لمزلج ُمهم

 فلر  لال يللن ال ال  نسيكة ينفع   سرع ن م  يزل 
 

َفِإْن َأْبَغَضَها الرَُّجُل اأَلِخيُر َوَكَتَب َلَها 3َوَمَتى َخَرَجْت ِمْن َبْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت ِلَرُجل آَخَر، 2 "-(:4-2) األيات
اَل َيْقِدُر 4َها َوَأْطَلَقَها ِمْن َبْيِتِه، َأْو ِإَذا َماَت الرَُّجُل اأَلِخيُر الَِّذي اتََّخَذَها َلُه َزْوَجًة، ِكتَاَب َطاَلق َوَدَفَعُه ِإَلى َيدِ 

َسْت. أَلنَّ ذِلكَ  ُل الَِّذي َطلََّقَها َأْن َيُعوَد َيْأُخُذَها ِلَتِصيَر َلُه َزْوَجًة َبْعَد َأْن َتَنجَّ . َفاَل ِرْجٌس َلدَ  َزْوُجَها اأَلوَّ ى الرَّبِّ
 "َتْجِلْب َخِطيًَّة َعَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا.

لل سزلكف المرأة الم معة بآخر ال يملن لركمه  أن يسسرد   ث نية حسى لل م ف الزلج الث نىا لللن يىا لم سلن قد 
آخر يفسأأد سم مأأ ذ لأأ  عالقأأة بأأين الأأزلج لزلكسأأه سزلكأأف لأأ ن يملنأأه أن يسأأسرد  ا للا أأح مأأن  نأأ  أن الأأزلاج بأأ

رسأب  ب سلثأ نا 1:1رياسللىا لراكا ) ( ف    ن   ل الزلجا لالزلكة  ى الشعب الخ  ن الىش  معه ا  لى أب لات
  ن  ال يملن ركل  الزلكة لزلكه  لللن ا  من مراحمه يعل  للل ركعف سوقبمه لل

 سبب س فه يمرأسه سش  ى  الشريعة حسى ال يسهلر الرك  لي م   للم  أن لس ب ال ال  فرصة لمسريث  لىا
ِفي َبْيِتِه ِإَذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمرََأًة َجِديَدًة، َفاَل َيْخُرْج ِفي اْلُجْنِد، َواَل ُيْحَمْل َعَلْيِه َأْمٌر مَّا. ُحرًّا َيُكوُن »5 " -(:5آية )

 "ي َأَخَذَها.َسَنًة َواِحَدًة، َوَيُسرُّ اْمرََأَتُه الَّتِ 

الأأدافا لهأأىا ينسأأ نى فأأأال يكأأب أن يسأأر  الركأأ  المسأأأزلج يمرأسأأه بعأأد أيأأ م مأأأن زلاكهمأأ   أأىا ب ى أأ فة أن نفسأأأيسه 
 المسولمة سساثر عمى زمال ها

 
 "اَل َيْسَتْرِهْن َأَحٌد َرًحى َأْو ِمْرَداَتَها، أَلنَُّه ِإنََّما َيْسَتْرِهُن َحَياًة.»6 " -(:6آية )

المأأرداة  أأى الحكأأر العمأألش لمرحأأىا ل أأى مأأن ردش الشأأىأل أش لسأأر  فهأأى ُسسأأسعم  لسلسأأير الحبأألب =  مرداتهييا
 ل حنه ا لل ن الن س ي حنلن غاللهم يلمي ذا فمل ر ن الرحى لن يول  ال  ل لال ألالد 
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َُْد َسَرَق َنْفًسا ِمْن ِإْخَوِتِه َبِني ِإْسرَاِئيَل َواسْ »7 " -(:7آية ) َتَرَُّه َوَباَعُه، َيُموُت ذِلَك السَّاِرُق، ِإَذا ُوِجَد َرُجٌل 
 "َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطَك.

فهل يعسداأل عمى حرية ينس ن لحرم نه من أ مه  ن الملف  السرقة ممنلعة لللن سرقة ينس ن لبيعه لرقي  ععلبسه
 لأر ها  ىا عم  دنىأل ععلبسه الملفا

 
ِة اْلَبَرِص ِلَتْحَفَظ ِجدًّا َوَتْعَمَل َحَسَب ُكلِّ َما ُيَعلُِّمَك اْلَكَهَنُة الالَِّويُّوَن. َكَما ِاْحِرْص ِفي َضْربَ »8 "-(:9-8) األيات

 "ُاْذُكْر َما َصَنَع الرَّبُّ ِإلُهَك ِبَمْرَيَم ِفي الطَِّريِق ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر.9َأَمْرُتُهْم َتْحِرُصوَن َأْن َتْعَمُلوا. 

 االلص ي  عمى البرص لال يسس  ملا ما اللب ر لاسغني أل لم  فع  ملسى ما أخسهعميهم سنفيى 
  

َُْرًضا مَّا، َفاَل َتْدُخْل َبْيَتُه ِلَكْي َتْرَتِهَن َرْهًنا ِمْنُه. »11 "-(:11-11) األيات َُْرْضَت َصاِحَبَك  ِفي اْلَخاِرِج 11ِإَذا َأ
 "َتِقُف، َوالرَُّجُل الَِّذي ُتْقِرُضُه ُيْخِرُج ِإَلْيَك الرَّْهَن ِإَلى اْلَخاِرِج. 

دخأل  الأدا ن لبيأف المأدين فيأه مىلأة لأها لحسأى ال يلسشأي الأدا ن ح لأه فيحسعأر  أل يلسشأي أن عنأد  مأ  يبيعأأه أل 
 عدم السعدش عمى خصلصي ف الن س ير نه في ما فيها لالبيف من خصلصي ف الن سن لا  يهسم ب

 
ْن َكاَن َرُجاًل َفِقيرًا َفاَل َتَنْم ِفي َرْهِنِه. 12 "-(:13-12) األيات ُردَّ ِإَلْيِه الرَّْهَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس، ِلَكْي َيَناَم 13َواِس

 "ِفي َثْوِبِه َوُيَباِرَكَك، َفَيُكوَن َلَك ِبرٌّ َلَدى الرَّبِّ ِإلِهَك.
فعير أحي ن ذ ال يكد غير ثلبه ير نها فل ن الدا ن عميه أن يرد له الثألب عنأد المسأ أل لينأ م بأه فيب رلأه الأرب ل ن ال

 = خدمة محبة  يكون لك برسنه لم يسر  أخيه ع ري ذ 
 

الَِّذيَن ِفي َأْرِضَك، ِفي َأْبَواِبَك. اَل َتْظِلْم َأِجيرًا ِمْسِكيًنا َوَفِقيرًا ِمْن ِإْخَوِتَك َأْو ِمَن اْلُغَرَباِء »14 "-(:15-14) األيات
َلْيَها َحاِمٌل َنْفَسُه، ِلَئالَّ 15  َيْصُرَخ َعَلْيَك ِإَلى الرَّبِّ ِفي َيْوِمِه ُتْعِطيِه ُأْجَرَتُه، َواَل َتْغُرْب َعَلْيَها الشَّْمُس، أَلنَُّه َفِقيٌر َواِس

 "َفَتُكوَن َعَلْيَك َخِطيٌَّة.

 نه ُمعمد  ل  أم له عمى  ى  اسكرة مهم  ل نف   يمةا= أش أ إليها حامل نفسه
 

 "اَل ُيْقَتُل اآلَباُء َعِن اأَلْواَلِد، َواَل ُيْقَتُل اأَلْواَلُد َعِن اآلَباِء. ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتُل.»16 " -(:16آية )

 اسق رب  يللن الحلم ب لعد  عمى الع س  لحد  لليس عمى ألالد ن لمنا الثور من
 

 "اَل ُتَعوِّْج ُحْكَم اْلَغِريِب َواْلَيِتيِم، َواَل َتْسَتْرِهْن َثْوَب اأَلْرَمَلِة. »17 " -(:17آية )

 الحلم ب لعد  لم عيي حسى ين ل ن غريب ذ أل ال أحد يحميه ل ليسيم لاسرممة ا
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الرَّبُّ ِإلُهَك ِمْن ُهَناَك. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأْن َتْعَمَل هَذا  َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي ِمْصَر َفَفَداكَ 18 " -(:18آية )
 "اأَلْمَر.

 أىلر أن ا  حرر  من عبلديس  )حررلم كميع ذ( فال سسسعبدلن أحداذا
 

ِلتَْأُخَذَها، ِلْلَغِريِب  ِإَذا َحَصْدَت َحِصيَدَك ِفي َحْقِلَك َوَنِسيَت ُحْزَمًة ِفي اْلَحْقِل، َفاَل َتْرجعْ »19 "-(:21-19) األيات
َذا َخَبْطَت َزْيُتوَنَك َفاَل ُترَاجِع اأَلْغَصاَن 21َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَلِة َتُكوُن، ِلَكْي ُيَباِرَكَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي ُكلِّ َعَمِل َيَدْيَك.  َواِس

 "َطْفَت َكْرَمَك َفاَل ُتَعلِّْلُه َورَاَءَك. ِلْلَغِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَلِة َيُكوُن. ِإَذا َُ 21َورَاَءَك، ِلْلَغِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَلِة َيُكوُن. 

 ى  مكملعة من اللص ي  اىنس نية الس مية فب ا عن قيد عنب أل حب ف زيسلن يسرله  ص حب الحع  لن سكعمه 
= لأأ نلا يخب أألن أغصأأ ن الزيسأألن  ونييكخبطييت زيتفعيأأراذ فأأ   سأأيع يه بزيأأ دة لبرلأأة ل أأىا مأأ  حأأدث مأأا بأألعزا 

 بعصى  ليمة للى سسع  الثم ر 
 أش ال سعلد ث نية لسع ي م  قد سللن سرلسه عمى الشكرا لسسر  اللرم بال حبة عنب لاحدةا = فال تعلله وراءك

 
"َتْعَمَل هَذا اأَلْمَر. َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبًدا ِفي َأْرِض ِمْصَر. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأنْ 22 " -(:22آية )
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون

 
ُروا اْلبَ »1 "-(:2-1) األيات ارَّ ِإَذا َكاَنْت ُخُصوَمٌة َبْيَن ُأَناٍس َوَتَقدَُّموا ِإَلى اْلَقَضاِء ِلَيْقِضَي اْلُقَضاُة َبْيَنُهْم، َفْلُيَبرِّ

ْرِب، يَ 2َوَيْحُكُموا َعَلى اْلُمْذِنِب.  ََُدِر َذْنِبِه َفِإْن َكاَن اْلُمْذِنُب ُمْسَتْوِجَب الضَّ ْطَرُحُه اْلَقاِضي َوَيْجِلُدوَنُه َأَماَمُه َعَلى 
 " ِباْلَعَدِد.

= أش لأيس فأى ملأ ن عأ م حسأى ال يحسعأر  النأ س فأ   مهأسم  يجلدونيه اماميه ى  اآليأ ف ملكهأة لركأ   الع أ ألا 
لزيأ دة أل النعصأ نا لأن بلرامة حسى المىنبينا لللن الكمد أم م الع  ى فمن يحدث سالعب فى عأدد ال أرب ف ب 

 لقد يع  عن ىل   12يللن الُحلم بعد  لعمى قدر الىنبا لأقصى عدد لم رب ف 
 

 تَعْيَنْيَك.  َأْرَبِعيَن َيْجِلُدُه. اَل َيِزْد، ِلَئالَّ ِإَذا زَاَد ِفي َجْلِدِه َعَلى هِذِه َضَرَباٍت َكِثيَرًة، ُيْحَتَقَر َأُخوَك ِفي3 " -(:3آية )
أم  الكمد عند الشعلب اللثنية فل ن بال رحمة لل ن الشخص يكمد حسى  12يزيد عدد ال رب ف عن  ال يكب أن

 يملف أل ُيص ب بع   ف شنيعة ُمسسديمة نسيكة م  ف ال رب ف 
= مأ زا  ُمعسبأراذ أنأه أرا لا  بهأىا يعممنأ  أن نلأر  الخ ي أة للأيس الخأ  ىأل فمهمأ   لئال يحتقير اخيوك فيى عينييك

ن سعأأأأرض لمسوديأأأأبا لاليهأأأألد لأأأأ نلا يكمأأأأدلن أخ أأأأو فهأأأأل أ ( 21:11لأأأأل2كمأأأأدة أش أربعأأأأين يال لاحأأأأدة ) 11ر لات
  -لسببين:
 12نل  من اىحسي   حسى ال يسعدش عدد ال رب ف  -1
ل نلا يسسعمملن سأل  مأن ثأالث سأيلر مأن الكمأد لبلأ  سأير ثأالث ععأد مأن الكمأد أل المعأدن لي أربلن  -2

 ا11كمدة فسللن عدد اىص ب ف  11المىنب 
 يلم ذ ل لىا ييمي  لالمسيح  12ملسى ص م مرسين  -1مرسب  ب لسىل  أم م ا  لالعع ب :  12لرقم 

يلمأ ذ  12سأنة ل أى  المأدة ل نأف تخأر فرصأة لسلبأة اللنعأ نيينا لمأ  أع يأف نينألش  12الشعب سأ   فأى البريأة -2
 (  11-11:21الم لمصر لخي نسه  شعب الرب )حز أسنة  12 -1فرصة لمسلبة            

سأأنة  122يلمأأ ذ أم أ ر فأأى الفي أ ن لالحأأه أن فسأرة لأأرازة نألح ل نأأف  12 -1يلمأ ذ  هأأ رة لملالأدة        12 -1
يلمأأ ذ لبعأأد   بأأأ  12صأأعد المسأأيح بعأأد  -2يلمأأ ذ          12حزقيأأ   يحمأأ  يثأأم يهأألىا  -8            12×1=

 سنة ل ن خراب ألرشميم النه  ىا 12
 

 "ُكمَّ الثَّْوَر ِفي ِدرَاِسِه.اَل تَ 4 " -(:4آية )
من الهمم أن ي أا المزارعألن لم مأة عمأى فأم الثألر الأىش يكأر النألرج لأدرس الغأال  لأم مأه اسلأ ا لللأن بأللس 

 ( 11-1:1لل1فهمه  عمى أنه ال يصح أن نسر  خدام ا  كلعى )
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ْم َوَلْيَس َلُه اْبٌن، َفاَل َتِصِر اْمرََأُة اْلَمْيِت ِإَلى َخاِرٍج ِإَذا َسَكَن ِإْخَوٌة َمًعا َوَماَت َواِحٌد ِمْنهُ »5 "-(:6-5) األيات
. َأُخو َزْوِجَها َيْدُخُل َعَلْيَها َوَيتَِّخُذَها ِلَنْفِسِه َزْوَجًة، َوَيُقوُم َلَها ِبَواِجِب َأِخي ا ْوِج. ِلَرُجل َأْجَنِبيٍّ َواْلِبْكُر الَِّذي َتِلُدُه 6لزَّ

 "يِه اْلَمْيِت، ِلَئالَّ ُيْمَحى اْسُمُه ِمْن ِإْسرَاِئيَل.َيُقوُم ِباْسِم َأخِ 

لقأد حفأه  ا (1:16ل نف  ى  الشريعة معملالذ به  قب  أن يسكمه  ملسى فهىا م  حأدث مأا عيأر بلأر يهألىا )سأ 
  الن س  ى  الشريعة ب ري  السعميد مدش اسكي   حسى َسن ه  ملسى فأى شأريعسها ل أىا لأ ن سن لأ  يمأرأة لأ ن لهأ

رك أل أن يوسى المسيح من نسمه  لق ع ذ ل ن  ىا رك أل ل  ركأ  أن ينسسأب يليأه المسأيحا ب ى أ فة لحفأه ميأراث 
لأي  ذ لأن ُيمحأى يسأم المسألفى مأن يسأرا ي ا لحفأه يسأم الميأف  ن المسلفى ف لبلر الىش يللد سيللن بإسم المسلفى

نسصرة فى السم أل فمن م ف لم يمف لللنه فى مل ن ُيع ى صمة بين اللنيسة الُمك  دة عمى اسرض لاللنيسة المُ 
تخأأر لأأىل  سهأأسم اللنيسأأة ب لصأأالة عمأأى الراقأأدين ل مأأب شأأف عسهم ا فأأ   لأأيس يلأأه أمأألاف بأأ   أأل يلأأه أحيأأ أل )مأأر 

= يعألم ب لسزام سأه  نحل أ  فهأل يهأسم  يقوم لهيا بواجيب آخيى اليزوج( لالكميا عند  أحي ألا 16:22+ لل  22:12
 سلفى من بيا لشراأل لرع ية ثم ُيع ى اسرض لإلبن لىل  ل ن البعض يرف لنبل  ش لن أرض الم

 
ْن َلْم َيْرَض الرَُّجُل َأْن َيْأُخَذ اْمرََأَة َأِخيِه، َتْصَعُد اْمرََأُة َأِخيِه ِإَلى اْلَباِب ِإَلى الشُُّيوِخ َوتَ »7 " -(:7آية ) َُْد َواِس ُقوُل: 

ْوِج.َأَبى َأُخو َزْوِجي َأْن ُيِقيَم ألَ   تِخيِه اْسًما ِفي ِإْسرَاِئيَل. َلْم َيَشْأ َأْن َيُقوَم ِلي ِبَواِجِب َأِخي الزَّ
لالأرب قأد يميسأه لمأ  حأدث مأا يبأن  من يرفض لاكبه يللن عممه ش  ن ذ لقب  نأزل  الشأريعة لأ نلا يعسملنأه أحي نأ ذا

 ( لم  رفض أن يعيم نسالذ سخيه 1:16ن12يهلىا )س 
لع  أل فمح لم المدينأة ل نأف سععأد عنأد أبألاب المدينأة فمأن يأرفض لونأه يسأسخي بخ أة ا  = أش يلى اإلى الباب

 فى حفه نصيب ل  عشيرة من اسرض لُيسىأل لذرممة للمميف الىش ل ن ُيملن أن يللن المسيح من نسمها
 

َتَتَقدَُّم اْمرََأُة 9َفَيْدُعوُه ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوَيَتَكلَُّموَن َمَعُه. َفِإْن َأَصرَّ َوَُاَل: اَل َأْرَضى َأْن َأتَِّخَذَها. 8 "-(:11-8) األيات
وُل: هَكَذا ُيْفَعُل ِبالرَُّجِل َأِخيِه ِإَلْيِه َأَماَم َأْعُيِن الشُُّيوِخ، َوَتْخَلُع َنْعَلُه ِمْن ِرْجِلِه، َوَتْبُصُق ِفي َوْجِهِه، َوُتَصرُح َوَتقُ 

 ت«.َبْيَت َمْخُلوِع النَّْعلِ »َفُيْدَعى اْسُمُه ِفي ِإْسرَاِئيَل 11الَِّذي اَل َيْبِني َبْيَت َأِخيِه. 
نه غير مسسح  أن أيصير  ىا الشخص مل ع ذ لإلحسع را لخما نعمه عالمة عمى خما اللالية لالمس للية عنه ل 

 لميفيسير بنعميه عمى أرض ا
= أص  اللممة سبص  أم م لكهه عمى اسرض لليس فى لكهه ل لأىا فهمهأ  لفسأر   اليهألدا  وتبصق فى وجهه

ىا رفأأأض اسر فلأأأ ن أقأأأرب قريأأأب  للأأأ ن  أأأىا عالمأأأة أخأأأرش عمأأأى يحسعأأأ ر  سن نيسأأأه لعأأأدم سفليأأأر  يال فأأأى نفسأأأها لات
ل الأىش خمأا نعأ  الأللى سن راعأألث (ا لبألعز  أ1لممسألفى يعألم بلاكبأه ل أىا مأ  قأ م بأه بألعز )راعأألث يصأح ح 

 ل نف غريبة لال سعري الشريعةا
 



 (األصحاح الخامس والعشرون)  سفر التثنية

 

 
100 

ِإَذا َتَخاَصَم َرُجاَلِن، َرُجٌل َوَأُخوُه، َوَتَقدََّمِت اْمرََأُة َأَحِدِهَما ِلَكْي ُتَخلَِّص َرُجَلَها ِمْن َيِد »11 "-(:12-11) األيات
َُْطْع َيَدَها، َواَل ُتْشِفْق َعْيُنَك.12َضاِرِبِه، َوَمدَّْت َيَدَها َوَأْمَسَكْت ِبَعْوَرِتِه،   "َفا

سع ا يد المرأة للق حسه  ف   يريد أن يللن شعبه قديسيين فى ل  سيرة لا  ال يريد أن ينسشر عدم الحي أل فى 
 لس  شعبها

 
اَل َيُكْن َلَك ِفي َبْيِتَك َمَكاِييُل 14 اَل َيُكْن َلَك ِفي ِكيِسَك َأْوزَاٌن ُمْخَتِلَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِغيَرٌة.»13 "-(:16-13) األيات

َوْزٌن َصِحيٌح َوَحقٌّ َيُكوُن َلَك، َوِمْكَياٌل َصِحيٌح َوَحقٌّ َيُكوُن َلَك، ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى 15ُمْخَتِلَفٌة َكِبيَرٌة َوَصِغيَرٌة. 
 "َعِمَل ذِلَك، ُكلَّ َمْن َعِمَل ِغشًّا، َمْكُروٌه َلَدى الرَّبِّ ِإلِهَك. أَلنَّ ُكلَّ َمنْ 16اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك. 

ل ن السك ر فى الغ لب يحفهلن ملازينهم فى ليس يحمملنه معهمن أم  المل يي  فيحفهلنه  فى بيلسهما ل ن  ا  
 = يسسعمملنه  فى الشراأل ب لغ   أوزان كبيرةينهى عن الغ ا 

 (8-1:6ه  فى البيا ب لغ ا ليبدل أنهم م رسلا  ىا النل  من الغ  )ع = يسسعمملن أوزان صغيرة
 

َُاَك ِفي 18ُاْذُكْر َما َفَعَلُه ِبَك َعَماِليُق ِفي الطَِّريِق ِعْنَد ُخُروِجَك ِمْن ِمْصَر. »17 "-(:19-17) األيات َكْيَف اَل
ِرَك ُكلَّ اْلُمْسَتْضِعِفيَن وَ  َفَمَتى َأرَاَحَك الرَّبُّ 19رَاَءَك، َوَأْنَت َكِليٌل َوُمْتَعٌب، َوَلْم َيَخِف اهلَل. الطَِّريِق َوََُطَع ِمْن ُمَؤخَّ

ُحو ِذْكَر َعَماِليَق ِمْن ِإلُهَك ِمْن َجِميِع َأْعَداِئَك َحْوَلَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا ِلَكْي َتْمَتِلَكَها، َتمْ 
  ". اَل َتْنَس.َتْحِت السََّماءِ 

ف    ل الىش يعيم  ااآلي ف الس بعة عن اللزن لالملي   الصحيح ل ن  ي ا ا  عم لي  فى السعييم الصحيح
أعم   الكميا بملي له الصحيحا للعد ههرف نىالة عم لي  فى حربهم  د شعب الرب بينم   م من نس  عيسل 

= أش ماخرة الكم عة أش الىين ل نلا مسعبين  ينالمستضعفشعي  يععلبا ل م ح ربل م بخسة يى  ربلا 
= فهل  رب  اهلل فْ خَ لم يَ  لعم لي ليسيرلن عمى مه  لربم  المر ى أل النس أل لبهىا  م رمز ىبميسا 
شعب ا  عمى عم لي  لقس ىا لقصة أنهم  الشعب ب لرغم مم  سمعه عن أعم   ا  العكيبة معهما للعد ينسصر

لم يىلر   ملسى فى سفر الخرلج لىلر    ن  لسس ح العصة لمه  للم ىا ي  لب الرب  ربلا المسس عفين  ى  
 ب رب عم لي ااا فهم يسسحعلن العع با

لاىنسع م من عم لي   ن  ليس  ل ينسع م شخصى فل  الكي  الىش س رر منهم م سلا فى ال ري  لللن اىنسع م 
ل  من يعسدش عمى شعب ا  لونه يعسدش عمى ا   ن  لمكد ا  الىش يعسدلا عمى شعبه لعمى لرسيها ف

(ا ف   يعسبر أن يعسداأل عم لي  عمى شعبه يعسداأل عمى لرسيها ليس 6:2( + )ز 18-11:12شخصي ذ )خر
سسير فل ن   م ن اسك كى مدبر الماامرة  د يفى لرا يسهم لشعب ا  حسى فسرة  ىا فع  فإن عم لي  يسسمرلا 

الس ريد سعرض الشعب لم  يع ف لثيرة منهما لىل  حين ي مب ا  اىنسع م ل ن ىل  شعب ا  منهما لعبر 
( للىل   22-12:1بس ب  معرفسه بم  سيع نيه شعبه من عم لي  عبر الس ريد لنالحه أن أ لد ح ربهم )قض

 ( لنالحه لرا يسهم1:1ن1سي( لراكا )11:1أش1+  6:22صم1( لقد  ربهم دالد لحزقي  )1:8كدعلن )قض
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سسير لم يالمسسمرة عبر الس ريد لشعب ا  لماامراسهم  د شعب ا  لبهىا  مب ا  يب دسهما لبعد  ربهم أي م 
اسعم لهم ق  مة لب د ىلر م من اسرض لأ ملهم ا  سنهم سحدل 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرون

 
َفتَْأُخُذ 2َوَمَتى َأَتْيَت ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا َواْمَتَلْكَتَها َوَسَكْنَت ِفيَها، »1 "-(:2-1) األيات

ُل ِمْن َأْرِضَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّ  ِل ُكلِّ َثَمِر اأَلْرِض الَِّذي ُتَحصِّ بُّ ِإلُهَك َوَتَضُعُه ِفي َسلٍَّة َوَتْذَهُب ِإَلى اْلَمَكاِن ِمْن َأوَّ
 تالَِّذي َيْختَاُرُه الرَّبُّ ِإلُهَك ِلُيِحلَّ اْسَمُه ِفيِه. 

( أل فأأأأى أش لقأأأأفا للأأأأ ن 12:18+ سأأأأث 28:26+ ال 18:21ل نأأأأف البأأأأ للراف سعأأأأدم فأأأأى عيأأأأد الخمسأأأأين )خأأأأر
لسأأى سههأأر مأأن الثمأأ ر بعالمأأة خ صأأةا لمسأأى سأأم ن أأكه  صأأ حب اسرض ي أألي بأأين أشأأك ر  ليعمأأم البأأ للراف ا

يكمعه  لمه  لي عه  فى سمةا لفى  ىا سعميم لهأم أن يف أملا ا  عمأى شأهلاسهم ف لبأ للراف  أى شأهلة لأ  أحأدا 
 لمهم  أع ين  ا  فنحن نع يه مم  لها

 
َُْد َدَخْلُت َوتَْأِتي ِإَلى اْلَكاِهِن الَِّذي َيُكوُن ِفي ِتْلَك اأَليَّ 3 " -(:3آية ) اِم َوَتُقوُل َلُه: َأْعَتِرُف اْلَيْوَم ِللرَّبِّ ِإلِهَك َأنِّي 

 تاأَلْرَض الَِّتي َحَلَف الرَّبُّ آلَباِئَنا َأْن ُيْعِطَيَنا ِإيَّاَها.
لبأأنفس المفهأألم سعممنأأ  اللنيسأأة حيأأ ة الشأألر لس أأا صأأالة الشأألر فأأى بدايأأة لأأ  صأأملاسن ا للنأأىلر قصأأة العشأأرة 

ليأأأي أن المسأأيح فأأأرح ب للاحأأد الأأأىش ركأأا ليشأأألرا ل نأأ  فمعأأأدم البلأألر يعسأأأري لمأأرب بونأأأه أدخمأأأه أرض البأأرص ل 
 الميع دا

 
 تَفَيْأُخُذ اْلَكاِهُن السَّلََّة ِمْن َيِدَك َوَيَضُعَها َأَماَم َمْذَبِح الرَّبِّ ِإلِهَك.4 " -(:4آية )

 ا يعسراي أن ا   ل مصدر  ى  الخيراف ال ا السمة أم م المىبح معن   أنهم يعدملنه  لمربا لفى  ى
 

َناَك ُثمَّ ُتَصرُِّح َوَتُقوُل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك: َأرَاِميًّا تَاِئًها َكاَن َأِبي، َفاْنَحَدَر ِإَلى ِمْصَر َوَتَغرََّب هُ 5 "-(:11-5) األيات
َُِليل، َفَصاَر ُهَناَك ُأمًَّة َكِبيَرًة َوَعِظيَمًة وَ  َفَأَساَء ِإَلْيَنا اْلِمْصِريُّوَن، َوثَقَُّلوا َعَلْيَنا َوَجَعُلوا َعَلْيَنا 6َكِثيَرًة. ِفي َنَفٍر 

َُاِسَيًة.  َفَأْخَرَجَنا 8َفَلمَّا َصَرْخَنا ِإَلى الرَّبِّ ِإلِه آَباِئَنا َسِمَع الرَّبُّ َصْوَتَنا، َورََأى َمَشقََّتَنا َوَتَعَبَنا َوِضيَقَنا. 7ُعُبوِديًَّة 
َوَأْدَخَلَنا هَذا اْلَمَكاَن، َوَأْعَطاَنا هِذِه 9رَّبُّ ِمْن ِمْصَر ِبَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف َعِظيَمٍة َوآَياٍت َوَعَجاِئَب، ال

ِل َثَمِر اأَلْرِض ا11اأَلْرَض، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل.  َُْد َأَتْيُت ِبَأوَّ . ُثمَّ َتَضُعُه َفاآلَن هَأَنَذا  لَِّتي َأْعَطْيَتِني َيا َربُّ
َوَتْفَرُح ِبَجِميِع اْلَخْيِر الَِّذي َأْعَطاُه الرَّبُّ ِإلُهَك َلَك َوِلَبْيِتَك، َأْنَت 11َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك، َوَتْسُجُد َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك. 

 تَوالالَِّويُّ َواْلَغِريُب الَِّذي ِفي َوْسِطَك.
سأأح  ليععأألبا عملمأأ ذ فأأإبرا يم أسأأى مأأن بأأالد مأأ  بأأين  اميييًا تائهييًا كييان أبييىأر  = قأأد سشأأير العبأأ رة يلأأى يبأأرا يم لات

سنة فى أرام لسزلج بنأ ف خ لأه  22النهرينا لللن العب رة سشير ب سلثر ليععلب الىش ع   عند خ له الب ن نحل 



 (األصحاح السادس والعشرون)  سفر التثنية

 

 
103 

نهأم لأ نلا مغسأربين يرسحمألن مأن ملأ ن يلأى تخأرا نأرش فأى لللد ألالد  لمهم م  عدا بني مين فى أرام لقلله س  هأ ذ س
  ىا ال عس يرسب   الشلر ب لسسبيحن ف   ال يفرح ب لم دي ف بعدر م  يفرح ب لعمب الش لر المسبحا

يعأأل  العممأأ أل أن المعسأأري معأأدم البأأ للرة لأأ ن يأأردد عبأأ راف أراميأأ  س  هأأ ااا فوسأأ أل يلينأأ  المصأأريلناا  -:ملحوظيية
ى سسحأأدث عأن  أأعفهم يرددلنهأأ  بصأألف خفأيضن  يشأأ رة لحأأ لسهم ال أعيفة لأصأأمهم البسأأي  فأأإبرا يم العبأ راف السأأ

نفس ذ بينم  العب راف السى سسحدث عن عم  ا  معهم يردد أ  بصألف  88لع  مسه ل نلا قميمين ليععلب لبنيه ل نلا 
ا فه   م ببرلة ا  ص رلا بمداذ لبيراذ لشعب ذ عهيم ذا  ع  س

 
َمَتى َفَرْغَت ِمْن َتْعِشيِر ُكلِّ ُعُشوِر َمْحُصوِلَك، ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة، َسَنِة اْلُعُشوِر، َوَأْعَطْيَت »12 " -(:12آية )

 "الالَِّويَّ َواْلَغِريَب َواْلَيِتيَم َواأَلْرَمَلَة َفَأَكُلوا ِفي َأْبَواِبَك َوَشِبُعوا، 

سدعى السنة الث لثة لالس دسة السى يادلن فيهأ  العشألر فأى بيألسهما  لىا  = سنة العشور ى  عن العشر الث نىا 
 ليفرحلن فى محبة أخلية ما الاللش لالغريب لاليسيم لاسرممة 

 
َُْد َنَزْعُت اْلُمَقدََّس ِمَن اْلَبْيِت، َوَأْيًضا َأْعَطْيُتُه ِلالَِّويِّ َواْلَغرِ 13 " -(:13آية ) يِب َواْلَيِتيِم َتُقوُل َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك: 

 تَواأَلْرَمَلِة، َحَسَب ُكلِّ َوِصيَِّتَك الَِّتي َأْوَصْيَتِني ِبَها. َلْم َأَتَجاَوْز َوَصاَياَك َواَل َنِسيُتَها.
= أش أفرزف حعل  ا   ُد نزعت المقدس من البيتصيغة اىعسراي الىش يعلله من دفا العشر اسل  لالث نى ا 

 نزعييتلرا لسنهأأ  معدسأأة لمأأرب فهأأى محرمأأة عمأأى أش ينسأأ ن حسأأى صأأ حبه  لأأىل  يعأأل  المعدسأأة لمأأن بينهأأ  العشأأ
 حسى ال سللن سبب لعنة لل يحسفه به ا

 
َلْم آُكْل ِمْنُه ِفي ُحْزِني، َواَل َأَخْذُت ِمْنُه ِفي َنَجاَسٍة، َواَل َأْعَطْيُت ِمْنُه أَلْجِل َمْيٍت، َبْل َسِمْعُت 14 " -(:14آية )

 تبِّ ِإلِهي َوَعِمْلُت َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصْيَتِني.ِلَصْوِت الرَّ 
= لقأأف الحأأزن أش لقأأف الحأأداد عمأأى بيأأف لمأأن المعأأرلي أن مأأن يأأسالمس مأأا ميأأف  لييم آكييل منهييا فييى حزنييى

 = أش لم سمسد يدش يليه لأن  غير    را وال أخذت منه فى نجاسةيسنكسا 
لأأىل  قأأ    مأأى لهأأىا العأأ لم الميأأف )ألثأأ ن / خ يأأةااا(ا= الميأأف  نأأ   أأل لأأ  مأأ  ينس وال أعطيييت منييه ألجييل ميييت

 المسيح ت د  الملسى يدفنلن ملس  مت يىاذ المعصلد أن م   ل لمرب قد يحسفه به الشخص للم سمسد يليه النك سةا
 

ُُْدِسَك، ِمَن السََّماِء، َوَباِرْك َشْعَبَك ِإْسرَاِئيَل َواألَ 15 " -(:15آية ) ْرَض الَِّتي َأْعَطْيَتَنا، َكَما َحَلْفَت ِاطَِّلْع ِمْن َمْسَكِن 
 "آلَباِئَنا، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل.

 
َُْد َأَمَرَك الرَّبُّ ِإلُهَك َأْن َتْعَمَل ِبهِذِه اْلَفرَاِئِض َواأَلْحَكاِم، َفاْحَفْظ َواْعَمْل ِبَها ِمنْ »16 " -(:16آية )  ُكلِّ هَذا اْلَيْوَم 

 تُكلِّ َنْفِسَك. َُْلِبَك َوِمنْ 
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 الع  أل   بدلن قمب لبدلن محبة غير مسسحب
 

َُْد َواَعْدَت الرَّبَّ اْلَيْوَم َأْن َيُكوَن َلَك ِإلًها، َوَأْن َتْسُلَك ِفي ُطُرُِِه َوَتْحَفَظ َفرَاِئَضُه َوَوَصاَياُه 17 "-(:19-17) األيات
َُاَل َلَك، َوَتْحَفَظ َجِميَع َوَصاَياهُ، َوَواَعَدَك 18َوَأْحَكاَمُه َوَتْسَمَع ِلَصْوِتِه.  ا، َكَما  الرَّبُّ اْلَيْوَم َأْن َتُكوَن َلُه َشْعًبا َخاصًّ

لرَّبِّ ُكوَن َشْعًبا ُمَقدًَّسا لِ َوَأْن َيْجَعَلَك ُمْسَتْعِلًيا َعَلى َجِميِع اْلَقَباِئِل الَِّتي َعِمَلَها ِفي الثََّناِء َواالْسِم َواْلَبَهاِء، َوَأْن تَ 19
َُالَ   "«.ِإلِهَك، َكَما 

حفهلا لص ي   ُد واعدت الرب ا= أش أنلم أعمنسم قرارلم الحليم أن سسخىلا الرب يله ذ للم فال سعبدلا غير  لات
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والعشرون

 
َُاِئاًل: 1 "-(:2-1) األيات اْحَفُظوا َجِميَع اْلَوَصاَيا الَِّتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها »َوَأْوَصى ُموَسى َوُشُيوُخ ِإْسرَاِئيَل الشَّْعَب 
 تَك، ُتِقيُم ِلَنْفِسَك ِحَجاَرًة َكِبيَرًة َوَتِشيُدَها ِبالشِّيِد،  َفَيْوَم َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلهُ 2اْلَيْوَم. 

= شأىأل  بالشييدعميهم أن يعيملا شىأل مث  ح    لبيأر بأون يكمعألا حكأ رة ليللملنهأ  فأى للمأة لبيأرة لي ملنهأ  
ى يكعمهأأم مثأأ  الكأأبس أل اىسأأمنف أل الكيأأر حسأأى سصأأير ممسأأ أل ليملأأن اللس بأأة عميهأأ ا ا  ال يسأأر  لسأأيمة حسأأ

 يىلرلن شريعسه ل ن  ملسى يشر  معه الشيلر فميس  ل لحد  المهسم ب للصيةا
 

َوَتْكُتُب َعَلْيَها َجِميَع َكِلَماِت هَذا النَّاُموِس، ِحيَن َتْعُبُر ِلَكْي َتْدُخَل اأَلْرَض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ 3 "-(:4-3) األيات
َُاَل َلَك الرَّبُّ ِإلُه آَباِئَك. ِإلُهَك، َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوعَ  ، ُتِقيُموَن هِذِه اْلِحَجاَرَة الَِّتي 4َساًل، َكَما  ِحيَن َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ

 "َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِفي َجَبِل ِعيَباَل، َوُتَكلُِّسَها ِباْلِكْلِس.
 عن ف أل سفر السثنية لمه = يم  اللص ي  العشر أل البرل ف لالم كلمات هذا الناموس

 
 تَوَتْبِني ُهَناَك َمْذَبًحا ِللرَّبِّ ِإلِهَك، َمْذَبًحا ِمْن ِحَجاَرٍة اَل َتْرَفْع َعَلْيَها َحِديًدا.5 " -(:5آية )

وال المأىبح يشأأير لممسأأيح الأىش كأأ أل مسلا أأع ذ لأىل  لأأم يصأأنا المأىبح مأأن اسالب سأأسر أل الرخأ م بأأ  حكأأ رة ع ديأأة 
ف لمسأأأيح  أأأل الحكأأأر الأأأىش ق أأأا بأأأدلن يأأأد ينسأأأ ن )للأأأد بأأأدلن زر  بشأأأر( لمأأأ  أن العمأأأ   = حدييييداً ترفيييع عليهيييا 

( ح    ملسلب عميه الشريعة لفى 1الخالصى الىش عممه بصميبه ل ن بدلن أن يسدخ  ينس نا للنالحه فى تية)
الأىش سكسأد لالمأىبح  أل  ف لح    يشير لممسيح المسكسد المنعلشة الشريعة عمأى قمبأه فهأل لممأة ا  مذبح( 1تية)

المسيح مصملب ذا ف للممة المسكسد المصملب  ل سر دخللن  أرض الميع د للكألد المأىبح  نأ   أل ركأ أل لمخأ لفى 
 اللص ي  السى عمى الح   ا

 
َوَتْذَبُح 7لرَّبِّ ِإلِهَك. ِمْن ِحَجاَرٍة َصِحيَحٍة َتْبِني َمْذَبَح الرَّبِّ ِإلِهَك، َوُتْصِعُد َعَلْيِه ُمْحَرَُاٍت لِ 6 "-(:8-6) األيات

َوَتْكُتُب َعَلى اْلِحَجاَرِة َجِميَع َكِلَماِت هَذا النَّاُموِس َنْقًشا 8َذَباِئَح َساَلَمٍة، َوتَْأُكُل ُهَناَك َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك. 
 "«.َجيًِّدا

= سسأأركم لس بأأة  نقشييًا جيييداً المسأأيح ( يأأسلمم  نأأ  عأأن السنأأ ل  فهأأل سأأر فأأرح  لشأأبا شأأعب 1بعأأد الصأأميب فأأى تيأأة)
 لا حة كداذ 

 
َُاِئِليَن: 9 "-(:11-9) األيات ِاْنِصْت َواْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل. اْلَيْوَم »ُثمَّ َكلََّم ُموَسى َواْلَكَهَنُة الالَِّويُّوَن َجِميِع ِإْسرَاِئيَل 

 "«.ِإلِهَك َواْعَمْل ِبَوَصاَياُه َوَفرَاِئِضِه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْومَ  َفاْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ 11ِصْرَت َشْعًبا ِللرَّبِّ ِإلِهَك. 
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  ن  نكد أن ملسى أشر  معه اللهنة فى سلكيه رس  مه لمشعب
 

َُاِئاًل: 11 "-(:15-11) األيات يَم ِلَكْي هُؤاَلِء َيِقُفوَن َعَلى َجَبِل »12َوَأْوَصى ُموَسى الشَّْعَب ِفي ذِلَك اْلَيْوِم  ِجِرزِّ
: ِشْمُعوُن َواَلِوي َوَيُهوَذا َوَيسَّاَكُر َوُيوُسُف َوَبْنَياِميُن.  َوهُؤاَلِء َيِقُفوَن َعَلى 13ُيَباِرُكوا الشَّْعَب ِحيَن َتْعُبُروَن اأُلْرُدنَّ

َُْوِم 14اِلي. َجَبِل ِعيَباَل ِللَّْعَنِة: رَُأوَبْيُن َوَجاُد َوَأِشيُر َوَزُبوُلوُن َوَداُن َوَنْفتَ  َفُيَصرُِّح الالَِّويُّوَن َوَيُقوُلوَن ِلَجِميِع 
َمْلُعوٌن اإِلْنَساُن الَِّذي َيْصَنُع ِتْمثَااًل َمْنُحوتًا َأْو َمْسُبوًكا، ِرْجًسا َلَدى الرَّبِّ َعَمَل َيَدْي 15ِإْسرَاِئيَل ِبَصْوٍت َعال: 

اٍت، َوَيَضُعُه ِفي اْلَخَفاِء. َوُيِجيبُ   تَجِميُع الشَّْعِب َوَيُقوُلوَن: آِميَن. َنحَّ
هيؤالء يقفيون.. ( 12يخس ر الرب كبمين فى أرض لنعأ ن لين أ  اللهنأة ب لبرلأة لالمعنأة بينهمأ ا لالحأه فأى تيأة )

ا فمأا البرلأة يعأل  الشأعب لمأا المعنأة ال يعأل  الشأعب فمأ  ب رلأه هؤالء يقفون للعنة( 11لفى تية ) لكى يباركوا
 ينس نا ا  ال يمعنه

َص لمبرلة  م أبن أل لي ة لراحي  الُحر سين لالبرلة لذحرار )غ   (11:1لالحه أن من ُخصد
ُصألا لمعنأةا لكبمأأى  لأمأ  أبنأ أل الكأأ ريسين لمعهأم رألبأين المحأأرلم مأن البللريأة لزبللأألن أصأغر ألالد لي أة فعأأد ُخصد

ادس  ي ا لسلكد ب ر يععألب بأ لعرب مأن كبأ  كرزيم لعيب   قريب ن من بع هم  ليلاكه أحد م  اآلخر لبينهم  ل 
( لقد بنى الس مريلن  يلمهم عمى كب  كرزيم لل نلا يعلللن أنه المل ا الىش ينبغأى أن ُيسأكد 22:1كرزيم )يل

فيها لمدينه ن بمس الح لية سعا فى اللادش بين الكبمين للون كب  كرزيم يعا فى كنألب الألادش لكبأ  عيبأ   فأى 
 شم   اللادش 

 
لالشأأأأأأأأأأأأأأأعب لأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
يشأأأسر  مأأأا اللهنأأأة 
للأأأأأ ن اللهنأأأأأة فأأأأأى 
لسأأ  لأأ  اسسأأب   
 أأأم الأأأىين ين عأأألن 

 ب لبرل ف لالمعن ف لالشعب يرد عميهما  
 وهناك إحتمالين للطريقة التى كانوا ينطقون بها بالبركات واللعنات.

  قأ  مين ين   الل  ن ب لمعن ف ليعل  ممعألن مأن يعمأ  لأىا للأىاااا فيأرد عميأه مأن  أم عمأى كبأ  عيبأ  -1
تمأين ثأم ين أ  اللأ  ن ب لبرلأ ف قأ  الذ مبأ ر  مأن ال يعمأ  لأىا للأىااااا فيأرد مأن  أم عمأى كبأ  كأأرزيم 
ق  مين تمينا للم يىلر  ن  نصلص البرلةن فمن  م سحف الن ملس م  زاللا سحف المعنة )الحأه أن تخأر 

( لأمأأأ  المسأأأيح يبسأأأدأ خدم سأأأه ب لس ليبأأأ ف عمأأأى كبأأأ  لممأأأة فأأأى العهأأأد العأأأديم فأأأى سأأأفر مالخأأأىااا بمعأأأنس
 الس ليب ف فى عهة الكب  ا فل نف لمم سه برلة ت لبى لممس لين ب لرلحااا
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اىحسمأ   اآلخأأر أن اللهنأأة لأ نلا ينهأأرلن ن حيأأة كبأأ  عيبأ   لين عأألا ب لمعنأأ ف ليأرد عمأأيهم لأأ  اسسأأب    -2
عأأللهم تمأأينا للممأأة بعأأللهم تمأأين ثأأم ينهأأرلن لكبأأ  كأأرزيم لين عأألا ب لبرلأأ ف ليأأرد عمأأيهم لأأ  اسسأأب   ب

مسدف لمعهد الكديدا   =  ى اللممة السى ُنعمف لل  المغ ف لسفيدا   آمينتمين يسسخدمف فى العهد العديم لات
 السومين عمى م  قي  بمعنى حع ذ  -1
 الدع أل ب ىسسك بة بمعنى ليلن ىل  أل يسسكب ي  ربا  -2

ىا فهمن    بمعنى حع ذ اسللى علن أن مث   ىا يسسلكب المعنةا لم  لأ ن يحأدث فلون قللهم تمين أش  م ملاف ن لات
 ن   ل نل  من العب دة الكمهلرية ل ل نفس م  يحدث فى اللنيسة اآلن ف لل  ن ُيصمى لالشعب يرد عميه فسلألن 

 صالة كم عيةا لالحه أن ا  يسسخدم  ر  للس    عديدة حسى ي با الشريعة فى قملبهما 
خيأأر لُمأأبهحن  أأى الفأأرح لالراحأأة لالسأأالم سأألاأل فأأى اسمأألر الم ديأأة أل  لمأأن المعأأرلي أن البرلأأة  أأى لأأ  مأأ   أأل

شسراله معها أ ْر عمى الخ ي أة م  المعنة سللن لإلنس ن الىش ُيصد الرلحيةا البرلة  ى ح لر الرب ما اىنس ن لات
رى  ا  فيأوسى  فأإن ا  لبرلسأه يف رقأ ن اىنسأ ن فسحأ  عميأه المعنأة نسيكأة ن لحيث أنأه ال شأرلة لمنألر مأا الهممأة

 ( يمنا ا  عب دة اسلث ن حسى للل فى الخف أل11عميه ل  م   ل شر لباس لفش  لغما لفى تية )
 

ِه. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن. 16 "-(:17-16) األيات َمْلُعوٌن َمْن َيْنُقُل 17َمْلُعوٌن َمْن َيْسَتِخفُّ ِبَأِبيِه َأْو ُأمِّ
 ت َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.ُتْخَم َصاِحِبِه. 

 
 "َمْلُعوٌن َمْن ُيِضلُّ اأَلْعَمى َعِن الطَِّريِق. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.18  " -(:18آية )

ر من ل  ىش ع  ة لالمعنى الرلحى لآلية من ي م  البس  أل لاس ف   لالكهالألااا خَ سْ يمسد مفهلمه  لل  من يَ 
 (8:16ن2)مف

 
 تَمْلُعوٌن َمْن ُيَعوُِّج َحقَّ اْلَغِريِب َواْلَيِتيِم َواأَلْرَمَلِة. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن. 19 " -(:19آية )

 
 تيَن.َمْلُعوٌن َمْن َيْضَطجُع َمَع اْمرََأِة َأِبيِه، أَلنَُّه َيْكِشُف َذْيَل َأِبيِه. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آمِ 21 " -(:21آية )

= المعصلد به  ل يمرأة أبيه فهل لزلكسه كسد لاحدا ىي  أبيأه يشأ رة لزلكأة أبيأها فأ سب يبسأ   يكشف ذيل أبيه
 ( لالمعنى أن ال يعيم عالقة ما زلكة أبيه لم  فع  رألبين ففعد البرلة 1:1ىيمه عمى يمرأسه )را

 
 ت. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.َمْلُعوٌن َمْن َيْضَطجُع َمَع َبِهيَمٍة مَّا21 " -(:21آية )

 يعل   ىا اآلن فهىا منسشر فى لنع ن السى  م داخملن يليه ا
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ِه. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.22 "-(:25-22) األيات  َمْلُعوٌن َمْن َيْضَطِجُع َمَع ُأْخِتِه ِبْنِت َأِبيِه َأْو ِبْنِت ُأمِّ

َُِريَبُه ِفي اْلَخَفاِء. َوَيُقوُل 24َمَع َحَماِتِه. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.  َمْلُعوٌن َمْن َيْضَطجعُ 23 َمْلُعوٌن َمْن َيْقُتُل 
 تَمْلُعوٌن َمْن َيْأُخُذ َرْشَوًة ِلَكْي َيْقُتَل َنْفَس َدٍم َبِريٍء. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن. 25َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن. 

 
 "َمْلُعوٌن َمْن اَل ُيِقيُم َكِلَماِت هَذا النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبَها. َوَيُقوُل َجِميُع الشَّْعِب: آِميَن.26 " -(:26ية )آ

 ى تية ع مة لل  لمم ف الن ملس فى سفر السثنيةا للنسو  لمن الىش لم يخ لي لصية للل لاحدة من الن ملسا 
( لالمسيح ك أل 12:11معنةن المعنة السى حممه  المسيح عمى الصميب )أ يىاذ ف لل  ممعلن للىل   ل ن ملس ال

(ا1:1( لق رن ما )غ 1:1سحف الن ملس أش  ل اللحيد الىش لم يخ لي لصية لاحدة من الن ملس )غ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون

 
 

 نكد سفصيالذ لمعنى البرل ف لالمعن ف السى ُىلرف فيم  سب  -1
 ا  يبدأ ب لبرل ف قب  المعن ف فهل يلد لل ب ر  دا م ذ لال يمي  سن يمعن الالد  -2
 البرل ف لالمعن ف ُسههر أن ا  ع د  سيك زش ل  لاحد بحسب أعم له -1
س ر  ىا الشعب لأف ض عميهم من نعمسه لخمصهم لفأدا م لأصأبح ا  غيلر عمى مكد  لشريعسهن  ل يخ -1

يسأأأمه عمأأأيهم أمأأأ م لأأأ  الشأأأعلب فهأأأل يريأأأد م قديسأأأين ليمكأأأدل ن لبهأأأىا سههأأأر قداسأأأسها لللأأأن ين خأأأ لفلا 
لص ي   فسسهر قداسسه فى عع بهم فهل يرفض الخ يةا لليس عند  ُمح ب ةا فهل سُيع قب لأ  شأرير مأن 

 شعبه أل من الشعلب اآلخرش 
 (ا12بعد ل  المعن ف لاىنىاراف نكد ا  يفسح أم مهم ب ب السلبة )يصح ح  -1

 
ْن َسِمْعَت َسْمًعا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحِرَص َأْن َتْعَمَل ِبَجِميِع َوَصاَياُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك »1 "-(:8-1) األيات َواِس

ََُباِئِل اأَلْرِض، ِبَها اْلَيْوَم، َيْجَعُلَك الرَّبُّ ِإلُهَك مُ  َوتَْأِتي َعَلْيَك َجِميُع هِذِه اْلَبَرَكاِت َوتُْدِرُكَك، ِإَذا 2ْسَتْعِلًيا َعَلى َجِميِع 
ْطِنَك َوُمَباَرَكًة َتُكوُن َثَمَرُة بَ 4ُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي اْلَمِديَنِة، َوُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي اْلَحْقِل. 3َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك. 

َناُث َغَنِمَك.  ُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك، 6ُمَباَرَكًة َتُكوُن َسلَُّتَك َوِمْعَجُنَك. 5َوَثَمَرُة َأْرِضَك َوَثَمَرُة َبَهاِئِمَك، ِنتَاُج َبَقِرَك َواِس
َك ُمْنَهِزِميَن َأَماَمَك. ِفي َطِريق َواِحَدٍة َيْخُرُجوَن َيْجَعُل الرَّبُّ َأْعَداَءَك اْلَقاِئِميَن َعَليْ 7َوُمَباَرًكا َتُكوُن ِفي ُخُروِجَك. 

َيْأُمُر َلَك الرَّبُّ ِباْلَبَرَكِة ِفي َخزَاِئِنَك َوِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإَلْيِه َيُدَك، َوُيَباِرُكَك 8َعَلْيَك، َوِفي َسْبِع ُطُرق َيْهُرُبوَن َأَماَمَك. 
 ت لرَّبُّ ِإلُهَك.ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك ا

  = م  أكم  أن سكرش البرلة لراأل من يسمس  ب للصية ال أن يكرش  ل لراأل  ا ل ن  ا تأتى عليك... البركات
 ر بلحدة شعبه لاللحدة  ى ِسْر البرلةُيخ  بهم ب لمفردن ف   ُيس  

 
ا َحَلَف َلَك، ِإَذا َحِفْظَت َوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهَك َوَسَلْكَت ِفي ُيِقيُمَك الرَّبُّ ِلَنْفِسِه َشْعًبا ُمَقدًَّسا َكمَ 9 "-(:11-9) األيات

َُْد ُسمَِّي َعَلْيَك َوَيَخاُفوَن ِمْنَك. 11ُطُرُِِه.  َوَيِزيُدَك الرَّبُّ َخْيرًا ِفي َثَمَرِة 11َفَيَرى َجِميُع ُشُعوِب اأَلْرِض َأنَّ اْسَم الرَّبِّ 
 َوَثَمَرِة َأْرِضَك َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَلَف الرَّبُّ آلَباِئَك َأْن ُيْعِطَيَك.َبْطِنَك َوَثَمَرِة َبَهاِئِمَك 

= لممأأة ُيعأأيم  نأأ   أأى نفأأس اللممأأة المسأأسخدمة فأأى العهأأد الكديأأد لالسأأى يسأأسخدمه  المسأأيح فأأى يق مأأة يبنأأة  قيَمييكيُ 
 ي يرس ل ى سعنى يق مة شىأل كديد لدا م
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اِلَح، السََّماَء، ِلُيْعِطَي َمَطَر َأْرِضَك ِفي ِحيِنِه، َوْلُيَباِرَك ُكلَّ َعَمِل َيِدَك، َيْفَتُح َلَك الرَّ 12 " -(:12آية ) بُّ َكْنَزُه الصَّ
 تَفُتْقِرُض ُأَمًما َكِثيَرًة َوَأْنَت اَل َتْقَتِرُض.

 أش خيراف السم أل  =كنزه الصالح  ى مصدر اسم  ر لمصدر الرلح العدسا  السماء
 

َوَيْجَعُلَك الرَّبُّ رَْأًسا اَل َذَنًبا، َوَتُكوُن ِفي االْرِتَفاِع َفَقْط َواَل َتُكوُن ِفي االْنِحَطاِط، ِإَذا 13 "-(:14-13) األيات
َماِت الَِّتي َأَنا َواَل َتِزيَغ َعْن َجِميِع اْلَكلِ 14َسِمْعَت ِلَوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهَك الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، ِلَتْحَفَظ َوَتْعَمَل 

 تُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َيِميًنا َأْو ِشَمااًل، ِلَكْي َتْذَهَب َورَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَتْعُبَدَها.
 = أش سللن دا م ذ مسعدم ذ عمى كميا الشعلب لال سللن فى ماخرسه  تكون رأساً 

 
الرَّبِّ ِإلِهَك ِلَتْحِرَص َأْن َتْعَمَل ِبَجِميِع َوَصاَياُه َوَفرَاِئِضِه َولِكْن ِإْن َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت »15 "-(:19-15) األيات

َمْلُعوًنا َتُكوُن ِفي اْلَمِديَنِة َوَمْلُعوًنا َتُكوُن 16الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، تَْأِتي َعَلْيَك َجِميُع هِذِه اللََّعَناِت َوتُْدِرُكَك: 
َناُث َغَنِمَك. 18وَنًة َتُكوُن َسلَُّتَك َوِمْعَجُنَك. َمْلعُ 17ِفي اْلَحْقِل.  َمْلُعوَنًة َتُكوُن َثَمَرُة َبْطِنَك َوَثَمَرُة َأْرِضَك، ِنتَاُج َبَقِرَك َواِس

 تَمْلُعوًنا َتُكوُن ِفي ُدُخوِلَك، َوَمْلُعوًنا َتُكوُن ِفي ُخُروِجَك. 19
ا  ال أن نهأأرب منأأه لم دمنأأ  لأأن نسأأس يا أن نهأأرب مأأن عدلأأه المعنأأ ف سأأوسى مسلاليأأة لال  أأرب منهأأ  فمنهأأرب يلأأى 

فمنهرب يلى رحمسها لالحه أنه ال ُيملأن فصأ  محبأة ا  لحن نأه عأن قداسأسه لعدلأه لغ أبه لالمحبأة  أى سلالد  
 اسبرار أم  الغ ب فمذشرارا لُنالحه أن المعنة  ى ثمر  بيعى لمخ يةا

 
َلْيَك اللَّْعَن َواالْضِطرَاَب َوالزَّْجَر ِفي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ ِإَلْيِه َيُدَك ِلَتْعَمَلُه، َحتَّى َتْهِلَك ُيْرِسُل الرَّبُّ عَ 21 " -(:21آية )

 تَوَتْفَنى َسِريًعا ِمْن َأْجِل ُسْوِء َأْفَعاِلَك ِإْذ َتَرْكَتِني.
 = يسخ  عميه الكميا فال يكد سلش السلبيد لالسخ  لالسونيب الزجر

 
ُيْلِصُق ِبَك الرَّبُّ اْلَوَبَأ َحتَّى ُيِبيَدَك َعِن اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِلَكَها. 21 "-(:22-21) األيات

 تَحتَّى ُتْفِنَيَك.  َيْضِرُبَك الرَّبُّ ِبالسِّلِّ َواْلُحمَّى َواْلُبَرَداِء َواالْلِتَهاِب َواْلَجَفاِف َواللَّْفِح َوالذُُّبوِل، َفَتتَِّبُعكَ 22
 = دركة من الىبل  لاىعي أل  اللفح= اىلسه ب الشديد الن كم عن الحمىا  البرداء

 
 تَوَتُكوُن َسَماُؤَك الَِّتي َفْوَق رَْأِسَك ُنَحاًسا، َواأَلْرُض الَِّتي َتْحَتَك َحِديًدا.23 " -(:23آية )

 ي = أش ال مح ص واألرض حديد= أش ال م را  سماؤك نحاساً 
 

ُل َعَلْيَك ِمَن السََّماِء َحتَّى َتْهِلَك.24 " -(:24آية )  تَوَيْجَعُل الرَّبُّ َمَطَر َأْرِضَك ُغَبارًا، َوُترَاًبا ُيَنزِّ
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اسم أأ ر لهأأ  خ صأأية أن سنعأأى اسكأألاألا لالمعنأأة  نأأ  أنأأه بعأأد أن سمسنأأا اسم أأ ر يمسمأأىأل الكأأل غبأأ ر لسأأراب مأأن 
 العلاصي لليس من يزيمه ا

 
َيْجَعُلَك الرَّبُّ ُمْنَهِزًما َأَماَم َأْعَداِئَك. ِفي َطِريق َواِحَدٍة َتْخُرُج َعَلْيِهْم، َوِفي َسْبِع ُطُرق 25 "-(:26-25) اتاألي

َُِلًقا ِفي َجِميِع َمَماِلِك اأَلْرِض. َماِء َوُوُحوِش َوَتُكوُن ُجثَُّتَك َطَعاًما ِلَجِميِع ُطُيوِر السَّ 26 َتْهُرُب َأَماَمُهْم، َوَتُكوُن 
 تاأَلْرِض َوَلْيَس َمْن ُيْزِعُجَها. 

 = أش سللن ُم م نة ن لعمة السل ن الب قين عمى اسرض وليس من يزعجها
 يسالعبلن ب  فى كميا المم ل  ليسع ىفلن ا =ُلقًا فى جميع الممالك 

 
 تاْلَجَرِب َواْلِحكَِّة َحتَّى اَل َتْسَتِطيَع الشَِّفاَء.َيْضِرُبَك الرَّبُّ ِبُقْرَحِة ِمْصَر َوِباْلَبَواِسيِر وَ 27 " -(:27آية )

 = المعصلد به  اسمراض السى  رب به  المصريين )البثلر لالدم م ااا( ُرحة مصر
 

َُْلٍب،28 " -(:28آية )  تَيْضِرُبَك الرَّبُّ ِبُجُنوٍن َوَعًمى َوَحْيَرِة 
 ل ى  أمراض نفسية لععمية حيرة القلبن السم أل سللن = نسيكة لهملمهم لأحزانهم لحيث ال يسسك بة م بجنون

 
َفَتَتَلمَُّس ِفي الظُّْهِر َكَما َيَتَلمَُّس اأَلْعَمى ِفي الظَّاَلِم، َواَل َتْنَجُح ِفي ُطُرَُِك َبْل اَل َتُكوُن ِإالَّ 29 " -(:29آية )

 تَمْظُلوًما َمْغُصوًبا ُكلَّ اأَليَّاِم َوَلْيَس ُمَخلٌِّص.
 يسمم ا  شعبه سعدا ه فيهمملنهم ليغسصبلن ل  م  لديهم لللن  ىا لمسوديب  عكيب أن

 
َتْخُطُب اْمرََأًة َوَرُجٌل آَخُر َيْضَطجع َمَعَها. َتْبِني َبْيتًا َواَل َتْسُكُن ِفيِه. َتْغِرُس َكْرًما َواَل 31 "-(:35-31) األيات

ْيَك َواَل تَْأُكُل ِمْنُه. ُيْغَتَصُب ِحَماُرَك ِمْن َأَماِم َوْجِهَك َواَل َيْرِجُع ِإَلْيَك. ُتْدَفُع َغَنُمَك ُيْذَبُح َثْوُرَك َأَماَم َعْينَ 31َتْسَتِغلُُّه. 
َفَتِكالَِّن  ُيَسلَُّم َبُنوَك َوَبَناُتَك ِلَشْعٍب آَخَر َوَعْيَناَك َتْنُظرَاِن ِإَلْيِهْم ُطوَل النََّهاِر،32ِإَلى َأْعَداِئَك َوَلْيَس َلَك ُمَخلٌِّص. 

اِم. َثَمُر َأْرِضَك َوُكلُّ َتَعِبَك َيْأُكُلُه َشْعٌب اَل َتْعِرُفُه، َفاَل َتُكوُن ِإالَّ َمْظُلوًما َوَمْسُحوًُا ُكلَّ اأَليَّ 33َوَلْيَس ِفي َيِدَك َطاِئَلٌة. 
َُْيِن، َحتَّى َيْضِرُبَك 35َوَتُكوُن َمْجُنوًنا ِمْن َمْنَظِر َعْيَنْيَك الَِّذي َتْنُظُر. 34 الرَّبُّ ِبَقْرٍح َخِبيٍث َعَلى الرُّْكَبَتْيِن َوَعَلى السَّا

ُِمَِّة رَْأِسَك. ََُدِمَك ِإَلى   تاَل َتْسَتِطيَع الشَِّفاَء ِمْن َأْسَفِل 
 ا  حىرن يىاذ عمى الخ  ىأل أال يشسلى يىا حدث  ىا ليعل  ا  سرلنىا  ل بخ يسه فعد الحم ية اىلهية 

 
ُد ُهَناَك َيْذَهُب ِبَك الرَّبُّ َوِبَمِلِكَك الَِّذي ُتِقيُمُه َعَلْيَك ِإَلى ُأمٍَّة َلْم َتْعِرْفَها َأْنَت َواَل آَباُؤَك، َوَتْعبُ 36 " -(:36آية )

 تآِلَهًة ُأْخَرى ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر، 
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هم لسأ دة تخأرين يسأسعبدلنهمن ل أاالأل خ يسهم سللن ععلبسهم فهأم بإخسيأ ر م عبأدلا تلهأة اسمأم الغريبأة فأ   سيرسأم
الس دة يعبدلن  ى  اآللهة لسيكعمهم  االأل الس دة يعبأدلن تلهأسهما لحأدث  أىا مأراف عديأدة عمأى يأد ممأل  أشألر 

 لب ب  لاليلن نا
 

 تِإَلْيِهْم.َوَتُكوُن َدَهًشا َوَمَثاًل َوُهْزَأًة ِفي َجِميِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َيُسوَُُك الرَّبُّ 37 " -(:37آية )
 = أش ي رب بهم المث  لمسعبير عن أقصى ح الف الى  لالهلانا مثالً 

 
ُكُروًما َتْغِرُس َوَتْشَتِغُل، 39ِبَذارًا َكِثيرًا ُتْخِرُج ِإَلى اْلَحْقِل، َوَُِلياًل َتْجَمُع، أَلنَّ اْلَجرَاَد َيْأُكُلُه. 38 "-(:42-38) األيات

َيُكوُن َلَك َزْيُتوٌن ِفي َجِميِع ُتُخوِمَك، َوِبَزْيٍت اَل َتدَِّهُن، أَلنَّ 41َوَخْمرًا اَل َتْشَرُب َواَل َتْجِني، أَلنَّ الدُّوَد َيْأُكُلَها. 
َجِميُع َأْشَجاِرَك َوَأْثَماِر َأْرِضَك 42نَُّهْم ِإَلى السَّْبِي َيْذَهُبوَن. َبِنيَن َوَبَناٍت َتِلُد َواَل َيُكوُنوَن َلَك، ألَ 41َزْيُتوَنَك َيْنَتِثُر. 

ْرَصُر.  تَيَتَوالَُّه الصَّ
 =  رب من الكراد أل حشرة مم ثمة له معرلي بشدة اللثبا الصرصر

 
ُهَو ُيْقِرُضَك 44َوَأْنَت تَْنَحطُّ ُمَتَنازاًِل. اَْلَغِريُب الَِّذي ِفي َوَسِطَك َيْسَتْعِلي َعَلْيَك ُمَتَصاِعًدا، 43 "-(:46-43) األيات

َوتَْأِتي َعَلْيَك َجِميُع هِذِه اللََّعَناِت َوَتتَِّبُعَك َوتُْدِرُكَك َحتَّى 45َوَأْنَت اَل تُْقِرُضُه. ُهَو َيُكوُن رَْأًسا َوَأْنَت َتُكوُن َذَنًبا. 
َفَتُكوُن ِفيَك آَيًة َوُأْعُجوَبًة 46ِإلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفرَاِئَضُه الَِّتي َأْوَصاَك ِبَها. َتْهِلَك، أَلنََّك َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّبِّ 

 تَوِفي َنْسِلَك ِإَلى اأَلَبِد. 
المعنأأ ف لالمصأأ  ب السأأى سحأأ  بهأأم سصأأير فأأيهم لفأأى نسأأمهم تيأأة أش عالمأأة عمأأى سأألأل أفعأأ لهم لعمأأى غ أأب ا  

= أش عمأأ  عكيأأب يههأأر سأأم  ن ا  عمأأى لأأ  ينسأأ ن لسصأأرفه مأأا  وأعجوبييةد م عمأأيهم لعمأأى قأألة  أأرب سه  أأ
 الشعب الىش يعص  ا

 
َُْلٍب ِلَكْثَرِة ُكلِّ َشْيٍء.47 " -(:47آية )  تِمْن َأْجِل َأنََّك َلْم َتْعُبِد الرَّبَّ ِإلَهَك ِبَفَرٍح َوِبِطيَبِة 

= أش  بفيرح وبطيبية ُليبفأى لأ  شأىأل لأم يعبأدلا ا   = برغم م  أع   م ا  مأن اللثأرة لالغنأى  لكثرة كل شىء
قمأب شأ لر بأ  أن غنأ  م لثأرلسهم شأغمسهم عأن محبأأة ا ا فهأم لأم يعبأدلا ا  لسأيد لهأم بفأرحن لأىل  سيرسأأمهم ا  

( أش يرسأأمهم 21:22ن21لسأأ دة سأألا  ليعرفأألا الفأأر ا ل أأىا قأأد يلأألن معنأأى أع يأأسهم فأأرا ض غيأأر صأأ لحة )حأأز
 لهاالأل الس دة

 
ُل ُتْسَتْعَبُد أَلْعَداِئَك الَِّذيَن ُيْرِسُلُهُم الرَّبُّ َعَلْيَك ِفي ُجوٍع َوَعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوِز ُكلِّ َشْيٍء. َفَيْجعَ 48 " -(:48ية )آ

 تِنيَر َحِديٍد َعَلى ُعُنِقَك َحتَّى ُيْهِلَكَك.
 دفعهم ا  لمسلبة ااا  ىا يىلر بم  حدث لإلبن ال   ا ليللن  ىا ليجوع وعطش وعوز وعرى
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َُْصاِء اأَلْرِض َكَما َيِطيُر النَّْسُر، ُأمًَّة اَل َتْفَهُم ِلَسانَ 49 " -(:49آية )  تَها، َيْجِلُب الرَّبُّ َعَلْيَك ُأمًَّة ِمْن َبِعيٍد، ِمْن َأ

كألما لربمأ  لسأرعسه  فأى اله وتشيبيهها بالنسيرل نف أمم ب ب  لأشألر لفأ رس لاليلنأ ن لالرلمأ ن  أى  أى  اسمأما 
أش رف ب سلثر لدللة الرلم ن الأىين لأ ن شأع ر م النسأر لل نأف نبألة المسأيح عأن  أىا حيأث سلألن الكثأةن فهنأ   

ا لاللسّأأ ب الالسأأين يسأأملن الفرقأأة العسأألرية ال تعييرف لسييانها(ا ل أأى أمأأة أكنبيأأة = 26:21سكسمأأا النسأألر )مأأف
 تألليالت أش نسر 

 
 تاْلَوْجِه اَل َتَهاُب الشَّْيَخ َواَل َتِحنُّ ِإَلى اْلَوَلِد،ُأمًَّة َجاِفَيَة 51 " -(:51آية )

 (ا لل   ىا قد سم ما ب ب  لاليلن ن لأخيراذ ما الرلم ن 12:18أش2ق رن ما )
 

َُْمًحا َوالَ 51 "-(:53-51) األيات َخْمرًا َواَل َزْيتًا، َواَل  َفتَْأُكُل َثَمَرَة َبَهاِئِمَك َوَثَمَرَة َأْرِضَك َحتَّى َتْهِلَك، َواَل ُتْبِقي َلَك 
َوُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك َحتَّى َتْهِبَط َأْسَواُرَك الشَّاِمَخُة اْلَحِصيَنُة 52ِنتَاَج َبَقِرَك َواَل ِإَناَث َغَنِمَك، َحتَّى ُتْفِنَيَك. 

َفتَْأُكُل 53َأْبَواِبَك، ِفي ُكلِّ َأْرِضَك الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك.  الَِّتي َأْنَت َتِثُق ِبَها ِفي ُكلِّ َأْرِضَك. ُتَحاِصُرَك ِفي َجِميعِ 
يَقِة الَِّتي ُيَضايِ  َك.َثَمَرَة َبْطِنَك، َلْحَم َبِنيَك َوَبَناِتَك الَِّذيَن َأْعَطاَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِفي اْلِحَصاِر َوالضِّ  تُقَك ِبَها َعُدوُّ

 ( ثم ما الرلم نا12:1+ مرا 12-21:8م 2حص ر ب ب  لغير  ) ألملا ألالد م ل ىا حدث ما
  

اَلِدِه الرَُّجُل اْلُمَتَنعُِّم ِفيَك َواْلُمَتَرفُِّه ِجدًّا، َتْبُخُل َعْيُنُه َعَلى َأِخيِه َواْمرََأِة ِحْضِنِه َوَبِقيَِّة َأوْ 54 "-(:56-54) األيات
يَقِة الَِّتي ِبَأْن ُيْعِطَي َأَحدَ 55الَِّذيَن ُيْبِقيِهْم،  ُهْم ِمْن َلْحِم َبِنيِه الَِّذي َيْأُكُلُه، أَلنَُّه َلْم ُيْبَق َلُه َشْيٌء ِفي اْلِحَصاِر َوالضِّ

َك ِفي َجِميِع َأْبَواِبَك.  ََُدِمَها َواْلَمْرَأُة اْلُمَتَنعَِّمُة ِفيَك َواْلُمَتَرفَِّهُة الَِّتي َلْم ُتَجرِّْب َأْن تَ 56ُيَضاِيُقَك ِبَها َعُدوُّ َضَع َأْسَفَل 
 تَعَلى اأَلْرِض ِللتََّنعُِّم َوالتََّرفُِّه، َتْبَخُل َعْيُنَها َعَلى َرُجِل ِحْضِنَها َوَعَلى اْبِنَها َوْبَنِتَها 

 لعد م سف ل  ع  فة ل ى صلرة ال يملن شرحه  أن اسب يبخ  عمى أخيه لزلكسه بمحم يبنها
 

َخاِرَجِة ِمْن َبْيِن ِرْجَلْيَها َوِبَأْواَلِدَها الَِّذيَن َتِلُدُهْم، أَلنََّها تَْأُكُلُهْم ِسرًّا ِفي َعَوِز ُكلِّ ِبَمِشيَمِتَها الْ 57 " -(:57آية )
َك ِفي َأْبَواِبَك. يَقِة الَِّتي ُيَضاِيُقَك ِبَها َعُدوُّ  تَشْيٍء، ِفي اْلِحَصاِر َوالضِّ

   ذ يول  ما الكنينا= الغش أل الىش ينز  ما الكنينا ل ىا أي المشيمة
 

ِإْن َلْم َتْحِرْص ِلَتْعَمَل ِبَجِميِع َكِلَماِت هَذا النَّاُموِس اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا السِّْفِر، ِلَتَهاَب هَذا 58 "-(:59-58) األيات
ِلَك َعِجيَبًة. َضَرَباٍت َعِظيَمًة رَاِسَخًة، َيْجَعُل الرَّبُّ َضَرَباِتَك َوَضَرَباِت َنسْ 59االْسَم اْلَجِليَل اْلَمْرُهوَب، الرَّبَّ ِإلَهَك، 

 تَوَأْمرَاًضا َرِديًَّة ثَاِبَتًة. 
 = أش مزمنة لمسسعصية أمراض ثابتة= أش ث بسة لدا مةا                     راسخة
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 تُق ِبَك.َوَيُردُّ َعَلْيَك َجِميَع َأْدَواِء ِمْصَر الَِّتي َفزِْعَت ِمْنَها، َفَتْلَتصِ 61 " -(:61آية )

 = يىاذ  ى أشد من أمراض مصر فومراض مصر ل ن الرب يرفعه  بعد حين  فتلتصق بك
 

 ت.َأْيًضا ُكلُّ َمَرٍض َوُكلُّ َضْرَبٍة َلْم ُتْكَتْب ِفي ِسْفِر النَّاُموِس هَذا، ُيَسلُِّطُه الرَّبُّ َعَلْيَك َحتَّى َتْهَلكَ 61 " -(:61آية )
 خبر م به  ملسى لالسى لم يخبر م به اسي ربهم الرب ب ل رب ف السى أ

 
َُِلياًل ِعَوَض َما ُكْنُتْم َكُنُجوِم السََّماِء ِفي اْلَكْثَرِة، أَلنََّك َلْم َتْسَمْع ِلَصْوِت 62 "-(:63-62) األيات َفَتْبَقْوَن َنَفرًا 

ثَِّرُكْم، َكذِلَك َيْفَرُح الرَّبُّ َلُكْم ِلُيْفِنَيُكْم َوُيْهِلَكُكْم، َفُتْستَْأَصُلوَن َوَكَما َفِرَح الرَّبُّ َلُكْم ِلُيْحِسَن ِإَلْيُكْم َوُيكَ 63الرَّبِّ ِإلِهَك. 
 تِمَن اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلَكَها.

 مميلن يهلدش قسملا ب لسيي فى حص ر الرلم ن  2يعل  المارر اليهلدش يلسيفلس أن ألثر من 
َُْصاِئَها، َوَتْعُبُد ُهَناَك آِلَهًة ُأْخَرى 64 " -(:64آية ) َُْصاِء اأَلْرِض ِإَلى َأ َلْم َوُيَبدُِّدَك الرَّبُّ ِفي َجِميِع الشُُّعوِب ِمْن َأ

 تَتْعِرْفَها َأْنَت َواَل آَباُؤَك، ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر. 
 (11-11:11ري) وعبادة اآللهة الغريبةل ىا م  رت  الع لم لمه حسى يلمن   ىاا 

 
َُْلًبا ُمْرَتِجًفا وَ 65 " -(:65آية ) َُرَاٌر ِلَقَدِمَك، َبْل ُيْعِطيَك الرَّبُّ ُهَناَك  َكاَلَل َوِفي ِتْلَك اأُلَمِم اَل َتْطَمِئنُّ َواَل َيُكوُن 

 تاْلَعْيَنْيِن َوُذُبوَل النَّْفِس.
 حى لكسدش =  ل عمى رل  كالل العينين( 22:16 يحع ذ ال سالم ق   الرب لذشرار )

 
ُُدَّاَمَك، َوَتْرَتِعُب َلْياًل َوَنَهارًا َواَل تَْأَمُن َعَلى َحَياِتَك.66 " -(:66آية )  تَوَتُكوُن َحَياُتَك ُمَعلََّقًة 

 = سسلقا أن يعسم  عدل  فى أش لقف حياتك معلقة ُدامك
 

َباِح َتُقوُل: َيا َلْيَتُه اْلَمَساُء، َوِفي 67 " -(:67آية ) َُْلِبَك ِفي الصَّ َباُح، ِمِن اْرِتَعاِب  اْلَمَساِء َتُقوُل: َيا َلْيَتُه الصَّ
 تالَِّذي َتْرَتِعُب، َوِمْن َمْنَظِر َعْيَنْيَك الَِّذي َتْنُظُر.

 بسبب الرعب ال يهنو لهم العي  ال فى الصب ح لال فى المس ألا
 

ُُْلُت َلَك اَل َتُعْد َترَاَها، َفُتَباُعوَن ُهَناَك َوَيُردَُّك الرَّبُّ ِإَلى ِمْصَر ِفي ُسُفٍن فِ 68 " -(:68آية ) ي الطَِّريِق الَِّتي 
َماًء، َوَلْيَس َمْن َيْشَتِري  ت«.أَلْعَداِئَك َعِبيًدا َواِس

لعد أخركهم الرب من أرض مصر لحرر ما لللن   لم   م يخس رلا  ىا ال ري   ري  العبلدية فميعلدلا لمعبلدية 
= المعصلد ليس المعنى الحرفى للأن أن ا  يسأمح لهأم ب لعبلديأة سش شأعب يأرا  ا ا  ويردك الرب إلى مصر= 
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ليعأألدلا لح لأأة السشأأس ف لالُغربأأة ث نيأأة عأأن أر أأهم ليحأأرمهم ا  منهأأ ا لقأأد حأأدث  أأىا فعأأالذ لسأأكمه يلسأأيفلس أن 
م   أل لمعم  فى المن كم اليهلد ُحمملا يلى مصر بعد  زيمسهم من سي س لوسرش لسم بيعهم لممصريين لعبيد لات

 = أش ليس من يفديهم فإىا سخمى عنهم ا  من سيفديهمك وليس من يشترى
 

 -ملحوظة:
لعد مرف عصلر لثيرة القى فيه  المسيحيين ي  ه داف ُمّرة ُسشبه اآلالم المىللرة  ن  من سبى لسكن لفعر 

سسشه د فه  ل ن  ىا لعنةك ب لسوليد ال سن  ن   فر  ف   ل ن  فى لس هم يعزيهم للىل  يخسبرلا سالم ا  لات
( للردف فى رس لة الفرح  2:1الىش يفل  ل  عع  )بللس الرسل  ق    ى  العب رة ل ل فى السكن ) فى

ا( ل ىا ال ُيع رن بم  ُلِصي فى  ىا اىصح ح من شعلر الشعب بسخمى ا  عنه مم  يدفعهم لمكنلن1:1)فى
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون

 
اًل هِذِه ِهَي َكِلَماُت اْلَعْهِد الَِّذي َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َأْن َيْقَطَعُه َمَع َبِني ِإْسرَاِئيَل ِفي َأْرِض ُموآَب، َفضْ 1 " -(:1آية )

ََُطَعُه َمَعُهْم ِفي ُحوِريَب.  تَعِن اْلَعْهِد الَِّذي 
أخأأى   مأأأنهم اسملريأألن )سأأيحلن لعأألج( ثأأم أخأأى   شأأعب ا  مأأأن  =   أأى أصأأالذ أرض مأألتب لقأأدأرض مييوآب

اسملريينا ل ىا العهد الىش ق عه ملسى معهم  ن  ل ن سرديداذ لسوليداذ لمعهد اسل  الأىش سأمعن   فأى كبأ  سأين أل  
 تحلريبت

 
ُتْم َما َفَعَل الرَّبُّ َأَماَم َأْعُيِنُكْم ِفي َأْرِض َأْنُتْم َشاَهدْ » َوَدَعا ُموَسى َجِميَع ِإْسَراِئيَل َوَُاَل َلُهْم: 2  "-(: 5-2)   األيات

التََّجاِرُب اْلَعِظيَمُة الَِّتي َأْبَصَرْتَها َعْيَناَك، َوِتْلَك اآلَياِت َواْلَعَجاِئَب 3ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِه َوِبُكلِّ َأْرِضِه، 
ْلًبا ِلَتْفَهُموا، َوَأْعُيًنا ِلُتْبِصُروا، َوآَذاًنا ِلَتْسَمُعوا ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.َولِكْن َلْم ُيْعِطُكُم الرَّ 4اْلَعِظيَمُة.  َُ َفَقْد ِسْرُت ِبُكْم 5  بُّ 

يَِّة، َلْم َتْبَل ِثَياُبُكْم َعَلْيُكْم، َوَنْعُلَك َلْم َتْبَل َعَلى ِرْجِلَك.   "َأْرَبِعيَن َسَنًة ِفي اْلَبرِّ
 ك  ب ا  ل نف قملبهم ق سية للم يفهملا مع مالف ا  معهم ب لرغم مم  ش  دل  من ع

= ملسى يفهم أن ا  مصدر ل  شىأل ا لللن  ى  ال سفهم أن ا   أل الأىش مأنعهم  لم يعطكم الرب ُلبًا لتفهموا
+  21:11من الفهمن ب  ا  لعس لة قملبهم سرلهم لعس لة قملبهم ل ى  مث  ت لقسى ا  قمب فرعلن ت ق رن ما )رل

 (11:11+ مف  26:1+ رل 1:1يا
 

َوَلمَّا ِجْئُتْم ِإَلى 7َلْم َتْأُكُلوا ُخْبًزا َوَلْم َتْشَرُبوا َخْمًرا َواَل ُمْسِكًرا ِلَكْي َتْعَلُموا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإلُهُكْم. 6  "-(: 8-6)   األيات
َمِلكُ  َوُعوُج  َحْشُبوَن  َمِلُك  َخَرَج ِسيُحوُن  ِن  ْلَمَكا ا ا  ،  هَذ ُهَما َفَكسَّْرَنا ِلْلَحْرِب  ِئَنا  ِلِلَقا َن  ْرَضُهَما 8َباَشا َأ َنا  َخْذ َوَأ
 "َوَأْعَطْيَناَها َنِصيًبا ِلرَُأوَبْيَن َوَجاَد َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى. 

 بأ  شأربلا مأن مأ أل وليم يشيربوا خميراً ا  ع لهم ب لمن السم لش للأيس بأ لخبز فمأيس بأ لخبز لحأد  يحيأ  اىنسأ ن ت 
 الصخرةا ا   ل الىش ح فه عميهم لألسبهم الصحة لالعلة

 
ُُِفوَن »11 َفاْحَفُظوا َكِلَماِت هَذا اْلَعْهِد َواْعَمُلوا ِبَها ِلَكْي َتْفِلُحوا ِفي ُكلِّ َما َتْفَعُلوَن.9 "-(:13-9) األيات َأْنُتْم َوا

َوَأْطَفاُلُكْم 11ْم، َأْسَباُطُكْم، ُشُيوُخُكْم َوُعَرَفاُؤُكْم َوُكلُّ ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل، اْلَيْوَم َجِميُعُكْم َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهُكْم: ُرَؤَساُؤكُ 
ِلَكْي َتْدُخَل ِفي َعْهِد 12َوِنَساُؤُكْم، َوَغِريُبُكُم الَِّذي ِفي َوَسِط َمَحلَِّتُكْم ِممَّْن َيْحَتِطُب َحَطَبُكْم ِإَلى َمْن َيْسَتِقي َماَءُكْم، 

ِلَكْي ُيِقيَمَك اْلَيْوَم ِلَنْفِسِه َشْعًبا، َوُهَو َيُكوُن َلَك ِإلًها 13ِإلِهَك َوََُسِمِه الَِّذي َيْقَطُعُه الرَّبُّ ِإلُهَك َمَعَك اْلَيْوَم،  الرَّبِّ 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب. َُاَل َلَك، َوَكَما َحَلَف آلَباِئَك ِإْبرَاِهيَم َواِس  "َكَما 

 ( 1:2سى1لعبل  اسمما لالحه أن ا  يعب  الكميا ) =  ى نبلة مبلرة وغريبكم



 (األصحاح التاسع والعشرون)  سفر التثنية

 

 
117 

 
َُْطُع َأَنا هَذا اْلَعْهَد َوهَذا اْلَقَسَم، 14 "-(:15-14) األيات ًُِفا 15َوَلْيَس َمَعُكْم َوْحَدُكْم َأ َبْل َمَع الَِّذي ُهَو ُهَنا َمَعَنا َوا

 "َنا َمَعَنا اْلَيْوَم.اْلَيْوَم َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَنا، َوَمَع الَِّذي َلْيَس هُ 
العهأد ممسأد لمملكألدين  نأأ  أمأ م ملسأى لسلالد أم لألالد ألالد أأم لالمر أى غيأر الملكألدين بأأ  يمسأد اللأالم لعهأأد 

 النعمة حين ُيعب  الكميا فى المسيحا
 

َُْمَنا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوَكْيَف ا16 "-(:18-16) األيات َُْد َعَرْفُتْم َكْيَف َأ ْجَتْزَنا ِفي َوَسِط اأُلَمِم الَِّذيَن َمَرْرُتْم أَلنَُّكْم 
ٍة َوَذَهٍب، 17ِبِهْم،  ْيُتْم َأْرَجاَسُهْم َوَأْصَناَمُهُم الَِّتي ِعْنَدُهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِفضَّ ِلَئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم َرُجٌل َأِو 18َوَرَأ

َُْلُبُه اْلَيوْ  َم ُمْنَصِرٌف َعِن الرَّبِّ ِإلِهَنا ِلَكْي َيْذَهَب ِلَيْعُبَد آِلَهَة ِتْلَك اأُلَمِم. ِلَئالَّ َيُكوَن ِفيُكْم اْمَرَأٌة َأْو َعِشيَرٌة َأْو ِسْبٌط 
 "َأْصٌل ُيْثِمُر َعْلَقًما َوَأْفَسْنِتيًنا. 

رأيسم  عي معنى اللالم أنلم قد ينسصرسم عميهم للم سنعى م تلهسهم للم سنفعهم للعد رأيسم قلة يلهلم الىش حفهلم ل 
 تلهسهم لعكز   فال سركعلا لعب دة  ى  اسلث ن 

فسنتيناً  أش الخأ  ىأل سأيللن سأبب ذ ... أصيل يثمير= العمعم نب ف مر لاىفسنسين فى غ يأة المأرارة لسأ ما  علقمًا واس
فأأى مأأرارة سمحأأ  بشأأعب الأأرب لمأأه فسأأيللن سأأبب عثأأرة لسأأبب لغ أأب ا  عمأأيهم ل لأأىا لأأ ن ع خأأ ن بأأن لرمأأى 

 (28-18:2)ي 
 

َُاِئاًل: َيُكوُن ِلي َساَلٌم، ِإنِّي ِبإِ 19 " -(:19آية ) َُْلِبِه  َُْلِبي َفَيُكوُن َمَتى َسِمَع َكاَلَم هِذِه اللَّْعَنِة، َيَتَبرََّك ِفي  ْصرَاِر 
يَّاِن َمَع اْلَعْطَشاِن.  تَأْسُلُك إلْفَناِء الرَّ

 الشخص الخ  ىأل يىا سما لمم ف المعنة ال يهسم ب  ُي م ن نفسه ق  الذ ت ى  ليسف لى ت
فهأأل يسسحسأأن مأأ  يصأأنا مأأن شأأرلر لُيبأأ ر  نفسأأه ليسسحسأأن  يتبييرك فييى ُلبييهبأأ  يعأأل  أنأأ  مسأأسح  لأأ  برلأأة = 

إلفناء أسم  فيسع   ل ليعثر اآلخرين فسوسى ال رب ف  إنى بإصرار ُلبىو  فى عن د ق  الذ ح لها ليسسمر فى خ 
ىفنأأ أل أش مأأ  يأأادش لفنأأ أل الريأأ ن أش الأأىش مسّأأا نفسأأه بممأأىاف لخ  يأأ  العأأ لم لالع شأأ ن =  الريييان مييع العطشييان

 هىا ال يعسبر ب راذاالىش ل ن يحمم ب لخ ية ليشسهيه  للنه ال يسس يا سنفيى   فإمل ني سه ال سسمح ف
 

ُجِل، 21  "-(: 21-21)   األيات ُن ِحيَنِئٍذ َغَضُب الرَّبِّ َوَغْيَرُتُه َعَلى ذِلَك الرَّ اَل َيَشاُء الرَّبُّ َأْن َيْرَفَق ِبِه، َبْل ُيَدخِّ
َوُيْفِرُزُه الرَّبُّ ِللشَّرِّ 21ُه ِمْن َتْحِت الَسَماِء. َفَتِحلُّ َعَلْيِه ُكلُّ اللََّعَناِت اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا اْلِكتَاِب، َوَيْمُحو الرَّبُّ اْسمَ 

 "ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل َحَسَب َجِميِع َلَعَناِت اْلَعْهِد اْلَمْكُتوَبِة ِفي ِكتَاِب الشَِّريَعِة هَذا.
 = يخصه بهى  المعن ف يفرزه
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َبُنوُكُم الَِّذيَن َيُقوُموَن َبْعَدُكْم، َواأَلْجَنِبيُّ الَِّذي َيْأِتي ِمْن َأْرٍض َفَيُقوُل اْلِجيُل اأَلِخيُر، 22  "-(: 25-22)   األيات
 . ِكْبِريٌت َوِمْلٌح، ُكلُّ َأْرِضَها َحِريٌق، 23َبِعيَدٍة، ِحيَن َيَرْوَن َضَرَباِت ِتْلَك اأَلْرِض َوَأْمَراَضَها الَِّتي ُيْمِرُضَها ِبَها الرَّبُّ

َلَبَها الرَّبُّ اَل ُتْزَرُع َواَل  َُ  ِبَغَضِبِه ُتْنِبُت َواَل َيْطُلُع ِفيَها ُعْشٌب َما، َكاْنِقاَلِب َسُدوَم َوَعُموَرَة َوَأْدَمَة َوَصُبوِييَم، الَِّتي 
 . لْ 24َوَسَخِطِه ا ا  ُحُموُّ هَذ ا  َذ ِلَما ْرِض؟  أَل ِه ا ِبهِذ ا  بُّ هَكَذ لرَّ ا َفَعَل  ا  َذ ِلَما  : َمِم أُل ا َجِميُع  ْلَعِظيِم؟ َوَيُقوُل  ا َغَضِب 

ََُطَعُه َمَعُهْم ِحيَن َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض مِ 25  "ْصَر،َفَيُقوُلوَن: أَلنَُّهْم َتَرُكوا َعْهَد الرَّبِّ ِإلِه آَباِئِهِم الَِّذي 
كييإنقالب ااا كبريييت وملييحالأأىين لأأم يأأرلا خيأأراف اسرض أنهأأ  أرض  يقييول بنييوكمحأأين سخأأرب اسرض ب لمعنأأ ف 

  ى   ى المدن السى خربه  ا  بسبب الشرا = ة وصبوييمسدوم وعمور 
 

ُُِسَمْت َلُهْم. 26 "-(:28-26) األيات َفاْشَتَعَل 27َوَذَهُبوا َوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَسَجُدوا َلَها. آِلَهًة َلْم َيْعِرُفوَها َواَل 
َواْستَْأَصَلُهُم الرَّبُّ ِمْن 28لَّ اللََّعَناِت اْلَمْكُتوَبِة ِفي هَذا السِّْفِر. َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ِتْلَك اأَلْرِض َحتَّى َجَلَب َعَلْيَها كُ 

 "َأْرِضِهْم ِبَغَضٍب َوَسَخٍط َوَغْيٍظ َعِظيٍم، َوأَْلَقاُهْم ِإَلى َأْرٍض ُأْخَرى َكَما ِفي هَذا اْلَيْوِم. 
 سف اسلث ن = لممة قسم سعنى نصيب لالمفرلض أن الرب  ل نصيبهم للي ُسمت لهم

 
 "ِريَعِة.السَّرَاِئُر ِللرَّبِّ ِإلِهَنا، َواْلُمْعَلَناُت َلَنا َوِلَبِنيَنا ِإَلى اأَلَبِد، ِلَنْعَمَل ِبَجِميِع َكِلَماِت هِذِه الشَّ 29 " -(:29آية )

أن يبحأث المعنى الع م لهىا النص المعدس أن  ن   أسراراذ لحع    خفية من يخسص ص ا  لحد  لليس لإلنس ن 
 فيه  أل يفهمه ن ل ن   أملر أعمنه  ا  لإلنس نا

يرش بع ه  فى الللن لفى حي سه اليلميةن لأعمن له بع ه  فى لحيأه المعأدس ليأامن بهأ  ليعمأ  بملكبهأ  سنفيأىاذ 
 (ا11-11:11للص ي  ا  لشرا عها للعد أمن بللس الرسل  عمى  ىا فى )رل

ية ع خ ن بن لرمى سبب نلبة لمشعب لمه ف ىك بة أن حلمة ا  سعمل عن فمثالذ يىا سوله أحد لم ىا ل نف خ 
أفه من ا لا  له أسرار  السى لم يعمنه  لن  لللن م  أعمنه ل يس لخالص نفلسن  لل يس ليس عدن  فى حي سن ا لم  

حسى ين عكز عن  للىل  ال يكب أن يع رض اىنس ن ا  لأحل مه أخف   عن   ل أي  ذ لص لحن  أن يه  خ في ذا
يدراله  بععمه البشرش للنىلر قل  السيد ت ين لى أملراذ لثيرة أي  ذ سقل  للم لللن ال سسس يعلن أن سحسمملا اآلن 

(ا12:18)يل
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالثون

 
بعأأد أن أعمأأن ا  البرلأأ ف لالمعنأأ ف خشأأى ا  أن يسأأع  الشأأعب فأأى اليأأوس بعأأد أن أخبأأر م بغ أأبه ل نأأ  ُيخبأأر م 

 -بثالث أملر مهمة:
ن  رب ا  الخ  ىألا -1  ال داعى لميوس ف ري  السلبة مفسلح حسى لات
 اللصية ليسف صعبة فهل يعين اىنس ن عمى سنفيى  ا -2
رادسى لبحريسىال  ينس ن حرااا  -1  يىاذ   عة اللصية مسلقفة عمى قرارش لات

 ل ىا اىصح ح يعسبر  البعض نبلة عن دعلة اليهلد فى تخر اسي م لإليم ن
 

ُُدَّاَمَك، َفِإْن َردَ »1 " -(:1آية ) َُْلِبَك َوَمَتى َأَتْت َعَلْيَك ُكلُّ هِذِه اأُلُموِر، اْلَبَرَكُة َواللَّْعَنُة، اللَّتَاِن َجَعْلُتُهَما  ْدَت ِفي 
 تَبْيَن َجِميِع اأُلَمِم الَِّذيَن َطَرَدَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلْيِهْم،  

= ين السوديب لثيراذ م  يرد اىنس ن يلى صلابهن فإن ركا يلى نفسه لراكا  مير  لندم عمأى  فإن رددت فى ُلبك
يأ  السلبأة لمأ  فعأ  اىبأن ال أ   حأين قأأ رن خ  يأ   يفأسح لأه ا  بأ ب السلبأة ليعأد  بأ لمغفرةا لأل  خ ألة فأى  ر 

 بين ح له لح   خدام أبيهن بعد   ع د سبيها
 

ُكلِّ َوَرَجْعَت ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَك، َوَسِمْعَت ِلَصْوِتِه َحَسَب ُكلِّ َما َأَنا ُأوِصيَك ِبِه اْلَيْوَم، َأْنَت َوَبُنوَك، بِ 2 " -(:2آية )
 تَُْلِبَك َوِبُكلِّ َنْفِسَك،

ليسأأر  لأأ  منأأ فس   فأأى  سييمعت لصييوتهشأأر  السلبأأة أن سلأألن غيأأر مسأأرددة لبلأأ  العمأأب ي يأأا لصأأ ي  ا  = 
 حي سها

 
الييرَّبُّ  َيييُردُّ الييرَّبُّ ِإلُهييَك َسييْبَيَك َوَيْرَحُمييَك، َوَيُعييوُد َفَيْجَمُعييَك ِمييْن َجِميييِع الشُّييُعوِب الَّييِذيَن َبييدََّدَك ِإَلييْيِهمِ 3 " -(:3آييية )
 تِإلُهَك.

 (21:16ق رن ما قل  العديسين ت السلبة سحل  الزانى يلى بسل  ت + )حز 
 

َُْصاِء السََّماَواِت، َفِمْن ُهَناَك َيْجَمُعَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َوِمْن ُهَناَك 4 "-(:11-4) األيات َُْد َبدََّدَك ِإَلى َأ ِإْن َيُكْن 
أَلْرِض الَِّتي اْمَتَلَكَها آَباُؤَك َفَتْمَتِلُكَها، َوُيْحِسُن ِإَلْيَك َوُيَكثُِّرَك َأْكَثَر ِمْن آَباِئَك. َوَيْأِتي ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى ا5َيْأُخُذَك، 

َُْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنفْ 6 َُْلَبَك َوَُْلَب َنْسِلَك، ِلَكْي ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ  َوَيْجَعُل الرَّبُّ 7ِسَك ِلَتْحَيا. َوَيْخِتُن الرَّبُّ ِإلُهَك 
، 8ِإلُهَك ُكلَّ هِذِه اللََّعَناِت َعَلى َأْعَداِئَك، َوَعَلى ُمْبِغِضيَك الَِّذيَن َطَرُدوَك.  َوَأمَّا َأْنَت َفَتُعوُد َتْسَمُع ِلَصْوِت الرَّبِّ

بُّ ِإلُهَك َخْيرًا ِفي ُكلِّ َعَمِل َيِدَك، ِفي َثَمَرِة َبْطِنَك َفَيِزيُدَك الرَّ 9َوَتْعَمُل ِبَجِميِع َوَصاَياُه الَِّتي َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم، 
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ِإَذا َسِمْعَت ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك 11َوَثَمَرِة َبَهاِئِمَك َوَثَمَرِة َأْرِضَك. أَلنَّ الرَّبَّ َيْرجُع ِلَيْفَرَح َلَك ِباْلَخْيِر َكَما َفِرَح آلَباِئَك، 
َُْلِبَك َوِبُكلِّ َنفْ ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُه وَ   تِسَك.َفرَاِئَضُه اْلَمْكُتوَبَة ِفي ِسْفِر الشَِّريَعِة هَذا. ِإَذا َرَجْعَت ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهَك ِبُكلِّ 

الخس ن الرلحى لمعمب معن   سكديد الحي ة للم له  لنز  ل  خ ية من اىنس ن لا  برلحه العدلس )بنعمسه( يفع  
= ا  دا م ذ يعم  أعم الذ مد شة  أكثر من أبائكر اىنس ن بكه د  لندمه يسسعداد  لىل ا ( لل أهه11:6 ىا )رل

 كديدة ل  يلما
 

 "ِإنَّ هِذِه اْلَوِصيََّة الَِّتي ُأوِصيَك ِبَها اْلَيْوَم َلْيَسْت َعِسَرًة َعَلْيَك َواَل َبِعيَدًة ِمْنَك. »11 " -(:11آية )

( 21:11ن12( فنعمأة ا  سسأند لسسأ عد لأىل  فنيأر   أين لحممأه خفيأي )مأأف1:1يأل1يىاذ اللصأ ي  ليسأف صأعبة )
= سن الأرب قأد سأب  للممهأم بهأ  مأن  ليست بعييدة عنيكالمهم أن يعرر اىنس ن أنه يخس ر  ري  ا ا لاللصأ ي  

ى ل أأرلن ل أأى ملسلبأأة عمأأى ألأألاح ل  لمأأ  أرسأأ  ا  لهأأم أنبيأأ أل يحممأألن لصأأ ي   عمأأى الكبأأ  للممهأأم بهأأ  ملسأأ
 لرس  مه ا

 
اَها َلْيَسْت ِهَي ِفي السََّماِء َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْصَعُد أَلْجِلَنا ِإَلى السََّماِء َوَيْأُخُذَها َلَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّ 12 " -(:12آية )

 ت ِلَنْعَمَل ِبَها؟
 ب ليسف صعبة المن   أل ع لية عمى مسسلش اىنس ن لونه  فى السم أل ال نص  له الممة الر 

 
ا ِلَنْعَمَل َواَل ِهَي ِفي َعْبِر اْلَبْحِر َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْعُبُر أَلْجِلَنا اْلَبْحَر َوَيْأُخُذَها َلَنا َوُيْسِمُعَنا ِإيَّاهَ 13 " -(:13آية )
 تِبَها؟ 

 = اسص  العبرش فى عم  البحر ال يص  يليه ينس ن  عبر البحرفى للممة الرب ليسف 
 

َُْلِبَك ِلَتْعَمَل ِبَها.14 " -(:14آية ) َُِريَبٌة ِمْنَك ِجدًّا، ِفي َفِمَك َوِفي   "َبِل اْلَكِلَمُة 
سمسأ  = يىا رددسهأ  لسوممأف فيهأ  سس فى ُلبيك= ف   أمر م أن يرددل   للل فعملا سأسللن  بل كلمة الرب فى فمك

ا ل أىا يملأن سنفيأى  سألاأل فأى )ل أى  ف  أدة سرديأد تيأة أل يسأم يسأل   ألا  اليألم فيسعأدس قمأب اىنسأ ن( به  لسحبه 
العهد العديم أل العهد الكديد لالف ر  فى المسسلشن ففى العهد العديم نسما اللصأ ي  ال سزنأى / ال سعسأ  لفأى العهأد 

 الكديد نسما ال سنهر لسشسهى لال سغ با
ع  اللصية سهمة السنفيى فى العهد الكديد المسيح الس لن فين  لالرلح العدس الىش يعينن ا للعد يقسبس بللس لم  ك

( ليعصأأد بأأللس الرسأأل  أنأأه يكأأب عمأأى اىنسأأ ن أن يأأامن ييم نأأ ذ لأأ مالذ 12-1:12الرسأأل   أأىا الأأنص فأأى )رل
السأم أل ف لمسأيح سكسأد لكأ أل مأن السأم أل  بسي  ذ بعم  المسيح سك  البشر لأن المسيح ليس بعيداذ فنعأل  أنأه فأى

 ل( للأيس  أ1-1:1يأل1+  1:1يلى بيف لحم لسحأدث معنأ  فمأ ذ لفأم للأيس لمأ  سحأدث لذنبيأ أل مأن السأم أل )عأب
( أش لم يب  المسأيح فأى العبأر لللنأه قأ م للأم يعأد ميسأ ذ بعأد 8-1:2فى عم  البحر ل ى  سعنى الملف )راكا يلن
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لأنأ  فأيلم ا بأللس  نأ  فهأم أن  داذ لفينأ  للأىل  يعأل  يثبسألا فأى  لأصأبح قريأب منأ  كأ ليع ين  حي ة العي مأة لالنصأرةا
 (ن لالمسيح ليس بعيداذ عن ا11:1لممة ا  فى  ى  اآلي ف  ل المسيح لممة ا  )يل

 
ُُدَّاَمَك اْلَحَياَة َواْلَخْيَر، َواْلَموْ »15 "-(:19-15) األيات َُْد َجَعْلُت اْلَيْوَم  ، ُاْنُظْر.  ِبَما َأنِّي َأْوَصْيُتَك 16َت َوالشَّرَّ

َيا َوَتْنُمَو، َوُيَباِرَكَك الرَّبُّ اْلَيْوَم َأْن ُتِحبَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسُلَك ِفي ُطُرُِِه َوَتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفرَاِئَضُه َوَأْحَكاَمُه ِلَكْي َتحْ 
َُْلُبَك َوَلْم َتْسَمْع، َبْل َغَوْيَت َوَسَجْدَت آلِلَهٍة 17َها ِلَكْي َتْمَتِلَكَها. ِإلُهَك ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َداِخٌل ِإَليْ  َفِإِن اْنَصَرَف 

ِبٌر اأُلْرُدنَّ َفِإنِّي أُْنِبُئُكُم اْلَيْوَم َأنَُّكْم اَل َمَحاَلَة َتْهِلُكوَن. اَل ُتِطيُل اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنَت َعا18ُأْخَرى َوَعَبْدَتَها، 
ُُدَّاَمَك اْلَحَياَة َواْلَمْوَت. اْلَبَرَكَة َواللَّْعنَ 19ِلَكْي َتْدُخَلَها َوَتْمَتِلَكَها.  َُْد َجَعْلُت  َة. ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. 

 "َفاْخَتِر اْلَحَياَة ِلَكْي َتْحَيا َأْنَت َوَنْسُلَك، 

 ا= أش اىخسي ر يخسي ر ن لل  ينس ن ُحر فى قرار  والموت ُدامك الحياة...
 

َكْي ِإْذ ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك َوَتْسَمُع ِلَصْوِتِه َوَتْلَتِصُق ِبِه، أَلنَُّه ُهَو َحَياُتَك َوالَِّذي ُيِطيُل َأيَّاَمَك لِ 21 " -(:21آية )
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها.َتْسُكَن َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َحَلَف الرَّبُّ آلَبائِ   "َك ِإْبرَاِهيَم َواِس

اليثبف فيه سللن لُه حي ة عمى  ى  اسرض لفى الحي ة اسبدية من يلتصق بالرب
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والثالثون

 
 تَفَذَهَب ُموَسى َوَكلََّم ِبهِذِه اْلَكِلَماِت َجِميَع ِإْسرَاِئيَل،1 " -(:1آية )
= قد سعنى أنه ى ب فعالذ ليعممهم حيثمأ  لأ نلا يكسمعألن عنأد خيمأة اىكسمأ   بعأد أن سع بأ  مأا ا  لأنبأو   فذهب

 بخبر ملسه فل ن  ىا خ  به اللداعى
 

َُاَل »َوَُاَل َلُهْم: 2 " -(:2آية ) َُْد  َأَنا اْلَيْوَم اْبُن ِمَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة. اَل َأْسَتِطيُع اْلُخُروَج َوالدُُّخوَل َبْعُد، َوالرَّبُّ 
.  تِلي: اَل َتْعُبُر هَذا اأُلْرُدنَّ

نم   ىا يعنى 2:11= ليس سنه أصبح شيخ ذ فملسى لم سى ب ن  رسه أبداذ )سث ال أستطيع الخروج والدخول ( لات
 أن رس لسه قد ينسهف لبدأ يشل  مهمسه العي دية

 
ُُدَّا3 "-(:6-3) األيات ُُدَّاِمَك َفَتِرُثُهْم. َيُشوُع َعاِبٌر  ُُدَّاَمَك. ُهَو ُيِبيُد هُؤاَلِء اأُلَمَم ِمْن  َمَك، الرَّبُّ ِإلُهَك ُهَو َعاِبٌر 

 . َُاَل الرَّبُّ َفَمَتى 5ِهْم َكَما َفَعَل ِبِسيُحوَن َوُعوَج َمِلَكِي اأَلُموِريِّيَن اللََّذْيِن َأْهَلَكُهَما، َوِبَأْرِضِهَما. َوَيْفَعُل الرَّبُّ بِ 4َكَما 
ُعوا. اَل تَ 6َدَفَعُهُم الرَّبُّ َأَماَمُكْم َتْفَعُلوَن ِبِهْم َحَسَب ُكلِّ اْلَوَصاَيا الَِّتي َأْوَصْيُتُكْم ِبَها.  َخاُفوا َواَل َتْرَهُبوا َتَشدَُّدوا َوَتَشجَّ

 "«.ُوُجوَهُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َساِئٌر َمَعَك. اَل ُيْهِمُلَك َواَل َيْتُرُككَ 

 فترثهممعنى اآلية أن ا  سُيح رب عنهم ليسعدمهم ل م يعسسملن الغن  م = 

 نيسةا= يمث   ىا الخالفة الرسللية السى ال سنع ا حمع سه  فى الل يشوع عابر ُدامك 
 

ْع، أَلنََّك َأْنَت َتْدُخُل »َفَدَعا ُموَسى َيُشوَع، َوَُاَل َلُه َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ِإْسرَاِئيَل: 7 "-(:8-7) األيات َتَشدَّْد َوَتَشجَّ
َُْسَم الرَّبُّ آلَباِئِهْم َأْن ُيْعِطَيُهْم ِإيَّاَها، َوَأْنَت تَ  َوالرَّبُّ َساِئٌر َأَماَمَك. ُهَو 8ْقِسُمَها َلُهْم. َمَع هَذا الشَّْعِب اأَلْرَض الَِّتي َأ

 "«.َيُكوُن َمَعَك. اَل ُيْهِمُلَك َواَل َيْتُرُكَك. اَل َتَخْف َواَل َتْرَتِعبْ 

 للى يعدم لهم ق  د م الكديد أمام أعين جميع إسرائيلل ن حديث ملسى ليشل  
 

، َوِلَجِميِع ُشُيوِخ َوَكَتَب ُموَسى هِذِه التَّْورَاَة َوسَ 9 " -(:9آية ) لََّمَها ِلْلَكَهَنِة َبِني اَلِوي َحاِمِلي تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ
 تِإْسرَاِئيَل.

 سمم ملسى السلرا  لملهنة للشيلر الشعب سنهم  م المس للين عن سعميمه  لمشعب 
 فى المن سب ف اله مةا= ل ن بنى قه ف يحمملن الس بلف ع دة أم  اللهنة فيحمملنه  حاملى تابوت عهد الرب
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َُاِئاًل: 11 "-(:11-11) األيات ِفي ِنَهاَيِة السَّْبِع السِِّنيَن، ِفي ِميَعاِد َسَنِة اإِلْبرَاِء، ِفي ِعيِد »َوَأَمَرُهْم ُموَسى 
 ، َكاِن الَِّذي َيْختَاُرُه، َتْقرَُأ هِذِه التَّْورَاَة ِحيَنَما َيِجيُء َجِميُع ِإْسرَاِئيَل ِلَكْي َيْظَهُروا َأَماَم الرَّبِّ ِإلِهَك ِفي اْلمَ 11اْلَمَظالِّ

 تَأَماَم ُكلِّ ِإْسرَاِئيَل ِفي َمَساِمِعِهْم.
ل ن اللهنة بهىا اسمر يعرألن السلراة لمه  عمى مس ما الشعب فى عيد المه   فى نه ية السبا سأنينا غيأر أنهأم 

 ل نلا يعسملن السلراة لفصل  سعرأ عمى مدار السنة 
 
ُموا َأْن ِاْجَمِع الشَّْعَب، الرَِّجاَل َوالنَِّساَء َواأَلْطَفاَل َواْلَغِريَب الَِّذي ِفي َأْبَواِبَك، ِلَكْي َيْسَمُعوا َوَيَتَعلَّ 12 " -(:12ة )آي

 تَيتَُّقوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم َوَيْحِرُصوا َأْن َيْعَمُلوا ِبَجِميِع َكِلَماِت هِذِه التَّْورَاِة.
ر اس ف    ى  المن سب ف المعدسة ليسمسعلا براية  علس العيأد الحمألة سأنع   أى  الصألر فأى قمألبهم حينم  يح 

 (11:1سى2)
  

َن ِتي َتْحَيوْ َوَأْواَلُدُهُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا، َيْسَمُعوَن َوَيَتَعلَُّموَن َأْن َيتَُّقوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم الَّ 13 " -(:13آية )
 ت«.ِفيَها َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلْيَها ِلَكْي َتْمَتِلُكوَها

 = سنه  سسنع  فى أى  نهما يسمعون ويتعلمون= سنهم صغ ر  لم يعرفوا
 

َُُرَبْت ِلَكْي تَ »َوَُاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 14 "-(:15-14) األيات َُْد  ُموَت. ُاْدُع َيُشوَع، َوَُِفا ِفي َخْيَمِة ُهَوَذا َأيَّاُمَك 
َفَترَاَءى الرَّبُّ ِفي اْلَخْيَمِة ِفي 15َفاْنَطَلَق ُموَسى َوَيُشوُع َوَوََُفا ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع، «. االْجِتَماِع ِلَكْي ُأوِصَيهُ 

 تَعُموِد َسَحاٍب، َوَوََُف َعُموُد السََّحاِب َعَلى َباِب اْلَخْيَمِة.
 هلر الرب ل ن ىلرام ملسى لسوييداذ ليشل  لليث  الشعب بح لر يلههم لس هم ه
 

َها َأْنَت َتْرُُُد َمَع آَباِئَك، َفَيُقوُم هَذا الشَّْعُب َوَيْفُجُر َورَاَء آِلَهِة »َوَُاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: 16 "-(:18-16) األيات
ََُطْعُتُه َمَعُه.  اأَلْجَنِبيِّيَن ِفي اأَلْرِض الَِّتي ُهَو َداِخلٌ  َفَيْشَتِعُل 17ِإَلْيَها ِفي َما َبْيَنُهْم، َوَيْتُرُكِني َوَيْنُكُث َعْهِدي الَِّذي 

َرٌة َوَشَداِئُد َحتَّى َغَضِبي َعَلْيِه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، َوَأْتُرُكُه َوَأْحُجُب َوْجِهي َعْنُه، َفَيُكوُن َمْأُكَلًة، َوُتِصيُبُه ُشُروٌر َكِثي
َوَأَنا َأْحُجُب َوْجِهي ِفي ذِلَك اْلَيْوِم 18َيُقوَل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم: َأَما أَلنَّ ِإلِهي َلْيَس ِفي َوَسِطي َأَصاَبْتِني هِذِه الشُُّروُر! 

 تأَلْجِل َجِميِع الشَّرِّ الَِّذي َعِمَلُه، ِإِذ اْلَتَفَت ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى. 
إميا ألن = أش لعمأة سأ  غة لأدش أعدا أهااا لأخيأراذ ي أ ر لإلعسأراي أنأه بسأبب ىنبأه فأ رقهم ا  =  فيكيون مأكلية

ا  أىا مأ  يأردد  لأ  خأ  ىأل يى يسخمأى عنأه ا ا فبأدالذ مأن أن يعأل  أن ال أرب ف بسأبب  إلهى لييس فيى وسيطى
 ن بسبب خ  ي  ىا    خ يسى فوسلبن يسهم ا  بونه سرله للن لم ىا يسرلن  ا ك 
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َن ِلي َفاآلَن اْكُتُبوا أَلْنُفِسُكْم هَذا النَِّشيَد، َوَعلِّْم َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإيَّاُه. َضْعُه ِفي َأْفَواِهِهْم ِلَكْي َيُكو19 " -(:19آية )
 تهَذا النَِّشيُد َشاِهًدا َعَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل.

 12ر فى يصح ح = ألحى الرب يلى عبد  ملسى بنشيد رلحى  ل المىلل  النشيد
ل ىا النشيد ش  د   لم  أنه ش  د عمى شعبه سنه ُيعمن عن مكد ا  لعن يحس ن سه يلى شعبه لفى نفس اللقف 
عن  غي ن شعبه لسنديد الرب بوعم لهم الشريرة لمع قبسهم عميه ا لسن ليس ل  لاحد عند  اىمل نية ىقسن أل لسب 

ى اللس بأأة لللأأن يسأأه  حفأأه اسن شأأيد لسرديأأد   ل لأأىا فعأأ  صأأمل ي  فأأى ىلأأ  الزمأأ ن بأأ  لأأيس لأأ  لاحأأد قأأ در عمأأ
 لدالد لغير م من سحفيه الشعب المزامير ل لىا سفع  اللنيسة فى السراسي  لاسلح نا

لأنهأأر لأأم  ريعأأة يسأأسعممه  ا  حسأأى يأأنع  الشأأريعة عمأأى قمأألب ألالد  حسأأى يسبأأرر مسأأى حأأللم ا فهنأأ   الشأأريعة 
ليعرألنهأ  مأرة  ااااال م يعرألنه  فأى مكأ معهم دا مأ ذ  ااا د الملمس الملسلب عميه الشريعةال ن  الش  ااااالملسلبة

ليلسبلنهأ  عمأى قألا م  ااااااليعلللنهأ  سلالد أم اااااليعرألنه  فأى بيألسهمااااااال  سبا سنلاف فى عيد المه   
اللة البرل ف لالمعنأ ف عنأد كبأ  كأرزيم ل م يعفلن لس ااااابيلسهم ليعمعلنه  عمى الح    ليسلمملن به  فى ال ر 

 ل    م يحفهلن النشيدا  ااااالكب  عيب  
 ف   ال يسر  نفسه بال ش  دا  ىا ف الذ عم  سثير  اسن شيد من ينسع   رلحى

 
َُْسْمُت آلَباِئِهِم، اْلَفاِئَضَة َلَبًنا َوَعَسالً 21 " -(:21آية ) ، َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَبُعوَن أَلنِّي ُأْدِخُلُهُم اأَلْرَض الَِّتي َأ

 تَوَيْسَمُنوَن، ُثمَّ َيْلَتِفُتوَن ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوَيْعُبُدوَنَها َوَيْزَدُروَن ِبي َوَيْنُكُثوَن َعْهِدي.
 ا  الىش يعمم ب لمسسعب  ينب هم بم  سلي يعمملنه حينم  يشبعلن من خيراف أرض الملعدا

 
اَبْتُه ُشُروٌر َكِثيَرٌة َوَشَداِئُد، ُيَجاِوُب هَذا النَِّشيُد َأَماَمُه َشاِهًدا، أَلنَُّه اَل ُيْنَسى ِمْن َفَمَتى َأصَ 21  " -(:21آية )

َُْبَل َأْن ُأْدِخَلُه ِإَلى اأَلْرِض َكَما َأُْ   ت«.َسْمتُ َأْفَواِه َنْسِلِه. ِإنِّي َعَرْفُت ِفْكَرُه الَِّذي َيْفِكُر ِبِه اْلَيْوَم 
 أ ال رب ف نسيكة شرلر م سسللن لمم ف النشيد الىش حفهل  ش  داذ عميهماحينم  سبد

 
َوَأْوَصى َيُشوَع ْبَن 23 َفَكَتَب ُموَسى هَذا النَِّشيَد ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَعلََّم َبِني ِإْسرَاِئيَل ِإيَّاُه.22 "-(:27-22) األيات

ْع، أَلنََّك َأنْ »ُنوَن َوَُاَل:  َُْسْمُت َلُهْم َعْنَها، َوَأَنا َأُكوُن َتَشدَّْد َوَتَشجَّ َت َتْدُخُل ِبَبِني ِإْسرَاِئيَل اأَلْرَض الَِّتي َأ
َأَمَر ُموَسى الالَِّويِّيَن َحاِمِلي 25َفِعْنَدَما َكمََّل ُموَسى ِكتَاَبَة َكِلَماِت هِذِه التَّْورَاِة ِفي ِكتَاٍب ِإَلى َتَماِمَها، 24«.َمَعكَ 

َُاِئاًل: تَاُبوِت َعْهِد ا ُخُذوا ِكتَاَب التَّْورَاِة هَذا َوَضُعوُه ِبَجاِنِب تَاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ ِإلِهُكْم، ِلَيُكوَن ُهَناَك َشاِهًدا »26لرَّبِّ 
ْلَبَة. ُهَوَذا َوَأَنا َبْعُد َحيٌّ َمَعُكُم اْليَ 27َعَلْيُكْم.  ، َفَكْم أَلنِّي َأَنا َعاِرٌف َتَمرَُّدُكْم َوِرَُاَبُكُم الصُّ َُْد ِصْرُتْم ُتَقاِوُموَن الرَّبَّ ْوَم، 

 تِباْلَحِريِّ َبْعَد َمْوِتي!
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( نفهم أن الملحأ ن )للحأ  الشأريعة( ل نأ  فأى داخأ  السأ بلف لنفهأم أن نسأخة السألرا  1:1+ عب 1:6م 1بمع رنة )
فهأم أنهأم لكأدلا سأفر ( ن6:22مأ 2لمأن ) ا   ل ن يحسفه به  يم  داخ  السأ بلف أل فأى صأندل  مكأ لر لمسأ بلف

 الشريعة فى بيف الرب فغ لب ذ لكدل  فى صندل  مسسع  مك لر لس بلف العهد
 

ِاْجَمُعوا ِإَليَّ ُكلَّ ُشُيوِخ َأْسَباِطُكْم َوُعَرَفاَءُكْم أَلْنِطَق ِفي َمَساِمِعِهْم ِبهِذِه اْلَكِلَماِت، َوُأْشِهَد 28 "-(:31-28) األيات
أَلنِّي َعاِرٌف َأنَُّكْم َبْعَد َمْوِتي َتْفِسُدوَن َوَتِزيُغوَن َعِن الطَِّريِق الَِّذي َأْوَصْيُتُكْم ِبِه، 29اأَلْرَض. َعَلْيِهِم السََّماَء وَ 

َفَنَطَق ُموَسى ِفي 31«. ْيِديُكمْ َوُيِصيُبُكُم الشَّرُّ ِفي آِخِر اأَليَّاِم أَلنَُّكْم َتْعَمُلوَن الشَّرَّ َأَماَم الرَّبِّ َحتَّى ُتِغيُظوُه ِبَأْعَماِل أَ 
 تَمَساِمِع ُكلِّ َجَماَعِة ِإْسرَاِئيَل ِبَكِلَماِت هَذا النَِّشيِد ِإَلى َتَماِمِه:

= المال لة لاسكن د السم  ية = نفلس الصديعين  م شهلد عمى م  عم  ا  ما  أشهد عليهم السماء واألرض
اشعبه لم  عممه الشعب ما ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والثالثون

 
 النشيد

( ل    أل أخيأراذ  ُيعمدأم الشأعب نشأيداذ لمأربا لقأد 1:11+ را1:11رنم ملسى لمرب عند عبلر البحر اسحمر )خر
رسأأأداد   لأخيأأأراذ عع بهأأأ   سأأأمى  أأأىا النشأأأيد مفسأأأ ح لأأأ  نبأأألة سنأأأه يأأأسلمم عأأأن لالدة اسمأأأة ل فللسهأأأ  ثأأأم كحلد أأأ  لات

ى يسم الرب لعن يسه الحبّية لشعبه ما بر  لرحمسها ل ىا النشيد مأن معكأزاف اسدب فركلعه ا لفلرسه اسس سية  
الرلحى لالمغلش فى ل  لغ ف الع لما لقد ألحى به الرب يلى نبيه ملسأى ب لمغأة العبريأة فأى أسأملب شأعرش را أان 

 للسبه ملسى بن أل عمى أمر الرب ليحفهه شعبه ليس من 
 بة معهممع ممة الرب لشعبه لأعم له العكي -1
 نبلاف عن كنلح الشعب لذلث ن -2
 الععلب ف السى يع قبهم به  الرب لخي نسهم -1
 مراحم ا  العكيبة لقبل  سلبسهم -1
 شمل  مراحم الرب كميا اسمم لالشعلب بعبللهم اىيم ن ب لمسيح -1

 
 "َواَل َفِمي. ِاْنِصِتي َأيَُّتَها السََّماَواُت َفَأَتَكلََّم، َوْلَتْسَمِع اأَلْرُض َأُْ »1" -(:1آية )

ا  ُيْشأأأِهد السأأأملاف بسأأأل نه  لكم د أأأ  للأأأىل  اسرض فهأأأاالأل يشأأأهدلن بعهمأأأة أعم لأأأه لمكأأأد  لبراألسأأأه مأأأن  أأأىا 
 الشعب الىش سم  ب لعن د

 
 تَعَلى اْلُعْشِب. َيْهِطُل َكاْلَمَطِر َتْعِليِمي، َوَيْقُطُر َكالنََّدى َكاَلِمي. َكالطَّلِّ َعَلى اْلَكالِء، َوَكاْلَواِبلِ 2 " -(:2آية )

 أأل الم أأر الخفيأأي  والطييللمأأ  ُيحيأأى الم أأر مأألف اسرض لينبأأف نب سهأأ  فسعأأ ليم الأأرب سنأأز  عمأأى العمأألب  لأأىاا 
 (81:8+ يل 1:1 ل الم ر الغزير )مف والوابل

 
 تِإنِّي ِباْسِم الرَّبِّ ُأَناِدي. َأْعُطوا َعَظَمًة إِللِهَنا.3 " -(:3آية )

 م الرب العهيم لحد  ال سلا  لُأعمن مكد  فمسمكدل  فهل يسسح ينى أن   فى نشيدش بإس
 

ْخُر اْلَكاِمُل َصِنيُعُه. ِإنَّ َجِميَع ُسُبِلِه َعْدٌل. ِإلُه َأَماَنٍة اَل َجْوَر ِفيِه. ِصدِّيٌق َوَعاِدٌل ُهوَ 4 " -(:4آية )  ".ُهَو الصَّ

ل ى سُسركم ع دة  صخر لللنه  أي  ذ سعنأى = لممة صخر فى العبرية  ى ت سسلر ت  هو الصخر الكامل صنيعه
أصأأ  / مصأأدر / نبأأا / السأأبب اسل ا ل أأى  لمهأأ  سُفيأأد معنأأى الخأأ ل  لأأىل  سعنأأى فأأى  أأى  الفعأأرة ت  أأل الخأأ ل  
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الل م  صنيعه عمى أن السركمة صخرة من سبة أي  ذ سنه يحسمى فيهأ  المسأ فر فأى الصأحراأل مأن العلاصأي لقأد 
 ثي لس(ا (سركمسه  السبعينية ا  

 = مل ا ثعة إله أمانةلالصخرة سعنى أي  ذ أن شعب ا  ماسس عميه لُمسل  عميه فهل العلش غير المسزعز ا 
 

 "َأْفَسَد َلُه الَِّذيَن َلْيُسوا َأْواَلَدُه َعْيُبُهْم، ِجيٌل َأْعَوُج ُمْلتٍو. »5 " -(:5آية )

 بب المعنة لل  اسرضا  خم  اىنس ن لحم  م لصخرةا للن اىنس ن اخ و ب  س
ا اليذين ليسيوا أوالدهلبشأرلر م أصأبحلا ال يسأسحعلن أن يللنألا ألالد ا  =  .أفسد ليهُ لأفسدلا أنفسهم ل ىا معنى 

 جيل أعوج ملتو= أش من لثرة عيلبهم ص رلا  وعيبهم
 

 ت ْيَس ُهَو َأَباَك َوُمْقَتِنَيَك، ُهَو َعِمَلَك َوَأْنَشَأَك؟أْلرَّبَّ ُتَكاِفُئوَن ِبهَذا َيا َشْعًبا َغِبيًّا َغْيَر َحِكيٍم؟ أَلَ 6 " -(:6آية )
 أى عبأأ رة يسأسفه مية سعنأى  أأ  سلأ ف لن الأأرب عأن محبسأه لع  يأأ   بشأرلرلم  أأى ا للأىل  سكأأد =  أليرب تكييافئون

قسنأ   اليس هو أباك ومقتنيك مزة عمى حري اسلي فى ألربا   اليس  ل الىش سبنأ   لبمراحمأه صأ ر أبأ ذ لأ  لات
= من يبرا يم الشيد لمسأسلد  سأ رة الميأف ثأم مأن نفأر  هو عملك وأنشأك    من لس  الشعلب شعب ذ مخس راذ لُها

 قمي ا
 

 ".ُاْذُكْر َأيَّاَم اْلِقَدِم، َوتََأمَُّلوا ِسِني َدْوٍر َفَدْوٍر. ِاْسَأْل َأَباَك َفُيْخِبَرَك، َوُشُيوَخَك َفَيُقوُلوا َلكَ 7 " -(:7آية )

أن يركأأا المأأامن يلأى سأأ ريد معأأ مالف ا  مأأا اىنسأ ن ليأأرش محبسأأه لأأىل  سعأرأ اللنيسأأة السنلسأأ ر دا مأأ ذ مأ  أكمأأ  
 ( لونه  يك ب ف اسب أل 11-6لسسسشهد بسير العديسين لاآلي ف اآلسية )

 
َق َبِني آَدَم، َنَصَب ُتُخوًما ِلشُ »8 " -(:8آية ) ََُسَم اْلَعِليُّ ِلأُلَمِم، ِحيَن َفرَّ  " ُعوٍب َحَسَب َعَدِد َبِني ِإْسرَاِئيَل.ِحيَن 

  ى  اآلية له  معني ن مسل مالن :
لأ ن  أىا فأى قصأد  اىلهأى )حين قّسم ا  اسرض أع ى بنى يسرا ي  أرض الملعد ميراث ذ لهأم   - أ

) 
أمأة للأ ن عأدد النفألس الأىين  22( لأ نلا 12ُنالحه أن عدد اسمم لالشأعلب بعأد ال لفأ ن )سأ   - ب

نفس مأن ألالد يععألب  22نفس ذ أش نفس العدد لالمعنى أنه لم  ى ب الأ  22صر نزللا سرض م
 لمعبلدية  لىا ل نف ل  اسرض بسبب الخ ية مسسعبدة ىبميسا

 
ُِْسَم الرَّبِّ ُهَو َشْعُبُه. َيْعُقوُب َحْبُل َنِصيِبِه. 9 " -(:9آية )  تِإنَّ 

م ل نلا يعيسلن اسرض  لالذ لعر  ذ بحبأ  لأه  أل  = نصيب الرب ل ل نفس معنى حب  نصيبه سنه ُسم الرب
معملم لم  ل نلا يعنلن بحبأ  النصأيب مكأ زاذ حأدلد النصأيب أل الميأراثا  لسن المحبأة مسب دلأة بأين الأرب لألالد  
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( ليلأألن معنأأى اآليأأة أن الأأرب لز  اسرا أأى عمأأى الشأأعلب لكعأأ  1:18فأأإن الأأرب أي أأ ذ  أأل نصأأيب ألالد  )مأأز
ى اسرضا لأم   ل سب ر  يسمه فعد يسخى شعبه ليلألن قسأم ذ لنصأيب ذ لأها لمأ  أحمأى أن نعأل  لل  شعب نصيبه ف

 ( ليللن ت أن  لحبيبى لحبيبى لى ت21:21ما المرنم من لى فى السم أل لمع  ال أريد شي  ذ فى اسرض )مز
 

َُْفٍر، َوِفي َخاَلٍء ُمْسَتْوِحٍش َخِرٍب.11 " -(:11آية ) َُِة َعْيِنِه. َوَجَدُه ِفي َأْرِض   تَأَحاَط ِبِه َواَلَحَظُه َوَصاَنُه َكَحَد
=  ى  ل نف  بيعسن  قب  المعملدية لعم  النعمةا للن  ُمسأسعبدين )لمأ  فأى مصأر ُمسغأربين )لمأ  فأى  أرض ُفر

سح  ليععلبا  برارش لقف ر سين أل( ُمسغربين مث  أب  ن  يبرا يم لات
 ( عكيب  ىا الحب لن  6:2= )ز  حدُة عينهك( 1:2ل ن لهم لسلر من ن ر )ز  = أحاط به

 
، َوَيْبُسُط َجَناَحْيِه َوَيْأُخُذَها َوَيْحِمُلَها َعَلى َمَناكِ 11 " -(:11آية )  تِبِه، َكَما ُيَحرُِّك النَّْسُر ُعشَُّه َوَعَلى ِفرَاِخِه َيِرفُّ

أن سخأرج منهأ  لسأدربه  عمأى  = سحأر  اسم العأ  حرلأ ف ل يفأة للأى ُسكبأر فراخهأ  عمأى كما يحرك النسير عشيه
ال يأأرانا فأأ لفرار الصأأغيرة سأألد لأأل سسأأسعر فأأى عشأأه  سأأ لنة لللأأن اسم سريأأد   أن سأأسعمم ال يأأرانا لقأأد يسأأبب أل 
يسمح ا  ببعض ال ي  سلالد  حسى يعممهم الصالة أل يسمح لهم بأبعض ال أي  فأى ملأ ن ليسرلأل  سنأه مزمأا 

 أن يهملها
حيه  عميه  لعالمأة لحبهأ  لهأ  مأن كهأةن لللأى سشأكعه  عمأى سعميأد   لسأسعمم ليأي = سري بكن  وعلى فراخه يرف

= سفرد كن حيه  لسحم  فراخه  عميه  ثم س ير به  ل ى محمللة  ويبسط جناحيه ويأخذهاس ير من كهة سخرشا 
ى اسرض عمى الكن حين لسسرله  لس ير لحد   ل ى ب س ة كن حيه  سحسه  حسأى يىا مأ  سأع  الفأرر ال يسأع  عمأ

= كما منلب ل ل مكسما عهمة الع أد بأ للسي ليشأ ر ب لمنلأب يلأى العألةا سن  مناكبهاب  عمى كن حى أمها 
 اىنس ن لثيراذ م  يحم  اسشي أل عمى منلبيها

 
.12 " -(:12آية ) ُْتَاَدُه َوَلْيَس َمَعُه ِإلٌه َأْجَنِبيٌّ  تهَكَذا الرَّبُّ َوْحَدُه ا

 دين له بلكلد  لبحي سه فميس له أن يعبد يله ذ تخرلىل  فهل مم  ا  فهل م
 

ْحرَاِء، َوَأْرَضَعُه َعَساًل ِمْن َحَجٍر، َوَزْيتًا ِمْن َصوَّ 13 " -(:13آية ) اِن َأْرَكَبُه َعَلى ُمْرَتَفَعاِت اأَلْرِض َفَأَكَل ِثَماَر الصَّ
ْخِر،   تالصَّ

فأى صأيغة الم أ ر  فهأى ُسشأير لمأ  فعمأه ا  معهأم فأى ( 11لردف اسفعأ   فأى العبريأة فأى  أى  اآليأة لفأى تيأة )
فهأل سأ ر بعن يسأه معهأم فع أا مرسفعأ ف  يركبيه عليى مرتفعيات األرضلم  يعممه ما شأعبه فأى لأ  لقأف  ن البرية

لثيأأرةا ل أأل مأأا شأأعبه دا مأأ ذ ُيع يأأه أن يرلأأب فأأل  لأأ  الصأأع ب للأأ  الُمغريأأ ف فأأى العأأ لم ل زمأألا لأأ  أعأأدا هم 
=  وأرضييعه عسيياًل ميين حجيير= فلأأ ن ا  يعأألسهم بأأ لمن يلميأأ ذ  فأكييل ثمييار الصييحراءمرسفعأأ ف( ا اسقليأأ أل )لمأأ  ال

يش رة لمم أل الىش خرج من الصخرا لالحه أن المن ل ن  عمه مث  رق   بعس ا لأي  ذ فهم سيولملن العس  فأى 
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الزيسأألن الأأىش  ليشأأير لشأأكر وزيتييًا ميين صييوان الصييخرلنعأأ نن لفأأى لنعأأ ن يصأأنا النحأأ  العسأأ  فأأى الصأأخلرا 
 يوخىلن منه الزيف ل ل ينمل فى أرض الملعد بلثرة لينمل فى اسم لن الحكريةا

 
 َوُزْبَدَة َبَقٍر َوَلَبَن َغَنٍم، َمَع َشْحِم ِخرَاٍف َوِكَباٍش َأْواَلِد َباَشاَن، َوتُُيوٍس َمَع َدَسِم ُلبِّ اْلِحْنَطِة،14 " -(:14آية )

 "َخْمرًا.َوَدَم اْلِعَنِب َشِرْبَتُه 
= فى العبرية  الحنطة دسم لبمن المن    الغنية ب للب   لاسغن ما  وباشانسد  عمى لفرة الخير فى المراعىا 

لاىنكميزيأأة المعنأأى يفيأأد شأأحم لمأأى الحن أأة سن اللمأأى مح  أأة بوحسأأن شأأحم الحيأألانا لالمعنأأى أن الأأدقي  الأأىش 
 ا ا ليشير لمشبا يوخىلنه من حن سهم ف خر كداذ لكلدة أرا يهم لبرلة 

 (11ن11= يشير لمسعميما ل ن   سفسير رمزش لآلي ف ) اللبن= يش رة لعصير العنب للمفرحا  ودم العنب
 = من عري المسيح يحسعر أمك د الع لم أركبه على مرتفعات األرض

  ر= الصحراأل  ى حي سن  السى ل نف بلراذ لما الم ر )الرلح العدس ( يللن لن  ثم  ثمار الصحراء
 = الرلح العدس فين  زيتًا من صوان

 = كسد المسيح المشبا    دسم لب الحنطة+  كباش
 (8:21= دم المسيح    )ا  دم العنب

 
َفَسِمَن َيُشوُروَن َوَرَفَس. َسِمْنَت َوَغُلْظَت َواْكَتَسْيَت َشْحًما! َفَرَفَض اإِللَه الَِّذي َعِمَلُه، َوَغِبَي »15 " -(:15آية )

 "َرِة َخاَلِصِه. َعْن َصخْ 

لكمأح بعيأداذ عنأها لا  يسأسعم   نأ   رفيسلم يعددر الشعب أعمأ   ا  لحسأن سه لبأدالذ مأن أن يشألر  سمأرد عميأه= 
=  ل يسم حبى ىسرا ي  لسُسركم فى السبعينية بمعنى المحبلب لعمهم يخكملن لسحمأ  لممأة رفأس  يشورونيسم 

 ا  من غ به عميهم سيحرمهم من نعمه فلونهم رفسل   بعيداذ عنهم  أنهم يثلرلن عمى لالم سلبيد ا  لهم لأن
زدادلا غرلراذ لبك حة =  سمنت وغلظت وغبى عن صخرة = سفيد معنى أنهم سمنلا من الخيراف لأن قمبهم غمه لات

 لل ن  ىا منسهي الغب أل منهم ا = كه  ب  عمى عن ا  الىش خمصهن خالصه
 

 تاأَلَجاِنِب، َوَأَغاُظوُه ِباأَلْرَجاِس.َأَغاُروُه بِ 16 " -(:16آية )
 ك نب سنه  غريبة عنهم أ= اآللهة الل ىبة ل ى  األجانب واألرجاس

 
َُِريٍب َلْم َيْرَهْبَها آَباُؤكُ 17 " -(:17آية ) َُْد َجاَءْت ِمْن   تْم.َذَبُحوا أَلْوثَاٍن َلْيَسِت اهلَل. آلِلَهٍة َلْم َيْعِرُفوَها، َأْحَداٍث 

 = فى سركم ف أخرش شي  ينا  ألوثانذبحوا 
 شىأل مسسحدث غريب عنهم  ى  اآللهة =  أحداث

 = أب الم العديسين لم يخ فلا أل يلقرلا  ى  اآللهة لم يرهبها أباؤكم
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ْخُر الَِّذي َوَلَدَك َتَرْكَتُه، َوَنِسيَت اهلَل الَِّذي َأْبَدَأَك.18 "-(:19-18) األيات َوَرَذَل ِمَن اْلَغْيِظ َفرََأى الرَّبُّ »19 الصَّ

 "َبِنيِه َوَبَناِتِه. 

 = حين أغ هلا ا  رىلهم من الغيظ
 

َة ِفيِهْم. َوَُاَل: َأْحُجُب َوْجِهي َعْنُهْم، َوَأْنُظُر َماَذا َتُكوُن آِخَرُتُهْم. ِإنَُّهْم ِجيٌل ُمَتَقلٌِّب، َأْواَلٌد اَل َأَمانَ 21 " -(:21آية )
 ت

 ك تكون آخرتهم أنظر ماذا  ي  م لللن من محبسه ينسهر ل  من يسلب = ا  يحكب لكهه بسبب خ
 
ٍة ُهْم َأَغاُروِني ِبَما َلْيَس ِإلًها، َأَغاُظوِني ِبَأَباِطيِلِهْم. َفَأَنا ُأِغيُرُهْم ِبَما َلْيَس َشْعًبا، ِبُأمٍَّة َغِبيَّ 21 " -(:21آية ) 

 تُأِغيُظُهْم.
لب اللثنيأةا ل أى  اآليأة سن بأ  حرفيأ ذ عمأى بعأض اسمأم الأىين أىلألا يسأرا ي  = أش ب لشأع أغيرهم بما لييس شيعباً 

( فهأم عبأدلا تلهأة 11:21 يفهم ل نلا شعلب بسي ة ال ُسىلر لللنهم نملا لأع   م ا  قلة حسأى يأىللا يسأرا ي  )
( عملمأ ذ لممأأة 11:12 أى  الشأعلب لا  يأادبهم بهأأى  الشأعلب لللأن بأللس فهأأم اآليأة عمأى أنهأ  قبأأل  لذمأم )رل

 أغير م سحم  معنى الحب اىلهى ف   يعم  المسسحي  ليعيد ألالد  يليها
 

َُِد اْشَتَعَلْت َناٌر ِبَغَضِبي َفَتتَِّقُد ِإَلى اْلَهاِوَيِة السُّْفَلى، َوتَْأُكُل اأَلْرَض َوَغلََّتَها، َوُتْحرِ 22 "-(:23-22) األيات ُق ِإنَُّه 
 تَأْجَمُع َعَلْيِهْم ُشُرورًا، َوُأْنِفُد ِسَهاِمي ِفيِهْم،23ُأُسَس اْلِجَباِل. 

= أش ألرشأميم  وتحيرق أسيس الجبيال= الكحأيما  الهاويية الُسيفلىاىلهى سسكع  عىابهم لونهم فى  نار الغضب
( سنهم لثعلا فى أن أسلار م لكب لهم سسحميهم من غ ب ا  فسيهسز لأ  2:121السى أس سه  عمى الكب   )مز

( ل نأأأ  نأأأرش أحلأأأ م ا  21مأأأ 2+  1:1+ يأأأا 2:1 ي+  1:62ن2عسمأأأدلن عميأأأه حسأأأى الكبأأأ   لراكأأأا )مأأأزمأأأ  ي
 سنفى فيهما سهاملس ديب سه لونه  

 
ِإْذ ُهْم َخاُووَن ِمْن ُجوٍع، َوَمْنُهوُكوَن ِمْن ُحمَّى َوَداٍء َسامٍّ، ُأْرِسُل ِفيِهْم َأْنَياَب اْلُوُحوِش 24 "-(:26-24) األيات
ِمْن َخاِرٍج السَّْيُف ُيْثِكُل، َوِمْن َداِخِل اْلُخُدوِر الرُّْعَبُة. اْلَفَتى َمَع اْلَفتَاِة َوالرَِّضيُع َمَع 25َمِة َزَواِحِف اأَلْرِض. َمَع حُ 

َواَيا، َوُأَبطُِّل ِمَن النَّاِس ِذْكَرُهْم. 26 اأَلْشَيِب.  تُُْلُت: ُأَبدُِّدُهْم ِإَلى الزَّ
 سفصي  بعض ال رب ف :

 لحل  لزلاحي س مة -اسمراض          ج -الكل                    ب -أ    
 الخليا    -السيي )سيلي اسعداأل (         أ -د  
 = أش سمه  أل يبرة الحشرة السى  سمدغ به  ل لععرب لالدبلرا                           حمة الزواحف -ل  
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 = خراب مدمر لذكس د دواء سام -ز  
 = كما خدر ل ل السس ر الىش يهم  العرلس لالمعصلد بيلسهما لخدورا 
 

، ِمْن َأْن ُيْنِكَر َأْضَداُدُهْم، ِمْن َأْن َيُقوُلوا: َيُدَنا اْرَتَفَعْت َوَليْ 27 " -(:27آية ) َس َلْو َلْم َأَخْف ِمْن ِإَغاَظِة اْلَعُدوِّ
 "الرَّبُّ َفَعَل ُكلَّ هِذِه.

 -احم ا  من نحل م فهل لن يفنيهم يفن أل س م ذ بسبب:يبسداأل من  ن  سبدأ مر 
 العمة المامنة أل العمة الس  بة -من أك  مكد يسمه                    ب -أ   

= سعبيأأر يعنأأى أن ا  يلأأر  يدعأأ ألاف أعأأداأل شأأعبه أنهأأم  أأم الأأىين قأأررلا لنفأأىلا الهأأال   أأد شأأعبها  لييو لييم اخييف
-11:18 يعبه بأأ  يحس سأأهم أن تلهأأسهم اللثنيأأة أقأألش مأأن يلأأه يسأأرا ي  )= شأأم سة اسعأأداأل فأأى شأأ إغاظيية العييدو

(ا ف لشعب يسسح  الفن أل الس م يال أن ا  بحلمسه ال يفع  لال يبيد م يلى السم م لرحمسأه لمحبسأه للغيرسأه عمأى 21
 = اس داد  م اسعداأل لسينلرلن قلة ا   من أن ينكر أضدادهميسمه العدلسا 

 
َلْو َعَقُلوا َلَفِطُنوا ِبهِذِه َوتََأمَُّلوا آِخَرَتُهْم. 29ِإنَُّهْم ُأمٌَّة َعِديَمُة الرَّْأِي َواَل َبِصيَرَة ِفيِهْم. »28 "-(:31-28) األيات

 "َكْيَف َيْطُرُد َواِحٌد أَْلًفا، َوَيْهِزُم اْثَناِن َرْبَوًة، َلْواَل َأنَّ َصْخَرُهْم َباَعُهْم َوالرَّبَّ َسلََّمُهْم؟  31

ل  ينس ن ُيغ ب ا   ل ك    عديم البصيرةن يكحد محبة ا  ال يفلر فأى العلاقأب ا بأ  لأل لأ ن  نأ   حلمأة 
 الخ ية أفعدسهم بصيرسهم = بال بصيرةسدرللا أن سبب ال رب ف  ل غ ب ا  فيسلبلاا 

 
 تَنا اْلُقَضاَة.أَلنَُّه َلْيَس َكَصْخِرَنا َصْخُرُهْم، َوَلْو َكاَن َأْعَداؤُ 31 " -(:31آية )

= الع  ة  ن   م الحل م المسسم ين عمى شعلب الع لم الىين  لو كان أعداؤنا القضاة يلهن  أقلش من تلهسهم حسى
 أسممن  الرب سيديهم بسبب شرلرن  فل نلا لع  ة ينفىلن فين  أحل م ا ا

 
ُِيُد أَلنَّ ِمْن َجْفَنِة َسُدوَم َجْفَنَتُهْم، َومِ 32 "-(:33-32) األيات ْن ُكُروِم َعُموَرَة. ِعَنُبُهْم ِعَنُب َسمٍّ، َوَلُهْم َعَنا
 "َخْمُرُهْم ُحَمُة الثََّعاِبيِن َوَسمُّ اأَلْصاَلِل اْلَقاِتُل.33َمرَاَرٍة. 

 أأى اللرمأأةا فلأأون عصأأير عنأأبهم أش  والجفنيية(ا 11:8يأأسلمم الأأرب  نأأ  عأأن أعمأأ   يسأأرا ي  لثمأأ ر م الُمأأّرة )لأأل
ثمأ ر سأدلما ل أى سأ مة ف لخ يأة ق سمأة لأعمأ   اىنسأ ن الشأرير سمأرر حيأ ة صأ حبه  بأ  سهملأه ثم ر م  ى نفس 
  عنب سمل لسم الزع ي = 

 
ِلَي النَّْقَمُة َواْلَجزَاُء. ِفي َوٍُْت 35أََلْيَس ذِلَك َمْكُنوزًا ِعْنِدي، َمْخُتوًما َعَلْيِه ِفي َخزَاِئِني؟ »34 "-(:35-34) األيات

ُْدَ  َُِريٌب َواْلُمَهيَّآُت َلُهْم ُمْسرَِعٌة. َتِزلُّ َأ  تاُمُهْم. ِإنَّ َيْوَم َهاَلِكِهْم 
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قأأد يهأأن اىنسأأ ن فأأى كهمأأه أن ا  يكهأأ  أعم لأأه للأأن العمأأب غيأأر الس  أأب يأأىخر لنفسأأه غ أأب ذ فأأى يأألم الغ أأب 
مى خ  ي  م ُيع قبهم ن سه فإن أصرلا عأف   ال يسسر  فى العع ب ب  ي ي   مكنوزاً عندىل ىا معنى ا ( 1:2)رل

بمأأ  خزنأأه عنأأد  مأأن غ أأبا ل أأى  اآليأأ ف ملكهأأة لشأأعب ا  لسعأأداأل شأأعب ا  الأأىش يأأىلر ا  شأأرلر ما لللأأن 
= مهمأ  أب أأو الأرب فأأى  فييى وُييت تيزل أُييدامهمبحلمأة ا  فهأل يأأىلر شأرلر لأ  مأأنهم فأى حينأأه ليك زيأه عميهأ ا 

 اإن يوم هالكهم ُريبمهم لشرلر م = العع ب فسيوسى يلم يع قبهم ا  عمى زالسهم لأث 
 =  ى م   يو  لهم من قص ص لعع ب لسينفى  سريع ذا المهيآت

 
َُْد َمَضْت، َوَلْم َيْبَق َمْحُجوٌز 36 " -(:36آية ) َواَل أَلنَّ الرَّبَّ َيِديُن َشْعَبُه، َوَعَلى َعِبيِدِه ُيْشِفُق. ِحيَن َيَرى َأنَّ اْلَيَد 

 تُمْطَلٌق،
= ين سأأ بلا لعأأ دلا يصأأرخلن يليأأه   مييا ُيشييفق علييى عبيييده= أش يأأادبهم لللأأن سأأريع ذ  يييدين شييعبهب ا  لأأ س

أش غأرلر م لقألسهم السأى ينخأدعلا بهأ  لسكبأرلا عمأى ا  قأد ى بأف ل أم  إن الييد ُيد مضيتليشعرلن ب عفهم = 
 حين ى يعي الرب فى صفهم  د أعدا هما ن اآلن فى  عفهم يصرخلن يلى الرب

 أل الأىش بعأى خأ رج اسسألار  والمطليق= أش سل ن المدن المسألرة الأىين يهنألن أن أسألار م سحمأيهما  المحجوز
فأأى العأأرشا لاآلن اللأأ  قأأد سسأأ لش فأأال اسسأألار ق مأأف بحم يأأة السأأل ن داخمهأأ  لال العأأرش عأأ د فيهأأ   ع مأأ ذ لسأأل نه  

 ف سرض خربف لالل  يصرر
 

ْخَرُة الَِّتي اْلَتَجُأوا ِإَلْيَها، َيُقوُل: َأْيَن آِلَهتُ 37 "-(:38-37) األيات الَِّتي َكاَنْت تَْأُكُل َشْحَم َذَباِئِحِهْم 38ُهُم، الصَّ
 تَوَتْشَرُب َخْمَر َسَكاِئِبِهْم؟ ِلَتُقْم َوُتَساِعْدُكْم َوَتُكْن َعَلْيُكْم ِحَماَيًة! 

اسلثأ ن ليعأل   أىا لذمأم سأخرية مأن = الىش يعل   ل ا  ليعل   أىا لشأعبه الأىش سرلأه لعبأد  يقول أين آلهتهم
شيحم ذبيائحم وسيكائب ألث نهما فوين  ى اسلث ن السى له  قدرة عمى الحم يةا  ى  اسلثأ ن السأى   لمأ  قأدملا لهأ  

 خمرهم
نِّ 39 " -(:39آية ) ي َأْشِفي، َوَلْيَس ِمْن ُاْنُظُروا اآلَن! َأَنا َأَنا ُهَو َوَلْيَس ِإلٌه َمِعي. َأَنا ُأِميُت َوُأْحِيي. َسَحْقُت، َواِس

 تَيِدي ُمَخلٌِّص.
ن مأأ سهم أالعأأ در عمأى لأأ  شأأىأل بعدرسأأه  أأربهم لسأأحعهم ل   =  أأى  لممأ ف المسأأيح لأنأأ   أأل سعنأأى يهأأل  أنييا أنييا هييو

 لاآلن  ل نفسه يشفيهم ليعيمهم
 

ُُوُل: َحيٌّ َأَنا ِإَلى األَ 41 " -(:41آية )  تَبِد.ِإنِّي َأْرَفُع ِإَلى السََّماِء َيِدي َوَأ
=  ى  صيغة قسما لسن اىنس ن يعسأم بمأن  أل أعهأم منأه لحيأث أنأه ال يلكأد أعهأم مأن ا  فأ    أرفع... يدى

 (18:8ن12حين يعسم ُيعسم بىاسه )عب
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.  ِإَذا َسَنْنُت َسْيِفي اْلَباِرَق، َوَأْمَسَكْت ِباْلَقَضاِء َيِدي، َأُردُّ َنْقَمًة َعَلى َأْضَداِدي،41 " -(:41آية )  َوُأَجاِزي ُمْبِغِضيَّ

أنهأ  بعأدرسه    ى  الشأعلب لهنف ا اللالم  ن   د أعداأل الشعب الىين  ربلا شعب ا  لأ  نل  لكدفلا عمى ا 
= أش مسأى ينسصأبف لمع  أ ة  وأمسكت بالقضاء ييدى أد م  سيفه البارق ه   ل ا   يسنفسحعف شعب ا ا 

دانسه     ى  الشعلب لات
 

.42 " -(:42آية ) ُُوَّاِد اْلَعُدوِّ  تُأْسِكُر ِسَهاِمي ِبَدٍم، َوَيْأُكُل َسْيِفي َلْحًما. ِبَدِم اْلَقْتَلى َوالسََّباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس 
 سه مى سس رب اللثيرين من  ى  الشعلب لسسصبح لونه  سلرش من دم  هم 

 
َيْنَتِقُم ِبَدِم َعِبيِدِه، َوَيُردُّ َنْقَمًة َعَلى َأْضَداِدِه، َوَيْصَفُح َعْن َتَهلَُّلوا َأيَُّها اأُلَمُم، َشْعُبُه، أَلنَُّه »43 " -(:43آية )

 "«.َأْرِضِه َعْن َشْعِبهِ 

=  ى نبلألة عملميأة بأ لخالص ل أى ُمفرحأة فمعأد صأ ر اسمأم شأعبه ل لأىا فهمهأ  بأللس  تهللوا أيها األمم شعبه
يه  اسمم ما شعبها لالمعنى لاحدن الخأالص صأ ر لميهألد ( يال أن السبعينية سركمسه  سهمملا أ12:11الرسل  )رل

للذمما لالخالص معن   أن المسيح قدم لهم أش لمكميا يهلداذ لأمم حرية من عبلدية يبميس لف  قيلد ما للرمأز 
 لىل  خمص شعبه من عبلدية اسمم

 
ِشيِد ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب، ُهَو َوَيُشوُع ْبُن َفَأَتى ُموَسى َوَنَطَق ِبَجِميِع َكِلَماِت هَذا النَّ 44 "-(:46-44) األيات
َِ ُموَسى ِمْن ُمَخاَطَبِة َجِميِع ِإْسرَاِئيَل ِبُكلِّ هِذِه اْلَكِلَماِت، 45ُنوَن.  ُُُلوَبُكْم ِإَلى َجِميِع »َُاَل َلُهْم: 46َوَلمَّا َفَر ُهوا  َوجِّ

اْلَيْوَم، ِلَكْي ُتوُصوا ِبَها َأْواَلَدُكْم، ِلَيْحِرُصوا َأْن َيْعَمُلوا ِبَجِميِع َكِلَماِت هِذِه اْلَكِلَماِت الَِّتي َأَنا َأْشَهُد َعَلْيُكْم ِبَها 
 التَّْورَاِة. 

 = ربم  أسى من الخيمة حيث سسمم لمم ف النشيد فأتى
 

هَذا اأَلْمِر ُتِطيُلوَن اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَِّتي أَلنََّها َلْيَسْت َأْمرًا َباِطاًل َعَلْيُكْم، َبْل ِهَي َحَياُتُكْم. َوبِ 47 " -(:47آية )
 "«.َأْنُتْم َعاِبُروَن اأُلْرُدنَّ ِإَلْيَها ِلَتْمَتِلُكوَها

= ال سهنألن أن الشأريعة  أى أمأر س فأه ثأ نلش ال أ ميأة لأه بأ   أى  ألنها ليست أمرًا باطاًل عليكم بل هى حياتكم
ن للأأم حيأأ ة م ديأأة لمهأأ  برلأأة لسلأألن للأأم حيأأ ة رلحيأأة أش شأأرلة مأأا ا  حيأأ سلم أش يىا حفهأأسم شأأريعة ا  سلأأل 

لسحيألن فأى فأرح لسأالم نفسأأى لسلألن للأم حيأ ة أدبيأأة حيأث سعيشألن فأى لرامأة مرفأألعى الأرأس لسلألن للأم حيأأ ة 
 أبدية بعد الملف 
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َُاِئالً 48 "-(:51-48) األيات ِاْصَعْد ِإَلى َجَبِل َعَباِريَم هَذا، َجَبِل َنُبو »49: َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َنْفِس ذِلَك اْلَيْوِم 
َُُباَلَة َأِريَحا، َواْنُظْر َأْرَض َكْنَعاَن الَِّتي َأَنا ُأْعِطيَها ِلَبِني ِإْسرَاِئيلَ  َوُمْت ِفي 51 ُمْلًكا، الَِّذي ِفي َأْرِض ُموآَب الَِّذي 

َُْوِمِه. اْلَجَبِل الَِّذي َتْصَعُد ِإَلْيِه، َواْنَضمَّ إِ  َُْوِمَك، َكَما َماَت َهاُروُن َأُخوَك ِفي َجَبِل ُهوٍر َوُضمَّ ِإَلى   "َلى 

أمر الرب لملسى ليصعد الكب  حسى يرش أرض الملعد لي م ن عمى مصير شعبه لللى يملف  ن   عمى 
 رب الصخرة الكب ا ل ىا أقصى م  يسس يعه الن ملس أن يع ين اسمك د للن ال  يدخمه ا لىل  سن ملسى 

 السى ق   ا  ال س ربه  لأفسد الرمزا
 

يَِّة ِصيٍن، ِإْذ َلْم ُتَقدِّ 51 " -(:51آية ) َُاَدَش ِفي َبرِّ َساِني أَلنَُّكَما ُخْنُتَماِني ِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل ِعْنَد َماِء َمِريَبِة 
 تِفي َوَسِط َبِني ِإْسرَاِئيَل. 

سشير لممسيح الىش ُصمب لُ رب كنبه أم  الصخرة الث نية فسرمز  نالم أل الصخرة السى  ربه  ملسى فخرج
ا لىل  ق   بللس (11:  11)لل لممسيح فى المكد ل ىا ال ي رب ب  نصمى لُه فيرس  لن  الرلح العدس )الم أل(

 (ا1:12لل1الرسل  صخرة رلحية لاحدة س بعسهم ل نف المسيح )
 

َُُباَلِتَها، َولِكنََّك اَل َتْدُخُل ِإَلى ُهَناَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأَنا ُأْعِطيَها ِلَبِني َفِإنََّك َتْنُظُر األَ 52 " -(:52آية ) ْرَض ِمْن 
"«.ِإْسرَاِئيلَ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والثالثون

 
َُْبَل َمْوِتِه،1" -(:1آية )  "َوهِذِه ِهَي اْلَبَرَكُة الَِّتي َباَرَك ِبَها ُموَسى، َرُجُل اهلِل، َبِني ِإْسرَاِئيَل 

ملسى  ن  يب ر  شعبه قب  أن يسرلهم ليملف لم  ب ر  يسح  يععلب لب ر  يععلب ألالد ا لنكد  نأ  ملسأى ال 
لأأة لذسأأب   فملسأأى   لمأأ  ن أأ  ب لبرلأأ ف لمأأن ُي يأأا لب لمعنأأ ف لمأأن يعصأأى ألامأأر النأأ ملسا ين أأ  سأألش ب لبر 

لللنه  ن  ُيصمى سك  أن سح  البرلة عمى ل  شعبهن  ل يسمنى ليركل أن سح  البرلأةن بأ لرغم مأن أنهأم   لمأ  
يأأا لُيصأأمى مأأن أكأأ  بأأ  بسأأبب سأأىمر م حرمأأل  مأأن دخأأل  أرض الميعأأ دا للنأأه اآلن ُيسأأ مح الكم ن أسأأ أللا يليأأه

 الكمياا فهى  البرلة  ى صملاف لدع أل ب لبرلة لشعبها  ى حب مسدف  لشعبه لولالد له
 

 بين يعقوب وموسى
لللأأن  نيععأألب حينمأأ  بأأ ر  ألالد  لكأأدن  فأأى برلسأأه أحلأأ م  أأد مأأن يرسلأأب شأأراذ مأأنهم مثأأ  رألبأأين لشأأمعلن لاللش

نهمأ لل لالحعيعأة أنأه ال سعأ رض فملسأى  نأ  يعمأن يرادة ا  ملسى لم ين   سلش ب لبرلةا للثيرين رألا سعأ رض بي
أن ُيب ر  الكميا لا  ُيريد أن الكميا يخمصألنااا  أى   أى يرادة ا  مأن نحأل ألالد ا لملسأى  نأ  يمثأ  المسأيح 

لب ( ف لمسأأيح ُيبأأ ر  اآلن فأأال مكأأ   لمدينلنأأة اآلنا أمأأ  يععأأ1:21الأأىش بأأ ر  اللنيسأأة لسالميأأى  قبأأ  صأأعلد  )لأأل
(ا فلأم 12:21فهل يسرد الحع    لم   ىن م   ى حعيعة ل  ينس ن ل ى  سشبه لم مرة أردفاااا للم سريدلا )مأف

 مرة أردف  ى   ى برلة ملسىاااا للم سريدلا  ىا  ل اللاقا الىش ن   به يععلبا
 

 موسى كنبى
ع ديأأة لال برلسأأه برلأأة لللأأن ملسأأى اآلن ل أأل فأأى تخأأر سأأ ع ف عمأأر  ل أأل أعهأأم نبأأى لأأن سلأألن صأأالسه صأأالة  

نسشأ ر   لعمأ  الأرلح  ع دية ب   ل برلح النبلة ق   لمم سه السى شأرحف عمأ  المسأيح الُمبأ ر  لصأمبه للنيسأسه لات
 العدس لقبل  الكميا لاللرازة لل  اسمم 

 ال بركة لشمعون
ثأأة شأأليما لأأم يأأىلر ملسأأى شأأمعلن بأأين اسسأأب   فيععأألب سأأب  لعبأأر عأأن يسأأسي  ه مأأن شأأمعلن لاللش بسأأبب ح د

(ا أمأ  شأمعلن فأإزدادف 11:21+ عأد  21 – 28:12لللن اللش س ب لههرف غيرسأه عمأى ا  عأدة مأراف )خأر
(ا للأأنالحه أن شأأمعلن لاللش ثأأ را للرامأأة أخسهمأأ  لحأأين أ أأين ا  ب لخ يأأة ثأأ ر لأأه 1-8:21خ يسأأه لفكأألر  )عأأد

ُلكأأد فأأى بعأأض النسأأد السأأبعينية ت ليحيأأ   اللش لحأأدُ  للأأم يسحأأر  شأأمعلن سنأأه لأأ ن غ رقأأ ذ فأأى خ  يأأ  ا عمأأى أنأأه
(ا لللأأن  أأى  اى أأ فة غيأأر لاردة فأأى العبرانيأأة لأأىل  فمأأن المأأركح 8:11رألبأأين لال يمأأف لليلثأأر عأأدد شأأمعلنت )

أنه  أ يفف فى  ى  النسدا ل ن   من ق   ين برلة شمعلن ل نف  منية فى برلة يهألىا فشأمعلن عأ   لسأ  
 ة أخيه يهلىا فل نف برلسهم  مشسرل
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 =  ى  سههر أن اىصح ح لسب بعد ملف ملسى موسى رجل اهلل
 

َجاَء الرَّبُّ ِمْن ِسيَناَء، َوَأْشَرَق َلُهْم ِمْن َسِعيَر، َوَتأْلأَل ِمْن َجَبِل َفارَاَن، َوَأَتى ِمْن ِرْبَواِت »َفَقاَل: 2 " -(:2آية )
 تاْلُقْدِس، َوَعْن َيِميِنِه َناُر َشِريَعٍة َلُهْم.

= يعصأأد بمكي أأه سكمأأى مكأأد  لههأألر  اىلهأأى فأأى سأأين أل عنأأد يع أأ أل الشأأريعة الُمعدسأأة  لييرب ميين سيييناءجيياء ا
= ين مكأد الأرب الأىش سكمأى عمأى كبأ  سأين أل بنأ ر لرعألد  وأشرق لهم من سعير وتألأل من جبل فيارانلشعبها 

بهيأة عمأى الكبأ   العريبأة لبرل  لأ لاأل المعة ب  رةن لم يعسصر ههلر  عمى كب  سين ألن ب  ينعلسف أ ألاا  ال
لالبعيأأدةا كبأأ  سأأعير عمأأى الك نأأب الشأأرقى لمعربأأة شأأم   شأأر  سأأين أل لمأأن رالس كبأأ   سأأعير كبأأ   أألرا لقأأد 

(ا لكبأأ  فأأ ران  أأىا يعأأا فأأى كنأألب فمسأأ ين للأأ ن 1:12يحسأأ  اسدلميأألن )بنأأل عيسأأل( أرض سأأعير الكبميأأة )سأأ 
لأ ن عالمأة عمأى  ن يع  أل شريعسه عمى الكبأ   اسخأرش مكد الرب عمى سين أل فى اينا لسذلييسلنه  اىسم عيم

أن شأأريعة الأأرب فيهأأ  ال أأي أل لالهدايأأة لأأيس لميهأألد لحأأد م بأأ  لكميأأا الشأأعلب السأأى سأأسعب  لممأأة الأأرب يلمأأ ذ مأأ  
 لالحه السسمس                 سين أل ااا حيث يسرا ي  )أش نس  يععلب (

 سعير اااا حيث أدلم )أخل يععلب( ثم                                         
 ثم ف ران ااا حيث يسمعي  )عم يععلب(                                         

لمن العصص الُمسمية فى السف سير اليهلدية لهى  اآلية أن ا  ى ب بشريعسه يلى كب  سعير ألالذ فرف أل   سنهأم 
 ن يلأأى كبأأ  فأأ ران فرف أأل   سنهأأم لكأأدلا فيهأأ  لصأأية ال سسأأر فأأى ب ا  بشأأريعسه  ن لكأأدلا فيهأأ  لصأأية ال سعسأأ 

فى ب به  يلى اليهلد فى كب  سين أل فعبمل  ا لللن المعنى  ل ينسش ر لممة ا  سدريكي ذ لم  ق   المسيح لسالميى  
 أى نأ ر لنألر  أن يبدألا بولرشميم ألالذ ثم اليهلدية ثم الس مرة ثم يلى ل  اسرضا لالحأه أن لممأة ا  لشأريعة ا 

يسذس ليمسد نلر  لالمنهر الرا ا  ن  أن النلر يبأدأ بههألر  عمأى قمأة أحأد الكبأ   ثأم يسأع  عمأى قمأة أخأرش فعمأة 
= لفأأى السركمأأ ف اسخأأرش لأسأأى مأأن بأأين  وأتييى ميين ربييوات القييدسث لثأة لالعمأأم  أأى اللنأأ  س السأأى سعبأأ  المسأأيحا 

( لالمال لأأة 2:2ن1+ عأأب 11:2ية سسأأركم العأأدس المال لأأة )أ ربأألاف العديسأأين أل مأأا ربأألاف العديسأأين لالسأأبعين
( لالمال لأأأة ألأأألي ألأأألي لربأأألاف ربأأألافا لقأأأد سشأأأسم   أأأى  11:21+ مأأأف  11:6دعأأألا قديسأأأين أل قدلسأأأين )دا

الربلاف عمى العديسين حيث ل ن لع زر فى ح ن يبرا يما ف لمسيح أسى من السم أل حيث المال لة لنشر شريعسه 
ليسم  شعبه بحسب  ى  الشريعة ليصير لهم حي ة سم لية ل لمال لأةا لبهأىا أسأى المسأيح ليصأير  للرازسه لمع لمن

 لم  فى السم أل لىل  عمى اسرضتت 
= لفأأى سركمأأ ف أخأأرش لمأأن يمينأأه خركأأف نأأ ر الشأأريعة لهأأما أش أن ا  أع أأ  م  وعيين يمينييه نييار شييريعة لهييم

لمعأألة لالشأأخص الُمسميأأز يلأألن مل أأعه عمأأى اليمأأينا لالأأرب شأأريعسه الُم أأي ة الُمشأأرقةا لقللأأه عأأن يمينأأه ُيشأأير 
أع ى شعبه شريعسه بيمينه سنه يحبهم لقد كعمهم عمى يمينها للم  ُيع ى اىنس ن ع  ي   بيمينه  لىا يعدم ا  
أعهأأم ع يأأة لشأأعبه أش شأأريعسهن يعأأدمه  بيمينأأها ل أأى نأأ ر ل أأى  ُسشأأير لعأألة الشأأريعة لف عميسهأأ  فأأى سغييأأر العمأألب 

ىابة العملب المسحكرة لمن يعبمه  ل ى له  قلسه  فى أن سحر  من ال يعبمه ال   فى الس هير لالسنعية لات
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َُْواِلَك.3 " -(:3آية ) ََُدِمَك َيَتَقبَُّلوَن ِمْن َأ ُِدِّيِسيِه ِفي َيِدَك، َوُهْم َجاِلُسوَن ِعْنَد   تَفَأَحبَّ الشَّْعَب. َجِميُع 

 لدلي   ىا أعم له العكيبة لشريعسه الُمنيرة ن لرع يسه اىلهيةا= ا  أحب الشعب  فأحب الشعب
 ( 22:12ن26= ين شعب ا   م قديسل  ل م فى يد  محرلسلن بعلسه )يل جميع ُديسيه فى يدك

= الشأأعب يشأأسهى الكمأألس عنأأد قدميأأه يأأسعمم ل أأل يحممهأأم فأأى يديأأه يىاذ  أأم فأأى يديأأه  هييم جالسييون عنييد ُييدميك
ا  سشأأير لممسأأيح( لعنأأد قدميأأه فهأأل يعممهأأما ل أأىا المنهأأر رأينأأ   لالمسأأيح كأأ لس عمأأى محفأألهين )لالحأأه أن يأأد 
( لفأأى سأأفر الرايأأ  ل أأل يحمأأ  المال لأأة فأأى يأأد  )المال لأأة  أأم أسأأ قفة اللنأأ  س 2ن 8ن 1الكبأأ  يعأأه لُيعمأأم )مأأف 

 (11ن22( لالشعب فى العهد العديم ل ن سحف الكب  حينم  أع   م ا  الشريعة )خر18:1ن22را
 

 تِبَناُموٍس َأْوَصاَنا ُموَسى ِميرَاثًا ِلَجَماَعِة َيْعُقوَب. 4 " -(:4آية )
( لاآلب ال 22:111= فهل غ  س لثمين ليسلارثه الخمي عن السمي ل ل خير من أللي ى ب لف ة )مز  ميراثاً 

 يلرث يبنه يال أغمى م  عند 
 

 تَتَمَع ُرَؤَساُء الشَّْعِب َأْسَباُط ِإْسرَاِئيَل َمًعا.َوَكاَن ِفي َيُشوُروَن َمِلًكا ِحيَن اجْ 5 " -(:5آية )
  ت بن ملس ألص ن  ملسىت1 ل ملسىا فهل يعل  فى تية ت كان ملكاً  =  بمعب المم   ن  فى قلله  غ لب ذ المعصلد

 ةاا ف   أع    أن يللن ممل ذ لر يس ذ لمشرع ذ لشعبه ل ل الىش أع   م الشريعوكان فى يشورون ملكاً ا  
 

َُِليِلينَ 6 " -(:6آية )   "«.ِلَيْحَي رَُأوَبْيُن َواَل َيُمْت، َواَل َيُكْن ِرَجاُلُه 
رألبين أخ    د أبيه لبسبب خ يسه ُحرم من البللريةا لههر من سب ه داث ن لأبيرام لكم عسهم  لأ ملهم الرب 

صمى سكمه للى يحي  لال يملف لقد أخى رألبين نصيبه شر  اسردن فإنعز  عن ب قى اسسب   لملسى  ن  يُ 
لينعرض ب  يزيد عدد  فملسى  ن  رأش الم  ى لأن لثيرين  مللا من السب  لرأش المسسعب  أن رألبين  ل الىش 

 سيسعرض لمهكم ف قب  يخلسه لىل  ُيصمى   أن يحميه
ا  أأل ملقأأي تدم رألبأأين سأأع  للأأ ن يكأأب أن يمأألف للأأن  نأأ  ركأأ أل أن ال يمأألف ل أأى -:التفسييير الرمييزى النبييوى

( بأأأدم  عيشأأأى للعأأأد فعأأأد تدم البللريأأأة )لمأأأ  فعأأأد   8:18لنسأأأمها فأأأ   أع أأأى لإلنسأأأ ن ركأأأ أل أن ال يمأأألف )حأأأز
 رألبين( حسى يللن المسيح  ل البلر لم  ل ن يلسي رمز المسيح 

 
َُاَل: 7 " -(:7آية ) َُْوِمِه. ِبَيَدْيِه ُيَقاِتُل ِلَنْفِسِه، َفُكْن  اْسَمْع َيا َربُّ َصْوَت َيُهوَذا، َوْأِت ِبهِ »َوهِذِه َعْن َيُهوَذا  ِإَلى 

 "«.َعْوًنا َعَلى َأْضَداِدهِ 

نكد  ن  ملسى قدم يهلىا عمى اللش لغ لب ذ فهىا سلا ا منه سنه من سب  اللش لربم  برلح النبلة سن من سأب  
= فسأأب   يييا رب صييوت يهييوذا إسييمعيهأألىا سأأيخرج الممأأل  لسأأيخرج المسأأيح الممأأ  الأأىش ُمملأأه  سيسأأسمر لذبأأدا 
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يهلىا سب  خرج منه رك   صالة لدالد لسميم ن لتس  ليهلش ف   لحزقي  ب  حسى منسى محفلهأة لأه صأالة فأى 
 = أش يع ه النك ح فى خرلكه لدخلله فى السمم لالحربا وات به إلى ُومهاللنيسةا لملسى رأش ل   ىاا 

 هم بعلة الربا=   لم  ينسصر ممل  يهلىا فى حرلب بيديه يقاتل 
  ي= أش يسأأسكب يأأ  رب لشأأهلة قمأأب المسأأيح فأأى أن يسكسأأد ) إسييمع يييا رب صييوت يهييوذا -السفسأأير الرمأأزش :

سسكب لشأف عسه عنأ ا 1:22ن1 = أش ليسكسأد فأى لسأ  يخلسأه الأىين سأيوخى كسأداذ مأنهما  وأت بيه إليى ُوميه( لات
( فهأأأل اسسأأأد 1:1+ را 1:81 ي+  18:11 ي= صأأأراعه  أأأد المأأألف ل أأأد يبمأأأيس بصأأأميبها ) بيدييييه يقاتيييل

الخ رج من سب  يهلىاا ليهلىا أسى بعد رألبين فمعد ص رف لملنيسة كسد المسيح البللرية الرلحية ليهلىا عل  ذ 
 عن رألبين أش اللنيسة عل  ذ عن اليهلدا 

 
َُاَل: 8 " -(:8آية ) دِّيِق، الَِّذي جَ »َوِلاَلِوي  ْبَتُه ِفي َمسََّة َوَخاَصْمَتُه ِعْنَد َماِء ُتمِّيُمَك َوُأوِريُمَك ِلَرُجِلَك الصِّ رَّ

 تَمِريَبَة.
ركمأأ  الصأأدي   نأأ   أأل  أأرلن  تميمييك وأوريمييك لرجلييك الصييديقسأأب  اللش  أأل سأأب  الخدمأأة الرلحيأأة المكيأأدةا 

ىين يلشأأي بهمأأ  الأأرب يعالن سأأها لاسلريأأم مأألمأأن يخمفأأه مأأن راسأأ أل اللهنأأة الأأىين أع أأ  م الأأرب اسلريأأم لالسمأأيم ال
ى اسنلار لالسميم يعنى اللم الف فلون المعنى  ب ي  رب نلر  للم ل  لحلمس  لر يس أحب رن ا للنالحه أن يعن

ر يس لهنسن   ل الرب يسل  الىش ُيرس  لن  رلحه فُيع ينأ  اىسأسن رة لُيعيننأ  عمأى  ريأ  اللمأ  ا عمأى أال نكربأه 
( نكأد أن مأن كربأل   أل المسأيحا 12-6:12 لل 1= لمن ) الذى جربته فى مسةلُنخ صمه لم  فع  ألل   = 

 لل نف السكربة فى مسة  ي سىمر الشعب ق  مين ت أفى لس ن  الرب أم الت 
= نكد  ن  عم  المسيح اللهنألسى لأر يس لهنأةا لمخ صأمة الشأعب بأ  اللهنأة لأه فأر يس لهنأة  التفسير الرمزى

 المسيحااليهلد الىش أع    ا  اسلريم لالسميم  ل الىش سآمر لصمب 
 

ِه: َلْم َأَرُهَما، َوِبِإْخَوِتِه َلْم َيْعَتِرْف، َوَأْواَلَدُه َلْم َيْعِرْف، َبْل َحِفظُ 9 " -(:9آية ) َُاَل َعْن َأِبيِه َوُأمِّ وا َكاَلَمَك الَِّذي 
 تَوَصاُنوا َعْهَدَك. 

أ مأأه سشأأبه ذ ب لمسأأيح الأأىش   أأى  اآليأأة سحأأدثن  عأأن الخدمأأة اللهنلسيأأة لليأأي سكعأأ  الخأأ دم يهأأسم ب لشأأعب ألثأأر مأأن
أخمى ىاسه سكمن  لللن المعنى البسي   ن  أن سب  اللش فى حلريب قسمألا لثيأراذ مأن المع نأدين فأى ح دثأة العكأ  

( فهم لم يب للا بأإخلسهم لأقأ ربهم الأىين أخ أولا للأنهم 21ن عد  12الى بى للىل  فى ح دثة بع  فغلر )راكا خر
 حفظوا كالمك وصانوا عهدكبل ي سملا بمكد ا  ألثر = 

 لأىا قأ   المسأيح ت ينبغأى أن ألألن فيمأ  سبأى +  عأ مى أن أصأنا مشأي ة الأىش أرسأمنى  ت  -: التفسير الرمزى
 من أحب أب ذ أل أم ذاااا ال يسسحعنىت

 



 (األصحاح الثالث والثالثون)  سفر التثنية

 

 
139 

ْسرَاِئيَل َناُموَسَك. َيَضُعوَن َبُخورًا فِ 11 " -(:11آية ) ي َأْنِفَك، َوُمْحَرَُاٍت َعَلى َمْذَبِحَك. ُيَعلُِّموَن َيْعُقوَب َأْحَكاَمَك، َواِس
 ت

 الرب أع   م نعمة اللهنلف لالخدمة الرلحية لالسعميم لرفا البخلر لسعديم المحرق ف 
 فيى أنفيكالمسيح  ل را حة البخلر الزلية ل ل ىبيحة المحرقة الحعيعية المعبللة عند اآلب =  -: التفسير الرمزى

 س  سالميى  لُيعمملا الع لم لمهال ل الىش ك أل لمعمم ص لح لأر 
 

َتُه، َواْرَتِض ِبَعَمِل َيَدْيِه. اْحِطْم ُمُتوَن ُمَقاِوِميِه َوُمْبِغِضيِه َحتَّى اَل َيُقوُموا11 " -(:11آية ) ُُوَّ  "«.َباِرْك َياَربُّ 
  ى  سشبه صالة لنيسسن  لمب رير  ت يخ ا أعداا  سحف قدميهن لثبسه عمى لرسيهت

 مسن أش ههر ل ل عالمة العلة فى اىنس ن= كما  متون
 

َُاَل: 12 " -(:12آية )  "«.َحِبيُب الرَّبِّ َيْسُكُن َلَدْيِه آِمًنا. َيْسُتُرُه ُطوَل النََّهاِر، َوَبْيَن َمْنِكَبْيِه َيْسُكنُ »َوِلَبْنَياِميَن 

الما للعد حهى سب  بنيأ مين أش يعي  فى حم   لفى   عسه فى س آمناً لدش ا   يسكن ل بني مين  حبيب الرب
بإمسيأأ ز عهأأيم حيأأث أن  يلأأ  الأأرب بنأأى عمأأى كبأأ  الُمريأأ  الأأىش يعأأا شأأر  ألرشأأميما للأأ ن  أأىا الكبأأ  لألرشأأميم 

لسن ز  أن يللن بيسه فى أرا أى بنيأ مين لالحعيعأة أن  ( ف لرب بمحبسه قد ُسر  26:16 من أرا ى بني مين )ي 
لرب لفى حمى  يلمه الُمعدس تمن اذ للعد يسسمر سب  بني مين مسحداذ ما بني مين  ل الىش ل ن يسلن فى  ي فة ا

 سب  يهلىا بعد ينفص   العشرة أسب   مللنين الممملة الشم ليةا
م نفسأأه ىبيحأأة كمأأس عأأن يمأأين بعأأد أن قأأد   لأأر يس لهنأأة بنيأأ مين سعنأأى يبأأن اليمأأين ف لمسأأيح -: التفسييير الرمييزى

لقبأأ   )لالمسأأيح قأأدم نفسأأه ىبيحأأة للأأ  ن( رسيأأب بعأأد اللش سأأب  اللهنأألفاآلبا لأأىل  ُل أأا بنيأأ مين  نأأ  فأأى الس
 يلسي أخيه اسلبرا

 
َُاَل: 13 " -(:13آية ) ِة الرَّاِبَضِة َتْحُت،»َوِلُيوُسَف   تُمَباَرَكٌة ِمَن الرَّبِّ َأْرُضُه، ِبَنَفاِئِس السََّماِء ِبالنََّدى، َوِباللُّجَّ
ين بيا فملسى ي مب لسب  يلسي البرل ف اللثيرة المسمثمة فى المأ أل مأن السأم أل = مي   اسنه ر لالعيلن لال اللجة

 لمن اسرض
 -التفسير الرمزى:

اسرض  ى اللنيسة لالندش  ل الرلح العدس لالُمكة  ى الرلح العدس الىش ينسلب بغزارة عمى اللنيسأة بعأد فأداأل 
 المسيح ليعلد   لُيرشد   لآلن

 
َُْماِر. َوَنَفاِئسِ 14 " -(:14آية )  تُمَغالَِّت الشَّْمِس، َوَنَفاِئِس ُمْنَبتَاِت اأَل
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مغالت الشمس من أنبف ا لالمعصلد ب آلية لُيب ر  ا  فى مح صي  أرض يلسي ا  والمنبتاتمن غمة  لمغالتا
= ف لنبأأ ف يحسأأ ج ل أأي أل الشأأمس صأأب ح ذ للبأأرلدة الميأأ  ) لالعمأأر لن يأأة عأأن الميأأ ( حسأأى يأأنعم  القميير ومنبتييات

 ببعض الر لبة
الشمس سشير لممسيح شمس البر لالعمر يشير لملنيسة السى سسسمد نلر   من مسيحه ا للىل   -: التفسير الرمزى

    precious fruits of the sunق   مغالف الشمس 
ف لثم ر ُيحدد   المسيح لاىنب ف يحس ج لخداما    with the precious produce ofسقم رااا لق   منبس ف ا 

 ف لخ دم يزر  لُيسعى لللن ا   ل الىش ُينمى
  

 تَوِمْن َمَفاِخِر اْلِجَباِل اْلَقِديَمِة، َوِمْن َنَفاِئِس اإِلَكاِم اأَلَبِديَِّة،15  " -(:15آية )
مأأ  سنسكأأه اسرض الكبميأأة للعأأد سحععأأف نبأألة ملسأأى سن منسأأى بأأن يلسأأي أخأأى نصأأيبه ليع أأه ا  أي أأ ذَف أفخأأر 

 شرقى اسردن فى أخصب البع   للىل  أفرايم فى غربى اسردن 
 = الدا مة المح صي   واألكام األبدية= أش المشهلرة منى العدم بوشك ر   لخيراسه   الجبال القديمة
لمعهد العديم لاسل م اسبديأة سشأير لمعهأد الكديأدا لممأة ا  السأى سُأزر  فأى  الكب   العديمة سشير -:التفسير الرمزى

 المامنين فُسع يهم حي ة
 

ُِمَّةِ 16 " -(:16آية )  َوِمْن َنَفاِئِس اأَلْرِض َوِمْلِئَها، َوِرَضى السَّاِكِن ِفي اْلُعلَّْيَقِة. َفْلتَْأِت َعَلى رَْأِس ُيوُسَف َوَعَلى 
 ت. َنِذيِر ِإْخَوِتهِ 

ملسى ال ينسى المنهر الر يب الىش رت  فى العميعةا ا  يههر لُه لن ر لالشأكرة ال سحسأر ا  ل أل ي مأب مأن ا  
النأىير  أل الشأخص الُمفأرز لالُمعأدس أش الُملأرس سكأ   ُمة نذير إخوتهالىش رت  لب رله أن ُيب ر  عمى يلسي 

  ى الرأس أل اله مة  والقمة)بلر بين يخلة لثيرين(  عم  خ ص ليلسي ل ن ُممي ز عن يخلسه سنه رمز لممسيح
سأأأر    أأأل المسأأأيح  وكيييل نفيييائس األرض وملئهييياالسأأأ لن فأأأى العميعأأأة  أأأل المسأأأيح المسكسأأأد  -:التفسيييير الرميييزى

المسكسأأد ف لسكسأأد لأأ ن بأأداألة لأأ   أأى  البرلأأ فا لالبرلأأ ف ينسأألبف عمأأى الأأرأس أش المسأأيح رأس اللنيسأأة ثأأم مأأن 
 لنيسة لمه ا ت عهيم  ل سر السعلش ا  ههر فى الكسدتاخالله ينسلبف عمى ال

 
َُاِصي اأَلْرِض. ُهَما رِ 17 " -(:17آية ) َُْرَنا ِرْئٍم. ِبِهَما َيْنَطُح الشُُّعوَب َمًعا ِإَلى َأ ْبَواُت ِبْكُر َثْورِِه ِزيَنٌة َلُه، َوَُْرَناُه 

 ت«.َأْفرَاِيَم َوأُُلوُف َمَنسَّى
ثلر أحسن الحيلان ف عند اليهلد فهل ُيعدم لمىب  ح للفلا د  فى الزراعة ا لاآلية سُفيد أن = ال بكر ثوره زينة له

ثرلة يلسي من الملاشى لالسيم  من الثيران عهيمة كداذ حسى ينه  زينة لمكد له ل ىا قد سحع  فعالذا عمى أن 
الثلر يللن عزيزاذ لدش ص حبه فهل = ل ىا ُيشير لمل نة  ىا السب ا فبلر  ثوره مجده كبكراآلية سُسركم أي  ذ 

بين يخلسه  نذيراً بدأل النس ج لبشير الخير لالثرلةا لالبلر  ل ملرس لمرب ال ُيسسخدم فى عم  م  ليلسي يعسُِبر 
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لالنىير  ل ُملرس  ن ُيلردس حي سه لحس ب ممللف ا ا ل لىا ل ن يلسي الىش ينفص  عن يخلسه لى ب يلى 
ى مصرا لل ن شعب ذ قلي ذ ل ىا الُملرس   سنهمر عميه البرل ف فل ن سب  يفرايم سب  مصر لُياسس شعب ذ   ف

قلش للن خيراسه يسسف د به  يخلسه لنمل ما لالثلر ُيشير لمعلةا لالحه أن البللرية ص رف ليلسي )له نصيب 
سفرع  من يلسي )نصيب = يعصد بعرنيه  ن  يفرايم لمنسى المىان  وُرناه ُرنا رئمالبلر( عل  ذ عن رألبينا 

البلر يللن ال عي( لالر م حيلان ُمنعرض      العلة ل ل لعلسه ال ُيسسونس لال يحنى عنعه لمنير فال ُيملن 
(ا ل ىا يشير لعلة سب  يلسي لسمسعه ب لحرية زم ن ذ  ليالذا 12-1:11لإلنس ن أن يسسخدمه فى الشغ  )أش 

ربوات إفرايم (ا 81:1+ لل 1:112+  12:61ن21+  1:21ن12لالعرلن رمز لمعلة لالمكد لالسي دة ) مز 
سمه  وألوف منسى =  ىا يسف  ما نبلة يععلب بون أفرايم يفل  منسى البلرا للعد ل ن يفرايم  ل ص حب العمم لات

 أ م  عمى المحمة ب  عمى ممملة يسرا ي  لمه 
( 22:12ن21 أ  بمسأيحه  البلأر )عأبيلسي يشير لملنيسة السى ص رف لنيسة أبل ر بإسح د -: التفسير الرمزى

( ل ى ُملرسة   لال سحنى رأسه  لنير عبلديأة ااا تين 1:12لل2+  1:8+  1:1ل ى  اللنيسة لنيسة قلية )ن 
 حررلم اىبنااات

فرايم الصغير يفل  منسى اللبير يش رة سن لنيسة العهد الكديد ألبر عدداذ لقلة من لنيسأة العهأد العأديما ت  أى  لات
 ر بة لكي  بولليةتلنيسة م

 
َُاَل: 18 "-(:19-18) األيات ِإَلى اْلَجَبِل 19ِاْفَرْح َيا َزُبوُلوُن ِبُخُروِجَك، َوَأْنَت َيا َيسَّاَكُر ِبِخَياِمَك. »َوِلَزُبوُلوَن 

 "«.اْلِبَحاِر، َوَذَخاِئَر َمْطُموَرٍة ِفي الرَّْملِ َيْدُعواِن اْلَقَباِئَل. ُهَناَك َيْذَبْحاِن َذَباِئَح اْلِبرِّ أَلنَُّهَما َيْرَتِضَعاِن ِمْن َفْيِض 

 ل نف محمة يهلىا سسللن منهم  لمن سب  يهلىا لع ش  مسك لران مع ذ فى أرض لنع ن ل م  ألالد لي ة 
= فل ن زبلللن لثير الخرلج من أر أه لمسكأ رة لالحأرب للأ نلا لهأم مألانى فأى أر أهم  إفرح يا زبولون بخروجك

=  أأىا السأأب  يسأأسعر فأأى مل نأأه لل نأأف أر أأه  وأنييت يييا يسيياكر بخيامييكمأأا الشأأعلب الفينيعيأأة ا لمنهأأ  يسأأ كرلن 
= سعنأى أن زبللألن  إلى الجبيل ييدعوان القبائيلفإسكه لمزراعة لسربية الم شية ل ىا مسف  ما نبلة يععلب  نخصبة

م ن بأ لربا لسأب  يسأ لر يخأرج فى أسف ر  لسع ممه ما بعية الشعلب سينشر اللرازة  ليدعل الشعلب اللثنية  لإلي
= ثرلسهم أسف من السك رة فأى البحأر  ألنهما يرتضعان من فيض البحارمنه معممين ل ىا السب  يشسهر ب لسعميما 

= قأأد سشأأير لممعأأ دن الم مأألرة فأأى اسرضا أل المح صأأي  الزراعيأأة السأأى  وذخييائر مطمييورة فييى الرمييللاسسأأم   
نلزا لمن رم له  صنعلا الزك ج لمن اسصداي صنعلا صبغة اسركلان سخرج  من اسرض ل ى ُسعسبر ىخ  ر لل

 الثمينة 
لأأل الحهنأأ  أن معهأأم سالميأأى المسأأيح لأأ نلا مأأن أرض زبللأألن لاسرا أأى المحي أأة بهأأ  لراكأأا  -:التفسييير الرمييزى

 لم ( نفهأأم أن  أأى  اآليأأة سحأأدثن  عأأن اللأأرازة ف للنيسأأة  أأى لنيسأأة لأأ رزة خركأأف لمعأأ11:1ن18+ مأأف 1:1ن2 ي)
( 2:2 يلمأأه سعممأأه  ريأأ  الخأأالص ب لمسأأيحا ل أأى لنيسأأسه سأأدعل العأأ لم يلأأى كبأأ  المسأأيحية )كبأأ  بيأأف الأأرب 

رسفأأ   لثبأأ ف بيأأف  )لالحأه نبأألة ملسأأى أن بيأأف الأرب يبنأأى عمأأى كبأأ  لقأد لأأ ن( لللأأن المعنأأى الرمأزش سأأم لية لات
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ا ل أىا هناك يذبحان ذبائح البيردملية = ا ل ى لنيسة الىب  ح غير الإلى الجبل يدعوان القبائلالربن  ىا معنى 
 ذخائر كانت مطمورة فى الرمل= فغىاأل اللنيسة الُمشبا  ل لثرة المامنين فهم  يرتضعان من فيض البحارمعنى 

فهل برن ا ف للنيسة سدعل المامنين لدي نة سم لية لسع يهم كسد  بر لأع   م اىيم ن حي ة لأع   م كسد المسيح
ح ليأأ ذ = أش سننأأ  م زلنأأ  فأأى الكسأأد  خيييامنعمهم مأأن المأألف يلأأى الحيأأ ةا ل أأى لنيسأأة سحيأأ  فأأى المسأأيح لسبريأأر م فسأأ

 ( ) ل كسد ماقف( 1:1لل2)
 

َُاَل: 21 " -(:21آية ) ُِمَِّة الرَّْأِس. »َوِلَجاَد   "ُمَباَرٌك الَِّذي َوسََّع َجاَد. َكَلْبَوٍة َسَكَن َواْفَتَرَس الذِّرَاَع َمَع 

الأىش لّسأا سأب  كأ د فأى العأددا للعأد يسأسعر الكأ ديلن فأى ملأ نهم للأ نلا ىل بأوس فأى الحأرب  ب ر  ملسى الرب
أش قأأ دة اسعأأداألا فهأأم  ُميية الييرأسأش صأأغ ر الكنأألد مأأا  الييذراعالسأأى سفسأأرس  بيياللبوة( لأأىل  شأأبههم 6:12أش1)

 لّسعلا نصيبهم الىش أخىل  بيد ملسىا
بأأ  بمبأألة أش زلكأأة اسسأأدا لحأأين ُيعمأأن عأأن عمأأ  كأأ د فأأى  حأأين يشأأبه كأأ د لأأم يشأأبهه بوسأأد -:التفسييير الرمييزى

اىفسأأراس ال يأأسلمم بصأأيغة المانأأث بأأ  بصأأيغة المأأىلر حسأأى أن بعأأض السركمأأ ف ق لأأف لوسأأد سأألنا لللأأن  أأىا 
السشبيه الىش ق له ملسى بمغ الرلعأة فأى النبألة فكأ د يرمأز للنيسأة المسأيحا لالمسأيح  أل اسسأد الخأ رج مأن سأب  

 ى عرلسه ل ل الىش يمسهم له  ليفسرس ماامراف يبميس لسدبيراسه )قمة الرأس( ليفسرس له  ىراعأه يهلىا لاللنيسة 
)أش عممأأه( لعمأأأ  المسأأأيح مأأأا لنيسأأأسه أن يلسأأأعه  فسنسشأأأر فأأى العأأأ لم لمأأأها لبأأأنفس المفهأأألم ل نأأأف نبأأألة يععأأألب 

 (1:11)س 
 

َل ِلَنْفِسِه، أَلنَُّه ُهَناَك ُِ 21 " -(:21آية ) ْسٌم ِمَن الشَّاِرِع َمْحُفوًظا، َفَأَتى َرْأًسا ِللشَّْعِب، َيْعَمُل َحقَّ الرَّبِّ َورََأى اأَلوَّ
 "«.َوَأْحَكاَمُه َمَع ِإْسرَاِئيلَ 

ألنييه ُسييم ميين الشييارع = أش قبأأ  أن يكسأأ زلا اسردن يخسأأ ر كأأ د لنفسأأه أر أأ ذ شأأر  اسردنا  ورأى األول لنفسييه
معنأ   نصأيبا لالمعنأى أن ا   ُِسيم ن يشأرد  لهأم لأع أ  م الشأريعة ل= الش ر  أش ا  سنه  ل الىش ل محفوظاً 

ن عمأى يخسيأ ر م ا للأ ن  أىا بشأر  أن يحأ ربلا مأا يخألسهم لال لُمشرد  حفه لهم حعهم فيم  يخس رل  أش لاف  لأم أ
ى رأس الشأعب فعبأر اسردن عمأ ن = أش أنه ل ن أمين ذ فى سنفيى ما م  لعد بأه ملسأى فأتى رأسًا للشعبيسرلل م 

 خرلكه لمحرب ل ن لينفى ح  الربا = يعمل حق الربلفى معدمسهم لُيح رب ما يخلسها 
= ح ربلا الشعلب اللثنية فل نلا لوداة لسنفيى ق  أل الرب عمى  ى  الشعلب لحلمأه المعأدس  وأحكامه مع إسرائيل

 بون يمسم  شعبه مل نهم
سأد  أل الأىش يفسأرس لحسأ ب لنيسأسه لللأن لنيسأسه السأى سأسمسم  رأين  فى اآلية السأ بعة أن اس -:التفسير الرمزى

نصيبه  الىش حدد  له  ا  فى أمك د السم ألاللن عميه  أن سك  د مأا عريسأه  ال أن سنأ م لسسل سأ  معسمأدة عمأى 
 أن نصيبه  محفلها ت أم  قدرسم أن سسهرلا معى س عة لاحدةت لم سع لملا بعد حسى الدم مك  دين  د الخ ية
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َُاَل: 22 " -(:22ة )آي  "«.َداُن ِشْبُل َأَسٍد َيِثُب ِمْن َباَشانَ »َوِلَداَن 

+  16-12:11+ ي  11ن11خرج شمشلن الكب ر من سب  دان لسميز  ىا السب  ب لعلة فى حرلبه راكا )قض
 (ا لب شأأ ن شأأرقى اسردن ل أأى شأأهيرة بلثأأرة ملاشأأيه  لغن  أأ  الأألفير لللأأن بأأ لرغم مأأن  أأىا سثأأب21-22:16قأأض

 لشب  أسد لسمسم  ألثر 
اللنيسة ب لرغم من ل  م  أع     ا  فهى سك  د لشب  لسوخى ألثرا لا  لم ُيع ن  رلح الفش   -:المعنى الرمزى

ليشا  مب من ييمي  نصيب يثنين من رلحه عميه ت  ا ل ىا يسف  مأا قأل  السأيد المسأيح 1:2م 2ب  رلح العلةا لات
 فإنهم ُيشَبعلنت  ت  لبى لمكي   لالع    يلى البر

 
َُاَل: 23 " -(:23آية ) ، َواْمِلِك اْلَغْرَب َواْلَجُنوبَ » َوِلَنْفتَاِلي   "«.َيا َنْفتَاِلي اْشَبْع ِرًضى، َواْمَتِليْء َبَرَكًة ِمَن الرَّبِّ

 ي مب ملسى لسب  نفس لى برلة لر ى أش قن عة لسرلر بم  أع    له ا   لقد أخأى نفسأ لى نصأيبه مأن اسرض
 غربى بحر الكمي  فى سربة خصبة للفرة فى اسسم   

( ليمذلا اسرض سالم لر ى لفرح 1:1ن2 يمن  ى  اسرض خرج السالميى صي دش الن س ) -:التفسير الرمزى
 = نبلة عن يمسداد للرازة الرس افى الغرب والجنوب لبرلةا 

 
َُاَل: 24 "-(:25-24) األيات ْيِت ُمَباَرٌك ِمَن اْلبَ »َوأَلِشيَر  ِنيَن َأِشيُر. ِلَيُكْن َمْقُبواًل ِمْن ِإْخَوِتِه، َوَيْغِمْس ِفي الزَّ
 "َحِديٌد َوُنَحاٌس َمزَاِليُجَك، َوَكَأيَّاِمَك رَاَحُتَك.25ِرْجَلُه. 

سحععأف  أى  البرلأة سشأير فهأل نأأ   نصأيب ذ حسأن ذ مأن اسرض عمأى البحأر المسلسأأ  يمسأد مأن كبأ  اللرمأ  كنلبأأ ذ 
= أش ين   ر ى يخلسه  ليكن مقبواًل من إخوتهشم الذا لل نف أر ه غنية بوشك ر الزيسلن لاللرلم يلى صيدلن 

 فيحبلنه لصف سه للذشي أل النفيسة السى ل ن يصدر   لهم فور ه مشهلرة ب لزيسلن لزيف الزيسلن ا 
زيأفا أل يلألن المعنأى = أش بكه د  بركميه فى اآلالف السى سعصر الزيسألن ىسأسخراج ال يغمس فى الزيت رجله

 أنه للثرة الزيف فلونه يغمس ركميه فى  ىا الزيف لليس فع  يد ن به ا
 = أش فمسلن أر   محصنة غ ية السحصين فيصعب عمى العدل يقسح مه ا حديد ونحاس مزاليجك

    أش بعدر  ل  حي س  يسلفر ل  الراحة لالسالم لاى م ن ن لالخير مدش اسكي =وكأيامك تكون راحتك  
الزيف رمز لمرلح العدس لثم ر  السى  ى سالم لفرح لمحبة ُيش ر لهأ   نأ  ب ى م نأ ن لالراحأة  -:التفسير الرمزى

 ا= كه د عصر الزيسلن بركميه يغمس فى الزيت رجلهن عمى أن نك  د =  لا  يع ى الرلح العدس بفيض
 

 "ُب السََّماَء ِفي َمُعوَنِتَك، َواْلَغَماَم ِفي َعَظَمِتِه. َلْيَس ِمْثَل اهلِل َيا َيُشوُروُن. َيْركَ »26 " -(:26آية )
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خسأأ م برلأأة ملسأأى بعأأد لأأ  مأأ  أعمنأأه ا  لأأه مأأن برلأأ ف لأأه للشأأعبهن ُيعمأأن ملسأأى لشأأعبه لأأيس مثأأ  ا  بأأين تلهأأة 
ب يركيب السيحاالع لما لملسى نفسه كأّرب  أىا فهأل لأآلن ملفألر الن أ رة لالصأحة لا  ُيسأر  لنكأدة شأعبه لمأن 

 أم مهال أش يش رة لسمل  لعهمسه لمكد  لأنه ح   فل  شعبه لحلله  والغمام
 

ُُدَّاِمَك اْلَعُدوَّ َوَُاَل: َأْهِلْك.27 " -(:27آية )  تاإِللُه اْلَقِديُم َمْلَجٌأ، َواأَلْذُرُع اأَلَبِديَُّة ِمْن َتْحُت. َفَطَرَد ِمْن 
 أعم له لمشلراسه لمحبسه أزلية = أش ا  الل  ن منى اسز  الىش  اإلله القديم

= ا  يحمأأ  شأأعبه بىراعيأأه ليأأرفعهم فأأل  كميأأا المس عأأب لالصأأعلب ف ل أأى  الحم يأأة  األذرع األبدييية ميين تحييت
 أبديةا فلون مشلراسه لحم يسه لمحبسه أزلية أبدية )فهل السرمدش( 

 ا  أن ُيهم  أعداا ا = قد سللن أمراذ سعداأل ا  لشعبه ب لهال ا لقد سللن أمراذ لشعب ِأهِلك
 

 تَفَيْسُكَن ِإْسرَاِئيُل آِمًنا َوْحَدُه. َتُكوُن َعْيُن َيْعُقوَب ِإَلى َأْرِض ِحْنَطٍة َوَخْمٍر، َوَسَماُؤُه َتْقُطُر َنًدى.28 " -(:28آية )
 لأأىل  كأأ ألف اآليأأة فأأى الحنطيية والخميير= يعصأأد بهأأ  عأأين المأأ أل أل مصأأ در المأأ أل مصأأدر الخيأأرن  عييين يعقييوب

 سركم ف أخرش ت يسلن يسرا ي  تمن ذ منفرداذ عند عين يععلب فى أرض حن ة لخمر
 

؟ ُتْرِس َعْوِنَك َوَسْيِف َعَظَمِتَك َفَيَتَذلَّلُ 29 " -(:29آية ) َلَك  ُطوَباَك َيا ِإْسرَاِئيُل! َمْن ِمْثُلَك َيا َشْعًبا َمْنُصورًا ِبالرَّبِّ
 "«.َعاِتِهمْ َأْعَداُؤَك، َوَأْنَت َتَطُأ ُمْرَتفَ 

فأإىا لأ ن ا  لأيس لأه نهيأر أل  =مين مثليك ييا شيعب اهلل ( لاآلن يعأل  28ق   النبى من قب  لأيس مثأ  ا  )تيأة
شبيه فهل أي  ذ سأيكع  شأعبه مسميأزاذ للأيس مثمأه فأ لرب يحمأيهم ل أل ممكأو م ل أم يسألنلن عنأد  فأى سأالم ل أل 

  هم ليعللهم ل ل يع يهم سالمهم لي من لهم النصرايحممهم ليدعمهم ليعلد م ليع يهم النصرة عمى أعدا
البرل س  = لممة  لبى من ال يب ل ل الشىأل الحسن الكيد فيللن المعنى ي  لسع دس  لخير  طوبى
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والثالثون

 
 ا ىا اىصح ح غ لب ذ الىش لسبه  ل يشل  بن نلن لينهى به أسف ر ملسى بعصة ملف ملسى

 
َُُباَلَة َأِريَحا، َفَأرَاُه الرَّ 1 "-(:4-1) األيات بُّ َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَرَباِت ُموآَب ِإَلى َجَبِل َنُبو، ِإَلى رَْأِس اْلِفْسَجِة الَِّذي 

، 2يَع اأَلْرِض ِمْن ِجْلَعاَد ِإَلى َداَن، َجمِ  َوَجِميَع َنْفتَاِلي َوَأْرَض َأْفرَاِيَم َوَمَنسَّى، َوَجِميَع َأْرِض َيُهوَذا ِإَلى اْلَبْحِر اْلَغْرِبيِّ
َُْسْمُت إِلْبرَاِهيَم : »َوَُاَل َلُه الرَّبُّ 4َواْلَجُنوَب َوالدَّاِئَرَة ُبْقَعَة َأِريَحا َمِديَنِة النَّْخِل، ِإَلى ُصوَغَر. 3 هِذِه ِهَي اأَلْرُض الَِّتي َأ

َُْد َأَرْيُتَك ِإيَّاَها ِبَعْيَنْيَك، َولِكنََّك ِإَلى ُهَناَك الَ  َُاِئاًل: ِلَنْسِلَك ُأْعِطيَها.  ْسَحاَق َوَيْعُقوَب   ت«.َتْعُبرُ  َواِس
اسرض سن ا  أع أ   فأى  أى  السأن أل حسأى  أأى  بأدأ ملسأى بصأعلد  الكبأ  رحمأة صأعلد  لمسأملافا للعأأد أرا  ا  لأ  

 السن نهراذ قلي ذ لراية ملسى لذرض سشير 
 ى  أقصى يمل نيأ ف النأ ملس الأىش يمثمأه ملسأى أن ينهأر اىنسأ ن أرض الميعأ د أل أمكأ د السأم أل مأن  - أ

 بعيد لللن ال يدخمه ا فال دخل  سلش ب لمسيح يسل  الىش يمثمه يشل   ن  
لذرض مأن بعيأد رايأة المأامنين الأىين مأ سلا عمأى الركأ ألن ركأ أل مكأىأل المسأيح فهأم  سمث  راية ملسى  - ب

ن ل نلا لم ين لل   لللنهم نهرل   من بعيد لصدقل   )عب  (11:11لات
ل ى سشبه رايسن  بعين اىيم ن للنع ن السم لية لالراحة اسبديأة لاسمكأ د  نأ   دلن أن نأرش شأي  ذ عي نأ ذ  -ج

 قي مة اسملاف لحي ة الد ر اآلسىت لىل  ُنصمى ت لننسهر
 

. 5 " -(:5آية ) َُْوِل الرَّبِّ  "َفَماَت ُهَناَك ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ ِفي َأْرِض ُموآَب َحَسَب 

 الىش يعس د أن ُيع ب  ا  عمى كب  ليلممه  ل اآلن يملف عمى كب  لين م  يليه 
 

َُْبَرُه ِإَلى هَذا اْلَيْوِم. َوَدَفَنُه ِفي اْلِجَواِء ِفي َأْرضِ 6 " -(:6آية )  "ُموآَب، ُمَقاِبَل َبْيِت َفُغوَر. َوَلْم َيْعِرْف ِإْنَساٌن 

= يىاذ فغ لبأ ذ  ولم يعرف إنسان ُبره إلى هذا اليوم= أش مكد عهيم لهىا النبى العهيم أن يدفنه ا ن أل دفن بومر ن  ودفنه
 ق مف المال لة بهىا العم  

= ل أل الملأ ن الُمخصأص لعبأ دة بعأ  فغألر ل نأ   سأع   بييت فغيورأرض  مقابيلحأه أنأه فأى =  أل السأه ا لال الجواء
 21222الشعب فى النك سة لم ف منهم 

للنع رن ليي م ف ملسى لُدفن لليي م ف  االأل الزن ة الىين يسسمسعلا لحه فا حع ذ عزيز فى عينى الأرب مألف أسعي  أه 
حيث حممسه المال لة( لملف الغنى الىش قي  عنه لدفن دلن ىلر يسمها (ا لق رن بين ملف لع زر الفعير )11:118)مز

هأألن كسأد  ليعبدلنأأها لفأى رسأأ لة للعأد أخفأأى ا  كسأد ملسأأى سنأه عأأري بحلمسأه أن الشأأعب لمحبأسهم لملسأأى سألي يالد 



 (األصحاح الرابع والثالثون ) سفر التثنية

 

 
146 

لغ لبأ ذ أن يبمأيس أراد يعأالن ملأأ ن  ن( نعأري أن ر أيس المال لأأة ميخ  يأ  خ صأم يبمأيس بسأبب كسأأد ملسأى1يهألىا )عأدد
عبأأ دة كسأأد ملسأأىا للعأأد لأأرم المسأأيح ملسأأى بسكميأأه عمأأى الكبأأ   اكسأأد ملسأأى لُي أأمد  الشأأعب فيسرلأألا عبأأ دة ا  ليبأأدأل 

يمي ا لل ن سكمى ملسى لم  سسكمى العىراأل اآلن لم  حدث فى الزيسلنن أم  ييمي  فهل لم يمف أصالذا  لمعه ملسى لات
 

 "َوَكاَن ُموَسى اْبَن ِمَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َماَت، َوَلْم َتِكلَّ َعْيُنُه َواَل َذَهَبْت َنَضاَرُتُه.7 " -(:7آية )

 = الخ ية  ى السى ُس عي اىنس ن لليي سى ب ن  رة  ىا اللكه وال ذهبت نضارته

 (21:11ن12الىش لما بنلر يلهى لل ن الن س ال يسس يعلن النهر يلى لكهه )خر

 (1:121لراكا )مز 
 

 "َفَبَكى َبُنو ِإْسرَاِئيَل ُموَسى ِفي َعَرَباِت ُموآَب َثاَلِثيَن َيْوًما. َفَكُمَلْت َأيَّاُم ُبَكاِء َمَناَحِة ُموَسى.8 " -(:8آية )

 (21:22يلم ذ )عد 12ل نف أقصى مدة لمن حة عهم أل اسشخ ص عند اليهلد 
 

َُِد اْمَتأَل ُروَح ِحْكَمٍة، ِإْذ َوَضَع ُموَسى َعَلْيِه َيَدْيِه، َفَسِمَع َلُه َبُنو ِإْسرَاِئيَل َوَعِمُلوا َكَما َوَيُشوُع ْبُن ُنوٍن كَ 9 " -(:9آية ) اَن 
 "َأْوَصى الرَّبُّ ُموَسى.

= يشأأل   أأل رمأأز لممسأأيح أقنأألم الحلمأأةا لالحأأه أن ا  يسأألب عمأأى خدامأأه اسمنأأ أل ملا بأأه  ويشييوع.. إمييتأل روح حكميية
 خالص  ليشل  أل يسل  لهم نفس اىسم يهل   إذ وضع موسى عليه يديهبل ا اليد =  بغزارة

 
 "َوَلْم َيُقْم َبْعُد َنِبيٌّ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِمْثُل ُموَسى الَِّذي َعَرَفُه الرَّبُّ َوْجًها ِلَوْجٍه،  11 " -(:11آية )

لشأريعة مأن ا  لأع   أ  لهأما لقأد أكأرش ا  عمأى يديأه فعد يخسأ ر  ا  لياسأس أمأة يسأرا ي  ل أل الأىش شأر  لهأم أل أخأى ا
-8:12+ عد 21-16:11معكزاف عهيمة لر يبةا للممه ا  فم ذ لفم فى العميعة لعمى الكب  لفى خيمة اىكسم   )خر

6 ) 
 

ْرِض ِمْصَر ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َعِبيِدِه َوُكلِّ ِفي َجِميِع اآلَياِت َواْلَعَجاِئِب الَِّتي َأْرَسَلُه الرَّبُّ ِلَيْعَمَلَها ِفي أَ 11 " -(:11آية )
 تَأْرِضِه،

 
 "يَل.َوِفي ُكلِّ اْلَيِد الشَِّديَدِة َوُكلِّ اْلَمَخاِوِف اْلَعِظيَمِة الَِّتي َصَنَعَها ُموَسى َأَماَم َأْعُيِن َجِميِع ِإْسرَائِ 12 " -(:12آية )

= عبلر م البحر ل ل منش  لنصفين لال رب ف الُمهملة  د المصريين  مخاوفوكل الاليد يش رة لعلة ا ا  = فى كل اليد
عمى لمم سها لالشعب اليهلدش  ل د الشعب فى ح لة يصرار م عمى الخ ية لملسى العهيم شهد له ا ن لالمسيح أم ن
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فَ  ب سه فمسلن ما اللنيسة لمعن    سرسيمة ملسىا برلة صملاسه ل مين ا ب  فى السم أل سُنرسد يْ  ملسى ل لىا ل  المسيحُيحد
 تمينا
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