
 

من تفسیر وتأمالت 
 اآلباء األولین   

 
 
 

 
 
 
 
 

التثنیة 
 
 

 
 
 
 
 

ب ملطي والقمص تادرس یعق
 جرجس باسبورتنج كنیسة الشهید مار

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 
باسم اآلب واالبن والروح القدس 
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العهد اإللهي عون في رحلتنا الیومیة 

 120 كان عمره  الذيسفر التثنیة هو مجموعة أحادیث وداعیة قدمها موسى النبي أول قائد لشعب اهللا
عاًما ُقبیل انتقاله من هذا العالم. قدمها للجیل الجدید الذي ُولد في البریة، وصار على وشك الدخول إلى أرض 

الموعد تحت قیادة یشوع بن نون. قدمها بوحي الروح القدس، لكي تكون وصیة اهللا هي قائدهم وناموسهم في 
األرض الجدیدة. 

أحفاده، یقدم فیها خبراته الروحیة العملیة بما یناسب الجیل الجدید،  إنها أحادیث أب نحو أوالده أو
بأسلوب تاریخي وسلوكي مبسط، غایته مساندة كل نفس لكي تعبر وترث. 

یقدمه اهللا  ، أو دستور المحبة الذيمعاهدة الحب قدم موسى النبي لشعبه قبیل رحیله من العالم؟ ماذا
كملك لشعبه المحبوب لدیه جًدا، والذي اختاره وقدسه لیكون مكرًسا له وحده. 

یمثل موسى النبي الناموس، قائدنا إلى المسیح وٕالى مملكته، ویكشف لنا عن الطریق الملوكي الذي 
یدخل بنا إلى حضن اآلب. لهذا جاء سفر التثنیة كدعوة موجهة إلى كل مؤمن یشتاق أن یدخل إلى كنعان 

السماویة تحت قیادة ربنا "یسوع" مخلص العالم، لكي یحمل الوصیة اإللهیة بالمفهوم الروحي. إنها تهیئ أعماقه 
كما كلماته وسلوكه لكي ینطلق إلى الحیاة الجدیدة السماویة، بعمل روح اهللا القدوس. یقبل الدخول في المیثاق 

اإللهي الذي یبرمه اهللا مع شعبه المحبوب، فیرد الحب بالحب، مقدًما الطاعة لوصیته بفرٍح شدیدٍ . 
إنه سفر یناسب كل عصر، ویدفع كل نفس لكي تعبر كما إلى السماء، وتجاهد بال توقف، في عذوبة 

الروح، حتى تستمر في رحلتها تحت ظل رعایة اهللا الفائقة، وتنمو بغیر توقف، وتحارب بغیر خوف وال اضطراب 
في ظل "عهد جدید" قدمه لها مسیحها، لتحیا متحررة من كل عبودیة، منطلقة نحو السماء.  

". فإن دستورنا في رحلتنا الیومیة لیس قوانین أخالقیة مجردة بل العهد اإللهيتركز هذه األحادیث على "
التقاء حّي، واتحاد مع اهللا الذي یقدم لها عهًدا من جانبه، فیه یعلن إنه یحملنا على ذراعیه كما یحمل األب ابنه. 

إنه عهد، فیه یقدم لنا اهللا "روح البنوة"، ویكشف لنا عن مركزنا الجدید كمختاریه الذین لهم حقوق فائقة بروح 
). 15-12: 10؛ 11-6: 7االلتزام من جانبنا (تث 

هذا العهد یحكم حیاتنا الداخلیة ومشاعرنا وسلوكنا األسري واالجتماعي والدیني والوطني حتى عالقتنا 
بالحیوانات والطیور. 

إن كان هذا السفر قد ركز على وصیة اهللا التي تكشف عن حب اهللا واشتیاقه نحو تقدیسنا، إنما لیعلن 
للمؤمن عن انتمائه لشعب اهللا، كمملكة كهنوتیة وُأمة مقدسة. 

أخیًرا فإن الشهر األخیر من حیاة موسى یكشف عما في قلب هذا العظیم بین األنبیاء، فإن اإلنسان 
غالًبا ما یفرغ كل ما في أعماقه عندما یدرك أن لحظات رحیله قد اقتربت جًدا. ماذا یكمن في قلب موسى النبي؟ 

أربعة أمور مترابطة مًعا، هي سّر قوة خدمته، وهي: 
: انشغل بها كل أیام خدمته حتى النفس األخیر، بكونها كنًزا سماوًیا إلهًیا، خاللها الوصیة اإللهیة  *

نتجاوب مع حب اهللا وندخل معه في عهد أبدي. 
: قبیل نیاحته قدم تسبحة ختامیة لیعلن أن نفسه لن تتوقف عن التهلیل المستمر حتى النفس التسبیح  *

األخیر. 
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: مع كل ما ذاقه من متاعب من الشعب ختم حیاته بكلمات البركة نحو كل سبط من مباركته لشعبه  *
األسباط. 

: وضع یدیه على شكل صلیب على رأس تلمیذه یشوع، مشجًعا إیَّاه أالَّ یخاف وال خلق روح القیادة  *
یضطرب حتى یدخل بكل الشعب مع القادة الدینیین والمدنیین إلى كنعان رمز السماء. هكذا ترك 

وراءه قادة عظماء. 
هذه األمور األربعة (الوصیة، حیاة الفرح والتسبیح، مباركة اآلخرین، تشجیع روح القیادة) هي سّر 

 نجاحه في كل أیام خدمته.
 

القمص تادرس یعقوب ملطي 
كنیسة الشهید مارجرجس واألنبا أنطونیوس 

أتاوا – كندا 
م 1999فبرایر 
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مقدمة في سفر التثنیة 

 : اسم السفر
جاء اسم السفر في أغلب اللغات الحدیثة مشتًقا عن الكلمتین الیونانیتین أو مترجمة عنهما، وهما 

Deutero ،"ومعناها "اثنان" أو "الثاني nomion ومعناها "ناموس"، لذلك یدعى في اإلنجلیزیة 
Deuteronomy ."وفي العربیة "تثنیة 

یحمل السفر في العبریة أربعة أسماء: 
هذا هو  أي "debarim  ویختصرelleh haddebarim. ُدعي في األصل العبري "إله هدباریم" 1

"، وهي الكلمات األولى من األصحاح األول. الكالم
2 .Kith من الناموس. السفر الخامس أي 
. إذ شاخ هذا القائد 28 خاصة بالنسبة لألصحاح ،seper tokahoth أو النصائح سفر التوبیخ. 3

الوقور یبدو إنه قد أدرك، وهو في اللحظات األخیرة، إنه ال یوجد وقت للمالطفة مع الشعب، بل یلزم أن یكون 
حازًما. فإنه یلیق بالشعب الذي ُقدم له كل هذا الحب، خاصة خالل خدمة موسى النبي لمدة أربعین عاًما أن 

یحمل مخافة الرب، ویدرك أن الوقوع في ید اهللا أمر مخیف. 
). ُدعي في الترجمة 18: 17 وتعني "نسخة" (misneh أو misneh hattotra. ُیدعى أیًضا 4
نسخة من ) "LXX 18: 17 أي "الشریعة الثانیة"، ربما ألنه جاء في (تث deuteros namosالسبعینیة 
"، أو ألنه قصد به أنه شریعة ثانیة بجانب ما ورد في أسفار الخروج، والالویین، والعدد. ما ورد هنا ال الشریعة

یعتبر تكراًرا لما جاء في األسفار الثالثة السابقة، بل هو شرح للناموس على ضوء ما حدث خالل األربعین سنة 
في البریة. هو استعراض ُقدم للجیل الجدید الداخل إلى كنعان، قدمه موسى النبي قبل الدخول بشهر، قبیل رحیله، 

اإللهي العملي. هو سفر التذكرة الدائمة لشریعة الرب: "اربطها  لیتأهل الكل بالطاعة النابعة عن اإلیمان، وبالحب
). 8: 6عالمة على یدك، ولتكن عصائب بین عینیك، واكتبها على قوائم بیتك وعلى أبوابك" (تث 

 : تاریخ كتابته
الذي قبله التقلید المسیحي ُكتب في سهول موآب شرقي أریحا، شرقي نهر  بحسب التقلید الیهودي

ق.م). ألقیت بدایة  1405األردن، في نهایة األربعین عاًما من التیه في البریة، وهو یغطي فترة شهر تقریًبا (سنة 
األحادیث الواردة في هذا السفر في الیوم األول من الشهر الحادي عشر من السنة األربعین بعد الخروج من 

). 4: 1)، وذلك بعد النصرة على سیحون وعوج ملكین من األموریین (تث 3: 1مصر (تث 
مما یستحق المالحظة أن كاتب التثنیة ال یشیر إالَّ إلى حوادث ما قبل امتالك كنعان، وهو ال یورد شیًئا 
عن انقسام المملكة، وال عن اضطهاد الفلسطینیین ومضایقاتهم، وال عن الحوادث المسجلة في سفر القضاة. كما 
أن العبارتین "جمیع إسرائیل" و "النصیب الذي أعطاه لكم الرب" ُتظهران موافقة الكتابة لتاریخ ذلك الوقت. ومن 

 قد ُكتبا بعد موت موسى غالًبا بوقت قصیر. )34، 33(الواضح أن األصحاحین 
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 : مفتاح السفر
 مرة في هذا السفر. أما الطاعة كما 22. ذكرت كلمة "الحب" عهد الحب والطاعةمفتاح السفر هو 

. فكما یشتاق اإلنسان  بدون الطاعة یفقد اإلنسان طعم الحبیقدمها السفر فهي تجاوب عملي لحب اهللا لإلنسان،
. الطاعة عالمة تأكید حریة اإلرادة اإلنسانیة التي تعبر عن حبها عملًیاأن یكون محبوًبا فهو یود أن یِحب. 

 "عرف موسى طرقه، وبني إسرائیل أفعاله". لقد عرف إسرائیل أعمال اهللا، لكنه )7: 103مز (جاء في 
لم یتعرف علیه معرفة اللقاء الحي. أما موسى فقد عرف طرقه، أي معرفة اهللا عملًیا. جاء هذا السفر ثمرة هذه 

 متحدة بخبرة أربعین عاًما في البریة. المعرفة

 : سماته
. ُینظر إلى سفر التثنیة من أربع زوایا: 1
سفر الشریعة.  •
أحادیث وداعیة ألول قائد للشعب.  •
عهد مبرم بین اهللا الملك وشعبه.  •
توجیهات یقدمها اهللا لشعبه ُقبْیل دخولهم أرض الموعد.  •

)، أو 5: 1 بال شك تلعب الشریعة دوًرا رئیسًیا في سفر التثنیة، حتى ُدعي السفر نفسه "الشریعة" (تث 
) یمثل ُصلب السفر. غیر أنه یلزمنا 26-12)، وجاء نص الشریعة (أصحاحات 10: 30"كتاب الشریعة" (تث 

إدراك أنه لیس سفًرا تشریعًیا أو قضائًیا بالمفهوم الضیق، ألن الشریعة ُوضعت ألبعاد خالصیة ذات هدف متسع. 
جاء السفر یفسر اإلیمان. وٕان ُوجدت فیه تشریعات أو قوانین، فغایتها هي أن یقبل المؤمن إرادة اهللا عاملة فیه، 

ویحمل روح الطاعة هللا. هو سفر الشعب المتمتع بالخالص، والمتحرر من العبودیة، لكي یرتبط بمیثاق الحب مع 
بة خالل االلتصاق باهللا واتحادهم مع بعضهم البعض. بحسب ما ورد في  : 30تث (اهللا، ویمارس الحیاة المطوَّ

، من یحفظها إنما یمارس الحیاة الروحیة. في قلوب شعب اهللا الشریعة هي عالمة الحضرة اإللهیة، )11-14
اإللهي  هذا السفر یكشف عن الحب المشترك المتبادل بین اهللا وشعبه، بحبهفي أكثر وضوح یمكننا القول بأن 

اختار شعبه مقدًما لهم الخالص، وهم بدورهم یردُّون الحب بالحب، خالل إعالن تكریس قلوبهم بالطاعة 
 (تث للوصایا، والعبادة اللیتورجیة كطریق عملي إلعالن حبهم هللا من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القوة

6 :5 .(
. حوى السفر تاریًخا، لكنه لیس بالسفر التاریخي ألنه ال یقدم التاریخ إالَّ لیكشف عن معامالت اهللا 2

". یمثل هذا السفر الطابع الخاص بالوعظ النبوي، وقد  "كتاب عظاتكي نتقبل عهده اإللهي، لهذا یحسبه البعض
استخدمت فیما بعد في األنبیاء المتأخرین مثل إرمیا وحزقیال. 

. یحوي هذا السفر عظة قدمها موسى النبي على ثالث دفعات، أو هي ثالث عظات، وٕان كان 3
البعض یقسِّمه إلى ثمانیة أحادیث. غیر أنه ال ُیعتبر كتاب عظات مجردة، إنما استعراض للشریعة بطریقة 

)، وتقدیم الشكر (تذكیرهم 4: 6وعظیة جذابة غایتها تمتع شعب اهللا بالخالص، وممارسته الحب العملي هللا (تث 
)، وممارسة الطاعة كتهیئة للدخول إلى أرض الموعد، حتى 6: 9بأعمال اهللا معهم ومع آبائهم) بروح التواضع (

یوجد الشعب في حضرة اهللا وینعم بالشركة معه. 
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. ُیعتبر هذا السفر دعوة وجهها موسى النبي لألجیال المقبلة بعده، كي تجد فرصة جدیدة للتمتع 4
بمیثاق مع اهللا في أمانة وٕاخالص، بإدراك إرادة اهللا ومعامالته مع آبائهم. هذه الدعوة موجهة للجمیع خاصة القادة 

مثل الملوك عند إقامتهم. إذ قیل: "فإنك تجعل علیك ملًكا الذي یختاره الرب إلهك... وعندما یجلس على كرسي 
مملكته یكتب لنفسه نسخة من هذه الشریعة في كتاب من عند الكتبة الالویین، فتكون معه ویقرأ فیها كل أیام 

). 20-14: 17حیاته لكي یتعلم أن یتقى الرب إلهه" (تث  
كثیًرا ما یذكرهم موسى النبي بوعود اهللا آلبائهم، فمن جانب یفتح عیون قلوبهم إلدراك معامالت اهللا مع 
مؤمنیه عبر كل العصور، ومن جانب آخر فإن تذكرهم ألمانة آبائهم في عالقتهم باهللا تسندهم، وتكون كسحابة 

: [تذكار القدیسین یقیم النفس التي تثقَّلت القدیس یوحنا الذهبي الفمتظللهم وسط حر التجارب. وكما یقول 
 .]Ïبالویالت ویردها، فیكون كسحابة تحفظها من أشعة (الشمس) الساخنة جًدا والمحرقة

. كان الیهود في طفولتهم الروحیة یلتزمون بما ورد في السفر بطریقة حرفیة قاتلة للمعنى، أما في 5
العهد الجدید فنتلمس في هذه الوصایا أو الشرائع مفاهیم روحیة عمیقة واهبة الحیاة في الرب. 

)؛ كما أشار إلى انتظار مجيء 23-22: 21 (تث لعنة الصلب على خشبة. ألول مرة نسمع عن 6
). 19، 15: 18السیِّد المسیح (تث 

نه یختلف عنه في اهتمام أ. إن كان هذا السفر یشبه سفر الالویین بكونه یحوي شرائع كثیرة غیر 7
. أغلب ما ورد في بالشرائع الخاصة بالشعباألول بالشرائع الخاصة بالكهنة، بینما یهتم سفر التثنیة باألكثر 

 قوانین وشرائع تمس المؤمن، وهي تمثل أكثر من نصف السفر. )26-12(األصحاحات 
 یتعلم من المثال السیِّئ الذي للجیل. ُیعتبر السفر ككل دعوة للطاعة هللا، وهو یدعو الجیل الجدید أن 8
 الذي اتسم بالعناد والعصیان وغلظة القلب. كان الجیل الخارج من مصر قد مات جمیعه ما عدا السابق لهم

یشوع وكالب اللذان وحدهما من الجیل القدیم دخال أرض الموعد. 
. من السمات غیر العادیة لسفر التثنیة توجیه الحدیث تارة بصیغة الجمع وأخرى بالمفرد وذلك أثناء 9

الحدیث مع شعب بني إسرائیل. ظن البعض أن هذا یؤكد بأن للسفر مصدرین مختلفین، غیر أن بعض الدارسین 
یعتقدون أن استخدام صیغة الجمع تارة وصیغة المفرد تارة في هذا السفر یحمل ذلك فهًما الهوتًیا معیًنا. 

. اعتمد البعض في ادعائهم بأن للسفر مصادر مختلفة على وجود االفتتاحیات العامة أو الجانبیة 10
). لكن یرى آخرون بأنه هكذا كانت العادة عندما یوجه الحدیث إلى أشخاص آخرین 1: 27؛ 1: 5؛ 1-5 :1(

 الخ. )24، 14: 31؛ 11، 9، 1: 27(أو یتغیر المتحدث نفسه كما في 
. في بعض األقسام خاصة الشرائع، ُیالحظ أن الكاتب یقدم الشریعة أوًال بطریقة مبسطة جًدا، ثم 11

یعود فیقدم نصائح وتحذیرات ووعود، مما یوضح أن السفر لیس دستوًرا للشرائع، لكنه أحادیث وعظیة خالصیة. 
)، حیث بدأ بالحث عن اإلبراء، ثم 11-1: 15ولعل من أمثلة ذلك ما جاء عن اإلبراء في السنة السابعة (تث 

. استخدم نفس المنهج عندما Ð)، تاله حث شخصي للمستمع أن یطبق القانون بسخاء شدید2: 15قدم تعریًفا له (
). 18-12: 15)، وفي إطالق العبد العبراني (27-22: 14تحدث عن العشور (

. یعلن السفر عن ضرورة التدقیق في الحیاة الروحیة والسلوك، لیس فقط في األمور الخطیرة بل 12
.  دون تمییز بین شرائع خطیرة وأخرى تبدو غیر هامةوفیما یبدو كأموٍر تافهةٍ . فقد مزج الشرائع مًعا 

1 In Hebr hom. 28:3. 
2 Gerhard von Rad: Deutronomy, 1966, p. 105-107; studies im Deutronomy` 1953, p. 15-16. 
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. یكشف السفر عن أبوة موسى النبي للشعب، فبینما یعلن عن مدى شوقه للدخول إلى أرض الموعد 13
ولم ُیسمح له إالَّ برؤیتها كان مهتًما جًدا بدخول شعبه إلیها. وكأن بدخولهم یتمتع هو شخصًیا بالدخول. وتظهر 

أبوته في أحادیثه الوداعیة مع یشوع، إذ یتحدث معه بقلب أبوي لیمأله بالفرح والشجاعة حتى یحقق رسالته. 

 : العهد اإللهي
یقدم سفر التثنیة التوراة اإللهیة، جسم التعالیم الكاملة التي تعلن عن طریق الشركة مع اهللا والشركة مع 

. العهد مع اهللالمؤمنین وبعضهم البعض، حتى یمكنهم التمتع ببركات 
 هو الخط الرئیسي للسفر كله، حیث یوضح فاعلیته في حیاة المؤمن، وبركاته، والتزامات العهد اإللهي

المؤمن كمختار هللا، وخطته المستقبلیة بالنسبة له، وكیف یتحول العهد من أحداث تاریخیة إلى عهد یمس حیاة 
الجیل الجدید. وكأنه إذ صار الجیل الجدید على أبواب الدخول إلى أرض الموعد، استلم موسى نسخة من "العهد" 

المبرم بین اهللا وآبائهم لكي یوقع الجیل الجدید علیه بنفسه، فُیدركون إنه لیس بالعهد اإللهي مع آبائهم الذین 
رحلوا، بل هو عهد معاصر مبرم معهم شخصًیا، یتمتعون ببركاته ویلتزمون بمسئولیاتهم. 

 : الشریعة والحب
؛ 12: 10؛ 5: 6(دعوة نحو حب اهللا " عن مفهوم الناموس أنه سفر الشریعةیكشف سفر التثنیة وهو "

)؛ الحب الذي یحرك قلوبنا وسلوكنا في تعاملنا مع اهللا والناس 20، 16، 6: 30؛ 9: 19؛ 22: 13؛ 1: 11
وحتى مع أنفسنا. 

). 5-4: 6عندما ُسئل السیِّد المسیح عن أعظم ما ورد في العهد القدیم ذكر ما جاء في (تث  •
) - على أساس خبرة حب اهللا المخلص. 19: 4 یو 1 یقوم حب إسرائیل – مثل حب المسیحي الوارد في ( •
). 19: 10؛ تث 21-20: 4؛ 18: 3 یو 1 یتجلى حبنا هللا في حبنا لآلخرین ( •
، 16: 6)، وٕانما تكریمه للغیر أیًضا (15، 6: 5 تقوم الوصایا العشر ال على تكریم اإلنسان هللا فحسب ( •

21 .(

 : سفر التثنیة والفكر الالهوتي
هو ینبوع الفكر الالهوتي الكتابي التاریخي یرى البعض أنهم ال یكونوا مبالغین إن قالوا أن سفر التثنیة 

. عندما یتحدث األنبیاء عن اهللا إنما یتحدثون عن اهللا الذي ُیقیم عهًدا مع شعبه كما ورد للعهدین القدیم والجدید
في التثنیة. والبركات التي اختبرها رجال العهد القدیم عندما عاشوا باإلیمان والحب والطاعة للرب إنما هي 

البركات الواردة في التثنیة. إنه اهللا الذي قدم وعًدا إلبراهیم، حقق الوعد كما أوضحه هذا السفر. 
 عن حب اهللا وعمله الخالصي بالمسیح یسوع، وعن أصول تعالیم العهد الجدیدفي سفر التثنیة جاءت 

التمتع بالمیراث األبدي، وتحقیق وعود اهللا للمخلصین. 
 ، یوّد أن ینسب نفسه إلى شعبه كما إلى كل إله جماعي وشخصياهللا كما یظهر في هذا السفر، 

عضٍو من أعضاء الشعب. إله محب للبشر، قدوس ال یطیق الخطیة، بار ال یقبل اإلثم وال الظلم. ملك یقود 
شعبه لكي یرثوا ویفرحوا. هادف في عالقته باإلنسان، أمین في مواعیده، عنایته اإللهیة فائقة. في حبه لإلنسان 

یود أن ُیعلن أسراره له. ال إله غیره. 
سفر من أبرز ما أظهر هذا السفر هو أن یلتزم الشعب أن ُینتسب هللا، مكرًسا قلبه وحیاته له. هو 

 بالتجاوب مع العهد اإللهي بروح الطاعة. التكریس هللا
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لعل من أهم المواضیع التي تعرض لها هذا السفر هي: 
) التي 15: 5نه كان عبًدا في أرض مصر (أ) 9: 4: ال ینبغي أن ینسى إسرائیل (. العبودیة والفداءأ

). 34: 4) بید شدیدة وذراع ممدودة (8: 7) وأن الرب افتداهم من هذا (6: 5هي بیت العبودیة (
) تفیض لبًنا وعسًال هذه التي أقسم آلبائهم أن 25: 1أعطاهم الرب أرًضا جیدة (ب. النصیب الصالح: 

). 21: 4) كنصیب لهم (8: 1یعطیها لهم ولنسلهم (
)، ألنه أحبهم أوًال 29: 4) بكل قلبهم وبكل نفسهم (10: 5ینبغي أن یحبوا الرب إلههم (ج. محبة اهللا: 

، 7: 5)، وأن یمحوا اسم اآللهة األخرى (20: 10) ویلتصقوا به (10: 4)، فینبغي علیهم أن یخافوه (37: 4(
). 28: 11) التي لم یعرفوها (24: 7

)، فإنهم 1: 5، 1 :1یجب أن یكون جمیع إسرائیل متحًدا مًعا في سماع كلمة الرب (د. شعب الرب: 
). ویجب أن یعتنوا بالمساكین والیتامى واألرامل والغرباء ألنهم 6: 7"أخص من جمیع الشعوب" ( شعب مقدس و

). 18: 10، 16: 1اخوة (
ینبغي أن یحملوا عطایاهم وذبائحهم إلى "المكان الذي یختاره الرب لیحل اسمه فیه" . مذبح الرب: ـه

). 7: 12) ویفرحوا هناك أمامه (11، 5: 12(
: 7، 9: 15 كل خطیة مكروهة، وخصوًصا خطیة عبادة األصنام ألنها "رجس" (و. الخطیة والتطهیر:

). 8: 13)، وال ینبغي أن یشفق قلب الرؤساء في عقاب الخطیة (25
). إذا احترزوا 20: 3) عندما ُیریحهم من أعدائهم (13: 7: توجد وعود "بالبركة" (ز. وعود البركة

)، 7: 2)، ویبارك عمل أیادیهم (40: 4)، ویحسن اهللا إلیهم (26: 4() تطول أیامهم 1: 5للوصایا وعملوها (
). 15: 12) كما تشتهي نفوسهم (11: 6فیأكلون ویشبعون (

 : سفر التثنیة بین أسفار موسى
 قصًرا یتمتع به خلق العالم كله یهیئ البشریة إلدراك محبة الخالق لإلنسان، الذي سفر التكوینجاء 

ویملك ویسیطر. لقد قدم اهللا كل الحب، ورّد اإلنسان على الحب بالعصیان، واالعتزال عن اهللا مصدر حیاته. 
ومع هذا لم یتركه اهللا في موته، بل قدم له خطة الخالص الفائقة. 

 تحریرهم من العبودیة یعلن اختیار اهللا لشعبه كخمیرة لتقدیس البشریة، كان البد من سفر الخروجوجاء 
حیث المیراث وتحقیق الوعود اإللهیة.  ومن كل آثار للخطیة، لكي ینطلق بهم من أرض العبودیة إلى

 والتمتع بالفداء. التقدیس بالدم یقدم الشریعة اإللهیة الخاصة بالعبادة للكشف عن سفر الالویینوجاء 
فإن اهللا القدوس یود أن یصیر اإلنسان مقدًسا على شبهه. 

 قائًدا لشعبه یتدرب الشعب ویتعلم من اهللا خالل تجواله في بریة هذا العالم، فیظهر اهللا سفر العددوفي 
في البریة یهتم بهم بنفسه. 

أما وقد صار الشعب على أبواب كنعان التي ُحرم منها الجیل السابق بسبب عصیانه وتمرده المستمر، 
سفر  یقودهم إلى التمتع بالمجد إن أعلنوا حبهم هللا وشركتهم معه خالل الطاعة. هذه هي نغمة العهدلذا قدم لهم 

. هكذا یدخل بهم إلى سفر یشوع حیث یرون اهللا الذي یمجدهم، مقدًما لهم المیراث والمجد. التثنیة
یمكننا في اختصار القول: 

 اهللا المحب لإلنسان. سفر التكوینُیقدم  •
 اهللا محرر اإلنسان من العبودیة. وسفر الخروج •
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 اهللا مقدِّس اإلنسان. وسفر الالویین •
 اهللا قائد اإلنسان في رحلة غربته نحو السماء. وسفر العدد •
 اهللا مقیم العهد مع اإلنسان. وسفر التثنیة •
 اهللا الممجد في اإلنسان بالمیراث األبدي. وسفر یشوع •

 : Îسفر التثنیة وسفر إرمیا
من یدرس السفرین یرى أن كاتب أحد السفرین كان ُملًما بالسفر اآلخر تماًما. توجد كلمات مشتركة 

بینهما لم ترد في أي سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس، وبعض العبارات مطابقة لبعضها البعض، بل والفكر 
متشابه یحمل ذات النغمة. 

بالمنطق الطبیعي كان إرمیا النبي ُملًما إلماًما كامًال بسفر التثنیة. فهو ككاهن دارس ألسفار موسى 
الخمسة منذ صباه، عاش في أحلك الظروف الروحیة، فكان سفر التثنیة یشغل قلبه وفكره كسنٍد له في عظاته 

للشعب. اقتبس من عظات موسى العظیم في األنبیاء لكي یتحدث بقوة مع الشعب. في أیامه ُاكتشف سفر 
الشریعة، غالًبا یقصد به أسفار موسى الخمسة، ربما النسخة األصلیة التي تسلمها الكهنة من موسى النبي. بال 

شك قام بعض المعلمین بدراسته وٕالقاء الضوء علیه. فال عجب أن اهتم إرمیا النبي به واقتبس الكثیر منه. 
ال یمكن قبول أن كاتب السفرین هو واحد، وأن إرمیا هو الكاتب لسفر التثنیة، ألنه مع وجود عبارات 

مشتركة بینهما إالَّ أنه یوجد أیًضا اختالف في كثیر من التعبیرات واأللفاظ، لهذا كل ما فعله إرمیا أنه تأثر 
بالسفر واقتبس منه. 

لو أن الكاتب هو إرمیا النبي ونسبه لموسى النبي لكان إرمیا مخادًعا وغاًشا، األمر الذي ال یتناسب مع 
شخصیته الصریحة والقویة، حیث وقف ضد الملك ورجاله والقیادات الدینیة وعائلته والشعب أحیاًنا. مثل هذا 

الشخص الذي یتحدى الكل عالنیة بكل قوة لن یلجأ إلى الخداع والكذب. 

 : سفر التثنیة والشعب الیهودي
 الذین انسحبوا من بریة یهوذا في Essenesلعل من أهم آثار سفر التثنیة ظهور جماعة األسینیین 

". جاء في بدء جماعة العهد األبديالقرن الثاني ق.م إلى شمال غرب البحر المیت (قمران)، وكان أحد ألقابهم: "
. وجاء في أحد "Ðكل من یأتي إلى نظام الجماعة یعبر إلى العهد أمام اهللا"الكتاب الذي ینظم هذه الجماعة: 

. أحد طقوسهم الرئیسیة التي كانوا یمارسونها هو االحتفال "Ñمع كل نهاٍر ولیٍل سأدخل إلى عهد اهللا"تسابیحهم: 
. نظموا أنفسهم Ò حیث یعلن الكهنة البركة والالویین اللعنة)27تث (السنوي لتجدید العهد على نمط ما ورد في 

). لقد ُوجد في مخطوطات قمران على األقل 15: 1على نفس النهج الذي تم مع الجیل الجدید في البریة (تث 
 مخطوًطا لسفر التثنیة. 14

1 Pulpit Commentary 
2 QS 1:16. 
3 QS 10:10. 
4 QS 1:18ff. 
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 : سفر التثنیة والعهد الجدید
یرى البعض ما لسفر التثنیة من أثر على المجتمع المسیحي في العهد الجدید، فهو أحد أربعة أسفار 

. اقتبس Ïهامة من العهد القدیم التي كان یرجع إلیها المسیحیون وهي أسفار التكوین والتثنیة والمزامیر وٕاشعیاء
 سفًرا اقتبست من سفر لتثنیة. 17 سفًرا للعهد الجدید 27 مرة)، من الـ 83العهد الجدید الكثیر من السفر (حوالي 

: 13لهذا السفر أثره على الالهوت بحسب إنجیل یوحنا. فإن المفهوم الكلي لوصیة الحب الجدیدة (یو 
) تطابق فهم الوصیة في سفر التثنیة كأمر إلهي أساسي للحب، یطالب بعطاء اإلنسان كیانه 12: 15؛ 34

الكلي. 
كان لهذا السفر مركز خاص لدى السیِّد المسیح، فهو السفر الوحید الذي اقتبس منه السیِّد في حواره مع 

)؛ وفي عظته 13: 6 مع تث 10: 4؛ مت 16: 6مع تث  7: 4؛ مت 3: 8 مع تث 4 :4المجرب (قارن مت 
). كما اقتبس منه 5: 6 مع تث 3: 12)؛ وفي إجابته ألحد الكتبة (مر 1: 24مع تث 13: 5على الجبل (مت 

). 37: 22عندما لخص الناموس (مت 

 : سفر التثنیة ومعاهدات الشرق األوسط
 أن السفر یوحي بأنه حدیث في احتفال دیني، ربما ُألقي في عید تجدید Gerhard von Radیرى 

، وأن السفر یحوي أربعة فصول رئیسیة، وهي: Ðالعهد

). 11-1عرض تاریخي ألحداث سیناء مع تعلیقات (. 1
). 15-12 :26قراءة الشریعة (. 2
). 19-16: 26ختم العهد (. 3
 الخ). 27البركات واللعنات (. 4

رفض بعض الدارسین هذه النظریة، حیث ال یوجد في العهد القدیم أیة شهادة بوجود احتفاالت دینیة 
. لكن كثیر من الدارسین یرون أن السفر في هیكله یشابه إلى حد كبیر هیكل von Radهكذا كما اقترحها 

 من بین هؤالء Ñ)المعاهدات التي كانت تبرم في الشرق األوسط في األلف الثانیة ق.م. (خاصة عند الحثیین
م) الذي یرى أن هیكل المعاهدة یتكون V. Korosvec) 1931 معتمًدا على G. E. Mendenhallالدارسین

من: 
. مقدمة للمعاهدة أو الدستور یعلنها الملك. أ

ب. مقدمة تاریخیة توضح العالقات القدیمة بین الطرفین. 
ج. األسس العامة للمعاهدة واألسس الخاصة بها. 

د. آثار المعاهدة من بركات لمن یفي بها، ولعنات تحل على من یكسرها. 
هـ. الشهود، غالًبا اآللهة التي تضمن تحقیق ما ورد في المعاهدة. 

 عنصًرا سادًسا وهو إیداع نسخة من المعاهدة في الهیكل، ُتقرأ علًنا أمام الشعب Mendenhallأضاف 
على فترات دوریة. 

1 J.A. Thompson: Deuteronomy (Tyndale O.T. Commentaires), 1974, p. 11. 
2 Grhard von Rad: The Problem of the Hexateuch and On the Essays, 1966, p. 27-33. 
3 V. Korosec: Hethitische Staatvertrage, 1931. 
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 أن سفر التثنیة ُیطابق الهیكل العام ألیة Merdith G. Klineبهذه النظرة یرى بعض الدارسین مثل 
معاهدة في ذلك الحین. لذا فالسفر یمثل وحدة واحدة، وهو عمل موسوي أصیل، حیث قدم معاهدة خالصیة 

أبرمها اهللا مع شعبه. 

). 5-1 :1مقدمة المعاهدة أو الدستور بواسطة وسیط العهد (. 1
). 49: 4، 6: 1مقدمة تاریخیة، أو تاریخ العهد (. 2
). 32: 11، 1: 5األسس العامة للعهد – الوصیة العظمى (. 3
). 26-12وصایا خاصة إضافیة (. 4
). 30-27أثار العهد من بركات ولعنات، مع القسم بالتعهد (. 5
). 34-31استمراریة العهد (. 6

أفاض الباحثون في الدراسة المقارنة بین العهد الذي یعلنه سفر التثنیة والعهود القدیمة في الشرق 
، وأكد كثیرون رفض دعوى أن األصحاحات الثالثة ÏJ. Wenham, D. J. McCarthy األوسط، من بینهم

األولى التاریخیة جاءت إضافیة للسفر فیما بعد، ألن المقدمة التاریخیة تمثل عنصًرا هاًما في العهود القدیمة. 
 صحیح. 27وأكدوا أن وضع األصحاح 

 ال تنتمي إلى هیكل المعاهدة، لكنها تمس جوهر تجدید العهد، حیث )34-31(حًقا إن األصحاحات 
) 32 كان البد من إعالن إقامة یشوع خلیفة لموسى النبي إلعالن استمراریة العهد، وجاءت تسبحة موسى (تث

منسجمة مع فكرة العهد. 
 مع بعض الكتاب الحدیثین أن هیكل السفر یتبع التقلید الحرفي Moshe Weinfieldأخیًرا أوضح 

. Ð بأن السفر مجرد عرض لما ورد في احتفال دینيRad Vonللعهد المكتوب في ذلك الحین، ولیس كما ادعى 
-12: 10؛ 5: 6اهللا یود دائًما أن ُیجدد العهد في كل عصر، وهو یطلب دوًما إخالص شعبه له (

). إنه یهیئ كل مؤمن لكي یحیا بروح المسئولیة، مع الفرح الدائم تحت قیادة ملك الملوك الذي وهبه أن 13
یتمتع بكنعان. ُیقدم هذا السفر حقیقة هامة وهي أن اهللا الواحد الملك الحقیقي الذي خلص الشعب من عبودیة 

فرعون یدخل بهم إلى الحیاة السماویة. 

1 D. J. McCarthy: Treaty and Covenant Analcta Biblica, 21, 1963, p. 131 ff. 
2 Moshe Weinfield: Deuteronomy and the Deuteronomic School, 1972. 
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التثنیة كمیثاق مع اهللا 
 

 سفر التثنیة شكل المیثاق

: یشیر إلى الملك العنوان
 الذي یقیم میثاًقا مع شعبه.

) موسى كممثل هللا ملك الملوك الذي 4-1 :1 (العنوان
 یطلب أن یقیم میثاًقا مع شعبه.

 تستعرض مقدمة تاریخیة
 أعمال الملك مع شعبه.

): معامالت اهللا مع 43: 4، 5: 1 (مقدمة تاریخیة
 ).13-11: 10شعبه منذ حوریب (عد 

 ما یتوقعه الملك الشرائع:
مع شعبه الذي یقیم معه 

 عهًدا.

): نظرة على الشرائع 19: 26، 33: 3 (الشرائع
-12)، مع شرائع خاصة (32: 11، 44: 4العامة (

 ) التي یحیا بها الشعب في أرض الموعد.16

: حفظ العقد إیداع العقد
 الذي یحوي الشروط.

): حفظ لوحي 26-24: 31، 5-1: 10 (إیداع العقد
 الشریعة في تابوت العهد.

: یلزم قراءة قراءة العهد
العهد في مكان عام بطریقة 

 منتظمة حتى ال ُینسى.

): االلتزام 20-18: 17، 9-6: 6 (قراءة العهد
 بقراءته في البیوت، كما یقرأه الملك عالنیة.

: استدعاء اآللهة الشهود
 كشهود على المیثاق.

: ال حاجة للشهود، ألن الرب هو الشاهد. كثیًرا الشهود
 ما یقسم اهللا بذاته كشاهٍد على وعوده.

: المنافع البركات واللعنات
لمن یحفظ العهد والنتائج 

 الوخیمة لمن یكسره.

): قائمة بالبركات لمن 28-27 (البركات واللعنات
 یحفظ العهد واللعنات لمن یكسره.

: ُیقِسم القَسْم واالحتفال به
الطرفان على اإلخالص في 

 تنفیذ المیثاق.

): 15-10: 29، 8-1: 27 (القسم واالحتفال به
وضع حجر شهادة یحوي الشریعة عند دخول الشعب 
أرض الموعد، وُیقام احتفال شعبي على جبل عیبال 

 حیث یقسمون أن یكونوا هم ونسلهم أمناء للعهد.

 : العهد وحفظ حقوق الخلیقة
إن كان اهللا یود أن یدخل في میثاق مع اإلنسان یعلن فیه عن تبادل الحب بینهما على مستوى أبدي، 

فإن هذا العهد یهتم بحقوق اإلنسان والحیوانات والطیور، فال یعیش المؤمن بقلٍب مغلٍق بل متسع بالحب. وسنرى 
في سفر التثنیة جوانب هامة یركز علیها العهد اإللهي، منها اآلتي: 

، فمع ارتباط اإلنسان بالجماعة وحبه لها، تحفظ الجماعة حق كل شخٍص، االهتمام بكل شخص. 1
مهما كان مركزه أو سنه أو وضعه الدیني أو االجتماعي. فالجماعة تقدس حق كل إنساٍن وتحترمه. كل شخص 

مسئول عن تصرفه. 
: یعطي العهد أماًنا للمؤمن، ویحفظه من شهود الزور واالتهامات الباطلة، لكي الشهادة الباطلة. 2

یعیش في أمان بال رعب. 
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: یطلب العهد عدم استغالل ضعف مركز المرأة في المجتمع في ذلك الحین. المرأة. 3
، فیعمل العهد على تحطیم فكرة العبودیة بالنسبة للمؤمنین كتهیئة لتحطیم حریة اإلنسان وكرامته. 4

فكرة العبودیة بوجه عام. 
: یحافظ العهد على ما یتمتع به المؤمن من میراٍث له في أرض الموعد. المیراث. 5
: التزام المؤمن بعدم التعدي على تخوم اآلخرین ونزع ملكیتهم. الملكیة. 6
: حفظ حق األجیر أو العامل، لینال أجرته في یوم عمله بكرامة في غیر مذلة. ثمر التعب والعمل. 7
: من حق الجسد والنفس أن یستریحا، ومن حق األجیر والعبد حتى الحیوانات أن راحة السبت. 8

تستریح. 
: یهتم العهد بالحفاظ على العالقات الزوجیة  واألسریة. الزواج. 9

: ال ُیقبل اتهام مهما كان خطیًرا بدون محاكمة عادلة وتحقق من كل واقعة. العدالة. 10
: مع مساواة كل المؤمنین في عینّي اهللا، یحترم كل مؤمن النظام الجماعي ویدرك النظام الجماعي. 11

مركز اآلخرین ویعطي الكرامة لمن یستحقها. 
: ال یوجد شخص، مهما كان مركزه الدیني أو المدني، فوق القانون الخضوع للناموس والوصیة. 12

والوصیة اإللهیة. 
: ُخلق الحیوان لخدمة اإلنسان، ویلتزم اإلنسان باالهتمام به. الحیوانات. 13

 : سفر التثنیة والحرب المقدسة
)؛ وكیفیة التعامل 9-1: 20عالج السفر موضوع الحرب المقدسة، فوضع نظاًما للسلوك في الحرب (

: 23)، وقدسیة رجال الحرب (14-10: 21ومع المسبیات ()، 18-10: 20مع المدن التي تسقط في أیدیهم (
). 19-17: 25)، والتعامل مع عمالیق (5: 24 حدیثًا من االشتراك في الحرب ()، وٕاعفاء المتزوجین10-14

لماذا سمح اهللا للشعب أن ُیبید الشعوب المحیطة بال شفقة؟ 
. كانت هذه الشعوب تمثل الخطایا التي یجب إبادتها، ولم یكن ممكًنا للشعب في بدایة حیاته الروحیة أ 

أن یمیز بین الخاطئ والخطیة، فقتل الخاطئ كان یعني تحطیم الخطیة ونزعها. 
ب. كان الفساد الذي دّب بین هذه الشعوب غیر محتمل، ففي عبادة البعل ُتقدم األمهات أطفالهن في 
النار لیحترقوا بین ضربات الطبول كي ال ُتسمع صرخات األطفال؛ بجانب تكریس النساء والفتیات أنفسهن للزنا 

لیجمعن ماًال للهیاكل. فهالك األمم بحیاتهم العنیفة والفاسدة أخطر من قتل الجسد. 
ج. كان البد من تهیئة شعب مقدم للرب حتى یخرج منه المخلص وعندئذ ینفتح باب الخالص أمام كل 

العالم. هذا وقد كان الشعب یتأثر جًدا بالشعوب المحیطة به. مع كل تحذیرات الرب لهم، ومع طلب إبادتهم 
انحرفوا إلى الشركة مع الشعوب الوثنیة في العبادة الوثنیة وممارسة الرجاسات وعنفهم في تقدیم ذبائح بشریة. 

فماذا كان حالهم لو لم تصدر هذه األوامر إلیهم؟ لقد أراد تنقیتهم لیهیئهم كشعٍب إلهٍي نقٍي لخدمة األمم فیما بعد. 
د. ما یشغل ذهن اهللا لیس إبادة الشعوب الوثنیة في هذا العالم، وٕانما هالكهم األبدي. 

 كثیًرا ما أظهر اهللا مراحمه نحو أفراد أو جماعات الشعوب المحیطة بشعبهوبالرغم من ذلك نرى أنه 
 ملك جرار حینما أبیمالكحینما استجابوا لناموسهم الطبیعي أو أذعنوا إلنذاراته التي أرسلها لهم. فلم ُیهلك اهللا 
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حاول أخذ سارة زوجة أبینا إبراهیم بل قال له: "علمُت أنك بسالمة قلبك فعلت هذا وأنا أیًضا أمسكتك عن أن 
، لذلك لم أدعك تمسها..." (تك  ). 6: 20تخطئ إليَّ

 وبیت أبیها وكل مالها وسكنت في وسط إسرائیل، ألنها خبأت الرسولین راحاب الزانیةكذلك ُأستْحیت 
)، وصارت ضمن سلسلة أنساب السیِّد المسیح بالجسد! 5، 2 الذین أرسلهما یشوع لكي یتجسَّسا أریحا (یش

: 11 وقال: "سیقومون في الدین مع هذا الجیل ویدینونه" (لو ملكة التْیمن ورجال نینوىوامتدح السیِّد المسیح 
29-32 .(

 : وحدة السفر
، عن السفر، مّدعین أن مصادر هذه )31-29، 27 ،4-1(حاول الدارسون فصل األصحاحات 

األصحاحات مختلفة عن بقیة السفر. لكن من یدرس مفردات السفر وطابعه اللغوي یدرك لیس فقط وحدة هیكل 
السفر، بل یدرك وحدة قویة في طابعة اللغوي أیًضا، إذ یتسم السفر كله بالبساطة والوضوح وطابعه الوعظي. 

 في كثیر من أسفار العهد القدیم خاصة في األسفار التاریخیة یرجعه البعض إلى تأثیر تشابه اللغة
 أن یقدم وصًفا S.R. Driverالكتاب بطابع سفر التثنیة في أیام الملوك. مع نهایة القرن التاسع عشر حاول 

. Ïلمفردات السفر وطابعه وقد بقى هذا البحث إلى یومنا هذا له تقدیره الخاص

 : أهم ما ورد فیه
). 21-6: 5 الوصایا العشر ( •
). 9-4: 6 الشیما "اسمع یا إسرائیل" ( •
). 5-1: 13عن األنبیاء الكذبة ( •
). 15-9: 18عن العرافین الكذبة ( •
). 30، 20-1 :29عن العهد الفلسطیني ( •

 : محتویاته
. ]3-1[. أعمال اهللا الخالصیة التاریخیة  1
. ]4[. دعوة للطاعة للوصیة   2
. ]11-5[. متطلبات اهللا األساسیة   3
. ]26-12 [. األسس الرئیسیة في الحیاة العملیة 4
. ]27[. كیف تحیا أمة تمارس هذه األساسیات 5

أوضح السفر الحاجة إلى أربعة أمور لكي یحفظ الشعب ونسله العهد: 
)، 5-4: 6، فمع حدیثه عن تفاصیل كثیرة خاصة بالشریعة ركز على القلب (القلب: الحاجة إلى أوالً 

فیه یتكرس كل كیان اإلنسان بطاقاته وٕامكانیاته للرب. 
، فالشهادة الحّیة للوصیة هي التي تنبع عن القلب، والتي تمارس في الحیاة  العملالحاجة إلىثانًیا: 

الیومیة. لهذا كثیًرا ما یردد "احفظ الوصایا". 

1 S. R. Driver: A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy, 1902, p. Ixxviii-Ixxxiv. 
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-7: 6 ال یمكن لجیٍل ما أن ُیقدم الوصیة للجیل التالي ما لم یحمل روح األبوة الصادقة (ثالثًا: األبوة،
). بهذه األبوة الحانیة یتذوق الجیل أبوة اهللا. 9

، خاصة المحتاجین والمرذولین والمتضایقین. جاءت الشرائع تمس كیان رابًعا: االهتمام بكل الطبقات
)؛ والكهنة والالویین الذین 29-28: 14؛ 18: 10)، واألرامل واألیتام (19-18: 10؛ 17-16: 1الغرباء (

)؛ 29-23: 22)، والنساء الُمغتصبات (18-12: 15)، والعبید (8-1: 18؛ 19-27: 14عند الباب (
: 24)، واألجراء الفقراء (14-10: 21)؛ والمسبیات في الحروب (11-4: 15)؛ والفقراء (3-1: 15والمدینین (

14-15 .(

 : أقسامه
السفر یقوم على ثالث عظات بخطة فائقة محددة. العظتان األولى والثالثة  یمكن القول بأن هیكل

مختصرتان، بینما العظة الثانیة طویلة جًدا. 
 ركزت على معامالت اهللا مع شعبه عند خروجهم من مصر، ورعایته ]:4-1[ص  العظة األولى. 1

)، وتنتهي بحث موسى النبي 5-1 :1لهم وحمایتهم. مع تأكید التأدیب للعصاة. تبدأ العظة بمقدمة للسفر كله (
). 43-41: 4)، یلیه ملحق عن مدن الملجأ (40-1 :4شعبه أن یقابل حب اهللا بالطاعة له وحفظ الوصیة (

 أوضحت تطبیق العهد مع اهللا والشرائع المذكورة في الخروج بما یناسب ]:28-5 [ص العظة الثانیة. 2
الشعب بعد دخولهم أرض الموعد، وقد ركزت على تجنب عبادة األوثان والرجاسات الوثنیة. وٕاقامة مقدس في 
: 4الوسط، واإلعداد للمملكة. تعتبر ُصلب السفر أو قلبه النابض، تبدأ باألصحاح الخامس بعد مقدمة مختصرة (

44-49 .(
 یتنبأ موسى النبي عن سقوط الشعب في المستقبل القریب، لذا تحدث ]:30-29 [ص العظة الثالثة. 3

عن البركات واللعنات. وأیًضا عن السقوط في المستقبل البعید، فتحدث عن تشتیتهم بین األمم وعودتهم. ُتختم 
). 20-15: 30العظة بإعالن عن الخیار بین قبول الموت أو الحیاة (

 إذ لم ُیسمح لموسى النبي بالدخول : (ملحق للعظات الثالث)]34-31[ص  أعمال ووصایا ختامیة. 4
 یستعرض الكاتب نیاحة موسى النبي. 34إلى أرض الموعد أقیم تلمیذه یشوع خلیفة له. أخیًرا في األصحاح 
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كاتب السفر 
أجمع الیهود والمسیحیون خالل التقلید أن موسى النبي هو كاتب هذا السفر، ما عدا الجزء األخیر منه 
الذي یؤرخ موت موسى النبي، فتُنسب كتابته إلى یشوع بن نون أو ألعازار الكاهن. ویرى البعض أن ما ورد هنا 

). 26-24: 31؛ 3: 1سلَّمه موسى شفاًها في بادئ األمر لُیكتب بعد ذلك (
حاولت المدرسة النقدیة الهجوم على هذا السفر بعنف من جهة نسبته لموسى، إذ قیل أنه كتبه بعض 

 سنة على األقل. وظهرت نظریة في مطلع هذا القرن ادعت أن نبًیا غیر معروف 600المؤلفین المجهولین بعد 
). وتفترض النظریة 23-22 مل 1 ق.م. (621صاغ مادة السفر قبل اإلصالح الذي جرى في أیام یوشیا عام 

أن كتابة السفر كانت بقصد اإلصالح الدیني عامة، وبقصد تركیز العبادة في أورشلیم خاصة، سیما وأن عبادة 
اهللا كانت تجري حتى ذلك الوقت في المرتفعات وكانت ُتعتبر قانونیة. 

) وال 26-12 غیر أن السفر نفسه ال یورد ذكًرا لهذه المرتفعات في معرض الحدیث عن الشرائع (ص
) وهذا یجعل 5: 27)، وال في األمر ببناء مذبح على جبل عیبال (شرح 2: 12في األحادیث التي قبلها (شرح 

قبول النظریة السابقة صعًبا. وقد افترض بعض العلماء العصریین أن السفر ُكتب بعد السبي، وقال البعض أنه 
 ُكتب في أواخر زمن حزقیا، وقال آخرون أنه ُكتب في عهد داود. وكل نظریة من هذه تهدم النظریات األخرى!

واالتجاه الیوم ینحو نحو االعتراف بأن موسى هو كاتب معظم أجزاء السفر.  
اعتمد النقاد في رفضهم نسبة السفر إلى موسى أساًسا على أنه لم تكن توجد كتابة في أیامه، لكن تبین 

. Ïأن الكتابة ترجع إلى عصر ما قبل موسى
 یقولون أیًضا أن السفر ُكتب لتمجید الكهنوت في أورشلیم، لكن واضح أن السفر لم ُیشر قط ال إلى 

. Ðالكهنوت وال إلى أورشلیم

 : Ðشهادات داخلیة عن كاتب السفر
یحمل السفر شهادات داخلیة وخارجیة تؤكد بقوة أن واضع السفر هو موسى النبي، بوحي الروح 

 القدس:
).  30، 24، 22، 9: 31؛ 5: 1. ورد في السفر نفسه أن الكاتب هو موسى النبي (1
؛ 7: 1. تنسب أسفار العهد القدیم األخرى هذا السفر كما األسفار الخمسة األولى لموسى النبي (یش 2

). 4 :4؛ مال 7: 103؛ مز 2: 3؛ عزرا 12، 6: 18؛ 6: 14مل  2؛  53: 8؛ 3: 2مل  1؛  4: 3قض 
). وأیًضا كّتاب العهد 47-45: 5؛ یو 9-7: 19. نسب السیِّد المسیح السفر لموسى النبي (مت 3
). 19: 10؛ رو 38-37: 7؛ 22: 3الجدید (أع 
. واضح أن السفر كان معروًفا لكتبة كثیر من األسفار مثل القضاة وراعوث وصموئیل األول والثاني، 4

وملوك األول والثاني مما یظهر أن السفر كان معروًفا من بعد نیاحة موسى مباشرة، وكان مستخدًما في إسرائیل. 
 به: . اقتبس كثیر من األنبیاء من سفر التثنیة أو كان األنبیاء ُملمِّین بما جاء5
 أن الكاتب كان أمامه سفر التثنیة وفي ذهنه. سفر إرمیا. واضح من أ

 كما یظهر من المقارنات التالیة. إشعیاء النبيب. كان السفر معروًفا لدى 

1 J. Vernon McGee: Deuteronomy, 1991, p. viii. 
2 Ibid. 
3 Cf: The Pulpit Commentary, Deuteronomy. 
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: 27؛ إش 27: 28مع تث 17: 1؛ إش 32 :32 مع تث 10: 1؛ إش 1: 32 مع تث 2: 1(إش 
 مع تث 2: 42؛ إش 6: 31مع تث 10: 41؛ إش 2: 14؛ 6: 7 مع تث 8: 41؛ إش 8: 32مع تث 11
 1: 50؛ إش 7: 32 مع تث 8: 46؛ إش 1: 24 مع تث 1: 50؛ إش 7: 32 مع تث 8: 46؛ إش 15: 32

 مع  تث 8؛ إش 29: 28 مع تث 21: 65؛ 10: 59؛ إش 13: 32 مع تث 14: 58؛ إش 1: 24مع تث 
28 :31( .

-6: 4 ما یوضح أن السفر كان معروًفا في أیامهما. من ذلك عا عاموس وهوشعج. یوجد تلمیح في 
 15-14: 9)؛ عا 13: 6؛ 21: 8 (تث 14: 8)؛ عا 18: 29(تث 12: 6الخ)؛ عا 15: 28 (تث 11 ،10

: 22 (تث 14: 5). هو 17: 27؛ 14: 19 (تث 10: 4)؛ هو 18-17: 23 (تث 14: 4). هو 3: 30(تث 
). 26: 33 (تث 9: 13)؛ هو 14: 8 (تث 9: 13). هو 68: 28؛ 39: 32 (تث 4: 5؛ 1: 6)؛ هو 39

. یتضح في السفر خصائص موسى النبي، كما وضحت في األسفار السابقة بطرق متعددة، مثل 6
) ومقدرته ككاتب وقائد، وتركیزه على التعالیم 13-12: 2روحه الحماسیة، وحدیثه الخارج من كل قلبه (خر 

األساسیة دون إهمال التفاصیل، وحدیثه النابع عن اختباراته الواسعة. بل إن أسلوبه الشعري والنثري یثیر 
). وقوة إعالنه للحق واضحة في هذا السفر 5: 34اإلعجاب. وذكر اهللا المتكرر على لسانه كعبد الرب المكرس (

كما وضحت في تاریخه المسجل في سفرّي الخروج والعدد. 
) وفي الحدیث عن 22: 9. نرى تذكارات موسى المختلفة تتضح في لمحات خاطفة في خطاباته (7

)، مع ذكرى األحداث واألفكار والصلوات والعواطف الشخصیة لموسى الواضحة في 9: 24استالمه الشریعة (
كل خطاباته. 

. یبدو أن السفر ُیناسب عصر موسى النبي، ولیس أیام یوشیا كما ُیدعي البعض، فمن الجانبین 8
الجغرافي والتاریخي یشیر إلى ما یناسب الفترة ما بین الخروج ودخول أرض الموعد. یشعر القارئ بنفسه كأنه 

) وهو یدور في الطریق إلى باشان ویمكث في 26: 2) ویتوقف في بریة قدیموت (13: 2یعبر وادي زارد (
). 29: 3الجواء مقابل بیت فغور (

 14 ،15. تظهر بعض الدراسات الحدیثة أن السفر یتبع شكل المعاهدات المستخدمة ما بین القرنین 9
ق.م، الشكل الذي یناسب هذا التجدید للعهد، كما رأینا قبالً . 

. یحوي السفر تحریم األمم والشعوب التي في كنعان وعدم إقامة عهد معهم وعدم اإلشفاق علیهم 10
). لو أن الكاتب في عصر ما بعد موسى النبي، حیث امتلك الشعب كنعان في أیام یشوع لكانت 15-1: 7(تث 

هذه الوصیة عقیمة وبال نفع. 
)، حسبت وصیة 9: 25 . الوصیة الخاصة بخلع نعل الولي الذي یرفض أن ُیقیم نسًال للمیت (تث11

) في عصر القضاة، فلو أن السفر ُكتب بعد القضاة لما وردت هنا بهذا األسلوب 7: 4قدیمة في أیام راعوث (را 
كوصیة لم یسبق ممارستها. 

). ما كان یجب ذكره هنا لو أن 19-17: 25. جاء األمر في هذا السفر بمحو ذكر عمالیق (تث 12
السفر قد كتب بعد االنتهاء من الحرب مع عمالیق، إذ لم یعد لهم ذكر فعًال بعد استالمهم أرض الموعد مباشرة. 

). 18-16: 20نفس األمر بالنسبة للدخول في حرب مع الكنعانیین (تث 
 یؤكد أن الكاتب جاء قبل إقامة شاول ملًكا في أیام صموئیل )20-14: 17. ما ورد في (تث 13

النبي، وٕاالَّ كان قد أشار إلیه كملٍك استغل سلطانه على حساب شعبه. 
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) واضح أن خطر عودة الشعب إلى مصر قائم، وهذا لم یعد قائًما 16: 17. مما ورد في (تث 14
واستالم أرض الموعد.  بعدما االنتصار على شعوب كنعان

) عن أن المتحدث والسامعین لم یكونوا بعد قد دخلوا 19 . یكشف الحدیث عن مدن الملجأ (تث15
الضفة الغربیة، ولم تكن قد تحددت بعد مدن الملجأ باالسم، هذه التي ُحددت في أیام یشوع بن نون بعد االستیالء 

على الضفة الغربیة. 
. یرى بعض الدارسین أن السفر ال یحوى عبارة واحدة تكشف عن أن السفر الحق لعصر موسى 16

سوى موته ودفنه. وأن جو السفر العام یدل على أن الكاتب هو موسى النبي أو أحد معاصریه، مثل اإلشارات 
الكثیرة عن وجودهم في مصر والخروج منها، والتهیئة للدخول إلى الضفة الغربیة. 

 : االختالفات بین سفر التثنیة وأسفار موسى السابقة
ُیحاول بعض الدارسین تأكید أن كاتب السفر لیس موسى النبي، مقدمین دالئل على ذلك بوجود 

اختالفات بین هذا السفر وما ورد في األسفار األربعة السابقة، من أمثلة ذلك: 
، بینما الشعب هو الذي اقترح على موسى النبي إرسال الجواسیس إلخ. أن )22: 1تث (. جاء في 1

 أن اهللا هو الذي أصدر أمره بإرسال الجواسیس. ال یوجد تعارض بین النصین بل )3، 1: 13عد (جاء في 
تكامل، فقد اقترح الشعب ذلك على موسى، وٕاذ عرض األمر على اهللا أصدر أمره بذلك فأطاع موسى اهللا ال 

الشعب. 
أن اهللا غضب على موسى بسبب الشعب فُحرم من  )21: 4، 26: 3؛ 37: 1تث (. جاء في 2

أن اهللا حرم موسى وهرون من ذلك بسبب عدم ) 14: 27؛ 12: 20عد (، وجاء في الدخول إلى أرض الموعد
 نجد الحدیث مطابًقا لما ورد في سفر العدد إذ یقول: )51: 32تث (إیمانهما وعدم تقدیسهما اهللا. إن عدنا إلى 

"ألنكما خنتماني في وسط بني إسرائیل عند ماء مریبة قادش في بریة صین إذ لم تقدساني في وسط بني 
إسرائیل". ال یوجد تعارض فإن السبب المباشر لحرمان موسى هو خطیته إذ لم یقدس اهللا في تلك اللحظات، 

والسبب الذي دفع موسى إلى ذلك هذا تذمر الشعب وتمرده. 
 بینما لم ُیشر ذلك في األسفار تقدیم الذبیحة في موضع واحد یختاره الرب. تحدث سفر التثنیة عن 3

 عن )24: 20خر (. أما ما ورد في )9-8 :17 ال(األخرى. هذا االعتراض غیر صحیح فقد أشیر إلى ذلك في 
تقدیم العبادة في أماكن كثیرة فقد جاء بعد استالم الشریعة مباشرة على جبل سیناء حیث كان الشعب كثیر التنقل، 

وكان المقدس یتحرك معهم، فكأن اهللا یؤكد لهم أنه حیثما ُوجد المقدس بینهم تكون عبادتهم مقبولة. 
الالویین لیس لدیهم أیة ممتلكات بین بني إسرائیل، فیأخذون  أن )32-20: 18عد (. جاء في 4

. وجاء في العشور من األسباط األخرى مقابل خدمتهم للهیكل، وهؤالء بدورهم یعطون عشورهم لهرون الكاهن
 أن بني إسرائیل یقدمون العشور أمام الهیكل من الحقول والقطیع للالوي والغریب )29-22: 14(سفر التثنیة 

واألرملة والیتیم عند أبوابهم. فیرى البعض أن ما ورد في سفر العدد كتبه موسى النبي وما ورد في سفر التثنیة 
كتب مؤخًرا، وأن القانونین مختلفین في مضمونهما، وال یمكن التوفیق بینهما. لكن الواقع أن القانون األول هو 

قانون عام یلتزم به الكل حیث تقدم العشور للالویین العاملین في الهیكل. لكن إذ كان الشعب داخًال أرض الموعد 
حیث الفیض من الخیرات لذا طالبهم بعشور أخرى إضافیة یمارسونها في فلسطین كما یشهد بذلك التلمود وأیًضا 
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یوسیفوس المؤرخ الیهودي. العشور األولى لالویین والثانیة للعید، وفي السنة الثالثة العشور الثانیة تخصص 
. Ïللفقراء والمحتاجین

. وُتعتبر العشور الثانیة في السنة الثالثة هي "عشور ثالثة". )7: 1(ُأشیر إلى العشور الثانیة في طوبیا 
، المؤمن یأكل العشور والنذور في المكان الذي یختاره الرب أن )18-17: 12(. یذكر سفر التثنیة 5

 )18-15: 18(هو وابنه وابنته وعبده وأمته والالوي الذي في أبوابه، ویفرحون أمام الرب. وجاء في سفر العدد 
أن أبكار الحیوانات تقدم للرب، فیأكل الكاهن صدر التردید والساق الیمنى. یتساءل البعض كیف یأكل الشعب 

في بیت الرب األبكار بینما في سفر العدد تعتبر ملًكا للرب ویأكل الكاهن نصیًبا منها. ُیَرد على ذلك أنه لم یذكر 
في سفر التثنیة أن الشعب یأكلون كل الذبیحة، وال في سفر العدد أن الكاهن یأكلها بالكامل. لكن سفر العدد حدد 

نصیب الكاهن، وأما بقیة الذبیحة فیتسلمها مقدمها ویتصرف فیها كما جاء في سفر التثنیة. 
والساق الیمنى من  صدر ذبیحة الشكر أن )34-28: 7ال ( وفي )28-27: 29خر (. ورد في 6

: "وهذا یكون حق الكهنة من الشعب من الذین یذبحون الذبائح بقًرا كانت )3: 18تث (، وجاء في نصیب الكاهن
أو غنًما، یعطون الكاهن الساعد والفكِّین والكرش". یقول النقاد أن ما ورد في تثنیة مختلف عما ورد في الخروج 
والعدد فال یمكن أن یكون الكاتب هو موسى النبي. یرد على ذلك أن ما ورد في سفر التثنیة لم یقل أن هذا هو 
كل نصیب الكهنة، إنما هو إضافة لما سبق أن ُوهب لهم. فوضع الكهنة والالویین أثناء تجوالهم مع الشعب في 
البریة، یشتركون معهم في عطایا اهللا المجانیة كالمن والماء الخارج من الصخر، ولم یكن الكل محتاًجا إلى ثیاٍب 
أو أحذیٍة الخ جعل احتیاجات الكهنة والالویین قلیلة. أما وقد جاء وقت الدخول إلى أرض الموعد وسینال الشعب 

میراثًا ضخًما دون الكهنة والالویین، صاروا في حاجة إلى نصیٍب أكبر یعوضهم عن عدم نوالهم نصیب من 
األرض. 

، وقد قام یشوع بتوزیعها بینهم  مدینة بحقولها للالویین48ُحددت  )8-1: 35(. في سفر العدد 7
)، بینما كثیًرا ما یردد سفر التثنیة تعبیر "الالوي عند أبواب بیتك" دون إشارة إلى مدن الالویین، 20 بالقرعة (یش

فیبدو الالویون كغرباء بال مدن وبال بیوت. ُیرد على ذلك أنه لیس للالویین نصیب في األرض، وأن هذه المدن 
مأخوذة من أنصبة األسباط األخرى لیسكن فیها الالویون مع حیواناتهم، لهذا فمع وجودهم في هذه المدن هم 

خارج مدن بقیة األسباط كمن عند أبوابهم، ویلتزم األسباط بإعالتهم. 
) إن الكاتب موجود في غرب األردن ویتحدث 1 :1" (تث في عبر األردن. یرى البعض في تعبیر "8

عن موسى في الضفة األخرى من األردن أي الشرقیة، بهذا ال یمكن أن یكون كاتب السفر هو موسى النبي. یرد 
على ذلك بأن موسى النبي استخدم التعبیرات الشائعة في أیامه. فتعبیر "عبر األردن" كان شائًعا بین الكنعانیین 
قبل عبور الشعب إلى شرق األردن. وأیًضا كاستخدامه تعبیر " نحو الغرب" عن "تجاه البحر" و"نحو الجنوب" 

قاصًدا "النجب"، مع أن البحر بالنسبة لموسى لم یكن غربه وال نجب جنوبه، لكنه استخدم تعبیرات الشعوب 
المحیطة به في ذلك الحین. فقد كتب موسى وهو في سیناء عن نجب "تجاه الجنوب" مع أنها كانت شماله"، لكن 

نجب كانت معروفة في كل المنطقة بهذا التعبیر. 
 یتحدث عن أمر حدث Edinburghهذا األمر طبیعي حتى في عصرنا الحالي فلو أن شخًصا ما في 

" مع أن موقعها بالنسبة الدنبرج لیس في الشمال North-folk التي تعني "Norfolk یذكر اسم Norfolkما في 
. Edinburgh (تعني أرض الجنوب) وتقع في الشمال من Southerlandبل في الجنوب، بینما 

1 Josephus: Antiq. 4:8,22. 
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موسى النبي كمعلِّم 
لم یسجل لنا الكتاب المقدس في عهدیه القدیم والجدید عظات وداعیة لنبي من األنبیاء، أو أحد تالمیذ 
السیِّد المسیح أو رسله، مثلما سجل عظات موسى النبي الثالث قبل نیاحته بشهٍر واحٍد، كادت أن تشمل السفر 
كله. موسى النبي الذي بدأ خدمته باالعتذار عن القیام بهذه الرسالة النبویة الخالصیة بسبب ثقل لسانه یختتم 

حیاته بتسجیل عظاته كمعلم ناجح. 
یكشف هذا السفر عن شخصیة موسى النبي كمعلم التي تحمل المالمح التالیة: 

: كما سبق فأوضحت في سفر الخروج أن موسى النبي الذي كان في بدء خدمته یشعر بعجزه أوالً 
. Ïمعلًِّما لشعبه، بل وتعلم بعض الفالسفة الیونانیین منه الكثیرالكامل عن الكالم ألنه ثقیل اللسان صار 

، وكما قال عنه الرسول بولس: "باإلیمان موسى لما كبر ثانًیا: كان حدیثه ممتزًجا دائًما بالحب العملي
أبى أن ُیدعى ابًنا البنة فرعون، مفضًال باألحرى أن ُیذل مع شعب اهللا على أن یكون له تمتع وقتي بالخطیة، 

). هكذا 26-24: 11حاسًبا عار المسیح غنى أعظم من خزائن مصر، ألنه كان ینظر إلى المجازاة" (عب 
حسب آالم خدمته ومشاركته شعبه في أتعابهم، شركة حمل عار الصلیب مع السیِّد المسیح مخلص شعبه، حاسًبا 

كل مرارة رصیًدا حی�ا لحسابه. كمعلم یحمل قلًبا أبوًیا صادًقا یطلب عن شعبه غفران خطایاهم قائالً : "واآلن إن 
 یكشف بقوة عن قلب سفر التثنیة). جاء 32 :32غفرت خطیتهم وٕاالَّ فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 

. Ðالمعلم األب المملوء حًبا وحناًنا نحو شعبه
. فال یشعر یتعامل مع األجیال الجدیدة: من ثمار األبوة الحانیة أن یعرف المعلم الصادق أن ثالثًا

الجیل الجدید بما ندعوه حالًیا "الفجوة بین األجیال". لم یشعر الجیل الجدید الحدیث السن بفارق السن بینه وبین 
 عاًما، ألنه في أبوته یعرف كیف یدخل إلى عالمهم حتى لحظاته األخیرة، ویتعامل 120موسى الشیخ البالغ 

معهم كواحٍد منهم في غیر تصلف وال استخفاٍف بهم. شكوى الكثیرین أن المعلمین، خاصة الشیوخ، یمثلون جیًال 
قدیًما متصلًِّفا مستخًفا بسلوكیات الجیل الجدید وأفكارهم ومفاهیمهم، فتحدث فجوة بین المعلِّمین واألجیال الحدیثة. 

حتى سیطرت البهجة الداخلیة على قلبه : لعلَّه من عوامل نجاح موسى النبي كمعلم أنه قد رابًعا
شیخوخته، فنراه في هذا السفر یقدم وهو في المائة والعشرین من عمره أغنیة أو تسبحة جدیدة للرب. یعرف الفرح 

 حتى في تسابیحه. األمر الذي یصعب أن نراه في كثیر من ، ویعرف التجدید المستمرحتى في شیخوخته
المعلمین الشیوخ. 
 یتطلع بعیني قلبه إلى المستقبل، فیدرك احتیاجات شعبه عبر رحلته الطویلة. معلم مستقبلي: خامًسا

كان حدیثه في عظاته في هذا السفر یستند على معامالت اهللا مع شعبه في الماضي، ال لیعیشوا في تاریٍخ قدیٍم 
جامٍد، بل لكي ینطلق بهم إلى نظرة مستقبلیة خاصة بدخولهم أرض الموعد وٕاقامتهم هناك. 

كقائٍد حّي ارتفع على جبل نبو قبل موته بأمر إلهي، لیرى األرض التي لم یدخلها بعد شعبه. هكذا یلیق 
بالمعلم الحقیقي أن یرتفع دوًما بأمر إلهي لیرى المستقبل، ویعمل بنظرة مستقبلیة حّیة قد ال یدركها الجیل 

الحاضر، بل وأحیاًنا یستخف بها ویحسب المعلم غیر واقعي. 

Ï 9 راجع للمؤلف: الخروج، ص. 
Ð 214، 213 راجع للمؤلف: الخروج، ص. 
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من وحي سفر التثنیة 
وصیتك سندي في رحلة حیاتي 

  .نفسي تئن مشتاقة إلى الحب
هب لي مع نبیك موسى أن أتقبل وصیتك. 

ألمس فیها ینابیع حبك الفائقة. 
ال أرى فیها أوامر أو نواٍه، 

بل أرى فیها شوقك إلى الدخول معي في عهد أبدي. 
أحببتني أوالً ... ألحبك! 

  .ل حیاتي إلى سیمفونیة حب وصیتك تحوِّ
أتغنى بحبك حتى النسمة األخیرة من حیاتي. 

أنطق بتسابیح حبك مع موسى النبي حتى أنطلق. 
  ،وصیتك تقدس كیاني كله

فتصیر كلماتي مباركة، 
شتهي مع موسى النبي أن أبارك كل إنسان! أ

أود أن یكون الكل قادة عاملین في كرمك! 
  .ألصعد مع موسى النبي إلى الجبل وحدي

هناك أموت غریًبا فانطلق إلى وطني. 
لیس من یكفِّنِّي أو یدفنِّي. 

  .بل تمتد ید حبك لتهتم حتى بجثماني
أنت حبي، أنت حیاتي! 
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محتویات 
 صفحة

  العهد اإللهي عون في رحلتنا الیومیة 
 مقدمة في سفر التثنیة

اسم السفر، تاریخ كتابته، كاتب السفر، شهادات داخلیة عن كاتب السفر، 
االختالفات بین سفر التثنیة وأسفار موسى السابقة، مفتاح السفر، سماته، 
موسى النبي كمعلم، الشریعة والحب، سفر التثنیة والفكر الالهوتي، سفر 
التثنیة بین أسفار موسى، سفر التثنیة وسفر إرمیا، سفر التثنیة والشعب 
الیهودي، سفر التثنیة والعهد الجدید، سفر التثنیة والتجربة على الجبل، 

، العهد وحفظ هللاسفر التثنیة ومعاهدات الشرق األوسط، التثنیة كمیثاق مع ا
حقوق الخلیقة، سفر التثنیة والحرب المقدسة، وحدة السفر، أهم ما ورد فیه، 

 محتویاته، أقسامه.

 

  ]4ص - 1: [صالعظة األولى: الفصل األول

  األصحاح األول: كما یحمل اإلنسان ابنه
مقدمة، اهللا یحقق وعده آلبائهم، مشاركة الشعب في تدبیر أمورهم، التشكك 

 وٕارسال الجواسیس، إصرار على العصیان.

 

 األصحاح الثاني: اإلفراز في التعامل مع الغیر
، عدم محاربة األدومیین، عدم محاربة الموآبیین،  البریةارتحالهم في 

 محاربة سیحون وعوج.

 

 األصحاح الثالث: النصرة على عوج ملك باشان
ضرب عوج ملك باشان، تقسیم أرض عوج، تضرع موسى لدخول كنعان، 

 رؤیة موسى لكنعان، وصیة موسى لیشوع.

 

 وااللتجاء إلى مدن الملجأ األصحاح الرابع: دعوة إلى االقتراب من اهللا
الطاعة للوصیة اإللهیة، الوصیة اإللهیة والجیل الجدید، رفض العبادة 
الوثنیة، العهد اإللهي والعبادة الوثنیة، اإلله الواحد محب شعبه، مدن 

 الملجأ، خاتمة العظة األولى.

 

  الوصایا ودستور الشریعة] 28ص-  5[ص: العظة الثانیة: الفصل الثاني

 ] 11 - 5 [األسس العامة العهد اإللهي: القسم األول: العظة الثانیة
 األصحاح الخامس: الوصایا العشرة، قلب العهد اإللهي
عهد إلهي حاضر، الوصایا العشرة، تسلمه الشریعة. 

 

 األصحاح السادس: الوصیة واألرض الجدیدة
الوصیة واألرض التي تفیض لبًنا وعسًال، الوصیة كمرافق للمؤمن أینما 
ُوجد، الوصیة والتمتع بالبركات، الوصیة وتذكر التحرر من العبودیة. 
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 األصحاح السابع: ال شركة مع الوثنیة
ال شركة مع الوثنیین، تحذیر من الوثنیین، بركات حفظ العهد، وعد 

 بالنصرة على الشر.

 

 األصحاح الثامن: ضیقات القفر وبركاته
حفظ الوصیة غایة القفر، عینا الرب تترفقان وسط القفر، تأدیب أبوي، 
سعة بعد القفر، الشكر من أجل بركات الرب، تذكر عطایا الرب، عدم 

 االتكال على الذات، عدم االتكال على آلهة غریبة.

 

 األصحاح التاسع: بماذا یتبرر الشعب؟
اهللا هو قائد المعركة، النصرة لیست بسبب بّرهم الذاتي، هزیمة األمم بسبب 

شّرهم، أمانة اهللا في مواعیده مع آبائهم، شعب متذمر منذ البدایة، شعب 
یعبد العجل أثناء تسلم الشریعة، غضب موسى النبي وكسر لوحّي العهد، 
 اشتراك رئیس الكهنة في خطأهم، قبول سحق العجل ِعوض عن سحقهم،

 سلسلة من التذمر والسخط، موسى النبي یشفع فیهم.

 

 األصحاح العاشر: غنى عطایا اهللا لهم
إعادة كتابة لوحي الشریعة، إبقاؤه الكهنوت الالوي، فرز سبط الوي 

 لخدمته، قبوله شفاعة موسى عنهم، دعوة لمخافة الرب وااللتصاق به.

 

 األصحاح الحادي عشر: أیامنا كأیام السماء
أحبب الرب الذي تراه، احفظ وصایاه فتطول أیام حیاتك، اعبد الرب بكل 

قلبك فتشبع، سمر وصایاه على قلبك فتختبر أیام السماء، تمتع ببركة 
 الطاعة ال لعنة العصیان.

 

  ]26 –12 [العهد اإللهي والعبادة: القسم الثاني: العظة الثانیة

 األصحاح الثاني عشر: الهیكل وٕازالة كل أثٍر للوثنیة
إزالة آثار الوثنیة، إقامة بیت اهللا، االمتناع عن شرب الدم، األكل أمام 

 الرب، االهتمام بالالوي، عدم أكل الدم، عدم االستفهام عن العبادة الباطلة.

 

 األصحاح الثالث عشر: الغوایة إلى العبادة الوثنیة
النبي الكذاب، القریب الذي یغوي، المدینة التي تغذي. 

 

 األصحاح الرابع عشر: شرائع للتقدیس - الجنازات، واألطعمة، والعشور
عادات جنائزیة، الحیوانات الطاهرة، األسماك الطاهرة، الطیور الطاهرة، 

الجثة المیتة، العشور. 

 

 األصحاح الخامس عشر: الحیاة السبتیة
السنة السبتیة، االهتمام بالفقراء، العبد العبراني، البكور. 

 

ملحق األصحاح الخامس عشر: عن العبودیة في الكتاب المقدس وفكر 
 اآلباء

مفهوم العبودیة، الوثنیة ونظام الرق، العبودیة عند الیهود، أنواع العبودیة، 

 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


جلب العبید، حقوق العبید، تحریر العبید، تحریر اَألَمة، حقوق السادة من 
نحو العبید، عبودیة األممي، المسیحیة واالهتمام بالعبید، نظرة القدیس 

غریغوریوس أسقف نیصص للعبودیة. 
 األصحاح السادس عشر: األعیاد السنویة

عید الفصح، عید األسابیع، عید المظال، األعیاد والعطاء، األعیاد 
 واألوثان. هللاوالعدالة، عدم الخلط بین عبادة ا

 

 األصحاح السابع عشر: حزم مع عابدي األوثان والقضاة والملك
عقوبة عابدي األوثان، خضوع القضاة للنظام، التزامات الملك. 

 

 األصحاح الثامن عشر: خدام الرب
نصیب الكهنة والالویین، ال عائفون وال سحرة، النبي المنتظر. 

 

 األصحاح التاسع عشر: مدن الملجأ والشاهد الكاذب
مدن الملجأ، نقل الُتُخم، شهادة الزور. 

 

 األصحاح العشرون: القانون العسكري
الخروج للحرب، التعامل مع المدن التي یحاربونها، المدن المحرمة، 

التصرف في أشجار المدن. 

 

األصحاح الحادي والعشرون: القتیل بیٍد مجهولة، شرائع خاصة 
 بالمسبیات، واالبن البكر، االبن المعاند، والمعلق على خشبة

القتیل بید مجهولة، المسبیة التي تؤخذ زوجة، حق البكوریة، االبن المتمرد، 
المعّلق على خشبة. 

 

 األصحاح الثاني والعشرون: شرائع خاصة بالحنو والقداسة
االهتمام بما للجار أو الغریب، منع الشذوذ الجنسي، الترفق بالطیور الحاضنة 

المحافظة على حیاة الغیر، عدم الخلط، أهداب الثوب، اتهام الزوجة بعدم 
البكوریة، شریعة الزوجة فاقدة العذرة، الخیانة الزوجیة، الزنا مع عذراء 

. مخطوبة، الزنا مع عذراء غیر مخطوبة، السقوط مع زوجة األب

 

 األصحاح الثالث والعشرون: جماعة الرب، وجیش الرب وبیت الرب
المحرومون من جماعة الرب، جیش مقدس، العبد الهارب، رفض الفسق 

والنجاسة، الربا، عدم التسرع في النذور، حق الجیرة.  

 

 األصحاح الرابع والعشرون: سالمة األسرة مع شرائع أخرى
األسرة والطالق، األسرة والتجنید، األسرة والرهن، األسرة ونظام العبودیة، 
األسرة والتذمر، األسرة والقروض، األجیر واألجرة، المسئولیة الشخصیة، 

األسرة والرهن، مراعاة المحتاجین أثناء الحصاد. 

 

 األصحاح الخامس والعشرون: شرائع مختلفة
أربعون جلدة، ال تكم ثوًرا دارًسا، إقامة نسل للمیت، المرأة التي بال حیاء، 

. الغش في الموازین، تدمیر عمالیق

 

  األصحاح السادس والعشرون: البكور وتجدید العهد
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تقدمة البكور، العشور، تذكر العهد. 
] 28  – 27 [طقس اللعنات والبركات: القسم الثالث: العظة الثانیة

 األصحاح السابع والعشرون: الوصیة مع الذبیحة
 تمهید العبور، كتابة الناموس على حجارة مكلسة، بناء مذبح من حجارة

. صحیحة، فئتان للبركة واللعنة، اللعنات المنطوق بها على عیبال

 

 األصحاح الثامن والعشرون: البركات واللعنات
. بركات الطاعة: أوالً : التصاق البركة بالمطیع، ثانًیا: النصرة على 1

األعداء، ثالثًا: التمتع بالغنى، رابًعا: التمتع بالقداسة، خامًسا: التمتع 
بالكرامة، سادًسا: التمتع باألثمار، سابًعا: الطبیعة خادمة للمطیع، ثامًنا: 

  التمتع بروح القیادة.
المعاناة من  . لعنات العصیان: أوالً : التصاق اللعنة بالعاصي، ثانًیا:2

االضطراب، ثالثًا: المعاناة من الوبأ، خامًسا: الهزیمة أمام األعداء، سادًسا: 
حرمان من كل عطیة، سابًعا: فقدان الكرامة، ثامًنا: حرمان من تعب 
الیدین، تاسًعا: انحدار وانهیار، عاشًرا: السقوط تحت العبودیة، حادي 
عشر: تحل به ضربات مصر، ثاني عشر: حلول الفناء، ثالث عشر: 

ارتداد إلى مصر. 

 

 ] 30ص - 29  [صالعظة الثالثة: الفصل الثالث

 األصحاح التاسع والعشرون: تذكیر بالعهد
تذكیر بالعهد، طرفا العهد، عبادة األوثان كسر للعهد، السرائر للرب. 

 

 األصحاح الثالثون: إمكانیة تحقیق العهد
 ینتظر رجوعك، الوصیة قریبة منك، القرار بین یدیك. هللا

 

 ] 34ص  – 31 [ص أعمال ووصایا ختامیة الفصل الرابع

 األصحاح الحادي والثالثون: نصیحة أخیرة مع تحذیر
الشعب ویشوع، قراءة التوراة في سنة اإلبراء، ظهور الرب في  تشجیع

الخیمة، تسلیم كتاب التوراة. 

 

 األصحاح الثاني والثالثون: نشید موسى
 وبره، انحراف الشعب وحنثه بالعهد، تذكیر الشعب هللامقدمة النشید، عظمة ا

اعة، صعود ـ، شعب جاحد، تأدیب الشعب الجاحد، دعوة للطهللابأعمال ا
موسى جبل نبو. 

 

 األصحاح الثالث والثالثون: مباركة الشعب
ركة ـ وسط شعبه، بركة رأوبین، بركة یهوذا، بهللامباركة الشعب، مجد ا

 

الوي، بركة بنیامین، بركة یوسف (إفرایم ومنسى)، بركة زبولون ویّساكر، 
بركة جاد، بركة دان، بركة نفتالي، بركة أشیر، بركة جماعیة. 

 

  األصحاح الرابع والثالثون: موسى على جبل نبو
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موسى على جبل نبو، نضارة موسى، أیام بكاء مناحة موسى، یشوع خلف 
  موسى، الخاتمة.
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  األول الفصل

  
 
 
 
 
 
 

العظة األولى 
] 4ص - 1 [ص 
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 4-1األصحاحات 
لیس شيء یعد اإلنسان للنجاح مثل مراجعته لألحداث الماضیة واالنتفاع بخبرة السابقین. لذلك تحدث 

موسى النبي مع الجیل الجدید المولود في البریة قبل دخوله إلى أرض الموعد، لیذكرهم بمعامالت اهللا مع آبائهم، 
ال لتقدیم عرض تاریخي لألحداث، وٕانما لیؤكد لهم اآلتي: 

). 7: 2؛ 31: 1. رعایة اهللا لإلنسان، خاصة في بریة هذا العالم (1
. العصیان هو علة حرمان آبائهم من التمتع بأرض الموعد، لذا یحثهم على الطاعة هللا. 2
. تقدیم الشكر هللا عوض التذمر والجحود لعطایاه ورعایته. 3
). 4. بالوصیة والعبادة ننعم بالحیاة (ص 4

)، وٕاذ تذمر الشعب رافًضا الدخول 15-9: 1بلغ الشعب إلى قادش برنیع على حدود أرض الموعد (
). انطلقت األسباط نحو الشمال 40-34: 1) أمرهم اهللا بالتیه في البریة حتى یموت هذا الجیل (16-33: 1(

 وعندئذ صدر األمر لهم بالسماح للدخول خالل .)25-19 :2)، ووصلوا إلى موآب (18-1: 2وعبروا أدوم (
: 3، 26: 2أرض األموریین، لكن منعهم سیحون ملك األموریین وعوج ملك باشان، فسلمهما اهللا في أیدي شعبه (

). بهذا انطلق موسى بشعبه نحو كنعان لیقف على الحدود، یسلمهم لتلمیذه یشوع، أما هو فلم ُیسمح له 17
-33، 29-18: 3بالدخول إلى أرض الموعد بسبب شكه في وعد اهللا في مریبة أو ألنه ضرب الصخرة مرتین (

). 12: 20؛ عد 51
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األصحاح األول 

كما یحمل اإلنسان ابنه 
افتتح السفر بمقدمة عن عظات موسى النبي الوداعیة، حیث یستعرض ظروف الكتابة وتاریخها 

وموقعها. هي أشبه بمقدمة تاریخیة ُیقدمها ملك الملوك لیعلن معامالته مع شعبه في الماضي حین كان الشعب 
في البریة بال عون بشري. بهذا یحثهم على قبول العهد اإللهي والتجاوب مع المیثاق القائم بین اهللا وشعبه. 

َحَوت العظة األولى عرًضا تاریخًیا للرحلة من حوریب حتى الوصول إلى أرض موآب (األصحاحات 
1-3.( 

في هذا األصحاح یوضح رعایة اهللا لشعبه في وسط البریة، ومشاركة الشعب في القرارات مع موسى 
النبي. فإن كان اهللا قد اختار موسى قائًدا، في وقٍت كان فیه الشعب عاجًزا عن أخذ قرار مصیري، فإن اهللا وهبهم 

قائًدا محًبا للشعب یود أن یشترك الشعب معه. وقد قابل الشعب هذا كله بالعصیان والجحود وعدم الثقة. 
. ]5-1[. مقدمة    1
. ]8-6[. اهللا یحقق وعده آلبائهم   2
. ]18-9[. مشاركة الشعب في تدبیر أمورهم  3
. ]40-19[. التشكك وٕارسال الجواسیس  4
. ]46-41[. إصرار على العصیان   5

 : . مقدمة1
 عاًما، ومع إدراكه أنه 120في هذه المقدمة یظهر دور موسى الرعوي، فمع شیخوخته، إذ بلغ حوالي 

قد تمم رسالته، وكان علیه أن یسلم القیادة لتلمیذه یشوع قدم ثالثة أحادیث طویلة مع جمیع الشعب. أنه القائد 
المعلم المخلص، الذي یتحدث بروح األبوة الحانیة الحازمة. لن یكف عن تعلیم شعبه حتى اللحظات األخیرة من 

عمره. 
لم یستعرض موسى النبي إنجازاته خالل األربعین عاًما من خدمته؛ وقد كان له الكثیر لیتحدث عنه، 

لكنه استعرض عمل اهللا معهم، مهتًما بخالصهم وأبدیتهم. إن كل ما یشغله لیس نجاحه في العمل، بل تمتع 
شعبه باهللا، حتى یقبل الشعب الدخول في عهٍد مع اهللا ال مع موسى. أظهر موسى النبي أنه یطلب فعًال ما هو 

لبنیانهم ونموهم بإخالص، ولیس ما هو لنفسه. 
مع أن الشعب كان على أهبة الدخول في سلسلة ال تنقطع من المعارك مع األمم التي تسكن في أرض 
الموعد، لكن موسى لم یتحدث عن الشئون العسكریة، وال عن تنظیمات خاصة بالحیاة الجدیدة، إنما كل ما كان 

یشغله عالقتهم باهللا كأساس حّي لنصرتهم ونموهم في كل جوانب الحیاة. 

"هذا هو الكالم الذي كّلم به موسى جمیع إسرائیل في عبر األردن في البریة في العربة قبالة سوف 
]. 1بین فاران وتوفل والبان وحضیروت وذي ذهب" [

 مرة في العهد الجدید، تلقي كل مرة منها ضوًء على هذا السفر. 99 موسىیظهر اسم 
". فإن موسى یكلم الشعب شعب الرب" نجد هنا واحدة من العبارات الممیزة لسفر التثنیة "جمیع إسرائیل"

كله، جمیع إسرائیل، ویدعوهم للسماع. ال یعني هذا أن موسى تحدث مع الشعب كله مباشرة، فإن هذا غیر ممكن 
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عملًیا، لكن یرى الیهود أن موسى تحدث مع شیوخ إسرائیل، وهم تحدثوا مع الشعب. فكثیًرا ما جاء تعبیرا "شیوخ 
إسرائیل"، "والشعب" متعادالن. 
 في هذا السفر إنما لتأكید معامالت اهللا معهم كشعب واحد، ]1[" جمیع إسرائیلتكرار استخدام تعبیر "

ال ألنه من نسل یعقوب وٕانما الرتباطهم مًعا في وحدة في عهد مع اهللا. هذا العهد هو عهد الجماعة كلها الذي 
من خالله یتمتع كل مؤمن بعالقات شخصیة مع اهللا، وكأن العهد ُیقام معه شخصًیا لكن دون انعزالیة أو فردیة 

أو أنانیة. فاهللا یقیم كنیسته عروًسا واحدة، ویقیمنا نحن أعضاء في العروس الواحدة المتحدة بعریسها. 
 قاصًدا "شرقي األردن" ال یعنى بالضرورة أن الكاتب موجود في غرب ]5، 1[" عبر األردنفي قوله "

األردن حتى یعبِّر عن شرق األردن هكذا، إنما هو اصطالح كان جارًیا منذ القدیم عن تسمیة خاصة بـ "شرقي 
األردن"، وال زال هذا االصطالح مستخدًما حتى عصرنا هذا. وٕان كان البعض یرى أن مقدمة السفر ونهایته 

وضعهما یشوع بن نون أو العازار الكاتب بعد تسجیل عظات موسى النبي. 
 مرة في التثنیة ویشوع للتعبیر عن جانب من األردن أو الجانب اآلخر أو كل 18وردت هذه العبارة 

 مرة منها الجانب الشرقي وفي الست األخرى الجانب الغربي. وتضاف بعض 12دائرة األردن، وهي تعني في 
التوضیحات أحیاًنا لتحدد الجانب المقصود. 

حدد الكاتب الموقع الذي فیه قدم موسى النبي عظته باآلتي: 
" أي مرعى واسع، وهي تطلق على أي مكان مكان السوق"، ومعناها العبري الحرفي "في البریةأوالً : "

غیر مأهول، سواء أكان خصیًبا أم مجدًبا. فإننا مادمنا في بریة هذا العالم نحن في حاجة إلى كلمة اهللا. الوصیة 
). 19: 119هي رفیق في الغربة، نقول مع المرتل: "غریب أنا على األرض، فال تخِف عني وصایاك" (مز 

  من ُیحب األرضیات وشهواتها ال یفكر في أن یكون مع المسیح بعد انتقاله، وال یقدر أن یقول: "غریب أنا
على األرض"، إذ هو مهتم بما لألرض. أما من یقول: "ال تخِف عني وصایاك" فهو قدیس... لذلك یطلب 

. Ïالنبي من اهللا أن یكشف له عظائم وصایاه للحیاة السماویة
العالمة أوریجانوس 

  ،بكونه غریًبا على األرض صلى (المرتل) إالَّ ُتخفى عنه وصایا اهللا، حیث یتمتع بالحب كأمٍر فریٍد أو رئیسٍي
. Ðاآلن ُیعلن أنه یشتهي أن یكون له الحب من أجل أحكامه. هذه الشهوة تستحق المدیح ال الدینونة

القدِّیس أغسطینوس 
 كلمة "عربة" اسم عبري معناه "قفر"، یقصد به هنا المنخفض من البحر األحمر إلى ثانًیا: "في العربة"

 قصد به )8: 47(خلیج العقبة واألراضي المشابهة له. والعرب الیوم یسمون هذه المنطقة "العربیة". وفي حزقیال 
. في )14: 6؛ عا 1: 12؛ 2: 11یش (من شمال البحر المیت إلى خلیج العقبة، وطوله مائة میل. ذكر في 

وسط مرارة القفر یقدم لنا اهللا كلمته فنردد: "إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي" (مز 
119 :103 .(

لكلمة اهللا عذوبة خاصة، أحلى من كل فلسفات العالم ومعرفته وحكمته. شتان بین من یدرس كلمة اهللا 
بطریقة عقالنیة بشریة جافة، وبین من یأكلها لیغتذي بها، فیجدها طعاًما مشبًعا وحلًوا، أشهى من العسل والشهد. 

Ï ِغنى كلمة اهللا ولذتها.119 راجع  للمؤلف المزمور : 
Ð غنى كلمة اهللا ولذتها.119 راجع  للمؤلف المزمور : 
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إنها تعطي عذوبة للنفس، فتحول جفاف قلبنا القاسي إلى عذوبة الحب المتسع والمترفق! كأن كلمة اهللا في 
عذوبتها تحول المؤمن إلى الحیاة العذبة، فیستعذب اآلخرون الشركة معه. 

  كما قد یكرر المرء عبارة بسیطة (من 103: 119أحیاًنا یكون لعبارات كتابیة عذوبة متزایدة في الفم (مز (
.  Ïالكتاب المقدس) في الصالة عدة مرات دون أن یشبع منها وینتقل منها إلى عبارة أخرى

 مار اسحق أسقف نینوى 

 صارت كلمات اهللا حلوة لي مثل عسل الشهد، وصرخت من أجل المعرفة، ورفعت صوتي ألجل الحكمةÐ .
القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

 في العبریة معناها "أحمر" فإنها ُتشیر إلى البحر األحمر إن Cuwp". كلمة سوف ثالثًا: "قبالة سوف
" أو بحر، كما تعني أیًضا "زوبعة". وٕاذ لم ُتذكر هذه الكلمة هنا، فإنها تعني موضًعا في Yamارتبطت بكلمة "یم 

 Sophonitesسهول موآب أو مالصًقا لها، ُتدعى "سوفة". وقد أشار بطلیموس إلى شعب ُیدعى السوفونیین 
. Ñ"، هذا الشعب غالًبا ما أخذ اسمه عن اسم الموضع "سوفArabia Petraeaسكن في عربیة بترا 

أینما رددت كلمة اهللا تكون قبالة بحر سوف أو قبالة البحر األحمر، ألن غایة الكلمة هي العبور بنا من 
أرض العبودیة والدخول بنا إلى كنعان السماویة. هذا لن یتحقق بدون میاه المعمودیة، حیث نتمتع بالعماد مع 

السیِّد المسیح، فننال بروحه القدوس روح البنوة هللا. 
: 10 حیث كان اإلسرائیلیون معسكرین (عد Idumea اسم البریة التي على حدود Paran رابًعا: فاران

) وهي جنوبي األردن تجاه جبل سیناء. هذه البریة غالًبا ما تكون هي صحراء التیه. وهي عبارة 16: 12؛ 12
عن مساحة مسطح غیر منتظم یمتد من سلسلة جبال التیه من الجنوب إلى حدود األرض المقدسة، ومن خلیج 

العقبة ووادي العربة في الشرق إلى خلیج السویس والبحر المتوسط غرًبا. 
) بعد شفاء مریم 16: 12لبریة فاران ذكریات كثیرة من بینها ارتحل إلیها الشعب من حضیروت (عد 

 أن كلمة فاران العالمة أوریجانوسأخت هرون من برصها إذ شفع فیها أخوها بالرغم من تذمرها علیه. یرى 
معناها "الفم المنظور" إشارة إلى "التجسد اإللهي". فإنه بشفاء مریم من برص عدم اإلیمان انطلق الموكب إلى 

فاران، أي إلى اإلیمان بالتجسد اإللهي كطریق للعبور إلى السماء، واالستماع إلى كلمة اهللا المتجسد.  
 اسم عبري معناه "كلسي" ربما یكون الموضع الذي ُیسمى حالًیا طفیلة Tophel خامًسا: توفل
Tufailah Tafylah شخًصا بین 600، وهي قریة ضخمة تضم حوالي Bozrah  وkerak  في الجانب 

 میًال جنوب شرقي البحر المیت. یستخدم الكلس لتغطیة األسوار حتى ال 14الشرقي لجبال آدوم، تبعد حوالي 
یستطیع العدو أن یتسلقها أثناء المعركة. هكذا تهبنا الكلمة قوة، فال یقدر العدو أن یتسلل إلینا ویصعد على 

أسوارنا.  
، المحطة الثانیة التي Libnah: اسم عبري معناه "األبیض". یقال لها لبنة Laban سادًسا: البان

. اللون األبیض یرمز للنقاوة، فإن غایة Ò)21-20: 33عسكر فیها اإلسرائیلیون عند عودتهم من قادش (عد 
الكلمة اإللهیة هي التمتع بالطهارة. 

1 Discourse 22. 
2 In Defence of His Flight to Pontus, 77. 
3 Adam Clarke, Deuteronomy, 1. 

Ò ،226م، أرض مصر 1995 راجع سفر  العدد. 
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 میًال شمال شرقي جبل 36 ربما هي عین خضراء التي تبعد حوالي Ï Hazerothسابًعا: حضیروت
). كلمة "حضیروت" معناها 12 هناك تذمرت مریم وأیًضا هرون على موسى حیث صارت برصاء (عد سیناء.

 أن معناها "بناء كامل (مستقر)" أو "تطویب". ویرى البعض أن معناها العالمة أوریجانوس"استقرار"، ویرى 
"دیار" أو حظائر. فإن غایة الوصیة هو االستقرار في حضن اآلب. 

 دخل منه اإلسرائیلیون إلى بریة فاران، )16: 12؛ 35: 11عد (یفترض أنه الموضع المذكور في 
ولكن لما كانت بقیة المواضع هنا على الجانب الشرقي من العربة لذلك یحتمل أن حضیروت هنا غیر تلك 
المذكورة في سفر العدد، التي یلزم أن تكون بعیدة عن سیناء من جهة الجنوب أو الجنوب الغربي من جبل 

. غالًبا ما توجد أماكن كثیرة تحمل اسم حضیروت. El-Hudherahسیناء، یحتمل تكون عند عین خضراء 
. غالًبا غیر ذهب التي على خلیج العقبة، إذ توجد مناطق كثیرة تسمى "ذهب". معناه ثامًنا: ذو ذهب

"من لدیه ذهب". الذهب ُیشیر إلى السماء، فإن غایة الوصیة هو انطالق القلب إلى السماء حتى یتمتع اإلنسان 
بكلیته بالحیاة السماویة. 

]. 2"أحد عشر یوًما من حوریب على طریق جبل سعیر إلى قادش برنیع" [
في اختصار فإن الموقع الذي فیه قدم موسى عظته الوداعیة األولى، أو قدم وصیة اهللا للجیل الجدید 

تكشف عن عمل كلمة اهللا في حیاة المؤمن: 

  إلى حاجة اإلنسان إلى الوصیة كرفیق له في غربته على األرض. "البریة" ُتشیر 
 "تشیر إلى عذوبة الوصیة في وسط قفر هذا العالم.  و "العربة 
 "توضح حاجتنا إلى التمتع بمیاه المعمودیة، كمن یعبر بحر سوف مع شعب اهللا، منطلقین  و "قبالة سوف 

من أرض العبودیة، متجهین نحو كنعان السماویة. 
 "تذكرنا بتجسد الكلمة، الذي جاء یتحدث معنا بوصیته فًما لفمٍ .  و "فاران 
 "توضح حاجتنا إلى الوصیة كسوٍر مغطى بالكلس، فال یقدر عدو أن یتسلقه.  و "توفل 
 "تؤكد غایة الوصیة وهو الدخول إلى النقاوة.  و "البان 
 "تعلن لنا عن تمتعنا باالستقرار الداخلي خالل الطاعة للوصیة اإللهیة.  و "حضیروت 
 "ترفع قلوبنا إلى السماء، األمر الذي لن یتحقق إالَّ بالوصیة كطریق ملوكي إلهي سماوي.  و "ذو ذهب 

یرى المفسرون الیهود أن البالد المذكورة هنا تشیر إلى المناطق التي أخطأ فیها الشعب بصورة 
". كأن The book of reproofs. وكما سبق فقلنا أن الیهود یتطلعون إلى سفر التثنیة كسفر التوبیخ. "Ðواضحة

موسى النبي یعلن عن ضرورة تجدید العهد مع اهللا في وسط مواقع الخطیة، حیث یستطیع اهللا وحده أن ینتشلنا 
ویحملنا بذراعیه إلى أرض الموعد، واهًبا إیَّانا وعوده الغنیة المشبعة. 

إلى یومنا هذا أحیاًنا ُتحسب المسافات في منطقة الشرق األوسط حسب الساعات أو األیام التي یقضیها 
 أمیال في 3 میًال، وعلى الجمال (في الصحراء) 20المسافرون. فرحلة الیوم الواحد على القدمین تبلغ حوالي 

 میالً . غیر أن اإلسرائیلیین إذ كانوا ینتقلون بأطفالهم 25 میًال في الیوم. وفي القوافل حوالي 30الساعة أو 
وقطعانهم، ویحملون معهم الكثیر من ممتلكاتهم لذلك كانت الرحلة بطیئة عن المعدل العادي. یرى البعض إنها 

لم تكن تبلغ عشر أمیال، بل أحیاًنا خمسة. 

Ï ،225م، ص1995 للمؤلف: سفر العدد. 
2 Barnes’ Notes. 
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)، وهو اسم یطلق على المنطقة حول جبل سیناء 2: 44 ومعناها الحرفي "خراب" (قارن إرمیا "حوریب"
). یمیز موسى النبي في رحلة البریة بین حقبتین رئیسیتین: الحقبة األولى: 1: 3حیث ظهر اهللا لموسى أوًال (خر 

، كانوا في تیه. والحقبة حقبة الجیل القدیم المتذمر غیر الشاكر وغیر المؤمن، امتدت قرابة أربعین عاًماهي 
. رحلة اإلحدى عشر یوًماالثانیة: هي 

 "قادش" معناها "مقدس"، وهناك أماكن كثیرة بهذا االسم. تقع قادش برنیع في أقصى قادش برنیع:
جنوب الیهودیة، وكانت أول محطة إلسرائیل في الرحلة من سیناء، ومن هناك أرسل الجواسیس وٕالیها عادوا (عد 

 میالً ). 165 یوًما من جبل موسى (11) وهي على مسیرة 26: 13، 16: 12
) 15، 10: 4؛ 19: 6یشیر موسى النبي إلى رحلة اإلحدى عشر یوًما من جبل سیناء، أو حوریب (

إلى قادش برنیع حیث صار الشعب في مدخل أرض الموعد. لقد قاموا برحلة قرابة أربعین عاًما لم تكن إالَّ تیًها 
رحلة اإلحدى عشر یوًما بسبب عدم اإلیمان، بینما رحلة إحدى عشر یوًما دخلت بهم إلى أبواب أرض الموعد. 

 هكذا یعمل اإلیمان في حیاتنا لیعوض مع اإلیمان عّوضت فترة قرابة أربعین عاًما من التیه بسبب عدم اإلیمان.
السنوات التي أكلها الجراد. 

الخطیة، خاصة عدم اإلیمان، تدخل باإلنسان إلى حالة تیه، فال یعرف اإلنسان إلى أین یذهب. إنها 
تحول الطرق القصیرة إلى تیه لمدة طویلة. أما رحلة اإلیمان فتحمل النفس في فترة وجیزة إلى أبواب السماء أو 

كنعان العلیا المفتوحة. 
"ففي السنة األربعین في الشهر الحادي عشر في األول من الشهر كّلم موسى بني إسرائیل حسب كل 

]. 3-2ما أوصاه الرب إلیهم" [
كان الحدیث في الیوم األول من الشهر الحادي عشر من السنة األربعین، وقد ماتت مریم في الشهر 

)، وها هو موسى یموت في نفس السنة. وكأن دخول أرض الموعد احتاج إلى 38: 33األول من نفس السنة (
قیادات جدیدة ِعوض مریم وهرون وموسى، إذ كان البد للتهیئة الستالم یشوع القیادة، لیتمتع الجیل الجدید 

باألرض الجدیدة. 
ما قد فعله موسى في البریة لم یكن إالَّ عمل اهللا معه وبه وفیه، وهكذا قبیل نیاحته، ما ینطق به إنما 

]. 3حسب كل ما أوصاه الرب إلیهم" [هو كلمات اهللا التي في فّیه، إذ یقول: "
"بعدما ضرب سیحون ملك األموریین الساكن في حشبون، وعوٍج ملك باشان الساكن في عشتاروث 

]. 4في أذرعي" [
 یرى أن كلمة "سیحون" معناها العالمة أوریجانوس رأینا أن 21في دراستنا لسفر العدد األصحاح 

. وٕان كلمة "حشبون" معناها Ï"متشامخ" أو "شجرة عقیمة"، فهو یشیر إلى الشیطان المتشامخ الذي بال ثمر
لماذا ُتدعى عاصمة ملك : [العالمة أوریجانوس"التفكیر"، وٕان كان البعض یرى أن معناها "حساب". یقول 

سیحون حشبون؟ ألن حشبون تعني التفكیر، وهو الجزء األكثر أهمیة في مملكة الشیطان، هو أساس 
. ]Ðقدرته

 فهي على باشانوجعلها عاصمة مملكته. أما سیحون  عاصمة موآب، استولى علیها حشبونكانت 
الحدود الشرقیة من بحیرة الجلیل. 

1 Origen: In Num. 
2 In N um. Hom. 13. 
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 Edrei، هي عاصمة عوج تبعد أكثر قلیًال من عشرین میًال شرقي بحیرة الجلیل. أما أذرعي عشتاروت
 میًال جنوب شرقي عشتاروت. 20فكانت تبعد أقل من 

 یسیطر على الجانب الجنوبي من عبر األردن، بینما كان عوج یسیطر على الجانب سیحونكان 
الشمالي منه. 

] 5"في عبر األردن في أرض موآب ابتدأ موسى یشرح هذه الشریعة قائالً :" [
" یعني أنه ال یود تكرار الشرائع القدیمة، إنما یقوم بتفسیرها بما یبني الجیل الجدید یشرح هذه الشریعة"

الداخل أرض كنعان. وصیة اهللا ال تتغیر لكنها ُتقدم لكل جیل حسبما یشبعه، حسب احتیاجاته وظروفه. 
". وكأن موسى النبي یرى في یدخل إلى أعماقها" أو "یحفر" في العبریة تعني حرفًیا "یشرحجاءت كلمة "

الشریعة اإللهیة منجًما من الغنى، یحتاج المؤمن أن یحفر المنجم ویدخل إلى األعماق لیكتشف الغنى ویحمله 
معه، لیتمتع هو به كما یتمتع به إخوته. یوجد فارق بین إنسان یسمع عن كلمة اهللا، وٕانسان یدخل إلى أعماقها 

ویقتنیها لنفسه ككنز حقیقي ال ُیقدر. 
" في صیغة المفرد وهذا یعني أن ما بالسفر یمثل وحدة كاملة ال تتجزأ قط. وصارت الشریعةترد كلمة "

: 15، 34: 10ُأطلقت على كل العهد القدیم (یو  )، ثم5: 12، مت 6: 7الكلمة اسًما لكل األسفار الخمسة (عزرا 
 .119 مرة في المزمور 35). ورد ذكرها 25

 : . اهللا ُیحقق وعده آلبائهم2
إذ حدد تاریخ الحدیث والموقع بدأ بالعظة األولى حیث یفتتحها بالكشف عن شوق اهللا نحو تحقیق وعده 

لشعبه. 
الرب إلهنا كلمنا في حوریب قائالً : "

كفاكم قعود في هذا الجبل. 
تحّولوا وارتحلوا وادخلوا جبل األموریین وكل ما یلیه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر 

أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبیر نهر الفرات. 
انظر قد جعلت أمامكم األرض. 

ادخلوا وتمّلكوا األرض التي أقسم الرب آلبائكم إبراهیم واسحق ویعقوب أن یعطیها لهم ولنسلهم من 
. ]8-6بعدهم" [

" الرب إله آبائكم، "]10الرب إلهكم" [، "]6الرب إلهنا" [ُینسب موسى النبي اهللا لشعبه، إذ قیل: "
)، وهي كنیسة اهللا وشعبه الخاص به. العالقات بین العریس السماوي وعروسه 6: 5. فاهللا إله الكنیسة (]11[

شخصیة! 
إن كان الشعب یشتاق إلى دخول أرض الموعد والتمتع بخیراتها، فإن اهللا یشتاق باألكثر أن یحقق 
وعوده معنا. أنه یحثنا للتحرك لكي ننطلق في طریقه لندخل أبواب السماء المفتوحة، ونفتح أفواهنا فیمألها، 

ونبسط أیدینا لنتسلم بركاته. 
: كانت فلسطین معروفة منذ زمن قدیم باسم أرض كنعان وسكانها بالكنعانیین األموریون والكنعانیون

 قرًنا ق.م، وقد تسللوا إلى 30). أما األموریون فقد ورد ذكرهم في اآلثار التي ترجع إلى 6: 12، 19: 10(تك 
" لإلشارة إلى كل سكان كنعان وذلك بكونهم أقوى دولة كانت هناك. األموریینكنعان. وقد استخدم اسم "

حًقا لم یدخل موسى النبي أرض الموعد، ومع هذا فقد قدم حدوًدا لها لشعبه، وهي: 
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 هي وادي نهر األردن من بحیرة الجلیل إلى منطقة جنوب البحر المیت. العربة •
، وهي منطقة شمال سیناء، وجنوب Negev (نجب) الجنوبجبل األموریین في الجنوب تجاه البحر المیت.  •

جبل األموریین. 
أرض الكنعانیین، أي فینیقیة، حیث مدینة صیدا وساحل البحر األبیض المتوسط تجاه الغرب.  •
لبنان من الشمال.  •
النهر الكبیر أو نهر الفرات تجاه الشرق.  •

)، فتم وعد اهللا إلبراهیم واسحق ویعقوب وبنیه 21: 4 مل 1تحقق ذلك حرفًیا في أیام سلیمان الملك (
). وثبت هذا الوعد لموسى النبي عند العلیقة الملتهبة 15: 13 ،4-3 :26؛ 18: 15؛ 7: 12وارثي الوعد (تك 

). 17، 8: 3(خر 
] 6"كفاكم قعود في هذا الجبل" [

لقد سبق فوهبهم الشریعة، ورعاهم في كل طریق البریة، وقادهم بنفسه نهاًرا ولیًال، واآلن یصدر أمًرا 
نه ُیطالبنا اهللا أن نتحرك في الوقت المناسب، فهو یعرف متى إبالتحرك لالستعداد للدخول إلى أرض الموعد. 

نه یدعونا للخروج لكي ننطلق نحو جبال األبدیة، فنجد لنا موضًعا في إیجب أن نستریح ومتى یلزمنا أن نتحرك. 
أحضانه. 

 عاًما في تیه وسط البریة، لكن علة التأخیر هو اإلنسان المتباطئ والعاصي 40لقد عاش إسرائیل قرابة 
غیر المستعد للدخول، أما من جانب اهللا فهو من البدایة یكاد یمسك بأیدینا ویسحبنا لننطلق معه نحو أرض 

. أنه یود ]9، 7[" كفاكم قعود في هذا الجبل؛ تحّولوا وارتحلوا... ادخلوا وتملكوا األرضالموعد، إذ یحثنا قائالً : "
. )3، رؤ  21: 1)، لكي نملك (31 :1أن یسرع بنا فیحملنا كاالبن في حضن أبیه لینطلق بنا (

] 8 "جعلت األرض أمامكم" [
بینما كان اهللا یهیئ الشعب للدخول إلى أرض الموعد لمدة قرابة أربعین عاًما في البریة، كان یعد لهم 

األرض لتي یرثوها لتصیر أمامهم سهلة وواضحة. هكذا یعد اهللا قلوبنا في رحلة هذا العالم لتكون كنعان السماویة 
). 1: 14أمام عیوننا. هذه التي قال عنها: "أنا أمضي ألعد لكم مكاًنا" (یو 

). یذّكر موسى 16 :22 : تكّررت اإلشارة إلى الوعد الذي تثبت لآلباء بقسم (تكاقسم الرب آلبائكم""
)، بل بناء على نعمة اهللا الخالصة ووعوده 4: 9، 7 :7دائًما الشعب بأن محبة اهللا لم ُتقّدم لهم الستحقاق فیهم (

األولى. أما عناصر هذا الوعد التي هي كثرة النسل وامتالك األرض المقدسة ونوال البركة الشاملة فتتكرر كلها 
هنا. 

 : . مشاركة الشعب في تدبیر أمورهم3
عجیبة هي شخصیة موسى النبي، فقد بدأ عظته أوًال بالكشف عن حنو اهللا نحو شعبه، وتلى ذلك 

الحدیث عن ضعفه الشخصي، حیث لم یحتمل أن یحمل أثقال الشعب. 
"وكّلمتكم في ذلك الوقت قائالً : 

ال أقدر وحدي أن أحملكم. 
الرب إلهكم قد كّثركم.  

وهوذا الیوم كنجوم السماء في الكثرة 
الرب إله آبائكم یزید علیكم مثلكم ألف مرة ویبارككم كما كلمكم. 
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كیف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ 
]. 13-9هاتوا من أسباطكم رجاًال حكماء وعقالء ومعروفین فأجعلهم رؤوسكم" [
)، إنما ذكر أنه 26-13 :18 لم یشر موسى النبي إلى أن هذا األمر كان من اقتراح حمیه یثرون (خر

 شیًخا لمساندته في حمل أثقال الشعب. صاروا فیما بعد مجمع السنهدرین الذي ِعوض أن یحمل 70طلب تعیین 
مع موسى أثقال الشعب ویدخل بهم إلى المسیا المخلص حكموا على السیِّد المسیح بالموت، وقاوموا ناموس 

موسى في روحه تحت ستار الدفاع عنه والمحافظة على َحرِفه. 
غایة موسى كممثل للناموس أن یقود المؤمنین إلى المسیح، لكي یختبر الكل عذوبة الحیاة اإلنجیلیة 
ویتمتعوا بعربون السماء، وكان یلیق بمجمع السنهدرین أن یحمل ذات الروح. هكذا غایة كل كاهن هي الكرازة 

بكلمة اهللا، والدخول بكل نفٍس إلى خبرة الحیاة الجدیدة الُمقامة. ویلیق بالشمامسة – الذین یمثلون مجمع 
السنهدرین بالنسبة لموسى– أن یحملوا ذات الخط وهم یخدمون الموائد، كما فعل السبعة شمامسة المختارون في 

). 7 نوس (أعا)، وكما وَضْح من خطاب رئیس الشمامسة إستف6 أیام الرسل (أع
سّجل لنا موسى النبي اختیار السبعین شیًخا كُمِعینین له ربما كأحد أخطائه، إذ شعر بعجزه عن حمل 
الثقل غیر مدرك أن اهللا هو الحامل لهذا الثقل. ویرى البعض أنه قد سّجل ذلك لكي یكشف لشعبه أنه لم یكن 

]. 13یرغب في االنفراد بالقیادة، بل طلب له شركاء في العمل، وأعطى الشعب حق اختیار القادة [
كقائٍد حقیقٍي تطلع موسى النبي إلى الحكم أو العظمة كثقل یلتزم أن یحمله على كتفیه، وبنظرة ثاقبة 
طلب العون، وسأل عن أشخاٍص أكّفاٍء قادرین على مشاركته في احتمال هذا الثقل. لم یكن موسى النبي كقائٍد 
للشعب یطمع في ممارسة حكم الفرد، مع أنه كان یستحق هذه الكرامة، وقام بأعمال ال یستطیع آخر أن یقوم 

بها، لكنه طلب من یسنده في الحكم، ویشاركه المسئولیة والكرامة. 
في سفر الخروج نرى موسى العظیم في األنبیاء ال یحتقر مشورة إنسان وثني، إذ "سمع موسى لصوت 

). موسى الذي من أجل حبه هللا ولشعبه ازدرى بالبالط الملكي بكل 24: 18حمیه وفعل كل ما قال" (خر 
القدِّیس یوحنا )، ینصت بروح التواضع لصوت یثرون ویسمع له. یعلق على ذلك 26، 24: 11إمكانیاته (عب 

: [إن كان موسى قد تعلم من حمیه أموًرا الئقة لم یكن یدركها، فكم باألكثر یحدث هذا داخل الكنیسة الذهبي الفم
. ]Ï(أي نستفید من اآلخرین)؟... كیف حدث هذا أن غیر المؤمن أدرك أموًرا لم یدركها الشخص الروحي؟

]. 10"كنجوم السماء في الكثرة" [
). ربما یتساءل البعض أن الكواكب التي ترى بالتلسكوب 6-5: 15لقد تحقق وعد اهللا إلبراهیم (تك 

 ملیوًنا، فهل كان الشعب الداخل إلى أرض كنعان ُیعادل هذا الرقم؟ لإلجابة على ذلك 75یبلغ عددها أكثر من 
نقول إن اهللا حین وعد إبراهیم بذلك طلب منه أن یخرج لیرى السماء بعینیه ال بتلسكوب، والعین غالًبا ما ترى 

 رجل حرب إسرائیلي، لذا تحقق الوعد بأكثر مما 603000 كوكًبا. ونحن نرى في التعداد الثاني 3000حوالي 
كان یتخیل إبراهیم نفسه. 

 ولم یقل: "كرمل البحر"، فإنه یراهم ككواكب بهیة ]10أنتم الیوم كنجوم السماء في الكثرة" [یقول: "
تتمتع بالمجد السماوي، لذا حسبهم كنجوم السماء. 

1 In 1 Cor. hom. 1:4. 
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). في مصر تزاید الشعب جًدا 11-10: 1في رعایته یبارك شعبه ویبقى یزیدهم بركة بال انقطاع (
). اآلن تزاید العدد جًدا خالل حوالي 9: 1 عاًما، فكان ذلك موضع حسد فرعون وخوفه (خر 250خالل حوالي 

 عاًما، وكان ذلك موضع سرور موسى طالًبا لهم البركة ألف مرة. 40
 "هاتوا من أسباطكم رجاًال حكماء وعقالء ومعروفین فأجعلهم رؤوسكم. 

فأجبتموني وقلتم حسن األمر الذي تكلمت به أن ُیعمل. 
فأخذت رؤوس أسباطكم رجاًال حكماء ومعروفین وجعلتهم رؤوًسا علیكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات 

]. 15-13ورؤساء خماسین ورؤساء عشرات وعرفاء ألسباطكم" [
: العرفاء هم األشخاص الذین یقومون باإلشراف على التنفیذ العملي لما یصدره الرؤساء أو العرفاء

القضاة أو غیرهم من القادة. قبل الخروج مباشرة كان هؤالء العرفاء مدبرین یعملون تحت المسّخرین المصریین 
)، وأما اآلن فیعملون رؤساء ألوف ومئات وعشرات، ال تحت العبودیة بل للعدالة 6: 5لحساب عّد الطوب (خر 

). 28: 20، 10: 29 ، 9-8: 5، 5: 20، 18: 16والنصرة (
سألهم أن یختاروا من بینهم من یقوم بدور القیادة وتحمل المسئولیة، وقد اشترط فیهم:  

، یقصد بهم الذین نالوا قسًطا وافًرا من المعرفة خالل االجتهاد  chalsaamiym. أن یكونوا حكماءأ
والدراسة. 

، ُیقصد بهم الذین لهم روح التمییز، ویمكن أن یمارسوا القضاء بعدلٍ . Uwnboniymب. عقالء 
، یقصد بهم الذین لهم خبرة عملیة واثبتوا أنهم قادرون على القیام بأعمال wiydu’iumج. معروفون 

عظیمة. 
لم یشترط موسى النبي في القادة أن یكونوا ذوي كرامة زمنیة أو غنى، بل حكماء وعقالء ومختبرین. 

بنفس الروح طلب الرب من الشعب أن یختاروا خداًما (شمامسة) أكّفاء، حكماء ومملوءین من الروح لخدمة الفقراء 
). 6-3: 6(أع 

وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائالً : "
]. 16اسمعوا بین إخوتكم واقضوا بالحق بین اإلنسان وأخیه ونزیله" [

 من الناس:  أربع طبقاتفي نظام إسرائیل القبلي كان عندهم 
"نسل اآلباء" ومنهم الشیوخ والرؤساء. 

" وهم الذین قبلوهم من األمم األخرى للسكن معهم. النزالء"
) وهم من الشعوب المهزومة. 35: 25"المستوطنون" (ال 

"العبید" وهم الذین اشتروهم بالمال أو ولدوا في البیت. 
).  15: 17وكان هناك أیًضا "األجنبي" الذي یسكن بینهم مؤقًتا للتجارة أو ألغراض أخرى (

كان ینبغي معاملة النزیل كأخ، كما یجب أن یلقى نفس المعاملة أي شخص یمكن أن یتعرض 
). 19-18: 10الضطهاد. وهذه من خصائص سفر التثنیة التي ال نجدها في شرائع مصر وبابل وقتئذ (شرح 

ال تنظروا إلى الوجوه في القضاء. "
للصغیر كالكبیر تسمعون.  

ال تهابوا وجه إنسان، ألن القضاء هللا.  
. واألمر الذي یعسر علیكم تقدمونه إلّي ألسمعه
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 ].18-17وأمرتكم في ذلك الوقت بكل األمور التي تعملونها" [
إن كان اهللا في حبه لإلنسان یحثه على قبول وعوده له كي یتمتع بها، فإن موسى النبي كخادم هللا 
یحترم إرادة الشعب. في محبته لهم كان یود أن یحمل بنفسه ولوحده كل أثقالهم، لكن أمام تزاید عددهم شعر 

بالعجز الشدید. أنه یفرح لتزاید عددهم مشتاًقا أن یتزایدوا ألف مرة، لیس فقط من جهة العدد، وٕانما أن ینموا في 
]. 10المجد، لذا دعاهم "كنجوم السماء" [

 قدم موسى النبي للرجال المختارین دستوًرا للعمل یتلخص في اآلتي: 
]، فال یحكموا بتسرٍع دون اإلنصات إلى كل األطراف، بل ینصتوا 16. أن یكونوا محبین لالستماع [أ

) 5: 50بكل طول أناة وبدقة. یقول إشعیاء النبي: "السیِّد الرب فتح لي أذًنا وأنا لم ُأعاند" (إش 
]، یحكموا بین بني جنسهم والغرباء بالعدل. 17ب. أن یكونوا عادلین في القضاء، ال یحابوا الوجوه [

ج. ال یهابوا إنساًنا، كقضاة اهللا یحكموا في شجاعة، فإن اهللا یحمیهم وینقذهم، وٕاالَّ فإنه سیحكم هو 
علیهم ویدینهم. 

د. ال یخجلوا من االعتراف بالعجز متى كان األمر متعسًرا علیهم، فإنه یجب علیهم تقدیمه لموسى 
]. 18النبي شخصًیا [

هـ. أن یراعوا النظام بدقة، فإن القضاء یتم بالترتیب التالي: 
اهللا، هو الملك، والقاضي األعظم.  •
موسى هو رجل اهللا، ووكیله.  •
الكهنة، یستشیرون اهللا بواسطة األوریم والتمیم.  •
رؤساء القبائل أو األمراء.  •
 . Chiliarchsرؤساء ألوف  •
 . Centurionsرؤساء مئات  •
 . Tribunesرؤساء خمسین  •
 . Decurionsرؤساء عشرات  •
، وهم األشخاص الذین یعینون للتنفیذ فقط. Officers عرفاء  •

هكذا یخضع الكل هللا أوًال الذي منه أخذ الكل سلطانهم، وأمامه یدانون، ویخضع كل واحٍد لمن هو في 
رتبة أعلى منه. 

من جانب موسى النبي نفسه فقد أعلن عجزه عن أن یحمل أثقال شعب اهللا وحده، لذا أقام منهم قادة 
)، دون أن ینسحب من مسئولیته، خاصة في األمور العسیرة 17-9: 1للحرب ولتدبیر شئون األسباط وللقضاء (

). أما من جانب الشعب نفسه فقد قابل محبة اهللا واهتمام موسى بالتشكك والتذمر. 17: 1(

   :. التشكك وٕارسال الجواسیس4
یرى البعض أن موسى أخطأ إذ طلب لجنة شیوخ تسنده في العمل القیادي، ألنه شعر بثقل الِحمل؛ 

. Ïوأخطأ الشعب إذ طلب لنفسه لجنة جواسیس تتكشف األرض التي أمرهم الرب أن یدخلوها ویتملكوها
خطأ الشعب یختلف عن خطأ موسى، إذ كان تصرف الشعب یحمل عدم إیمان، لذلك عاد عشرة 

جواسیس یتحدثون عن العمالقة الجبابرة الذین یسكنون كنعان، بینما عاد یشوع وكالب یقدمون من خیرات األرض. 

1 J. Vernon McGee: Deutronomy, p. 15,16. 
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العشرة ركزوا أنظارهم على العمالقة المقاومین، واالثنان ركَّزا نظرهما ووضعا قلبیهما في صدق مواعیده اإللهیة. 
ضعف اإلیمان أو عدم اإلیمان یسحب أعماقنا إلى الخوف واالضطراب من الشیطان والخطیة والعالم، 

أما اإلیمان فیسحب قلب اإلنسان وكل طاقاته الداخلیة نحو مواعید اهللا، واثًقا في إمكانیة تحقیقها، حاسًبا كل 
مقاومة تزیده إیماًنا ومجًدا. 

یلوم النبي الشعب ألنهم طلبوا إرسال جواسیس قبل دخول أرض كنعان، األمر الذي لم ُیذكر في سفر 
العدد. لم یثقوا في وعد اهللا، بل طلبوا تقریر البشر، وعوض أن تتقدمهم الشمس لتضيء لهم طلبوا إیقاد شموع 

الجواسیس. 

ثم ارتحلنا من حوریب، "
وسكّنا كل ذلك القفر العظیم المخوف الذي رأیتم في طریق جبل األموریین كما أمرنا الرب إلهنا. 

 ].19وجئنا إلى قادش برنیع" [
. فإن تذكرنا ]19[" وسلكنا كل ذلك القفر العظیم المخوفأوضح النبي كیف كانت الرحلة خطیرة: "

للمخاطر التي كانت ُتحیط بنا تدفعنا إلى تقدیم الشكر هللا الذي قادنا وسط الخطر. 
یدخل بنا اهللا إلى القفر العظیم المخوف، فهو لیس فقط قفًرا لكنه أیًضا عظیم ومخوف. ندخل فیه فنتعلم 

الحرب الروحیة ونتمتع بالقداسة (قادش). أنه طریق الصلیب الضیق الذي به نعبر من القفر إلى جنة الرب 
المملوءة ثماًرا. 

 في هذا القفر ندخل في حرب لیس ضد لحم ودم بل ضد الرئاسات والقوات ووالة ظلمة هذا العالم (أف
). ُنحارب مع الرسول بولس وحوًشا في أفسس، قائلین مع السیِّد المسیح إنها ساعة قوات الظلمة. لن نكف عن 6

الحرب سبعة أیام في األسبوع. 

 فقلت لكم قد جئتم إلى جبل األموریین الذي أعطانا الرب إلهنا."
انظر. قد جعل الرب إلهك األرض أمامك. 

اصعد تملك كما كّلمك الرب إله آبائك. 
 ].21-20ال تخف وال ترتعب" [

والكلمة العبریة "یرث" المترجمة "تمّلك" تعني الدخول المتالك األرض مكان ساكن آخر إما بالفتح أو 
). وقد 20: 23 ؛14، 2: 19 مرة في التثنیة حتى في الجزء الخاص بالفرائض (مثًال 52بالوراثة. وترد أكثر من 

). 20: 26، 31: 2ترجمت نفس الكلمة األصلیة "یرث" بكلمة "یمتلك" (في 

]. 21"اصعد تملك كما كلمك الرب إله آبائك، ال تخف وال ترتعب" [

الصعود، والتملك، وعدم یطالب اهللا كل نفس أن تمارس حقوقها في ثالثة أمور رئیسیة وهي:  •
. إننا مدعوون للصعود الدائم، فمن ال یصعد ینحدر ویسقط. بمعنى آخر ما لم یصعد اإلنسان مع مسیحه الخوف

إلى سمواته متمتًعا بروح النصرة، ینحدر مع إبلیس في جحیمه. 

": من یصعد على الدوام یتمتع بمركز "الملوكیة"، فیحسبه ملك الملوك "ملًكا" صاحب سلطان. تملك" •

": المسیحي ملك وقائد، إن ِانهار بالخوف والرعدة یفقد مركزه كابن هللا. لیس من ال تخف وال ترتعب" •
سمة المؤمن الخوف، بل الثقة والیقین في اآلب السماوي. 
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بینما دعاهم اهللا للصعود والملوكیة وعدم الخوف كان موقفهم مختلًفا تماًما، إذ طلبوا أن یتحسسوا 
األرض التي ُوعد بها آباؤهم. عوض الصعود لیصیروا ملوًكا أرادوا أن یكونوا جواسیس، وِعوض االعتزاز 

بالسلطان الملوكي الموهوب لهم، وِعوض الثقة والیقین في اهللا خافوا وارتعبوا. یا له من موقف مؤلم كثیًرا ما نسقط 
فیه! 

فتقدَّمتم إليَّ جمیعكم وقلتم: "
دعنا نرسل رجاًال قدامنا لیتجسَّسوا لنا األرض ویردُّوا إلینا خبًرا عن الطریق التي نصعد فیها والمدن 

. التي نأتي إلیها
فحسن الكالم لدّي فأخذت منكم إثنى عشر رجالً . 

. رجًال واحًدا من كل سبط
.  فانصرفوا وصعدوا إلى الجبل وأتوا إلى وادي أشكول وتجسَّسوه

وأخذوا في أیدیهم من أثمار األرض ونزلوا به إلینا ورّدوا لنا خبًرا وقالوا: 
. جیدة هي األرض التي أعطانا الرب إلهنا

]. 26-22لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصیتم قول الرب إلهكم" [
یطلب منهم أن یتمتعوا بالكمال ما قد نالوا عربونه خالل الجاسوسین. فقد جاء الجاسوسان كشاهدین 
عیان لما تتمتع به األرض من خیرات، لكنهم لم یبالوا بكلمات كالب وتجاهلوا شهادة یشوع. جاء كالب ویشوع 

یقدمان لهم مما رأیا وذاقا واختبرا. 
احتاج رجال العهد القدیم إلى جواسیس لكي یذوقوا عربون خیرات أرض الموعد، أما رجال العهد الجدید 

فتمتعوا بكلمة اهللا المتجسد الذي یحملهم فیه، أعضاء جسده، فینالوا عربون السماء. بهذا دخل بالمؤمنین إلى 
الحیاة السماویة كي یقدموا حیاتهم شهادة حیة عملیة إذ ذاقوا فیه عذوبة الخیرات العتیدة، هم تعلیم متجسم لما 

یكرزوا به. حیاتهم تتكلم، وسلوكهم یشهد لما یخبروا به. 
سمع الشعب عن أرض الموعد إنها تفیض لبًنا وعسًال، لكنهم كانوا في حاجة إلى قادة یتمتعون ال 
بالمعرفة النظریة المجردة، بل المعرفة المؤیدة بالرؤیة والخبرة. ذهب االثنا عشر جاسوًسا إلى أرض الموعد، 

وأصبحت المعلومات كاملة بین أیدیهم عن خصوبة األرض وٕامكانیاتها وحصون المدن وضخامة العدو من جهة 
 بمنظار بشري بحت، dataالعدد والجسم والخبرة العسكریة، لكنهم انقسموا إلى فریقین. فریق رأى المعلومات 

فتحطمت نفوسهم وحطموا نفوس الشعب، وفریق رأى المعلومات بمنظار إیماني إلهي فالتهب قلب الفریق بالشوق 
نحو العبور. وٕالى الیوم تحتاج الكنیسة إلى قادة یحولون المعرفة إلى خبرة عملیة، ویرونها بمنظار إلهي حق، 

حتى یستطیعوا أن یعبروا مع المخدومین إلى الوعود اإللهیة السماویة. 

وتمرمرتم في خیامكم "
. وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر لیدفعنا إلى أیدي األموریین لكي یهلكنا

إلى أین نحن صاعدون؟  
قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلین: شعب أعظم وأطول مّنا. 

 ].28-27مدن عظیمة محّصنة إلى السماء وأیًضا قد رأینا بني عناق هناك" [
 2الدفاع األول ألیة مدینة قدیمة هي أسوارها، فإن اخترق العدو السور تسقط المدینة بسهولة في یدیه. (

). 4: 25مل 
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]. جاء في الحفریات أن أسوارها 28عرفت أسوار أریحا بقوتها، لذا قیل عنها إنها ترتفع إلى السماء [
 قدًما. من أسفل 66 قدًما وعرضه حوالي 40مزدوجة تحیط بالمدینة من كل جانب. یبلغ ارتفاع السور أكثر من 

السور من الحجارة ومن أعلى من الطوب، مغطاة بكلٍس ناعٍم جًدا حتى یستحیل تسلقه أثناء الهجوم. یرى البعض 
أن انهیار األسوار كان بتدبیر إلهي عن طریق هزة أرضیة قویة حطمته. 

. فقلت لكم ال ترهبوا وال تخافوا منهم"
. الرب إلهكم السائر أمامكم هو ُیحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعینكم

وفي البریة حیث رأیت كیف حملك الرب إلهك كما یحمل اإلنسان ابنه في كل الطریق التي سلكتموها 
]. 31-29حتى جئتم إلى هذا المكان" [

-26] التي ُیقدمها الرب لهم، إذا بهم في رعب وخوف [25رغم تقریر الجواسیس عن خصوبة األرض [
]، ال یثقون في الرب المحارب عنهم. الطریق صعب، هو طریق حرب مستمرة (ضد عدو الخیر)، لكنها هي 29

). نحن لسنا طرًفا في الحرب الروحیة ضد 30: 1حرب الرب نفسه، یسیر أمامنا لیواجه المعركة ویحارب عنا (
الشر. لقد أكد لهم أن اهللا ساكن في وسطهم، یتقدمهم في الطریق كقائد لهم ومرشٍد، وهو الذي یقضي ویحكم، 

وأیًضا هو الذي ُیحارب عنهم. 
]، هي نفس الكلمة التي 30 "كلمة الرب... تحارب عنكم" [Onkelosجاءت كلمة "الرب" في ترجوم 

) 30: 1. (تث Ïاستخدمها القدِّیس یوحنا عن السیِّد المسیح بكونه "اللوغوس"
أظهر لهم عمل اهللا معهم، فوهبهم النصرة بذراع قویة عند خروجهم من مصر، وقدم لهم كل حنو 

حقیقي في البریة. فإنه ال یوجد أي مجال للشك في حنو اهللا الذي حملهم على ذراعیه كما یحمل األب ابنه. لقد 
). 12: 11سبق فاشتكى موسى بأن اهللا قد عهد إلیه أن یحمل هذا الشعب كأب یحمل رضیًعا (عد 

 "وفي البریة حیث رأیت كیف حملك الرب إلهك كما یحمل اإلنسان ابنه في كل الطریق التي سلكتموها 
]. 31حتى جئتم إلى هذا المكان" [

في أكثر من موقف یعلن اهللا أبوته الحانیة وعنایته الفائقة لإلنسان، فقد حمل شعبه كما على جناحي 
نسر، ال لینطلق بهم إلى أرض الموعد، بل إلیه، لیجدوا في اهللا نفسه أرض موعد فریدة. 

وهنا یعلن ذاته كأب یترفق بابنه فیحمله على ذراعیه، ال إلى حین، بل "في كل الطریق". فیشعر المؤمن 
أنه محمول على األذرع األبدیة. 

الحظ االتهامات التي وجهها النبي ضدهم: 
]، وهو تمرد على سلطة اهللا. 26 العصیان والتمرد ضد شریعة اهللا [.1
 أساءوا إلى صالح اهللا، فحسبوا خروجهم من أرض العبودیة للتمتع بأرض الموعد عالمة بغضة اهللا .2

لهم. 
]. وهذا هو مركز الشر. فالعصیان 32 یحملون قلًبا غیر مؤمن، إذ لم یؤمنوا أن الرب هو إلههم [.3

على شریعة اهللا، وعدم الثقة في قوته وصالحه ینبع عن عدم اإلیمان بكلمته. 

"ولكن في هذا األمر لستم واثقین بالرب إلهكم. 
السائر أمامكم في الطریق لیلتمس لكم مكاًنا لنزولكم في ناٍر لیًال لیریكم الطریق التي تسیرون فیها 

1 Adam Clarke, Deuteronomy, 1. 
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 ].33-32نهاًرا" [وفي سحاب 
 عدم اإلیمان. كل خطیة یسهل تقدیم العالج لها، لكن ما الذي حرم آباءهم من دخول أرض الموعد؟

شيء، یصیر كنار ُتضيء باللیل حتى ال نتعثر، الذي یفقد اإلنسان أبدیته هو عدم اإلیمان! في الطریق لن یعوزنا 
). 33: 1وكسحاب في النهار كي ال نتوقف (

"وسمع الرب صوت كالمكم فسخط وأقسم قائالً : 
 لن یرى إنسان من هؤالء الناس من هذا الجیل الشریر األرض الجیدة التي أقسمت أن أعطیها 

آلبائكم. 
ما عدا كالب بن یفنة هو یراها، 

وله أعطى األرض التي وطئها ولبنیه، 
ألنه قد اتبع الرب تماًما.  

وعليَّ أیًضا غضب الرب بسببكم قائالً :  
وأنت أیًضا ال تدخل إلى هناك. 

یشوع بن نون الواقف أمامك هو یدخل إلى هناك. 
شدده ألنه هو یقسمها إلسرائیل.   

أما أطفالكم الذین قلتم یكونون غنیمة وبنوكم الذین لم یعرفوا الیوم الخیر والشر فهم یدخلون إلى 
هناك، 

ولهم أعطیها وهم یملكونها.  
]. 40-34" [وأما أنتم فتحولوا وارتحلوا إلى البریة على طریق بحر سوف

عدم إیمانهم أساء إلى موسى نفسه، فُحِرم معهم من دخول أرض الموعد. هنا یلزمنا أن نشیر إلى ما 
)، لكن صالح اهللا حّول 12: 20حدث عند ماء مارة (قادش) حیث قال الرب أن موسى وهرون لم یكرماه (عد 

حتى هذا الغضب اإللهي للخیر، فِعوض حرمان موسى من الدخول بالشعب إلى أرض الموعد یقوم یشوع بذلك. 
وما عجز عنه الناموس یقدمه یسوع "یشوعنا" الذي یدخل بنا إلى كنعان السماویة. لقد أغلق الباب على الجیل 

القدیم لكن نعمة اهللا فتحته للجیل الجدید. 
نحتاج أن نستعرض حیاتنا في الماضي القریب وأیًضا البعید فنكتشف حب اهللا الفائق لنا ونعمته 

الفیاضة ورعایته الفریدة واهتمامه الخاص بنا. هذا كله یسندنا ویدفعنا إلى الثقة في وعود اهللا، وقبول الدخول إلى 
كنعان السماویة وممارسة عربون األبدیة بقیادة یسوع المسیح. 

). 39: 1اهللا یؤدب المتذمرین فاقدي الثقة بحرمانهم من أرض الموعد، لكنه ال یحرم أوالدهم (

 : . إصرار على العصیان5
فأجبتم وقلتم لي قد أخطأنا إلى الرب، "

نحن نصعد ونحارب حسب كل ما أمرنا الرب إلهنا، 
وتنطقتم كل واحد بعدة حربه، 

واستخففتم الصعود إلى الجبل. 
فقال الرب لي: 

 قل لهم ال تصعدوا وال تحاربوا ألني لست في وسطكم لئالَّ تنكسروا أمام أعدائكم. 
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فكلمتكم ولم تسمعوا بل عصیتم قول الرب وطغیتم وصعدتم إلى الجبل.  
فخرج األموریون الساكنون في ذلك الجبل للقائكم وطردوكم كما یفعل النحل، 

وكسروكم في سعیر إلى حرمة. 
رجعتم وبكیتم أمام الرب ولم یسمع الرب لصوتكم وال أصغي إلیكم. 

]. 46-41فیها" [وقعدتم في قادش أیاًما كثیرة كاألیام التي قعدتم 
حین طلب اهللا منهم الصعود للحرب خافوا ورفضوا، وعندما أعلن غضبه علیهم وطلب إالَّ یصعدوا لم 

یسمعوا وصعدوا. لم یكن اإلیمان هو قائدهم، بل إرادتهم الخاصة، لذا في انسحابهم من الصعود كما في 
صعودهم للحرب كشفوا عن عصیانهم. 

الخطیة تجعل اإلنسان عنیًدا مع اهللا محبوبه، حین طلب اهللا منهم أن یصعدوا لیحاربوا ویملكوا رفضوا 
] مؤكًدا لهم إنهم سینهزمون. 42)، وحین طلب منهم أالَّ یصعدوا وال یحاربوا فإنه لم یعد في وسطهم [26: 1(تث 

لم یسمعوا له بل صعدوا في تهّوٍر وغباوة وعجرفة. 
] لم یرد لهم أن ینكسروا أمام 42والعجیب أنه حتى حین أدبهم بسبب عصیانهم إذ لم یعد في وسطهم [

أعدائهم، فطلب أالَّ یصعدوا ویحاربوا حتى یقدموا توبة فیعود ویسكن في وسطهم ویهبهم النصرة. 
لم یحزنوا ألنهم عصوا الرب، وال لكي یعودوا فیخضعوا إلرادته، وٕانما لما حّل بهم من هزیمة. لقد بكى 

الشعب أمام الرب، لكنها كانت دموع التماسیح التي ُقدمت ال للتوبة الصادقة والرجوع إلى اهللا لیسلكوا بروح 
اإلیمان، وٕانما عادوا إلیه ألجل ما حّل بهم من خسارٍة وعارٍ . لم تكن تشغلهم عالقتهم باهللا، بل ما یصیبهم. بكوا، 

لكن ال بدموع التوبة والرغبة في الرجوع إلى اهللا باتضاع، وٕانما دموع تحمل الكبریاء والتشامخ كیف ینظر الكل 
إلیهم كفاشلین. 

ة اهللا". كم أنشأ ئیقول الرسول بولس عن الحزن الحقیقي: "ألنكم حزنتم للتوبة، ألنكم حزنتم بحسب مشي
). 11-10: 7 كو 2فیكم من االجتهاد" (

] بینما جاء في سفر العدد: "فنزل العمالقة والكنعانیون 44ذكر هنا أن األموریین هم الذین طردوهم [
)، فقد استعار هنا اسم "األموریین" بكونهم 45: 14الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم إلى حرمة" (عد 

: 1أعظم دولة قویة في كنعان في ذلك الحین لُیشیر بهم إلى كل الكنعانیین بصفة عامة، وذلك كما جاء في (تث 
7(Ï .

1 Barnes’ Notes. 
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 1من وحي تثنیة 
قدنا في رحلة غربتنا 

  :في حوریب قلت لشعبك
كفاكم قعود في هذا الجبل. 

لتقل كلمة فتنطلق نفوسنا نحو كنعان السماویة. 
وال نسیر حول جبال العالم في تیه. 

  ،لم تجعل األرض أمامنا كما فعلت مع بني إسرائیل
بل فتحت أبواب السماء لندخل فیها، 
وقدمت لنا حضن اآلب لنستقر فیه! 

لیحملنا روحك القدوس فتستقر نفوسنا!  

  .لم یقدر موسى أن یحتمل وحده أثقال الشعب
أنت حملت خطایاي وشروري. 

انطلقت بي من القفر العظیم المخوف، 
ودخلت بي إلى المقادس السماویة (قادش). 

  !أمرتني: اصعد – ُاملك – ال تخف
بك ِاصعد إذ صیرتني سماوًیا. 

بك أملك فإني ملك. 
ال أخف ألني ابنك! 

  ،رفض الشعب القدیم شمس مشورتك
وبعثوا بشموع الجواسیس. 
استهانوا بوعدك وحكمتك. 

عصوك ورفضوا بقلوبهم أرض الموعد. 
هب لي روح الطاعة یا أیها االبن العجیب في طاعته. 

  ،أتطلع إلى الماضي فأراك تحمل آبائي على ذراعیك
شبعتهم من دسم حبك، أَ 

وقدمت لهم وعودك الصادقة. 

  ،أخطأوا إلیك
ولم یصدقوا وعودك األمینة. 

وبحبك حملتهم كما یحمل األب ابنه. 
. لتحملني ولترفع عني روح العصیان
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األصحاح الثاني 

اإلفراز في التعامل مع الغیر 
في األصحاح األول عرض موسى النبي بعض أخطاء الشعب، وما اجتنوه كثمر للعصیان. اآلن وقد 
صاروا على أبواب الدخول إلى أرض كنعان، إذ فیهم یتحقق الوعد اإللهي الذي ُقدم ألبیهم إبراهیم وتثبت عبر 

األجیال، على أن یلتزم الشعب بأن یتمتع بروح التمییز أو اإلفراز في سلوكهم وتعاملهم مع األمم. 
إن كان اهللا في حبه لشعبه یسكن في وسطهم ویقدم لهم أرض الموعد، محارًبا عنهم ضد أمٍم كثیرٍة، 

)، بكونهم إخوتهم 8-1: 2لكنه أراد أن یسلكوا حسب خطته، بتدبیر وحكمة. فطلب منهم إالَّ یهاجموا بني عیسو (
). كما طالبهم أالَّ یثیروا 8: 36(عیسو ویعقوب أخوان) الذین سبق أن نالوا وعًدا بأخذ جبل سعیر میراثًا (تك 

) الذي 24: 2) ألنهم أبناء لوط. إنما یحاربون سیحون ملك األموریین (18، 9: 2حرًبا ضد موآب وعمون (
یقسِّي قلبه وال یدعهم یمرون بأرضه، فیهبهم الرب نصرة على جیش ملك األموریین وتصیر لهم كل مدن سیحون 

)2 :26-36 .(
اهللا الذي یهبهم النصرة في حروبهم، ال یرید أن یقیم منهم شعًبا یهوى الحرب واالقتناء، إنما إن حاربوا 

ففي الرب، وٕان ملكوا فكعطیة إلهیة، لهذا وضع لهم حدوًدا وهدًفا في حروبهم. 

. ]3-1[. ارتحالهم في البریة    1
. ]8-4[. عدم محاربة األدومیین  2
. ]19-9[. عدم محاربة الموآبیین  3
. ]37-20[. محاربة سیحون وعوج  4

 : . ارتحالهم في البریة1
ثم تحولنا ورحلنا إلى البریة عن طریق بحر سوف كما كلمني الرب، "

ودرنا بجبل سعیر أیاًما كثیًرة. 
ثم كلمني الرب قائالً :  

كفاكم دوران بهذا الجبل.  
]. 3-1تحّولوا نحو الشمال" [

 في عبارة مقتضبة إلى رحلة التیه ككل، حیث لم یكن المستمعون في حاجة إلى الحدیث ]1[تشیر اآلیة 
 تشیران إلى األمر الصادر بخصوص الرحلة من قادش إلى جبل هور (عد ]3-2[عن تفاصیلها. وجاءت اآلیتان 

: 21)، وتوجیههم للسیر في أقصى الجنوب من جبل سعیر للدوران حول أرض أدوم (عد 37: 33، 22: 20
]. 8)، ثم شماًال نحو أرنون، أي "في طریق بریة موآب" [4

)، استولى 6: 14(تك " معناها "كثیر الشعر". وهي أرض كان یسكنها الحوریون سعیرهذا وٕان كلمة "
). وقد دعیت "جبل سعیر" ألنها أرض جبلیة على الجانب الشرقي من البریة العربیة، 3: 32علیها عیسو ونسله (تك 

 متًرا، وهي قمة جبل هور. اضطر بنو إسرائیل في رحلتهم أن یسیروا حولها في 1600ویصل ارتفاع أعلى قمة فیها  
أرض قاسیة وعرة، ساروا في شبه دائرة إذ رفض األدومیون السماح لهم بالعبور في أرضهم. 

)، وهنا 6: 1في األصحاح السابق صدر األمر اإللهي للشعب أالَّ یتراخوا "كفاكم قعود في هذا الجبل" (
. ]3 "كفاكم دوران بهذا الجبل، تحّولوا نحو الشمال" [یسألهم
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باستثناء كالب ویشوع وموسى كان الجیل الخارج من مصر قد مات، هؤالء هم الذین رفضوا الدخول في 
]. وموسى قد اقترب أن یموت، لذلك قال الرب إن الدوران حول الجبل قد طال 15-14أرض الموعد كأمر الرب [

بما فیه الكفایة. 
یسیر كما في دائرة من ثمار الخطیة أن ُیصاب اإلنسان بحالة من البالدة فال یتحرك، وٕان تحرك فإنه 

 فإن عدو الخیر یضرب أوًال اإلنسان بخطیة الكسل والتراخي والخمول. فإن لم یستجب یحثه على مغلقة بال تقدم.
الحركة والعمل بال هدف، فیفسد طاقته ویضیعها. 

  یحتاج المؤمن إلى روح الحكمة السماویة والتمییز حتى ال یتوقف عن الحركة، لكنه وهو یتحرك یسلك في
الطریق الملوكي بال انحراف. 

القدِّیس یوحنا كاسیان 

 : . عدم محاربة األدومیین2
إن كان یعقوب قد اقتنى الباكوریة والبركة، لكن اهللا أعطى ألخیه عیسو ونسله أن یقتنوا جبل سعیر. 

ویقتحموها. فإنه أعطاهم جبل سعیر، مترقًبا  وها هو اهللا نفسه یأمر شعبه إالَّ یقترب من حدود بني عیسو 
عودتهم إلیه لیدخلوا إلى األرض الجدیدة، كنعان السماویة باإلیمان بالمسیَّا مخلص العالم. 

اهللا محب كل البشریة یطلب أالَّ یتعدى أحد على حدود الغیر، وكما یقول الرسول بولس: "وصنع من دم 
). 26: 17واحٍد كل أمٍة من الناس یسكنون على كل وجه األرض، وحتم باألوقات المعینة وبحدود مسكنهم" (أع 

"وأوِص الشعب قائالً :  
أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عیسو الساكنین في سعیر، 

فیخافون منكم، فاحترزوا جًدا. 
ال تهجموا علیهم. 

ألني ال أعطیكم من أرضهم وال وطأة قدم، 
 ].5-3ألني لعیسو قد أعطیت جبل سعیر میراثًا" [

أعطاهم حق المرور في تخم إخوتهم، وقّدم لهم مهابة ومخافة في أعینهم، لكن یلزمهم أالَّ ُیسیئوا مثل 
"، ال لئالَّ یهزمهم بنو عیسو، وٕانما لئالَّ یفقدوا روح الحق والعدالة، ویسقطوا احترزوا جًداهذه الحقوق. یؤكد لهم "

في عدم الطاعة للوصیة اإللهیة. 
إنسان اهللا مهوب للغایة، لكن لیحذر لئالَّ یظن في نفسه شیًئا فیفقد روح التواضع أمام اهللا، وبالتالي 

عوض الكرامة یحل به الهوان. 
یالحظ في هذا األصحاح أن اهللا خالق الكل ورب الجمیع كلما تحدث عن أمٍر ما یقدم توضیًحا 

]. أنه أب عجیب یود أن یتحدث مع أوالده ال بلغة األوامر 19، 9، 5" [ألنيلتصرفاته، فنراه هنا یكرر كلمة "
والنواهي، بل بروح التفاهم لیدركوا ما وراء كل تصرف، ویتعرفوا على أسراره الخفیة. أنه یشتهي أن یتحدث معنا 

). 11: 33كما فعل مع موسى، إذ قیل: "ویكلم الرب موسى وجًها لوجه كما یكلم الرجل صاحبه" (خر 
وال وطأة قدم لهم في هذه الوصیة احترام ملكیة الغیر بدقة شدیدة، إذ یطالبهم أالَّ یتعدوا جبل سعیر "

فنشتهي أن تقتني ما هو لیس من حقنا، لهذا تؤكد . فقد نبدأ بوطأة قدم، لكن سرعان ما نتعدى أكثر فأكثر ]5[" قدم
"، كن بعیًدا تماًما. ال تمس، ال تذقالوصیة: "
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حًقا عندما قدم اهللا الوصایا العشر لم یقدم شرًحا لكل وصیة. فإنه إذ یقول "ال تسرق"، ال یوضح لماذا 
ذلك ألنه قدمها ألطفال صغار یعجزون عن إدراك المفاهیم الروحیة للوصیة، لكنه سرعان ما قدم التفاسیر لها. 
فأوضح أالَّ نسرق، ال من أجل أمر صادر لنا بهذا، وٕاالَّ فإننا نسرق بفكرنا وقلبنا حتى وٕان لم تمتد یدنا للسرقة. 

إنما قدم لنا تفسیًرا: "كونوا قدیسین ألن أباكم قدوس"، كونوا كاملین ألن أباكم كامل". فالقداسة أو الكمال، أو 
التشبه باهللا هو علة عدم السرقة. لهذا یقدم اهللا الوصیة لیتبعها اإلعالن اإللهي. 

]. وكان حكام أدوم في البدایة رؤساء قبائل 12طرد نسل عیسو أو أدوم الحوریین وسكنوا في أرضهم [
)، قبل قیام مملكة إسرائیل. وكان 39-31: 36)، صاروا فیما بعد ملوًكا (تك 19-15: 36أو أمراء (تك 

). 8-7: 23األدومي ُیعتبر أًخا للعبراني حتى أن من ُیضم إلیهم یحسب الذي في الجیل الثالث عبرانًیا (تث 
)، لكنه لم یطردهم من 14: 8 صم 2)، وانتصر علیهم داود الملك (47: 14 صم 1حاربهم شاول الملك (

). ابتهج األدومیون 22-20: 8مل  2أرضهم بل أقام علیهم حراًسا. واستعادوا استقاللهم في أیام یهوشافاط (
ر أورشلیم، وكانوا یأسرون الهاربین ویبیعونهم (عوبدیا).  لغزو نبوخذنصَّ

طعاًما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا،  "
. وماًء أیًضا تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا

ألن الرب إلهك قد بارك في كل عمل یدك،  
عارًفا مسیرك في هذا القفر العظیم.  

 ].7-6[" اآلن أربعون سنة للرب إلهك معك لم ینقص عنك شيء
 عاًما بسبب عصیانهم وتذمرهم، لكنه كان كمن یسیر معهم 40إن كان اهللا قد سمح لهم بالتیه حوالي 

في هذه الرحلة الطویلة، عارًفا مسیرتهم، ومهتًما بكل احتیاجاتهم، ولم یعوزهم شيء من ضروریات الحیاة. هكذا 
وسط تأدیبنا ال یتخلى عنا، بل یلتصق بنا، ویقدم لنا كل احتیاجاتنا، فإنه یجرح ویشفي! 

وٕان كان المن لم یكن بعد قد انقطع تماًما حتى یوم االحتفال األول بعید الفصح في كنعان تحت قیادة 
)، لكننا ألول مرة نجد الشعب محتاًجا أن یشتري طعاًما وماًء بفضة. كان اهللا قبًال یعولهم 12-10: 5یشوع (یش 

طوال األربعین عاًما مجاًنا، لكنه بدأ ُیدربهم على الشراء قبل دخولهم أرض الموعد حیث یلتزمون بالزراعة 
والتجارة. ولعل اهللا سمح لهم أن یشتروا طعاًما وماًء في نفس الوقت الذي كان یمطر علیهم مًنا، لیؤكد لهم أنه ال 
یرید أن یحرمهم من األطعمة التي أوجدها لهم. إنزاله المن ال یعني إالَّ اإلعالن عن حبه لهم ورعایته الفائقة. هذا 

وٕان ما یمنعه هو الشهوة والنهم في الطعام. 
كلمات تكشف عن حب اهللا الفائق لشعبه ورعایته وخطته. كان یمكن أن ینطلق بهم من مصر إلى 

لیتمتعوا ببركة یدیه وسیره معهم زماًنا كنعان في أیام قلیلة، لكنه بخطة إلهیة أبقاهم أربعین سنة في القفر العظیم 
، وٕادراك اهتمامه بكل احتیاجاتهم حتى المادیة التافهة. هذا هو صالح اهللا الذي یحول حتى ثمر خطایانا أطول

لخیرنا.  
یستطیع اإلنسان في ساعات قلیلة أن یصنع سلًما ضخًما، لكنه یحتاج إلى سنوات لكي یقیم شجرة 

عظیمة مملوءة بالثمار. هكذا لم یرد اهللا أن یجعل من شعبه سلًما ضخًما بل شجرة مثمرة، بدأ بغرسها في مصر 
وصار یرویها ویرعاها أربعین عاًما حتى تتمتع بالدخول إلى أرض كنعان رمز السماء، كثمٍر طبیعٍي لعمل اهللا 

في حیاتهم. 
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كثیًرا ما نتعجل الثمر، نرید بین لحظة وأخرى أن نحمل ثمر الروح، لكن اهللا في حبه الشدید لنا یعمل 
معنا بهدوء في غیر تسرع حتى نتلمس عمله وندرك أسراره، ونختبر العشرة معه، فیسیر معنا في وسط القفر 

العظیم سنوات هذه مقدارها. 
لم یقدم لهم خالل هذه السنوات الطویلة محاضرات في الالهوت، لكنه قدم لهم نفسه، یسیر معهم في 

البریة ویشبع كل احتیاجاتهم، فیذوقوا حبه ویختبروا عذوبته. 
فعبرنا عن إخوتنا بني عیسو الساكنین في سعیر على طریق العربة على أیلة وعلى عصیون جابر، "

 ].8ثم تحّولنا ومررنا في طریق بریة موآب" [
 هي بلدة في أیلة: اسم عبري معناه "أشجار". ال تزال منطقة العقبة غنیة بأشجار النخیل. أیلة أو أیالت

الطرف الشمالي من خلیج العقبة (الذراع الشرقي من البحر األحمر)، بالقرب من عصیون جابر. وكانت میناًء 
)، واستخدمها 14: 8 صم 2بحرًیا هاًما، ومركًزا للقوافل. ُیرجح أن داود الملك أخذ هذه البلدة من األدومیین (

 2سلیمان كمیناء ألسطوله التجاري. استعادها األدومیون، ثم عاد فاستولى علیها عزیا ملك یهوذا وأعاد بناءها (
). 6: 16 مل 2)، ثم أخذها رصین ملك آرام، ورجع إلیها األدومیون (22: 14مل 

تقع غرب مرفأ إیالت، آخر محطات بني إسرائیل في رحلتهم في البریة، وقبیل وصولهم عصیون جابر: 
 قدم من ساحل البحر. تشهد االكتشافات 500). ُیظن أنها تل الخلیفة، على بعد 35: 33بریة صین (عد 

الحدیثة أنها كانت مركًزا تجارًیا عظیًما، خاصة في تجارة الحدید والنحاس. ظهرت أهمیتها في أیام سلیمان 
الحكیم حیث بني فیها أسطوله، وبهذا تمكن من السیطرة على التجارة مع شبه الجزیرة العربیة بًرا وبحًرا، بواسطة 
 2عصیون جابر. لكن ضعف شأنها واستولى علیها آجوم، ثم عاد واحتلها أمصیا وبني مرفأ إیالت في المنطقة (

). 26 أي2، 22: 14مل 

 : . عدم محاربة الموآبیین3
فقال لي الرب ال تعاد موآب، وال تثر علیهم حرًبا، "

ألني ال أعطیك من أرضهم میراثا، 
.  ]9ألني لبني لوط قد أعطیت عار میراثا" [

وهبهم اهللا المواعید للتمتع بأرض الموعد، ووهبهم اإلمكانیة للنصرة، لكنه وضع لهم حدوًدا معینة، فلیس 
من حقهم االعتداء على ما وهبه لبني موآب. فقد أراد اهللا أن یؤكد لهم أنه مع عظم حبه وسخائه معهم، لكن 

 سبٍط ولكل أسرة أو إنسان. لیس من حق المؤمن أن یستغل لیلزمهم أن یدركوا أن اهللا وضع حدوًدا لكل أمة، ولك
غنى حب اهللا له على حساب الغیر. لذلك طالبهم إالَّ یحطموا بني موآب، مع أن بني موآب أرادوا تحطیمهم 

)22 :6 .(

لماذا لم یسمح بتحطیم الموآبیین والعمونیین؟ 
. ألنهم من نسل لوط الرجل البار الذي كان ُیعذب نفسه بأفعال سدوم األثیمة. وكأن اهللا قد رد له بره أ

في أحفاد أحفاده، لیس لكي ال ُیدانوا على خطایاهم الشخصیة، وٕانما لینالوا بركات زمنیة كثمرة لبّر جدهم لوط 
لعلهم یتوبون ویرجعون إلى اهللا ویتمثلون بجدهم. 

ب. ألن األرض التي یملكونها قد وعدهم بها ولم تدخل في أرض الموعد التي وعد بها شعبه. فمن حق 
األشرار أن یملكوا أیًضا على األرض. فإن للزوان مكان على األرض مع الحنطة حتى متى حّل وقت الحصاد 

ُیلقى في النار. 
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یترك اهللا لألشرار الخیرات الكثیرة على األرض لعلهم ُیدركون إنها لیست هي األمور األفضل فیطلبون 
البركات السماویة. 

إذ لم یثق الشعب في اهللا أنه قادر أن یهبهم النصرة على هذه الممالك تركهم حتى یفنى جمیع رجال 
]، حتى متى غلبوا یدركون أن النصرة هي من اهللا ولیست بقوتهم. اهللا یود أن یستخدم كل طاقاتنا 16الحرب [

للبنیان، لكننا إن اتكلنا علیها متجاهلین ید اهللا ُنحرم من بركته حتى ندرك أننا بدونه ال شيء، فیعمل بقوة فینا 
وبنا. 

إذ مات رجال الحرب اإلسرائیلیون من الجیل الذي فشل في دخول أرض الموعد لم تعد ید اهللا ضدهم 
 التي تقع في آخر جنوب البحر المیت من الشرق. بعد ذلك یعبرون  Zeredبعد، لذلك وجههم أن یعبروا مجرى 

]. بهذا یدخلون في منطقة األموریین. 24عرنون [

اإلیمیون سكنوا فیها قبال شعب كبیر وكثیر وطویل كالعناقیین.  "
هم أیًضا یحسبون رفائیین كالعناقیین لكن الموابیین یدعونهم إیمیین. 

وفي سعیر سكن قبال الحوریون فطردهم بنو عیسو وأبادوهم من قدامهم 
وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائیل بأرض میراثهم التي أعطاهم الرب. 

اآلن قوموا واعبروا وادي زارد، فعبرنا وادي زارد. 
واألیام التي سرنا فیها من قادش برنیع حتى عبرنا وادي زارد كانت ثماني وثالثین سنة حتى فني كل 

الجیل رجال الحرب من وسط المحلة كما اقسم الرب لهم. 
. ]15-10[" وید الرب أیًضا كانت علیهم إلبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا

 : Ïأصل األمم التي التقوا بها
قدم لنا موسى النبي صورة مختصرة عن أصل األمم التي یتحدث عنها هنا، وهم الموآبیون واألدومیون 

والعمونیون، موضًحا إنهم لیسوا سكان بالدهم األصلیین. فالموآبیون سكنوا في بلد تنتمي إلى جنس عدد من 
" ومعناها "المرعبون". وكانوا طوال القامة كالعناقیین، وربما أكثر منهم ُعنًفا miim "]10 اإلیمیین [العمالقة ُیدعى

]. یبدو إنهم كانوا عمالقة مرهبین متجولین یهددون كل من حولهم. اإلیمیون هم السكان القدامى للمنطقة 10-11[
 أن Calmetالتي تقع في شرق األردن، وكانوا في وقت ما شعًبا قوًیا، كثیر العدد، وكانوا یدعون بالرفائیین. یرى 

. وٕان لوط ذهب إلى هناك بعد Ð)5: 14اإلیمیین قد تحطموا في حرب قامت بینهم وبین كدرلعومر وحلفائه (تك 
خراب سدوم وعمورة. 

یرى البعض أن اإلیمیین وبني عناق والرفائیین غالًبا نفس الشعب یحملون أسماء مختلفة في مناطق 
مختلفة، كلما قطنوا موضًعا أخذوا اسًما جدیًدا. ویرى البعض إن كل القبائل المتجولة العمالقة دعوا رفائیین. هذا 

). 33: 13هو الجو الذي عاش فیه الجواسیس عندما رجعوا یقدمون تقریًرا ُمًرا (عد 
]. والحوریون دعوا بني 22، 12 من جبل سعیر [الحوریینوبنفس الطریقة األدومیون احتلوا مكان 

). ثم أبادهم فیما بعد بنو عیسو واحتلوا 30، 21: 36)؛ هزمهم كدرلعومر وحلفاؤه (تك 21-20: 36سعیر (تك 
ق.م في شمال وشمال  2000]. كان الحوریون شعًبا غیر ساٍم من الجبال، هاجر بعد سنة 22، 2مكانهم. [

شرقي ما بین النهرین، وانتشروا بعد ذلك في أراضي ما بین النهرین وسوریا المنخفضة الخصبة، ووصلوا فعًال 

1 Matthew Henry Commentary 
2 Adam Clarke Commentary. 
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إلى فلسطین وحدود مصر. وقد سبقوا العبرانیین في فلسطین. وكان الفرات األوسط أحد مراكز ثقافتهم. وكانت 
مملكة میتانو أو هاینجالبات على الفرات األعلى حوریة مع أن حكامها كانوا أوًال آریین، وفیما بعد حثیین. وقد 

 1400ورثت الثقافة األشوریة المبكرة الثقافة الحوریة وخلفتها، وأباد األشوریون النوزو الحوریین في نحو عام 
ق.م. 

]. والزمزمیون هو 21-20، وهم أناس أشرار [الزمزمیونوالعمونیون أیًضا احتلوا أماكن كان یقطنها 
اسم سامي معناه "متزمرون، أو صانعوا الضجیج أو الطنین". وهم طوال القامة، أشداء البأس، یقطنون األرض 
شرقي األردن والبحر المیت. وكانوا یدعون أیًضا بالرفائیین. وهم الذین سطا علیهم كدرلعومر وغلبهم، ثم جاء 

العمونیون وطردوهم. وقد عرفوا باسم الزوزیین. 

وقد ذكر النبي ذلك لألسباب التالیة: 
. إذ بدأت بعض المناطق تزدحم بعد الطوفان، كانت القبیلة التي تنمو في العدد تطرد غیرها لتحتل أ
موقعها. 

ب. لیس من الضرورة أن تتحقق النصرة لألقویاء. فقد ُطرد العمالقة من مدنهم بواسطة أناس عادیین، 
)، فحّل علیهم التأدیب اإللهي 4: 6ربما ألن هؤالء العمالقة كانوا أشراًرا مثل أولئك الذین كانوا قبل الطو فإن (تك 

بطردهم ولم یستطیعوا المقاومة. 
ج. تأكید عدم االستقرار في العالم، وزوال أموره. فقد تظن أمة ما إنها قویة وعظیمة، لكن سرعان ما 

تنحدر وتحّل محّلها من كان العالم یظن أنها ضعیفة وال حول لها. 
د. لتشجیع بني إسرائیل في ذلك الوقت لكي یمتلكوا كنعان دون النظر إلى قوة سكانها وٕامكانیاتهم 
الحربیة. فإن كانت عنایة اهللا صنعت هذا مع بني موآب وبني عّمون فكم باألكثر یحقق وعده اإللهي معهم. 

إذ أعطى الكل وجهه نحو أرض كنعان لیروا عن قرب الموعد اإللهي الذي طال الوقت لتحققه قد اقترب 
جًدا، أدرك الكل الحقائق التالیة: 

. إن ثمانیة وثالثین عاًما في البریة كانت وقًتا ضائًعا بسبب العصیان. بدون العصیان كان ُیمكن أ
آلبائهم أن یرثوا األرض، وكان هذا الجیل قد ُولد في أرض الموعد ذاتها. فالخطیة تفسد وقت اإلنسان، وطاقته 

وقدراته، وهدفه! 
ب. مات كل رجال الحرب الذین خرجوا من مصر والذین ربما تعلموا فنون الحرب من المصریین، وٕان 

كانوا لم یمارسوها في مصر. اآلن لن یدخل رجل حرب إلى كنعان لیحارب ممن تدربوا على أذرع بشریة، بل 
الذین ولدوا في البریة وتدربوا على الحرب كما من اهللا نفسه. 

لم یدخل من الجیل القدیم سوى یشوع وكالب، وهما وٕان ٌولدا في مصر، لكنهما خضعا للرب منذ 
البدایة، وأدركا أنهما یملكان بذراع الرب ال بذراع بشر. لذلك صار لهما حق الدخول مع الجیل الجدید! 

ن الشیخوخة اج. كان الكل شباًبا، لیس من بینهم شیخ سوى یشوع وكالب، وكان هذان االثنان ال یعرف
الروحیة، بل ُیجدد روح اهللا شبابهما كالنسر. هكذا لن یدخل الملكوت من یسقط في شیخوخة روحیة تحمل روح 
الیأس والخنوع والضعف في اإلیمان. إننا في حاجة إلى تجدید الروح المستمر لنحیا في شباب دائم حتى نعبر 

كما إلى األبدیة، وندخل إلى السماء التي لن یوجد فیها كائن خامل أو یائس. 
). الكلمة "وادي" هنا هي 12: 21] (انظر عدد 13وادي زارد [ " ویعبروایقومواصدر األمر لهم أن "

"ناحال" بمعنى مجرى نهر في جبل قد یمتلئ وقت المطر بفیض، وقد یجف في أوقات أخرى، ویكثر هذا في 
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" اسم عبري معناه "ازدهار"، وهو جدول ماء یخرج من جبل عباریم ویصب في بحر لوط زاردعبر األردن. وكلمة "
(البحر المیت) في الجزء الجنوبي الشرقي منه. وهو الحد الطبیعي بین أدوم وموآب، وكان من آخر العقبات في 

طریق العبرانیین من مصر إلى كنعان، یعرف اآلن باسم وادي الحصى. 
حتى فني كل الجیل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم. في مرارة یقول موسى النبي: "

. ]15-14وید الرب أیًضا كانت علیهم إلبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا" [
ما أصعب على نفس هذا القائد العظیم أن یجد نفسه وحیًدا في المیدان. لقد صار كما في "مدافن" حیث 
رقد كل رجال الحرب، وتحولت البریة إلى مدافن لهم. لو إنهم ماتوا في معركة شریفة لكان ذلك موضع فخر یهب 

تعزیة للقائد، أما أن یرى الكل قد صاروا جثثًا هامدة ألن ید الرب كانت علیهم بسبب عصیانهم وتمردهم، فهذا 
یحمل مرارة في قلب القائد العظیم. 

لماذا سمح اهللا بإبادة هذا الجیش العظیم؟ لقد استهانوا بالوصیة، وفقدوا قداسة الرب وبره. فأراد أن یؤكد 
عبر كل األجیال أنه قادر أن یعمل ویتمم إرادته بدون جیش وبدون كارزین، لكنه ال یعمل بدون قداسته وبره. 

یكفي أن یبقى من مئات األلوف الخارجین من مصر اثنان هما یشوع وكالب، یحمالن الطاعة هللا واإلیمان 
بمواعیده. بهما دخل بالجیل الجدید كله إلى أرض كنعان، خیر من مئات األلوف الذین عصوه أو تذمروا علیه 

نه ال یطلب كثرة العدد وال قوة الجسد بل یطلب البر والقداسة. إالخ. هنا رحمة اهللا وبره، 

فعندما فني جمیع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب. "
كلمني الرب قائالً : 

أنت مار الیوم بتخم موآب بعار. 
فمتى قربت إلى تجاه بني عمون ال تعادهم وال تهجموا علیهم، 

ألني ال أعطیك من أرض بني عمون میراثا، 
 ].19-16ألني لبني لوط قد أعطیتها میراثا" [

 اسم سامي معناه "مدینة"، إحدى المدن الكبرى في موآب، على حدودها الشمالیة على حافة وادي عار:
إرنون، ودعاها اإلغریق عریوبولیس، نسبة إلى إله الحرب عندهم "اریس"، ودعاها الیهود "ربة موآب" وهي خربة 

الربة على مسافة أربعة عشر میًال جنوبي نهر أرنون الذي هو وادي موجب. 

 : . محاربة سیحون وعوج4
اهللا الذي طلب من شعبه أن یضبطوا أنفسهم وال یحاربوا بني موآب وال بني عّمون رغم غناهم وقلة 

عددهم بالنسبة لشعبه قدم لهم ما یملكه سیحون هبة وعطیة مقابل طاعتهم له. 
هي أیًضا ُتحسب أرض رفائیین، سكن الرفائیون فیها قبًال، "

لكن العمونیین یدعونهم زمزمیین. 
شعب كبیر وكثیر وطویل كالعناقیین أبادهم الرب من قدامهم، فطردوهم وسكنوا مكانهم. 

كما فعل لبني عیسو الساكنین في سعیر الذین اتلف الحوریین من قدامهم فطردوهم وسكنوا مكانهم 
إلى هذا الیوم. 

والعویون الساكنون في القرى إلى غزة أبادهم الكفتوریون الذین خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم.  
قوموا ارتحلوا واعبروا وادي ارنون. 

انظر قد دفعت إلى یدك سیحون ملك حشبون األموري وأرضه ابتدئ تملك واثر علیه حرًبا.  
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في هذا الیوم ابتدئ اجعل خشیتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء الذین یسمعون خبرك 
 ].25-20[" یرتعدون ویجزعون أمامك

لقد وهب لهم ما للملك سیحون لكن لیس لهم أن یقتنوه وهم نیام، بل یدخلون في معركة ویجاهدون، غیر 
أن الرب نفسه یحارب عنهم ویهبهم النصرة خالل المعركة التي ترمز إلى الجهاد الروحي. أوًال ینهار العدو 

المقاوم للحق، ویتجلى اهللا في وسط أوالده، معلًنا حضرته القائمة في داخلهم، وأخیًرا فإن المجاهدین ینالون روح 
). 14: 15النصرة ویتمجدون إذ تصیر لهم مخافة أو مهابة هي عطیة اهللا نفسه (خر 

اآلن سقطت في أیدي بني إسرائیل المنطقة من عرنون عوج في الجنوب إلى سیحون وحدود عوج في 
جلعاد في الشمال. من المنطقة الُعلیا لنهر یبوق في الشرق إلى األردن غرًبا. لم یستولوا على أیة أرض للعمونیین 

]. 19وذلك كأمر الرب [
). ال نعرف كثیًرا عن هذه الشعوب القدیمة. 5: 14 (تك Zuzim: ربما هم أنفسهم الزمزم الزمزمیون

، وهي لیست اسًما لبلد معین، Hazarim مشتقة عن الكلمة العبریة Azzah" هنا أو Gazaغزة كلمة "
)، في 14: 10 بعد أن غزاهم الكفتوریون صاروا مشتتین في مواقع كثیرة (تك Avinsإنما تعني "قرى". فالعویون 

مناطق منهدمة تكشف عن حالهم كشعب بال قوة. 
). وتقول إحدى 7: 9، عا 4: 47: جزیرة أو شاطئ بحري جاء منه الفلسطینیون أوًال (إر كفتور

النظریات إن اسم كفتور كان ُیطلق على غرب آسیا الصغرى وجنوبها من لیدیا إلى كیلیكیة. وتدعم هذه النظریة 
. وقد استخدمت كلمتا كفتیو وكفتور )7: 9، عا 32: 2تث (الترجمة السبعینیة التي ترجمت كفتور "كبدوكیا" في 

المصریتان للداللة غالًبا على جزیرة كریت. ولما كانت هذه النظریة ال تخلو من صعوبات أیًضا فقد أطلق اسم 
كفتور لیس على كریت وحدهما بل على الجزر المحیطة بها وعلى أسیا الصغرى أیًضا ویلزم مالحظة أن كلمة 

)، قد ترجمت في السبعینیة 5: 2، صف 16: 25"الكریتیین: المرادفة لكلمة "الفلسطینیین" والمذكورة في (حز 
) أن كفتوریم منحدرون من مصرایم، لكنه ربما قصد التحرر السیاسي. 14: 10بأهل كریت. جاء في (تك 

] غیر أن موسى بعث برسٍل إلیه 24بالرغم من أن الرب قال أنه قد أعطى سیحون في إسرائیل [
یحملون إلیه طلًبا أن یعبروا بسالم خالل بلده. لكن سیحون لغالظة قلبه رفض الطلب ودخل في معركة مع بني 

إسرائیل. 
طلب موسى أن یعبر في أرض سیحون بسالٍم، لیس في عدم طاعة هللا الذي وعده بأن ُیعطیه أرضه، 

وٕانما لكي یكون رجل سالم. فما یحل بسیحون یكون ثمرة طبیعیة لعنفه وشره، لكي یكشف اهللا ما في قلب سیحون 
من عنف. فما حّل باألموریین لیس لكونهم أعداء إسرائیل وٕانما هو تحقیق للعدالة اإللهیة. 

انهزم أیًضا عوج أمام شعب اهللا بالرغم من قدراته وٕامكانیاته: 
]، تظهر ضخامة جسمه من ضخامة سریره غیر الطبیعي 11. كان عوج قوی�ا ، من نسل العمالقة [أ

)3 :11 .(
ب. كان شجاًعا وجریًئا، فلم یهتز لهزیمة سیحون أمام إسرائیل، بل دخل معهم في معركة. لم یقبل 

السالم، فحل شره على رأسه. 
لم یكن موسى محتاًجا إلى تأكید من اهللا لكي ال یخاف من عوج، لكن اهللا قدم هذا التأكید، ال من أجل 

موسى، بل من أجل الشعب. 
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 في ید إسرائیل فصارت كل المنطقة المثمرة في شرق األرض ملًكا لهم. بهذا فتح اهللا باب باشانسقطت 
الرجاء أمام الشعب، أنه كما وهبهم ما في شرق األردن سیقدم لهم ما في غربه. هذا وٕان كان موسى قد ُحرم من 
عبور نهر األردن والدخول إلى كنعان، لكنه لمس بنفسه بدایة المیراث وعربونه بما ناله الشعب في شرق األردن. 

هكذا خالل جهادنا على األرض ننعم بالعربون السماوي میراثًا لنا یفتح أمام عیون قلوبنا الرجاء في عبورنا من 
العالم للتمتع بكنعان السماویة. 

لقد اعتدى األموریون تحت قیادة الملك سیحون على جزٍء من أرض موآب. لذا سمح اهللا لشعبه أن 
یستولوا على هذه األرض. 

فأرسلت رسًال من بریة قدیموت إلى سیحون ملك حشبون بكالم سالم قائالً . "
أُمّر في أرضك أسلك الطریق. 

ال أمیل یمیًنا وال شماالً .  
طعاًما بالفضة تبیعني آلكل وماء تعطیني بالفضة ألشرب، 

أمر برجلي فقط. 
كما فعل بي بنو عیسو الساكنون في سعیر والموآبیون الساكنون في عار، 

إلى أن اعبر األردن إلى األرض التي أعطانا الرب إلهنا. 
لكن لم یشأ سیحون ملك حشبون أن یدعنا نمر به، 

ألن الرب إلهك قسى روحه وقوى قلبه لكي یدفعه إلى یدك كما في هذا الیوم. 
وقال الرب لي انظر قد ابتدأت أدفع أمامك سیحون وأرضه، 

ابتدئ تملك حتى تمتلك أرضه. 
فخرج سیحون للقائنا هو وجمیع قومه للحرب إلى یاهص. 

فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنیه وجمیع قومه. 
وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرَّمنا من كل مدینة الرجال والنساء واألطفال لم نبق شارًدا. 

لكن البهائم نهبناها ألنفسنا وغنیمة المدن التي أخذنا. 
من عروعیر التي على حافة وادي ارنون والمدینة التي في الوادي إلى جلعاد 

لم تكن قریة قد امتنعت علینا 
الجمیع دفعه الرب الهنا أمامنا. 

ولكن أرض بني عمون لم نقربها كل ناحیة وادي یبوق ومدن الجبل وكل ما أوصى الرب إلهنا" 
]26-37.[ 

: اسم عبري معناه "أماكن شرقیة"، وهي مدینة في المقاطعة الواقعة شرقي بحر لوط في مجرى قدیموت
وادي أرنون األعلى احتلها موسى النبي، وأرسل منها الرسل إلى الملك سیحون. یرى البعض إنها قصر الزعفران 

)، ثم لالویین عشیرة 18: 13التي تقع شمالي غربي المدینة بمیلین ونصف میل. أعطیت أوًال لسبط رأوبین (یش 
). 79: 6 أي 1، 37: 21مراري (نش 

): اسم موآبي معناه "موضع مداس". وهي مدینة موآبیة 36: 21، 18: 13 (یش یاهص أو یهصة
قرب البادیة. فیها تمت معركة بین العبرانیین وسیحون، فانتصر العبرانیون واستولوا على األرض بین أرنون 
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ویبوق. لكن یبدو أن الموآبیین استردوها مؤخًرا. تقع على ما ُیظن على بعد میل جنوب زرقاء معین واثنى عشر 
نها قریة أم الموالید أو خربة اسكندر. صارت من نصیب سبط رأوبین. أمیًال شرقي البحر المیت. قیل 

ب، وجنوب مملكة آ اسم موآبي وعبري معناه "عاریة، عري". بلده في شمال نهر أرنون في موعروعیر:
سیحون العموریة. ُتسمى اآلن عراعیر، على بعد اثنى عشر میًال شرقي البحر المیت، جنوب ذیبان بقلیل. 

صارت من نصیب رأوبین، استولى علیها حزائیل ملك سوریا بعد أن احتلها وحصنها الجادیون ومیشا ملك موآب 
). 19: 48وكانت تابعه لموآب في أیام إرمیا النبي (إر 

: كلمة عبرانیة معناها "الزئیره"، وهم اسم نهر ُیدعى الیوم "وادي الموجب" في المملكة األردنیة أرنون
الهاشمیة. ویتكون من وادي "وله" یأتي من الشمال الشرقي، ووادي  "عنقیلة" من الشرق، و"سیل الصعدة" من 
الجنوب. یجري نهر أرنون في غور عمیق حتى یصل إلى البحر المیت في نقطة تقع إلى مسافة قصیرة من 

منتصف الشاطئ الشرقي. وكان األرنون في أیام موسى النبي الحد الفاصل بین الموآبیین في الجنوب واألموریین 
). وكان األرنون في عصر القضاة الحد الجنوبي لسبط رأوبین الذي یفصل بینهم 26، 13: 21في الشمال (عد 
). تقع مدینة عروعیر على الشاطئ الشمالي منه. ویقع بالقرب منها مكان قدیم 16: 13وبین موآب (یش 

). 2 :16للعبور، ربما كان هذا هو المكان الذي ُأطلق علیه اسم "معابر أرنون" (إش 
: ومعناها "متدفق". نهر معروف اآلن بنهر الزرقاء. ینبع بالقرب من عمان، ویمیل أوًال شرًقا ثم یبوق

 13شماًال، ویمر بمدینة الزرقاء التي سمیت باسمه، ثم یمیل غرًبا، ویصب في األردن عند نقطة تبعد حوالي 
 میًال إلى الشمال من البحر المیت. عبر یعقوب هذا النهر وصارع هناك 23میًال إلى الجنوب من بحیرة الجلیل و

). وكانت یبوق حًدا طبیعًیا فاصًال بین سیحون ملك األموریین وعوج ملك باشان. 30-23: 32مالًكا (تك 
استولى العبرانیون على األراضي الواقعة على الجزء السفلي منه. 

: قد تكون كریت، والكفتوریون هم الفلسطینیون الذین جاءوا من شواطئ فلسطین الجنوبیة ]22[ كفتور
). وهذه التسمیة تظهر أن كتابة السفر جرت في وقت مبكر. 7: 9، عا 3: 13وقت الخروج تقریًبا (قارن یش 

: المحرم هنا هو الشيء أو الشخص المخصص لعبادة اآللهة الغریبة، وهذه مكروهة كما ]34[ حرَّمنا
یجب أن ُتكره الخطیة، ألنها مفسودة ومفسدة، كرداء یحمل الوباء ال یستحق إالَّ الحریق، لئالَّ یقع الحرم على 

أولئك الذین یستحیونهم. 
: 3: هذه المنطقة عند منابع یبوق وقد سكنها العمونیون شرقي األرض المنبسطة (]37[ مدن الجبل

) وهذا الوصف وصف شاهد عیان. 10
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 2من وحي تثنیة 
ني دوران حول الجبل! اكف

  : ّفي حبك الفائق تصرخ إلي
كفاك دوران بهذا الجبل! 

ارتبط قلبي بجبل األنا الخطیر. 
في غباوة تارة أتراخى وأتهاون من أجل راحة الجسد. 

وٕان تحركت فأدور حول ذاتي، 
أظن في نفسي مركز العالم، 

فینغلق قلبي أمام الكل من أجل ذاتي. 

  .هب لي روح الحكمة والتمییز فتنطلق نفسي بالحب
اشتهي أن أسیر في طریقك الملوكي، 

طریق التواضع مع الحب الباذل! 

  .عطایاك كثیرة لي وإلخوتي
ألشكرك من أجل ما وهبتني. 
وبحب أحترم حقوق إخوتي. 

ال َاعتدي على تخم إخوتي وال وطأة قدم! 
وال أتهاون في التزاماتي نحوك ونحو إخوتي! 

  ،هب لي روح التمییز
یا أیها الكلي الحكمة! 
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األصحاح الثالث 

النصرة على عوج ملك باشان 
بعد أن ذكر موسى النبي النصرة على سیحون ملك األموریین تحدث هنا عن النصرة على عوج ملك 

باشان، وتقسیم أرضه بین السبطین ونصف السبط. وكیف تضرع موسى إلى الرب لكي یدخل أرض كنعان، لكن 
اهللا سمح له بالصعود على جبل نبو لكي ینظر األرض دون أن یدخلها. 

لقد ارتبطت النصرة على عوج بالنصرة على سیحون، كالهما لمجد اهللا. وكما یقول المرتل: "الذي 
ضرب أمًما كثیرة، وقتل ملوًكا أعزاء. سیحون ملك األموریین، وعوج ملك باشان، وكل ممالك كنعان، وأعطى 

). وأیًضا: "الذي ضرب ملوًكا عظماء ألن إلى األبد 12-10: 125أرضهم میراثًا. میراثًا إلسرائیل شعبه" (مز 
رحمته، وقتل ملوًكا أعزاء، ألن إلى األبد رحمته. سیحون ملك األموریین، ألن إلى األبد رحمته، وعوج ملك 

). 21-7: 136باشان، ألن إلى األبد رحمته. وأعطى أرضهم میراثًا، ألن إلى األبد رحمته" (مز 

. ]11-1[. ضرب عوج ملك باشان  1
. ]22-12[. تقسیم أرض عوج  2
. ]27-23[. تضرع موسى لدخول كنعان 3
. ]29-28[. وصیة موسى لیشوع  4

 : . ضرب عوج ملك باشان1
قام موسى النبي بتذكیر شعبه كیف انتصروا على عوج ملك باشان لتصیر جلعاد وكل باشان مملكة 

عوج لسبطین ونصف، بعد ذلك یحاربون كل الممالك التي یعبرون إلیها. إذ یقول: 

ثم تحولنا وصعدنا في طریق باشان،  "
 ].1فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجمیع قومه للحرب في أذرعي" [

: اسم عبري معناه "أرض مستویة أو ممهدة". وهي مقاطعة في أرض كنعان تقع شرق األردن باشان
). وكانت 15: 68). ُدعیت باشان على اسم جبل في تلك المنطقة (مز 33: 21بین جبلي حرمون وجلعاد (عد 

باشان تشمل حوران والجوالن واللجاه، وكلها مؤلفة من صخور وأتربة بركانیة. وتربتها خصبة للغایة وماؤها غزیر. 
وُیزرع فیها الحنطة والشعیر والسمسم والذرة والعدس والكرسنة. یحدها شماًال أراضي دمشق، وشرًقا بادیة سوریا، 

جبل الدروز، وهو جبل باشان القدیم ویمر وجنوًبا أرض جلعاد، وغرًبا نهر األردن. ویخترق جانبها الشرقي 
بالجوالن. سلسلة تالل من الشمال إلى الجنوب هي براكین قدیمة خامدة. أما مقاطعة اللجاه فهي حقل من "الالفا"، أي 

قد انسكب من تل سیحان، وهو فم بركان قدیم. ذكرت باشان نحو ستین مرة في الكتاب المقدس.  الصخر البركاني
هكذا یكمل موسى النبي مراجعته للخبرة التي عاشها مع شعبه في تعاملهم مع اهللا وسط البریة، فیحدثنا 

عن مقاومة ملك آخر لألموریین، وكیف وهبهم اهللا النصرة علیه. لقد أوضح موسى النبي الحقائق التالیة: 
: كانت النصرة على ملك باشان لیست أمًرا بشرًیا طبیعًیا، وال كما قد یظن البعض إنها مصادفة، بل أوالً 

. بأمٍر إلهيٍ . طلب اهللا من موسى أالَّ یخاف، فقد دفع إلیه الملك وجمیع قومه وأرضه

فقال لي الرب ال تخف منه، "
ألني قد دفعته إلى یدك وجمیع قومه وأرضه، 
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فتفعل به كما فعلت بسیحون ملك األموریین الذي كان ساكًنا في حشبون. 
فدفع الرب إلهنا إلى أیدینا عوج أیًضا ملك باشان وجمیع قومه، 

  ].3-2فضربناه حتى لم یبَق له شارد" [
كانت الوصیة بعدم الخوف ال من أجل موسى، بل من أجل الشعب. 

: كان عوج ملك باشان إنسانا جسوًرا وشجاًعا، سمع عن هزیمة سیحون ملك حشبون أمام إسرائیل، ثانًیا
مع هذا لم یطلب الدخول في عهٍد أو میثاق سالم مع إسرائیل، بل خرج مع جمیع قومه للحرب. كان واثًقا من 

نصرته على هذا الشعب. 
: كانت إمكانیات عوج جبارة، یملك على ستین مدینة محصنة بأسوار شامخة، ما عدا القرى غیر ثالثًا

]. كانت مملكته قویة تبدو أنه ال ُیمكن اقتحامها. كانت النصرة علیه عالمة أكیدة أن اهللا 5المسّورة الكثیرة جًدا [
" ال تعني بالضرورة أن تعدادها ضخم، فإن تعداد البعض لم یكن "مدینةنفسه هو واهب شعبه الغلبة. هنا كلمة 

یتجاوز عدة مئات قلیلة من البشر. 
 كان عوج ملك باشان ِعمالًقا، ربما من نسل العمالقة، وقد بقي سریره یشهد عن ضخامة جسمه. رابًعا:

احتفاظ بنو عّمون یكشف عن ندرة وجود سریر بهذا الحجم. یبدو أن السریر قد انتقل من األموریین إلى العمونیین 
: 12 صم 2في إحدى المعارك كانت فیها النصرة للعمونیین، احتفظوا به في ربة المدینة الملكیة لبني عّمون (

26 .(
].  فإن كان السریر أطول بذراع من 11یبلغ طول السریر تسع أذرع وعرضه أربع أذرع بذراع رجل [

 قدًما، وهذا یبدو أمًرا غیر طبیعي، لذا یرى البعض أن السریر أطول 12طول الملك یكون طول الملك حوالي 
بالثلث عن طول الملك، مع هذا یكون طول الملك تسعة أقدام، بهذا یكون أیًضا فارع الطول جًدا. 

لقد نسج بعض حاخامات الیهود قصًصا خیالیة عن ضخامة جسم عوج ُسجلت في الترجوم، حتى 
. Ïصوره البعض أن طوله عدة أمیال

: إن استعرضنا رحلة الشعب نجد في كل مراحلها یوجد من یقاوم، فإن طریق الرب لن یطیقه خامًسا
"، وفي كل عصر نسمع صوته اإللهي: "شاول، مسیحنا المرفوض من العالمعدو الخیر. ففي كل جیل نرى "

شاول، لماذا تضطهدني؟" 
الخطایا التي نظنها یهب اهللا نصرة على العمالقة كما على الضعفاء األشرار. أنه یهبنا الغلبة على 

خطیرة ویستحیل التخلص منها، كما على ما نظنها خطایا تافهة وبسیطة. 

"وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت؛ 
لم تكن قریة لم نأخذها منهم؛  

 ].4ستون مدینة كل كورة أرجوب مملكة عوج في باشان" [
 ,cord: یرى البعض أن الترجمة الحرفیة لكلمة "كورة" هنا هي "كل خیط أو حبل ]4[" كل أرجوب"

cable, rope, أرجوب"، وهو تعبیر یعني خیًطا تقاس به األراضي، وكأنه ال ُیترك شبًرا من األرض ال یستولي 
یرى البعض أن . Trachonites Ðعلیه الشعب. یرى البعض أنه توجد منطقة تسمى أرجوب وقد ُدعیت بعد ذلك

 وأن هذه المنطقة تقع في باشان على حدود جشور ومعكة. كتلة من الحجارة"" اسم عبراني معناه ""أرجوبكلمة 

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Adam Clarke Commentary. 
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یرى آخرون أن أرجوب هي الربع الشرقي من حوران. استولى علیها یائیر الذي من سبط منسى، لذا ُدعیت 
). 13: 4مل  1،  30: 13"حووت یائیر" (یش 

مقاومة اهللا إنما تعني دائًما الخسارة والفقدان. لقد قاوم عوج اهللا ففقد كل مدنه وقراه. یفقد الشریر كل 
). 21: 57، 22: 48شيء حتى سالمه الداخلي، إذ "ال سالم قال الرب لألشرار" (إش 

كل هذه كانت مدًنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزالیج سوى قرى الصحراء الكثیرة جًدا. "
فحرمناها كما فعلنا بسیحون ملك حشبون، 

محرمین كل مدینة، الرجال والنساء واألطفال.  
لكن كل البهائم وغنیمة المدن نهبناها ألنفسنا.  

وأخذنا في ذلك الوقت من ید ملكي األموریین األرض التي في عبر االردن من وادي ارنون إلى جبل 
حرمون.  

والصیدونیون یدعون حرمون سریون. 
واألموریون یدعونه سنیر. 

كل مدن السهل وكل جلعاد وكل باشان إلى سلخة واذرعي مدینتي مملكة عوج في باشان. 
إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقیة الرفائیین. 

هوذا سریره سریر من حدید. 
]. 11-5ألیس هو في ربة بني عمون طوله تسع اذرع وعرضه أربع اذرع بذراع رجل" [

. Îكشفت اآلثار عن ضخامة حصون مدن باشان الحجریة
. هذا كل ما تبقى من ذلك الملك الجبار ]11[" سریره سریر من حدیدماذا بقي من مملكة عوج؟ "

لباشان. یا لها من شهرة غیر الئقة! هذه هي ذكریات األشرار، فإن الرب یستهزئ بهم. اكتشف الكابتن كوندور 
عرًشا حجرًیا بنفس المقاییس في تل عند "ربة" ویعتقد أنه هو ذلك "السریر". 

وبكونها على الحدود الشرقیة  تبعد حوالي سبع ساعات جنوب شرقي بصرة التي لموآب. ]:10[ سلخة
 صارت من نصیب . بال شك محصنة جًدا باشان كانتلمملكة 

). 11: 5 أي 1؛ 5: 12سبط جاد (یش 
) 7: 18 معناها متألق، وهو اسم صیدوني، ربما استعملته جماعة الصیدونیین (قض :]9[ سریون

"، وهو درعصیدونیة معناها "سریون" الذین سكنوا عند سفح الجبال المغطاة بالثلوج. ویرى البعض أن كلمة "
). ویبدو أن هذا االسم لم یطلق على جزء 6: 29االسم الذي كان الصیدونیون یطلقونه على جبل حرمون (مز 

معین من سلسلة جبال حرمون، بل كان یطلق على الجزء الذي كان ُیرى من حرمون عند الوقوف على شاطئ 
بالد الصیدونیین. 

" فهي اسم أموري، ربما كان معناه "جبل السنا أو النور". وهو االسم الذي أطلقه األموریون سنیر أما كلمة "
على جبل حرمون، واألغلب أنه أطلق على قسم من جبل حرمون (جبل الشیخ) لهذا نجد أن سنیر وحرمون مذكوران 

). 23: 5 أي 1كجبلین مختلفین في (

 ].11إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقیة الرفائیین" ["

1 Barnes’ Notes. 
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كان عوج آخر ملك لألموریین، ویبدو أن اسم مملكته أخذ من جبل باشان، تدعى مملكته بتنیع 
BataneaÏ .

 : . تقسیم أرض عوج2

فهذه األرض امتلكناها في ذلك الوقت من عروعیر التي على وادي ارنون ونصف جبل جلعاد ومدنه "
ُأعطیت للرأوبینیین والجادیین. 

وبقیة جلعاد وكل باشان مملكة عوج ُأعطیت لنصف سبط ِمنسَّى كل كورة ارجوب مع كل باشان وهي 
تدعى أرض الرفائیین.  

یائیر ابن ِمنسَّى اخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوریین والمعكیین ودعاها على اسمه باشان 
حووث یائیر إلى هذا الیوم. 

ولماكیر ُأعطیت جلعاد.  
وبینیین والجادیین ُأعطیت من جلعاد إلى وادي ارنون وسط الوادي تخًما، أوللر

وٕالى وادي یبوق تخم بني عمون.  
-12والعربة واألردن تخًما من كنارة إلى بحر العربة بحر الملح تحت سفوح الفسجة نحو الشرق" [

17.[ 
إذ اقترب وقت رحیل موسى النبي لم یسمح اهللا له باالنطالق إالَّ بعد أن وهبه أمرین ُیفّرحان قلبه: األمر 

األول هو االستیالء على منطقة شرقي األرض لیذوق موسى النبي عربون عطیة أرض الموعد كلها؛ واألمر 
الثاني هو رؤیته لألرض غربي األردن من على قمة جبل الفسجة أو نبو. 

أعطیت هذه األرض، شرقي األردن، لرأوبین وجاد وِمنسَّى، لكن وٕان كانت هذه األسباط قد استقرت، 
). هكذا فإنه لن تستقر 32 غیر إنهم لم یتوقفوا عن مساعدة إخوتهم في حروبهم، حتى یستریح الكل ویستقروا (عد

كنیسة المسیح وتستریح ویكمل فرحها ما لم یتم جهاد آخر عضٍو فیها. حتى الذین جاهدوا وانتصروا وعبروا إلى 
الفردوس فإنه لن یكمل فرحهم حتى یتمم العبید رفقاؤهم جهادهم لیكللوا معهم. إنهم یقدمون صلواتهم المستمرة أمام 

العرش اإللهي ألجل خالص العالم كله! إن كان المؤمنون المجاهدون على األرض یشعرون بالتزام الحب 
فیصلون من أجل إخوتهم فهل الذین عبروا إلى الحب ذاته یتخلون عن مسئولیاتهم في مساعدة الغیر بصلواتهم. 

وهل نحسب صلواتهم الصادرة عن الحب هو انشغال عن اهللا الذي هو وكل السمائیین یشتهون خالص كل 
البشریة؟! 

یالحظ هنا بخصوص یوسف اآلتي: 
انقسم أبناء یوسف إلى سبطین: أفرایم ومنسَّى. وانقسم ِمنسَّى إلى فریقین، فریق نال نصیبه في شرقي 

األردن واآلخر في غرب األردن، وانقسم الفریق الذي في شرق األردن إلى عائلتین: عائلة یائیر لها نصیب معین 
]. بهذا ربما تحققت نبوة أبینا یعقوب عما سیحل بِمنسَّى، إذ وضع یده الیسرى علیه ال 15]، وعائلة ماكیر [14[

الُیمنى مع أنه البكر، وحین حاول یوسف أن ینقل ید أبیه الُیمنى إلى رأس ِمنسَّى رفض أبوه قائالً : "علمت یا ابني 
علمت. هو أیًضا یكون شعًبا وهو أیًضا یصیر كبیًرا، ولكن أخاه الصغیر یكون أكبر منه، ونسله یكون جمهوًرا 

1 Adam Clarke Commentary 
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). تحققت النبوة إذ انقسم سبط ِمنسَّى إلى عائالت صغیرة كثیرة بینما بقي أفرایم 19-17: 48من األمم" (تك 
سبًطا متكامًال مًعا. 

كان الجشوریون والمعكیون مملكتین صغیرتین لم یستوِل علیهما بنو إسرائیل، بل تركوهما یعیشان 
تحت سیطرتهم. 

: هم سكان منطقة جشور. اسم عبري معناه "جسر"، تتاخم أرجوب وتقع شرقي معكة داخل الجشوریون
). على حدودها 37: 13 صم 2نصیب منسى. صارت جشور مستقلة، هرب إلیها أبشالوم بعد قتله أمنون (

جسر على نهر األردن بین طبریة والخولة، ُیسمى جسر بنات یعقوب. 
 فهم سكان معكة. وهو اسم عبري معناه "ظلم". اشترك المعكیون مع األرامیین والعمونیین المعكیونأما 

)، وهي من 21: 19في الحرب ضد داود لكنه انتصر علیهم. من المحتمل أن یكون هي بیت جنو الحدیثة (یش 
نصیب یساكر غرب بحر الجلیل. 

"وأمرتكم في ذلك الوقت قائالً : 
الرب إلهكم قد أعطاكم هذه األرض لتمتلكوها، 

متجردین، تعبرون أمام إخوتكم بني إسرائیل كل ذوي بأس.  
أما نساؤكم وأطفالكم ومواشیكم قد عرفت أن لكم مواشي كثیرة فتمكث في مدنكم التي أعطیتكم.  

حتى یریح الرب إخوتكم مثلكم، 
ویمتلكوا هم أیًضا األرض التي الرب إلهكم یعطیهم في عبر األردن، 

ثم ترجعون كل واحٍد إلى ملكه الذي أعطیتكم. 
وأمرت یشوع في ذلك الوقت قائالً : 

عیناك قد أبصرتا كل ما فعل الرب إلهكم بهذین الملكین، 
هكذا یفعل الرب بجمیع الممالك التي أنت عابر إلیها. 
]. 22-18ال تخافوا منهم ألن الرب إلهكم هو المحارب عنكم" [

" تفیض ببركاتها في كل الكتاب المقدس، وما وعد به إسرائیل هنا، راحة الكلمة "].20یریح الرب" ["
)، لكن أوفى للوعد بأكثر كماًال بالراحة التي تجدها النفس في المسیح (مت 4: 5 مل 1نالوه في عهد سلیمان (

). 8-5: 4، عب 28: 11
 اللمحات التي نراها عن العالقة بین موسى ویشوع رائعة. نرى یشوع أوًال قائًدا ]21وأمرت یشوع" ["

). وتتجلى محبة 28: 11) ومالزًما غیوًرا لموسى (عد 13: 24) وخادًما لموسى (خر 9: 17للجیش (خر 
). 23-18: 27، عد 3: 31، 38: 1موسى لیشوع في (تث 

 : . تضرع موسى لدخول كنعان3
وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائالً : "

یا سیِّد الرب أنت قد ابتدأت ُتري عبدك عظمتك ویدك الشدیدة، 
 فإنه أي إله في السماء وعلى األرض یعمل كأعمالك وكجبروتك؟! 

دعني أعبر وأرى األرض الجیدة التي في عبر األردن هذا الجبل الجید ولبنان.  
لكن الرب غضب عليَّ بسببكم ولم یسمع لي، 

بل قال لي الرب: 
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كفاك ال تعد تكلمني أیًضا في هذا األمر.  
اصعد إلى رأس الفسجة، 

وارفع عینیك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق، 
]. 27-23وانظر بعینیك لكن ال تعبر هذا األردن" [

تضرع موسى النبي متوسًال أن یسمح له اهللا أن یعبر مع الشعب لیتمتع بأرض الموعد. وجاءت إجابة 
 كان قلب موسى (رمز الناموس) ملتهًبا بالشوق نحو دخول ].26كفاك! ال تكلمني أیًضا في هذا األمر" [اهللا: "

كنعان، وبسبب الشعب ُحرم من الدخول، لكنه لم ُیحرم من الصعود على رأس الفسجة لیرى بعینیه األرض، حتى 
بالناموس تطلعوا إلي كنعان السماویة لكن بالمسیح یسوع  یأتي یشوع ویعبر بالشعب ویقسم لهم األرض. هكذا

(رمزه یشوع) وحده ندخل إلیها وننعم بالمیراث. 
منذ أربعین عاًما وموسى كان ُیعد نفسه مشتاًقا أن یتحقق الوعد اإللهي فیدخل مع الشعب ویقوم بتوزیع 

األرض علیهم.  
اهللا كأب حنون لم یحتمل توسالت موسى وصرخات قلبه، فسأله: "كفاك!" وهبه أن یراها من رأس جبل 
الفسجة، ویترك تلمیذه یعبر بالشعب ویوزع األرض. وبعد حوالي ألفي عاًما عبر موسى إلى األرض حین ظهر 

على جبل تابور حیث تجلي الرب. 
سیِّد الرب، أنت  : "یافي تضرعه هللا یبدأ بالشكر على معامالت اهللا العجیبة وعطایاه، مسبًحا إیَّاهأوالً : 

قد ابتدأت ُتري عبدك عظمتك ویدك الشدیدة، فأي إله في السماء وعلى األرض یعمل كأعمالك وكجبروتك؟!" 
. إذ نال موسى النبي بركات إلهیة سبح اهللا، والتهب قلبه باألكثر لینال ویتمتع باهللا نفسه وعطایاه الفائقة. ]24[

كلما رأینا اهللا وتلمسناه في حیاتنا زاد عطشنا إلیه وشوقنا إلى رؤیاه والتمتع به. 
لم ینشغل موسى النبي بالنصرات وال بما امتلكه شعبه من أراِض وحقول، لكنه انشغل بإدراك قوة اهللا 

"من مثلك بین  وجبروته، فإنه لیس إله في السماء وعلى األرض مثله. وكما سبق فقال عند عبوره بحر سوف:
). وكما قیل: "ال 11: 15اآللهة یا رب؟! من مثلك معتًزا في القداسة؟! مخوًفا بالتسابیح، صانًعا عجائب" (خر 

). 8: 86مثل لك بین اآللهة یا رب وال مثل أعمالك" (مز 
: تضرع إلى الرب لكي یعبر به إلى أرض كنعان. لم یطلب أن یملك أو یسیطر بل أن یرى ثانًیا

". أنه كان یشتهي أن یرى األرض الجدیدة كمقدس للرب، حیث یسكن اهللا في وسط شعبه. وكما األرض الجیدة"
). كانت عیناه تتطلعان إلى 54: 87 یقول المرتل: "وأدخلهم في تخوم قدسه هذا الجبل الذي اقتنته یمینه" (مز

سكنى الرب القدوس وسط شعبه لتقدیسهم. 
]، لكنه 26: حملت إجابة اهللا رحمًة وعدالً . فقد غضب اهللا علیه بسبب الشعب ولم یسمع له [ثالثًا

غضب األب على ابنه، یحمل حًبا أبوًیا وحناًنا. هذا الحنو یظهر في أموٍر كثیرٍة، وكما سبق فقلنا أنه وهبه أن 
یتمتع بالنصرة على سیحون وعوج لكي یرث سبطان ونصف سبط شرقي األردن. ثانًیا وهبه أن ینظر أرض 

الموعد غربي األردن من قمة جبل نبو. وأخیًرا وهبه أن یقود تلمیذه الذي هو بمثابة ابنه أن یدخل بالشعب ویقوم 
بتوزیع المیراث. وكأن ما یناله یشوع یحسبه موسى كأب قد ناله هو. 

هذا وٕان كان اهللا قد قال له: "كفاك"، إنما ألن موسى النبي نال مجًدا بما فیه الكفایة. فكما سبق أن قلنا 
أنه كان رمًزا للناموس قائدنا للمسیح. أنه یقود المؤمنین إلى السیِّد المسیح، لكنه یعجز عن أن یحقق لهم ما 

یحققه الرب یسوع نفسه. كأن اهللا یقول له: كفاك، فقد حققت رسالتك، وستنال أمجاًدا سماویة، فإن كنت ال تعبر 
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بهم نهر األردن لكنك ستعبر أنت إلى إكلیل المجد األبدي. كان یلیق بموسى أن ُیدرك أنه حتى للعظیم في 
األنبیاء رسالة معینة محددة ال یتجاوزها. أخیًرا إذ سأله أن یشجع یشوع ویشدده إنما لیؤكد له أن المتاعب التي 
ستواجه یشوع بن نون كثیرة، وقد نال موسى النبي نصیبه من الجهاد وتمتع بنصرات مع بعض الضعفات في 

حیاته، اآلن یأتي دور تلمیذه لیشترك في حمل اآلالم من أجل الرب. 

 : . وصیة موسى لیشوع4
"وأما یشوع فأوصه وشدده وشجعه، 

ألنه هو یعبر أمام هذا الشعب، 
وهو یقسم لهم األرض التي تراها. 

]. 29-28فمكثنا في الجواء مقابل بیت فغور" [
، التزم موسى بدوره أن یوصي یشوع ویشدده ]2"ال تخف" [كما شدد الرب قلب موسى قائًال له: 

]. 28ویشجعه كي ال یخاف [
لقد سمع یشوع لحدیث معلمه موسى النبي، الذي ذكره مع كل القیادات والشعب بأمرین: األول ما 
صنعه اهللا معهم خاصة بالخروج من مصر، والعنایة بهم في البریة، والنصرات على األعداء، خاصة على 

سیحون وعوج. وكأن اهللا الذي بدأ العمل واستمر فیه عبر هذه األربعین عاًما حتًما سیكمله إلى النهایة. لقد رأى 
یشوع بعینیه أعمال اهللا الفائقة، لكنه أیًضا سمع كلمات موسى لتذكیره. أما األمر الثاني فهو ما وعد اهللا به، بأنه 

سیحارب عنهم ومعهم، لكي یملكوا ویرثوا. فإن كان اهللا معهم من یكون علیهم؟! 

]. 29"فمكثنا في الجواء (الوادي) مقابل بیت فغور" [
" هي مدینة كانت في مملكة سیحون ملك األموریین، أخذت اسمها ربما من هیكل اإلله فغور بیت فغور"

Peor الذي كان ُیعبد هناك، وهو غالًبا نفس اإلله Priapus" اسم موآبي معناها فغور لدى الرومانیین. كلمة "
"شق". 

ربما كان موسى النبي یتطلع نحو معبد فغور من بعید ونفسه تتمرر مدرًكا ما سیحل بشعبه فیما بعد، 
إذ یسقطون في عبادة األوثان مع بقیة األمم. فإن كان عجل أبیس قد خرج مع الشعب في قلوبهم وأفكارهم حتى 

صبوا تمثاًال له وسجدًوا له في اللحظات التي عاش فیها موسى على الجبل حیث كان یتحدث مع اهللا، فماذا 
سیكون حالهم بعد موته وبعد لقائهم مع أمم كثیرة یمارسون رجاسات كثیرة. 
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 3من وحي تثنیة 
كفاك! ال تعد تكلمني في هذا األمر! 

  !لم یكف موسى نبیك عن أن یطلب الدخول إلى أرض الموعد
منذ دعوته وعیناه تتطلعان نحو كنعان، 

وقلبه یصرخ: متى أراك ساكًنا في كنعان وسط شعبك! 
احتمل ضیقات یومیة مترجًیا أن یدخل كنعان! 
ال لیرث أرًضا بل لیراك متجلًیا وسط شعبك! 

  :من یستحق أن یسمع صوتك األبدي
"وهبتك نصرات مستمرة لتغلب وترث! 

قدمت لك سلطاًنا حتى على إبلیس وأعماله! 
فتحت أبواب كنعان السماویة أمامك. 

هیأتك لكي تدخل وتستقر أبدًیا! 
كفاك. لقد نلت العربون، فلتتمتع بكمال المجد. 

كفاك. احتملت الكثیر من أجل كنعان، 
فلتأِت إليَّ وتدخل إلى مسكني!" 
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األصحاح الرابع 

دعوة إلى االقتراب من اهللا 
وااللتجاء إلى مدن الملجأ 

بعد أن عرض موسى النبي لمعامالت اهللا مع شعبه عبر التاریخ إلى وقوفهم عند أبواب أرض كنعان 
]، أوضح لهم ضرورة االقتراب إلى اهللا، خاصة خالل قبول الوصیَّة اإللهیَّة، ورفض عبادة األوثان. حثَّهم 1-8[

]. وأن هذا اإلله غیر 14-9على تذكُّر ما صنعه اهللا معهم في الماضي لكي یعلن ذاته لهم بكونه محًبا لهم [
]. فمن 24-15المنظور الذي یقطع معهم عهًدا ال یجوز استبداله بحجارة ال حیاة فیها أو خشب أو أیَّة خلیقة [

ر نفسه من العبودیَّة ویتمتَّع بالعهد معه [یعبد األصنام  ]. كما 40-32یدمِّر نفسه، أمَّا من یخدم اهللا ویعبده فیحرِّ
تطهیر األرض من سفك دم األبریاء. أعلن عن اهتمام اهللا بحمایة األبریاء خالل مدن الملجأ، أي 

یَّة قدم موسى النبي النتائج التالیة:  باستعراض معامالت اهللا مع شعبه في البرِّ
. ]1[بالوصایا ننعم بالحیاة وندخل أرض الموعد لنملك  •
. ]36[، ویتحدَّث معهم ]7[بها ندرك أن اهللا قریب جّدا من شعبه یسمع لهم  •
]، ال یقبل الخلط 24تحذیر من الصور والتماثیل للعبادة، فإن "الرب إلهك هو نار آكله إله غیور" [ •

]. 39بین التعبُّد له والعبادة الوثنیَّة، لیس إله سواه [

. ]8-1[. الطاعة للوصیَّة اإللهیَّة  1
. ]10-9[. الوصیَّة اإللهیَّة والجیل الجدید 2
. ]22-11[. رفض العبادة الوثنیَّة  3
. ]31-23[. العهد اإللهي والعبادة الوثنیَّة 4
. ]40-32[. اإلله الواحد محب شعبه  5
. ]43-41[. مدن الملجأ   6
. ]49-44[. مقدِّمة العظة الثانیة  7

 : . الطاعة للوصیَّة اإللهیَّة1
"فاآلن یا إسرائیل اسمع الفرائض واألحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها، 

].  1لكي تحیوا وتدخلوا وتمتلكوا األرض التي الرب إله آبائكم یعطیكم" [
یملیه ضمیر المؤمن ": الكلمة األصلیَّة "حقیم" معناها "الحفر"، إذ یلزم السلوك بحسب ما الفرائض"

وضمیر األمة حیث ُتحفر الوصیَّة اإللهیَّة وال یقدر الزمن أن یمحیها. 
": الحكم في العبریَّة "مشفاط" ومعناها "قرار حاسم"، وهي مرتبطة بالقاضي الذي یصدر الحكم األحكام"

)؛ والدعاوي التي یفصل فیها القضاة أو المحاكم على النحو المبیَّن في (خر 17-16 :1واسمه بالعبریَّة "شفیط" (
) تعطینا مثاًال لذلك. وتستعمل الكلمة أیًضا عن قرارات اهللا الحاسمة في إدانة الشرِّیر وتبرئة 21-22: 17

البريء. وهكذا فإن كلمتي "الفرائض واألحكام" تشمالن كل القوانین والشرائع. 

ماذا طلب منهم بخصوص الوصیَّة؟ 
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"، فإن عمل الخطیَّة األول هو إعطاء األذن اسمع أول كلمة في الشریعة هي "االستماع للوصیَّة. أوالً :
هة لنا هي " "، حتى تجد كلمة اهللا لها مدخًال اسمعلغیر اهللا، حتى ال تعمل الكلمة في الخاطئ. وأول وصیَّة موجَّ

" ال تعني اسمعإلى أعماق النفس، فتسكن هناك وتعمل على الدوام، وُتقیم الملكوت السماوي اإللهي. كلمة "
بطریقة میكانیكیَّة حرفیَّة، إنَّما تعني اإلنصات الفعَّال الحّي المملوء غیرة. مثل هذا االستماع العامل والملتهب 
بروح الحب هو نوع من الصالة التي ال تخیب. لخَّص موسى النبي خبرة معامالت اهللا مع آبائهم خالل فترة 

رات للطاعة هللا. فإن اهللا ُیرید لنا الحیاة التیه، أنَّه ال طریق للنصرة إالَّ  بالطاعة النابعة عن الحب. وقد قدَّم المبرِّ
 الطاعة هي األساس الوحید للتمتُّع بالحیاة، وتحقیق ].1لكي تحیوا وتدخلوا وتمتلكوا األرض" [ "والحیاة الُفضلى.

وعود اهللا الفائقة للمؤمن. اهللا یود أن یعطي بسخاء، وبالطاعة نفتح قلوبنا ونبسط أیدینا لكي نستقبل عطایاه 
العجیبة.  

إن كان من جانبهم یلتزمون باالستماع بروح الصالة، فمن جانبه التزم أن یعلم ما هو للرب، لذلك یقول: 

ال تزیدوا على الكالم الذي أنا أوصیكم به، "
وال تنقصوا منه،  

]. 2لكي تحفظوا وصایا الرب إله آبائكم التي أنا أوصیكم بها" [
هذا الذي منذ أربعین عاًما اعتذر عن الخدمة ألنَّه ثقیل اللسان، صار رجل كالم یتحدَّث فیما للرب، بل 

یقدِّم سفًرا كامًال یكاد أن یكون كلُّه عظات أو أحادیث طویلة مع القیادات والشعب. صار معلًِّما للمعلِّمین، یقدِّم 
كالم اهللا ال كالمه الخاص. إذ یطلب أالَّ یزیدوا وال ُینقصوا عمَّا یوصي به، فیحفظون بهذا وصایا الرب. 

] فالعمل أو اللمس، مستخدًما مع حاستي 3] ثم بالنظر [1. طالب أوًال باالستماع [ثانًیا: النظر والعمل
ل االستماع إلى عمل: "فاحفظوا واعملوا". االستماع والنظر حاسة اللمس. إذ یقول: " لتعملوها لكي یلیق أن یتحوِّ

. ]1[" تحیوا وتدخلوا وتمتلكوا األرض التي الرب إله آبائكم یعطیكم
نعمل لیس ألن اهللا محتاج إلى خدمتنا أو عملنا، وٕانَّما ألنَّه بالعمل نتمتَّع بالحیاة "لكي نحیا". فمن یدفن 
لها إلى عمل تصیر نفسه أشبه بقبٍر ال یحمل رائحة حیاة. بالوصیَّة العاملة في سلوكنا  الوصیَّة في ذهنه وال یحوِّ

ندخل إلى مواعید اهللا ونملك ونرث. 
خالل لسانه الثقیل قدَّم موسى النبي كلمات الرب الحیَّة لكي ینصت الكل إلیها بروح الصالة مع العمل. 

اآلن خالل أحداث التاریخ القریب یتحدَّث الرب إلیهم بلغة العمل والواقع لذا یقول: 

أعینكم قد أبصرت ما فعله الرب ببعل فغور، "
 ].3إن كل من ذهب وراء بعل فغور أباده الرب إلهكم من وسطكم" [

یقصد هنا ببعل فغور المكان وأیًضا إله المكان. فقد امتزجت عبادة الكنعانیِّین للبعل بأعمال جنسیَّة 
دنسة ورجاسات. 

 عمل اهللا معهم حینما ُشفي األعرج الذي عند باب ینظروالقد طلب بطرس ویوحنا من الشعب أن 
بون من هذا؟ ولماذا3 الجمیل (أع تنا أو تقوانا قد جعلنا هذا  تشخصون )، إذ قالوا "ما بالكم تتعجَّ إلینا كأنَّنا بقوَّ

). لنتطلَّع إلى التاریخ بالعینین اللتین فتحهما الرب ونقول مع المولود أعمى: "كنُت أعمى 12: 3یمشي؟!" (أع 
واآلن ُأبصر". نرى عبر التاریخ واألحداث عمل اهللا الفائق وندرك وصیَّته المكتوبة بلغة الحب العامل في التاریخ. 

  ثالثًا: نقاوة الوصیَّة:
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ال تزیدوا على الكالم الذي أنا أوصیكم به، "
وال تنقصوا منه، 

. لكي تحفظوا وصایا الرب إلهكم التي أنا أوصیكم بها
وأمَّا أنتم الملتصقون بالرب إلهكم فجمیعكم أحیاء الیوم. 
انظر قد علَّمتكم فرائض وأحكاًما كما أمرني الرب إلهي، 

]. 5-2لكي تعملوا هكذا في األرض التي أنتم داخلون إلیها لكي تمتلكوها" [
ة المصّفاة سبع مرات (مز )، فیلیق أالَّ ُنضیف إلیها شیًئا 6 :12 إن كانت الوصیَّة كنًزا ثمیًنا، كالفضَّ

ة مخلوطة بالزغب. ككنٍز ثمیٍن ال نضیف إلى الوصیَّة شیًئا وال ننقص، بل نحفظها في  من عندیاتنا فتصیر الفضَّ
حیاتنا نقیَّة. یقول سلیمان الحكیم: "قد عرفت أن كل ما یعمله اهللا أنَّه یكون إلى األبد. ال شيء ُیزاد علیه، وال 

). 14: 3شيء ینقص منه" (جا 
وُقبیل نهایة الكتاب المقدَّس ُوضع سور یحفظه من أیَّة إضافة أو نقص، إذ قیل: "ألنِّي أشهد لكل من 

یسمع أقوال نبوَّة هذا الكتاب إن كان أحد یزید على هذا یزید اهللا علیه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب؛ وٕان 
كان أحد یحذف من أقوال هذه النبوَّة یحذف اهللا نصیبه من سفر الحیاة ومن المدینة المقدَّسة، ومن المكتوب في 

). 19-18: 22هذا الكتاب" (رؤ 
یلیق بالكنیسة أن تحفظ الكتاب المقدَّس بال زیادة وال نقص؛ وفي تفاسیرها له أن تحمل ذات روح 

  یمكن تلخیص الجواب في اآلتي:واآلن ما هو موقف المسیحي من شریعة موسى؟ الكتاب. 
 كل ما ُكتب كتب ألجل تعلیمنا. تحتوي الشریعة على عناصر رمزیَّة ال یلتزم المسیحي بتنفیذ أوالً :

حرفها. 
: تحتوي على مبادئ خالدة للقداسة والعدالة والحق، وهذه متضمِّنة في الوصایا العشر والتشریع ثانًیا

المبني علیها، وهي أوامر لكل العصور، للیهود والمسیحیِّین على السواء، وقد اقتُبست في العهد الجدید كوصایا 
). 16: 1بط 1، 9: 13، رو 17: 5، 10: 4أو أوامر ومعها القول: "مكتوب" (انظر مت 

). فلنبحث عن السیِّد 46: 5: یخبرنا الكتاب المقدَّس بوضوح أن موسى كتب عن المسیح (یو ثالثًا
). 24: 3المسیح في كل الصفحات ألن كل الناموس قصد به أن یقودنا إلیه (غال 

: في حفظ الوصیَّة اإللهیَّة والعمل بها نعلن عن الحكمة التي نتمتَّع رابًعا: بالطاعة ُتعلن حكمتنا وفطنتنا
بها في الرب.  

فاحفظوا واعملوا، "
ألن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعین الشعوب الذین یسمعون كل هذه الفرائض، 

]. 6فیقولون هذا الشعب العظیم إنَّما هو شعب حكیم وفطن" [
إن كانت الوصیَّة اإللهیَّة تبعث فینا مخافة الرب، إنَّما تبعث فینا الحكمة اإللهیَّة. وكما قیل: "مخافة 

). 28 :28الرب هي الحكمة، والحیدان عن الشر هو الفهم" (أي 
د فینا، حیث تتجلَّى حكمة اهللا وُتعلن أسراره في حیاتنا. هكذا نشهد  لنعمل فنشهد لعمل اهللا فینا، ویتمجَّ

]. لیس بالحوار بل بالحیاة العملیَّة، ببّر المسیح العامل فینا. 8لفرائض اهللا وأحكامه العادلة [
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 ینصت إلى صلواتنا ویستجیب لشهوة قلوبنا. سّر أمام الكل أنَّه قریب إلینابالطاعة نشهد هللا خامًسا: 
ألنَّه أي شعب هو عظیم له آلهة قریبة منه كالرب إلهنا عظمة المؤمن أنَّه بالصالة یكون قریًبا من اهللا جًدا. "

. ]7في كل أدعیتنا إلیه؟!" [
 والشرائع اإللهیَّة عن كل الشرائع البشریَّة. بحفظ الوصیَّة سادًسا: الشهادة لسمو الوصیَّة اإللهیَّة

والعمل بها نشهد أن الشریعة اإللهیَّة فریدة، ال ُتقارن بشرائع األمم ودساتیرهم.  

"وأي شعب هو عظیم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشریعة التي أنا واضع أمامكم الیوم؟!" 
]8[ .

یقول المرتِّل: "ألجل ذلك حسبت كل وصایاك في كل شيء مستقیمة، كل طریق كذب أبغضت" (مز 
)، كما یقول: "یخبر یعقوب بكلمته، وٕاسرائیل بفرائضه وأحكامه. لم یصنع هكذا بإحدى األمم، 128: 118

). 20-19: 147وأحكامه لم یعرفوها" (مز 
إن قورنت العبادة بكل طقوسها والشرائع بكل تفاصیلها بما كان سائًدا في العالم في ذلك الحین فلن نجد 
وجًها للمقارنة بین ما قدمه اهللا لشعبه، وبین ما تمارسه وتعتقد به الشعوب األخرى. لقد اقتبست كثیر من الشعوب 

األسیویَّة واألوربیَّة الحدیثة والقدیمة من الشریعة الموسویَّة بعض قوانینها. 

أمَّا ثمار الطاعة والعصیان فهي: 
]. 5یؤكِّد موسى النبي مراًرا وتكراًرا أن الطاعة تنتج بركات إلهیَّة [ •
)، إذ 15: 16]، هكذا ترتبط الطاعة بالكرازة (مر 6الشهادة أمام األمم عن اهللا وعمله مع مؤمنیه [ •

الخالص. كل مؤمن ملتزم أن یختبر الطاعة ویقدِّم یلتزم كل مؤمن صادق أن یشهد ویكرز بإنجیل 
]. 9 [خبرته ألوالده وأحفاده

بعد أن تحدَّث عن تاریخ الشعب في معامالته مع اهللا، بدأ یختم عظته بضرورة االلتصاق باهللا نفسه 
خالل الطاعة لوصیَّته اإللهیَّة. فإن غایة التاریخ هو أن نلتصق بذاك الذي في یدیه تاریخ البشریَّة، والذي یشتهي 
أن یدخل التاریخ مع اإلنسان لیحمله إلیه، إلى ما فوق التاریخ. فالوصیَّة اإللهیَّة واألحكام والشرائع ُقدِّمت لإلنسان 

ال لمجرَّد الخضوع لها، وٕانَّما لاللتصاق بذاك القادر أن یرفعه إلى ما فوق الزمنیَّات واألحداث. 

 : . الوصیَّة اإللهیَّة والجیل الجدید2
]، تحدَّث عن 6]، ثم یعمل [3]، ویرى [1بعد أن تحدَّث عن الجوانب اإلیجابیَّة أن یسمع المؤمن [

جانب خطیر قادر أن ُیحطِّم كل هذه اإلیجابیَّات أال وهو نسیان ما قد رأیناه بعیوننا، فیفسد القلب. لهذا یقدم لنا 
التحذیر التالي: 

إنَّما احترز واحفظ نفسك جًدا لئالَّ تنسى األمور التي أبصرت عیناك، "
ولئالَّ تزول من قلبك كل أیَّام حیاتك، 

]. 9وعلِّمها ألوالدك وأوالد أوالدك" [
ال یقف األمر عند االستماع للوصیَّة والعمل بها وحفظها نقیَّة ككنٍز ثمیٍن في القلب، إنَّما یلزم التعلیم 

بها وتسلیمها خاصة لألجیال الجدیدة. لنذكر دائًما ما رأته أعیننا الجسدیَّة من بركات الرب الزمنیَّة وأعیننا 
الداخلیَّة من بركات روحیَّة سماویَّة. هذا هو سّر القوَّة في حیاة القدِّیس یوحنا الحبیب. إذ یذكر ما رآه خاصة 

). "الذي رأیناه بعیوننا الذي 14: 1بالروح، فیقول: "رأینا مجده كما لوحید من اآلب مملوء نعمة وحًقا" (یو 
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یو  1شاهدناه ولمسته أیدینا من جهة كلمة الحیاة، فإن الحیاة ُأظهرت وقد رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة األبدیَّة" (
1: 1 .(

حب اهللا الفائق ورعایته العجیبة وعنایته، أمور تراها العین المنظورة والبصیرة الداخلیَّة. لهذا إذ نتحدَّث 
مع أوالدنا وأحفادنا إنَّما نقدِّم شهادة حیَّة كشهود عیان. نؤكِّد لهم إنَّنا رأینا وسمعنا ولمسنا وذقنا ما أطیب أو أحلى 

الرب! 
تجاهل عمل اهللا معنا أو نسیانه هو جریمة كبرى وجحود نحو خالق محب ومخلِّص عجیب ندین له 
بحیاتنا وقیامتنا كما من الموت. لهذا یقدِّم الرسول بولس إنجیله خالل خبرته الحیَّة فیقول: "نحن الذین كنَّا قبًال 

ل حیاة اإلنسان إلى الفساد، فیصیر جاحًدا ومجرًما "، كما أن نسیان عمل اهللا ...في الظلمة فإن ، في حق نفسهیحوِّ
 تذكَّر معامالت اهللا 

ل حیاته إلى تسبحة یومیَّة وسیمفونیَّة رائعة تفرِّح قلوب السمائیِّین.  یحوِّ

كیف نمارس تذكُّر معامالت اهللا؟ 
. لیس من طریق للتذكُّر أعذب من التسلیم أو التقلید، فنسلِّم أوالدنا ]9"علِّمها ألوالدك وأوالد أوالدك" [

ذكریات عمل اهللا معنا. لیكن حدیثنا مع أوالدنا وأحفادنا حسب الجسد أو الروح حدیثًا روحًیا خاًصا بعمل اهللا معنا 
عبر التاریخ. هذا وٕانَّنا لن نقدر أن نشهد للسیِّد المسیح أمام أوالدنا وأحفادنا ما لم نكن قد رأیناه. فالحدیث عن 

المخلِّص ال یحمل قوَّة ما لم یكن المتحدِّث قد اختبر الخالص وأدرك قوَّة المخلِّص في حیاته عملًیا.  

"(خاصة) في الیوم الذي وقفت فیه أمام الرب إلهك في حوریب، 
حین قال لي الرب: اجمع لي الشعب فأسمعهم كالمي، 

. ]10[" لكي یتعلَّموا أن یخافوني كل األیَّام التي هم فیها أحیاء على األرض ویعلِّموا أوالدهم
بال شك لكل إنسان أیَّام خاصة لن ُتمحى من الذاكرة. سفر التثنیة مملوء بذكریات موسى، ویمكن تقسیم 

هذه الذكریات  إلى أربعة أقسام:  
). 34: 4 في مصر والرحلة إلى سیناء (:القسم األول
 إعطاء الشریعة في سیناء. :القسم الثاني
). 1: 8 الرحلة من حوریب إلى قادش (:القسم الثالث
).  4: 23 حوادث رحلة السنتین األخیرتین (:القسم الرابع

 من السفر، وتتحدَّث عن عهد الرب )11، 9، 5، 4(یشغل القسم الثاني جزًء كبیًرا من األصحاحات 
والوصایا العشر والبروق والرعود في سیناء واالرتداد بعبادة العجل الذهبي وتوسُّط موسى للشعب وكتابة الوصایا 

العشر مرَّة أخرى، وتخصیص سبط الوي للكهنوت. 
لقد طلب موسى من الشعب أن یتذكَّروا ذلك الیوم الخاص، ذلك الذي وقف فیه في حضرة الرب في 

حوریب. حًقا كل أیَّام خدمة موسى ال تنسى، كلَّها أیَّام مثمرة للغایة، لكنَّه لن ینسى ذلك الیوم الخاص الذي تمیَّز 
باآلتي: 

وقوفه في حضرة الرب.  •
حدیث الرب عن شعبه.  •
اهللا یطلب من الشعب أن یجتمع مًعا حول كلمته اإللهیَّة لكي یسمع ویحفظ.   •
غایة الكلمة اإللهیَّة الُمسلَّمة لهم هو بث روح المخافة اإللهیَّة، وتعلیم األجیال الجدیدة.  •
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هذه هي الذكریات التي حملها ذلك الیوم الخاص بالنسبة للعظیم في األنبیاء موسى. أمَّا بالنسبة لنا فلنا 
یوم خاص لن ننساه قط، یوم ُرفع مسیحنا على الصلیب لكي نوجد في حضرة اآلب على الدوام. فیه تحدَّث اآلب 

معنا ال بالفم وحده، بل بلغة الحب العامل، مقدًِّما دم ابنه الوحید المبذول حدیث حب ال ُیعبَّر عنه. فیه تجتمع 
الكنیسة كلَّها بقلٍب واحٍد كأعضاء لجسد الرب المصلوب، تسمع صوت الحب وترى األمجاد المعدَّة لها، وتتالمس 

مع السماوي. فیه تدرك النفس غایة كلمة اهللا المتجسِّد المصلوب، به تتمتَّع بالمخافة الربانیَّة، مخافة البنین نحو 
أبیهم، وفیه نتسلَّم روح الكرازة والشهادة للحق أمام األجیال المقاومة. 

یلیق بالجیل الجدید أن یتطلَّع إلى الوصیَّة اإللهیَّة هكذا: 
، أي یكون اإلنسان یقًظا، حتى یمیِّز الحق من الباطل. احترز .أ

: أي یكون اإلنسان مجاهًدا، یكرس أعماقه الداخلیَّة بشوق لتنفیذ الوصیَّة. احفظ نفسك جًدا ب.
: فینشغل فكره بالوصیَّة، وال ینسى مراحم اهللا وأعماله معه. ینسى ج. أالَّ 

: أي ال یكفي انشغال الفكر بها، وٕانَّما انشغال القلب، فیحب الوصیَّة بكل كیانه د. لئالَّ تزول من قلبك
الداخلي. یحتفظ بالوصیَّة في قلبه، فتحفظ هي قلبه، وال یسقط من بین یدي اهللا، وال ُتحرم أعماقه من غنى النعمة 

اإللهیَّة. 
 یلیق به أن یسلِّمها إلى أوالده، فتصیر الوصیَّة تقلیًدا حی�ا معاًشا، یقدِّمه كل كما استلمها من آبائه: هـ.

جیل إلى الجیل المقبل. 
 على هذه العبارة بأن الخلیقة بجمالها الفائق، خاصة السماء بكواكبها القدِّیس أثناسیوس الرسوليیعلِّق 

. هكذا إذ تفسد Ïهي معلِّم صامت لكي یتعرَّف األمم على اهللا خالق الكل، ولیس لكي تكون لهم آلهة یتعبَّدون لها
بصیرة اإلنسان، یحول ما هو جمیل ال لبنیان نفسه بل لتحطیمها. 

 : . رفض العبادة الوثنیَّة3
من بین كل الوصایا اختار موسى النبي وصیَّة عدم االرتباط بالعبادة الوثنیَّة. فقد بدأ الشعب یحتك 

باألمم بطریقة أو أخرى، وصار االنحراف نحو العبادة الوثنیَّة وممارسة رجاساتها یمثِّل أهم خطر یلحق بشعب 
اهللا. 

ربَّما تقول: "ال توجد الیوم عبادة وثن". الوثن هو كل ما یفصل قلبك عن اهللا، أو یعوق حبَّك له، لذا 
). كل ما یحتل المركز األول في القلب، وتعطي له أولویَّة عن 5 :5دعا الرسول بولس الطمع عبادة أوثان (أف 

اهللا نفسه هو عبادة وثن، حتى إن كان ممارسة ریاضة معیَّنة أو االنشغال ببرنامج تلفزیوني أو باإلنترنت. ما 
دامت هذه األمور تحتل مركز اهللا في القلب. 

إذ أراد أن یتحدَّث عن رفض العبادة الوثنیَّة بدأ موسى النبي بالجانب اإلیجابي وهو االلتقاء باهللا نفسه. 
فإن لقاءه معه على جبل سیناء یحمل ذكریات خالدة لن یقدر الزمن أن یمحوها. بل یحسب موسى النبي أن ما 
یَّة كما لو كان قد حدث مع الجیل الجدید. أنَّه لقاء اهللا مع شعبه عبر  حدث قدیًما مع الجیل الذي مات في البرِّ

كل األجیال لهذا یقول للجیل الجدید: 

  فتقدَّمتم ووقفتم في أسفل الجبل،"
 ].11والجبل یضطرم بالنار إلى كبد السماء بظالٍم وسحاٍب وضباٍب " [

1 Contra Gentes, 45. 
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مع تقدُّم موسى لیرتفع إلى قمَّة الجبل ویلتقي مع اهللا وجًها لوجه ویستلم منه لوحّي الشریعة المكتوبة 
بإصبع اهللا تقدَّم أیًضا الشعب، لكنَّهم لم یقدروا أالَّ أن یقفوا أسفل الجبل. كان موسى أشبه باالبن المدلَّل في 

حضن أبیه، وكان الشعب أشبه بالمطروحین أمامه أرًضا. 
". یتحدَّث موسى النبي مع الكل كأنَّهم كانوا واقفین یرون بهاء مجد اهللا تقدَّمتم ووقفتمیقول النبي: "

 عاًما. لكن ما 20العظیم عند تسلُّم الشریعة، مع أن كثیرین منهم لم یكونوا بعد قد ُولدوا، واآلخرون كانوا أقل من 
حدث مع آبائهم إنَّما حدث لحسابهم ولحساب األجیال المقبلة كلَّها. لهذا عندما نسمع هذه الكلمات نحسب أن 

موسى النبي یحدِّثنا نحن. نحن تقدَّمنا، ونحن وقفنا عند أسفل الجبل، ونحن رأینا الجبل مضطرًما بالنار، ورأینا 
مجد الرب خالل الظالم والسحاب والضباب، وكلَّمنا الرب من وسط النار. لقد كنَّا مع موسى في حوریب وسمعنا 

الشریعة اإللهیَّة. 

"فكلَّمكم الرب من وسط النار وانتم سامعون صوت كالم ولكن لم تروا صورة بل صوًتا. 
وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر وكتبه على لوحي حجر. 

وٕایَّاي أمر الرب في ذلك الوقت أن أعلِّمكم فرائض وأحكاًما لكي تعملوها في األرض التي أنتم عابرون 
]. 14-12إلیها لتمتلكوها" [

بعد أن تحدَّث عن رسالتهم في تسلیم األجیال الجدیدة ما تسلَّموه منه أراد تأكید أن التسلیم ال یكون 
ر في هذا األصحاح كلمة " هذا هو التقلید الحّي حیث نسلِّم ". تعملوهابالكالم فقط وٕانَّما بالعمل أیًضا، لهذا یكرِّ

للجیل الجدید الوصیَّة الحیَّة العاملة فینا. 
لها، والكلمة األصلیَّة "بریث" تدل على صٍك 27": وردت هذه الكلمة عهده"  مرَّة في السفر، وهذه أوَّ

بشروٍط، إالَّ أنَّها تدل أیًضا، كما هو الحال هنا، على تأسیس عهٍد ورابطٍة ثابتة بین طرفین. وقد یكون هذا عهد 
)، وقد یكون عهد سیادة كعهد داود مع الشعب، أو عهد نعمة خالصة 3: 18صم  1ُأخوُّة كعهد داود ویوناثان (

). كان عهد حوریب عهد نعمة خالصة، إذ اتَّخذ اهللا فیه إسرائیل شعًبا خاًصا له، كما 9 :9كعهد اهللا مع نوح (تك 
). 8-5: 19أنَّهم اتَّخذوه إلًها لهم (خر 

یقدِّم لنا موسى النبي لقاءه هو والشعب مع اهللا عند استالم الشریعة كمثٍل حّي للقاء مع اهللا عبر 
األجیال. فإن اهللا روح والذین یسجدون هللا فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا. فال تلیق العبادة لألصنام أّیا كان 

شكل الصنم، بل نلتقي مع اهللا على صعید الروح لكي ننعم باالتِّحاد معه. عبادة األوثان ال تضر اهللا نفسه، بل 
تهلك اإلنسان وتفسد حیاته، لهذا یحذِّرهم منها قائالً : 

فاحتفظوا جًدا ألنفسكم، "
فإنَّكم لم تروا صورة ما یوم كلَّمكم الرب في حوریب من وسط النار، 

لئالَّ تفسدوا وتعملوا ألنفسكم تمثاًال منحوًتا، 
صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى، 
شبه بهیمة ما ممَّا على األرض، 

شبه طیر ما ذي جناٍح ممَّا یطیر في السماء. 
شبه دبیب ما على األرض، 

سمك ما ممَّا في الماء ومن تحت األرض. 
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ولئالَّ ترفع عینیك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك 
لجمیع الشعوب التي تحت كل السماء، 

]. 19-15فتعثر وتسجد لها وتعبدها" [

  ر أن تحفظ هذه الوصیَّة وترفض كل اآللهة واألرباب األخرى، فال یكون لك إله أو رب سوى اهللا عندما تقرَّ
الواحد ورب واحد، فإنَّك تعلن الحرب على اآلخرین دون الدخول في أي تحالف معهم. 
. Ïلذلك عندما نأتي إلى نعمة العماد، نعترف باهللا الواحد. اآلب واالبن والروح القدس

العالمة أوریجانوس 
كان لإلله المصري أنوبیس رأس ثعلب، ولإلله توت رأس صقر. وكانت هیاكل عبادة القمر في أورشلیم 

). 45: 41وحاران أیَّام إبراهیم، وكان المصریُّون یعبدون الشمس في أون (هلیوبولیس) (تك 
 وعشتاروت Priapusمنعهم من إقامة آلهة على شكل رجل أو امرأة مثل بعل فغور الموآبي و

الرومانیِّین واإللهة فینیس الیُّونانیَّة والرومانیَّة. كما منعهم من إقامة آلهة على شكل حیوانات أو طیور مثل عجل 
أبیس المصري وعبادة التماسیح والحیات والقرود والكالب والقطط الخ. 

یحذِّرنا اهللا من عبادة الشمس والقمر والكواكب. هذه كلَّها ُخلقت من أجل اإلنسان، ال اإلنسان من 
أجلها. كان البعض یظنُّون أن الكواكب مثل الشمس والقمر والنجوم لیست فقط أقامت نفسها بنفسها، وٕانَّما هي 

مصدر البركات على البشریَّة. كلمة "شمس" في العبریَّة "شمش" ومعناها "خادم"، إذ هي خادمة عامة للعالم 
المنظور، وتضيء كشمعة لكل إنسان، فال یلیق بالخادم أن یصیر إلًها، وال ما خلقه اهللا لنا عوًنا یصیر لتحطیم 

نفوسنا. 
متى قارن اإلنسان نفسه بالشمس ربَّما تتضاءل نفسه جًدا أمام حجمها وقدرتها وٕامكانیَّاتها. لكن لیدرك 

أن السماء بكل كواكبها واألرض تزوالن، أمَّا اإلنسان فبنعمة اهللا یحیا في المجد إلى األبد. إذ قارن باسكال 
الشمس بنفسه قال: "أنا أعظم من الشمس"، مقدًِّما التبریر التالي: "یمكن للشمس أن تلقي بحرارتها علّي 

فتحطِّمني، لكنَّني إذ أشعر بذلك أدافع عن نفسي، أمَّا هي فال تشعر بالنصرة!" 
 حذَّرنا موسى النبي من النظرات، فإنَّه ].19 وتنظر الشمس والقمر والنجوم" [...لئالَّ ترفع عینیك"

غالًبا ما یسیر القلب وراء العین. فحینما یركِّز اإلنسان نظره على شيء ما غالًبا ما ینفتح القلب له ُویستعبد له.  

"وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحدید من مصر، 
 ].20لكي تكونوا له شعب میراث كما في هذا الیوم" [

یرى البعض هنا إشارة إلى أن الیهود كانوا یعملون في صهر المعادن، لكن آخرون یرون أنَّها إشارة إلى 
السخرة في أعماق شاقة مثل حفر المناجم الخ. 

 3000ظهر استخدام الحدید بتسخینه ثم طرقه وهو متوهِّج في منطقة الشرق األوسط في حوالي سنة 
ق.م. هكذا كان خروج شعب  1500ق.م، بینما إقامة مصانع للحدید، خاصة لعمل أسلحة ظهر حوالي سنة 

إسرائیل من مصر أشبه بالخروج من فرن صهر الحدید. ثقل العبودیَّة أشبه بنار صهر الحدید، وهي أشد النیران 
حرارة عرفت في ذلك الحین. 

1 On Exodus, homily, 8:4. 
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"وغضب الرب عليَّ بسببكم، وأقسم أنِّي ال أعبر األردن، وال أدخل األرض الجیدة التي الرب إلهك 
یعطیك نصیًبا. 

فأموت أنا في هذه األرض ال أعبر األردن، 
]. 22-21وأمَّا أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك األرض الجیدة" [

: 3؛ 37: 1هذه هي المرة الثالثة التي فیها یشیر إلى رفض اهللا أن یسمح له بالعبور إلى أرض كنعان (
). في كل مرة یتحدَّث عن غضب اهللا علیه بسببهم. هذا التكرار یكشف عما في أعماق قلبه من مرارة 26-27

بسب حرمانه من التمتُّع بهذه البركة وحنینه الشدید للتمتُّع بالمواعید اإللهیَّة. 

 : . العهد اإللهي والعبادة الوثنیَّة4
"احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا ألنفسكم تمثاًال منحوًتا صورة كل 

ما نهاك عنه الرب إلهك. 
]. 24-23ألن الرب إلهك هو نار آكلة إله غیور" [

اهللا إله غیور، نار إن كان قد ركَّز على الوصیَّة الخاصة برفض العبادة الوثنیَّة، فسّر ذلك هو أن "
 أنه ال یقبل أن یقطن في القلب مع آلهة كاذبة، باطلة ومخادعة. من یقیم عهًدا مع اهللا ال یقبل آخر ].24آكله" [

معه، ألنه ال تشترك مملكة النور اإللهیَّة مع مملكة الظلمة. 
اهللا نار آكلة، یلهب القلب بنیران الحب التي ال تقدر كل میاه العالم أن تطفئها، وفي نفس الوقت تحرق 

). 27: 10كل شٍر وفسادٍ . أشار الرسول بولس إلى هذه النار قائالً : "غیرة ناٍر عتیدة أن تأكل المضادین" (عب 
وعندما تحدَّث عن دینونة الخدام قال: "فعمل كل واحٍد سیصیر ظاهًرا ألن الیوم سیبیِّنه، ألنَّه بناٍر ُیستعلن، 

وسَتمتِحن النار عمل كل واحٍد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه علیه فسیأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد 
). 15-13: 3كو  1فسیخسر، وأمَّا هو فسیخلص، ولكن كما بنارٍ " (

اهللا نار آكلة یتمتَّع به موسى على الجبل فتصیر النار مجًدا وبهاًء له، ویصطدم بها قورح وداثان وأبیرام 
 النار التي تطهر .النار اإللهیَّة تزید المؤمن نقاوة وبهاًء، وتبدِّد العاصي المصمِّم على شرِّه وفسادهفیهلكون. 

 المعادن الثمینة تحرق كل رخیص وغث، فهي كذلك ترمز إلى قداسة اهللا وقضائه العادل.
إن كان اهللا ناًرا آكلة، فإن من یخلط بین عبادة اهللا الحّي والعبادة الوثنیَّة، یكون كمن یأتي بأوثانه إلى 

نار آكلة، فتفقد األوثان كیانها وشكلها. 
: محبَّة اهللا ُتقارن غالًبا بمحبَّة زوج یهب نفسه لزوجته بدون تحفُّظ وینتظر منها حًبا ]24إله غیور [

كامًال متبادالً . 

 إن كان اهللا ناًرا، فهو نار لكي ینتزع برد الشیطانÏ .
القدِّیس جیروم 

  یلیق بخادم الرب أن یكون مجتهًدا وحذًرا. نعم وأكثر من هذا یكون ملتهًبا كاللهیب، حتى أنه بروح غیورة
. Ðُیدمِّر كل خطیَّة جسدانیَّة، فیستطیع االقتراب من اهللا، الذي بحسب تعبیر القدِّیسین ُیدعى "ناًرا آكله"

البابا أثناسیوس الرسولي 
[بخصوص الروح القدس الذي حّل على شكل ألسنة ناریَّة] 

1 On Ps. Homily, 57. 
2 Paschal Epistles, 4:3. 
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  ته المطهِّرة (ألن كتابنا المقدَّس یعرف النار المطهِّرة، یجدها أّي كانت (األلسنة) من النار، وذلك ربَّما لقوَّ
. Ïشخص یطلبها)، أو ربَّما ألجل جوهره. ألن اهللا نار آكلة، نار تحرق ما هو شرِّیر

  القدِّیس غریغوریوس النزینزي  

 ] "24ال تعجب عندما تقرأ أن اهللا اآلب یقول: "أنا هو نار آكلة .[
). أیًضا الرب یسوع مثل ناٍر یلهب قلوب 13: 2مرة أخرى یقول: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیَّة" (إر 

)؛ ویهب 49: 12سامعیه، ومثل ینبوع میاه تبردها. فقد قال بنفسه في إنجیله أنه جاء لُیلقي ناًرا على األرض (لو 
. Ð )38-37: 7ینبوع میاه حیَّة للعطشى (یو 

  أن الروح القدس لیس فقط نوًرا بل أیًضا هو نار، قائالُ : "وتصیر نور إسرائیل ناًرا" (إش النبيیظهر إشعیاء 
). هكذا یدعوه األنبیاء ناًرا حارقة، ألنه في تلك النقط الثالث التي تعرضنا لهم بتوسُّع نرى عظمة 17: 10

الالهوت؛ والتقدیس الذي لالهوت، واإلنارة كسمة للنور والنار، لهذا فإن الالهوت ُیشار إلیه عادة وُیرى في 
شكل ناٍر، وكما یقول موسى: "اهللا نار آكلة". 

فإن موسى نفسه رأى النار في العلِّیقة، وسمع اهللا عندما جاء الصوت من لهیب النار یقول له: "أنا إله 
). خرج الصوت من النار، وكان الصوت في العلیقة، والنار لم 6: 3إبراهیم، وٕاله اسحق، وٕاله یعقوب" (خر 

تؤذها. فالعلِّیقة كانت ملتهبة لكنَّها لم ُتستهلك، إذ كان سّر الرب ُمعلًنا، أنَّه یأتي لُینیر أشواك جسدنا، ولیس أن 
یهلك من كانوا في بؤٍس، بل یزیل بؤسهم. أنَّه ذاك الذي یعمِّد بالروح القدس وناٍر، فُیعطي نعمة ویحطِّم الخطیَّة 

. Ñ). هكذا في رمز النار یحفظ اهللا قصده11 :3(مت 
القدِّیس أمبروسیوس  

 أنت أیها الرب نار آكلة تحرق اهتماماتهم التي بال حیاة وتجدِّدهم أبدًیاÒ .
القدِّیس أغسطینوس 

"إذا ولدتم أوالًدا وأوالد أوالد وأطلتم الزمان في األرض وفسدتم وصنعتم تمثاًال منحوًتا صورة شيء ما 
وفعلتم الشّر في عینّي الرب إلهكم إلغاظته. 

أشهد علیكم الیوم السماء واألرض أنَّكم تبیدون سریًعا عن األرض التي أنتم عابرون األردن إلیها 
لتمتلكوها، 

ال تطیلون األیَّام علیها بل تهلكون ال محالة. 
ویبدِّدكم الرب في الشعوب، فتبقون عدًدا قلیًال بین األمم التي یسوقكم الرب إلیها. 

وتصنعون هناك آلهة صنعة أیدي الناس من خشب وحجر ممَّا ال یبصر وال یسمع وال یأكل وال یشم. 
ن طلبت من هناك الرب إلهك تجده، أثم 

إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. 
عندما ضیَّق علیك وأصابتك كل هذه األمور في آخر األیَّام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. 

]. 31-25ألن الرب إلهك إله رحیم ال یتركك وال یهلكك، وال ینسى عهد آبائك الذي اقسم لهم علیه" [

1 St. Gregory of Nazianzus: On Pentecost, 12. 
2 St. Ambrose: The Duties of the Clergy, Book 3, 18(105). 
3 St. Ambrose: The Duty of the Clergy, Book 1:14:164,165. 
4 St. Augustine: Confessions 5:30:4. 
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إن األمر في غایة الخطورة، فإن االنحراف عن عبادة اهللا الحّي هو انفصال عن مصدر الحیاة والسالم. 
" تهلكون ال محالة، ویبدِّدكم الرب في الشعوب، فتبقون عدًدا قلیًال بین األمم یسوقكم الرب إلیهالهذا قیل: "

. یهلك اإلنسان حینما یرفض اهللا العامل فیه لبنیانه لیصنع بیدیه إلًها، وكما قیل: "صنعه الصانع ]26-27[
ل اإلنسان نظره عن اهللا مصدر حیاته، لَیستْعبد نفسه لما خلقه اهللا من أجله، 6: 8ولیس هو إلًها" (هو  ). یحوِّ

افات واألسماك، أو أن یعبد اإلنسان أخاه أو الخلیقة السماویَّة. ال یوجد وجه مقارنة بین  كالحیوانات والطیور والزحَّ
؛ 5: 6اهللا الحي الذي یشتهي أن ُیقیم عهده مع شعبه، وبین األوثان التي بال حس إنَّما هي صنعة اإلنسان (

). 10 ،6 ،2 :30؛ 16: 26؛ 13: 11؛ 12: 10
یقدِّم هنا تحذیًرا لهم وألوالدهم من بعدهم لئالَّ یتركوا عبادة اهللا الحّي ویتعبَّدوا لألوثان. وقد حمل هذا 

التحذیر نوًعا من النبوَّة. رأى موسى النبي بعین النبوَّة ما سیحل بشعبه من تشتیت وسبي بین األمم. رأى األجیال 
القادمة تسقط في العبادة الوثنیَّة لهذا أشهد السماء واألرض على تحذیره لهم والدمار الذي سیحل بإسرائیل، وما 

یصیبهم من تشتیت. 
اهللا یفتح باب الرجاء لشعبه كما لكل مؤمن، لكي یرجعوا إلى الرب إلههم، فیتمتَّعوا بوعوده اإللهیَّة. فإن 
تشتَّت الشعب بسبب خطایاه، ورجع یجد أبواب مراحم اهللا مفتوحة، وذراعیه مبسوطتین تنتظرانه. غالًبا ما ینسى 
الشعب میثاقه مع اهللا، لكنَّه ما أن یعود إلیه باإلیمان العملي المعبَّر عنه بالطاعة حتى یجده یستقبلهم بمراحمه 

وحنوُّه. أنَّه لن ینسى عهده مع شعبه. 
ال أتركك وال "، "تعال، "]30[" ارجعهنا یقدِّم التوبة بأسلوٍب رائٍع مملوء لطًفا ورقة، مستخدًما الكلمات "

 لقد استخدم العهد القدیم أسلوب الترحیب الشدید. فیتحدَّث اهللا حتى مع الساقطین والمقاومین ].31ُأهملك" [
لیدعوهم للعودة إلى الصداقة التي خانوها. 

 هذه هي شهادة إنسان ].31ألن الرب إلهك إله رحیم" [یفتح النبي أعینهم نحو الرب لیروه أًبا رحیًما، "
یدرك أنَّه اقتربت لحظات خروجه من العالم ولقائه مع اهللا. أنَّه یقدِّم خبراته الطویلة في اللحظات األخیرة. أنَّه كمن 

یصرخ إلى شعبه قائًال لهم: "لقد عرفته! لقد عشت معه! لقد كنت ملتصًقا به على الجبل وهو ملتحف بالنار 
ر حرماني من دخولي األرض التي تفیض لبًنا وعسالً . كل هذه األمور أمام عیني لهذا أقول : "الرب والنور! لقد قرَّ

. لقد قدَّم لي وصایاه التي ]31إلهك إله رحیم ال یتركك وال یهملك وال ینسى عهد آبائك الذي أقسم لهم علیه" [
بدوري قدَّمتها لكم. مع الوصایا قدم لنا قلبه. أنه الدیان، لكنَّه رحوم. یجلس على عرٍش نارٍي، لكنَّه مشغول 

باإلنسان المحبوب لدیه جًدا. 

 : . اإلله الواحد محب شعبه5
"فاسأل عن األیَّام األولى التي كانت قبلك من الیوم الذي خلق اهللا فیه اإلنسان على األرض، 

ومن إقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا األمر العظیم؟ 
أو هل سمع نظیره؟  

] 33-32[" هل سمع شعب صوت اهللا یتكلَّم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟!
 یدعو موسى الشعب لیذكر ما فعله اهللا معهم، فیذكر خصوًصا العجائب التي :]32[األیَّام األولى 

 مرة، ولیس ثمَّة فائدة من ذكر هذه الشواهد لو لم یكن موسى هو 47جرت وقت الخروج، وهو یكرر ذكر "مصر" 
الكاتب الحقیقي لهذا السفر. 
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 من اهللا نفسه بروح التواضع. شبَّه اسحق نیوتن نفسه معرفة اهللایلیق بنا أن نسأل الذین سبقونا، ونطلب 
بطفل وقف على شاطئ محیط المعرفة یجمع بعض الحصى الصغیر الآلمع من بین الصخور والحصى. وفي 

 لم یصل إلیها بعد. هكذا من یستطیع منَّا أن یقول أنَّه قد بلغ محیًطا ضخًما من المعرفةتواضٍع قال إن أمامه 
إلى منتصف محیط معرفة اهللا، وٕانَّه یرى كل شواطئ المحیط من كل جانب؟! أنَّه یلیق بنا أن نقول مع الصبي 

صموئیل: "تكلَّم یا رب فإن عبدك سامع". 
هل یقدِّم موسى النبي هنا دعوة حیَّة للمقارنة بین اهللا محب البشر ومخلِّصهم وبین اآللهة الكاذبة قائالً : "

 ].32جرى مثل هذا األمر العظیم؟ أو هل ُسمع نظیره؟" [
لم یترك اهللا نفسه بال شاهد، لكنَّه یطلب من محبوبه اإلنسان أن یتأمَّل في عمل اهللا معه. لقد ركز هنا 

على النقاط التالیَّة:  
 طالبهم أن یتطلَّعوا إلى التاریخ البشریَّة كلَّها منذ خلق فیه اإلنسان، هل تمتَّع شعب ما باهللا أوالً :

المهوب، النار اآلكلة، كما تمتَّعوا هم وعاشوا. 
اهللا نار آكلة، لكنَّه ال یمیت اإلنسان محبوبه بل یتحدَّث معه ویهبه الحیاة األبدیَّة. لقد تمتَّع موسى النبي 
بهذه الخبرة، إذ رأى اهللا وسط النار، وتحدَّث اهللا معه، حدیث حب رائعٍ . اختبر النار اإللهیَّة، هبة الحیاة. لقد رأى 

الصوت اإللهي خاللها، وعاشها على جبل سیناء. ، وسمع واقترب إلیهاموسى النار خالل العلیقة الملتهبة ناًرا، 
إذ اختبر موسى النبي عذوبة الوصیَّة اإللهیَّة لم یجد في كل تاریخ البشریَّة منذ الخلقة حتى لحظات حدیثه معهم 

حدثًا أعظم من إعالن اهللا عن نفسه في حوریب، وتسلیمه الوصایا لشعبه. لقد تحدَّث مع شعبه خالل النار 
اإللهیَّة. 

لقد سمع أیوب صوت اهللا من وسط الریح وكان ذلك مرعًبا، أمَّا شعب إسرائیل فسمعه وسط النار التي 
هي أكثر رعًبا، لكنَّها لم تحرقه. 

النار التي یتحدَّث عنها موسى النبي لیست ناًرا سمع عنها، لكنَّه اختبرها بنفسه في بدء خدمته وأثناء 
خدمته، وهبته قلًبا نارًیا ال تقدر كل میاه العالم أن تطفئها. 

إن كان اهللا یطالبهم برفض العبادات الوثنیَّة، فإنَّه ال یحرمهم من شيء بل یقدِّم نفسه لهم لیقتربوا إلیه، 
فإنَّه اهللا الواحد الفرید في حبُّه لشعبه 

: إله المستحیالت، الذي یخلِّص شعبه بید شدیدة وذراع رفیعة ومخاوف عظیمة، مقدًِّما خروجهم ثانًیا
من مصر مثًال حي� لعمله معهم. 

"أو هل شرع اهللا أن یأتي ویأخذ لنفسه شعًبا من وسط شعب بتجارب وآیات وعجائب وحرب ویٍد 
شدیدة وذراع رفیعة ومخاوف عظیمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعینكم؟ 

أنَّك قد ُأریت لتعلم أن الرب هو اإلله لیس آخر سواه. 
من السماء أسمعك صوته لینذرك وعلى األرض أراك ناره العظیمة وسمعت كالمه من وسط النار" 

]34-36 .[
یذكر العبودیَّة والعذاب والعجائب التي عملها الرب لیظهر مجده، كما یذكر الفصح وعبور البحر 

ًرا كلمة "من مصر" كقرار بفرح االنتصار.  األحمر مكرِّ
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: الكلمة العبریَّة "أحب" تحمل معنى حب اهللا الذي یختار، وهي تتَّفق مع ]37["ألنَّه أحب... اختار" 
الكلمة الیونانیَّة "أجابو" في العهد الجدید أي المحبة التلقائیَّة التي كلَّها من النعمة تمنح دون وجود میزة في 

المحبوب. ال یجد موسى سبًبا الختیار اهللا إلسرائیل سوى اختیاره المطلق. 
لكي یحسن إلیك وٕالى أوالدك من بعدك ولكي تطیل أیَّامك على األرض : إله محسن إلى شعبه "ثالثًا

 ].40[" التي الرب إلهك یعطیك إلى األبد
اعتادت األمم أن ترهب اهللا وتخاف من انتقامه، فكانت تقدِّم له الذبائح السترضائه، ویقوم البعض 

بتقدیم أبنائهم ذبائح بشریَّة لرفع غضبه عنهم، وأحیاًنا یقدِّمون األسرى أو غیرهم، ویقومون بتجریح أنفسهم. أمَّا اهللا 
الحقیقي فإنَّه وٕان ظهر كنار آكلة، فإنَّه لم یظهر لكي ُیعلن غضبه الناري، وال لینتقم بل لُیعین شعبه ویسنده. 

). 5: 2یلهب قلوبهم بنار حبُّه ویكون سور نار من حولهم (زك 

عدَّد موسى النبي سبع عالمات على دور اهللا القدیر في خالص شعبه: 
: اهللا یسمح بضیقات لكي یمتحن إیمانهم به وطاعتهم له. غایة ذلك أن یسحبهم إلیه . تجارب1
ِ◌یهم.  ویزكِّ
: بقصد إعالن قربه منهم، فكان یتقدَّمهم كعمود نور في اللیل، وكسحابة تظلِّلهم في النهار. . آیات2

قدَّم اهللا لهم شرائع ممتزجة بآیات وعجائب، فأخرجهم من أرض مصر بیٍد شدیدٍة وذراٍع رفیعٍة ومخاوٍف عظیمٍة 
نه نار تعمل لحساب إنه أخرجهم كما من فرن نار العبودیَّة، إ]. ما أعلنه اهللا من رهبة كان إلبادة مقاومیهم. 24[

مؤمنیه وشعبه ولیس لتدمیرهم. 
نه ُیسّخر كل شيء لبنیان أوالده، الطبیعة بقوانینها، وأیًضا كسر قوانین الطبیعة، كما إ: . عجائب3

حدث في عبور البحر األحمر، ونزول المّن من السماء. 
: لكي یتمتَّعوا بأرض الموعد كان البد أن یحتلُّوا أماكن الكثیرین من األمم تدریجًیا، أغلبهم . حرب4

عمالقة ورجال حرب ولهم إمكانیَّات جبارة، لذا یتدخَّل اهللا كقائد لشعبه یهبهم النصرة والغلبة. 
: یده الشدیدة لحساب مؤمنیه، قادرة على صد كل المقاومات التي تقف أمامهم. . ید شدیدة5
: أو مبسوطة، قادرة أن تحطِّم الشّر وأن تحتضن النفوس. كثیًرا ما یتحدَّث الكتاب ذراع رفیعة .6

المقدَّس عن ید اهللا كإشارة للعمل اإللهي: 
: التي كتبت على لوحي العهد ُتشیر إلى روحه القدُّوس الناري. إصبع اهللا •
: ُتشیر إلى تجسُّد الكلمة، الذي یتمِّم العمل الخالصي، ویكشف عن محبَّة اآلب العملیَّة ید اهللا •

ببذل ابنه وحید الجنس. 
: ُتشیر إلى قوَّة اهللا العاملة بال حدود، تصنع عجائب لخیر المؤمنین بال توق�ف. ذراع اهللا •
: شوق اهللا إلى احتضان الراجعین إلیه. ذراع اهللا المبسوطة •

: یقدِّمها للقلوب القاسیَّة مثل فرعون وشعبه في الضربات العشرة. مخافة عظیمة .7

 : غایة الوصیَّة
. إدراك اختیار اهللا لنا، وشوقه للتمتُّع بالحریَّة. أ

ته العظیمة من مصر" [ ]. 37"وألجل أنَّه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوَّ
ب. أن نملك ونتهلَّل. 
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"لكي یطرد من أمامك شعوًبا أكبر وأعظم منك،  
ویأتي بك ویعطیك أرضهم نصیًبا كما في هوذا الیوم. 

فأعلم الیوم وردَّد في قلبك أن اهللا هو اإلله في السماء من فوق وعلى األرض من أسفل، لیس 
سواه. 

واحفظ فرائضه ووصایاه التي أنا أوصیك بها الیوم، 
لكي یحسن إلیك وٕالى أوالدك من بعدك، 

]. 40-38ولكي تطیل أیَّامك على األرض التي الرب إلهك یعطیك إلى األبد" [
رهم من عبودیَّة إبلیس، إنَّما یود أن یهبهم إقامة  ال یقف األمر عند إخراجهم من مصر بیٍد قویَّة، ویحرِّ
سعیدة في كنعان، واستقراًرا هناك. هكذا یسحبنا اهللا من عبودیَّة إبلیس ویحطِّم كل قوى الشّر، ویجلسنا معه في 

السمویَّات لكي نستقر في حضن اآلب، ونجد راحة أبدیَّة. 

 : مدن الملجأ.6
"حینئذ أفرز موسى ثالث مدن في عبر األردن نحو شروق الشمس. 

لكي یهرب إلیها القاتل الذي یقتل صاحبه بغیر علم وهو غیر مبغٍض له منذ أمس وما قبله، 
یهرب إلى إحدى تلك المدن فیحیا. 

یَّة في أرض السهل للرأوبینیِّین، وراموت في جلعاد للجادیِّین، وجوالن في باشان  باصر في البرِّ
]. 43-41للمنسیِّین" [

ر به، وقد جاءت شریعة مدن الملجأ الست إشارة ورمًزا  یرى موسى النبي في اهللا ملجأ لكل نفس تتبرَّ
]، غایتها تحریر أرض الموعد من سفك دم بريء. 13-2: 19؛ 43-41 [مدن الملجألعمل اهللا. أقام اهللا 

ُحددت مدن الملجأ الثالث في الضفة الشرقیَّة، مدینة في نصیب رأوبین، وأخرى في نصیب جاد، 
والثالثة في نصیب نصف سبط منسى، لیكونوا مثًال إلقامة المدن الثالث األخرى في الضفة الغربیَّة. 

 میًال شمال شرق البحر المیت. كانت قریبة 20 تقع حوالي باصرمدن الملجأ في الضفة الشرقیَّة هي: 
 میًال شرق منتصف 30من القاطنین في جنوب الضفة الشرقیَّة. وراموت جلعاد للذین في المنتصف، تقع حوالي 

الجانب الشرقي من بحیرة الجلیل. وجوالن للذین في الشمال. 
بعض المدن التي كانت مراكز للعبادة الوثنیَّة صارت "مدًنا للملجأ"، یهرب إلیها كل قاتل عن غیر عمد 

لیجد طمأنینة وسالًما؛ صارت تمثِّل بیت اهللا واهب التعزیة. 
). 15-6: 35لدراسة مدن الملجأ (راجع عدد 

 : . مقدِّمة العظة الثانیة7
"وهذه هي الشریعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائیل. 

هذه هي الشهادات والفرائض واألحكام التي كلَّم بها موسى بني إسرائیل عند خروجهم من مصر.  
في عبر األردن في الجواء مقابل بیت فغور في أرض سیحون ملك األموریِّین الذین كان ساكنا في 

حشبون الذي ضربه موسى وبنو إسرائیل عند خروجهم من مصر. 
وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك باشان ملكي األموریِّین اللذین في عبر االردن نحو شروق الشمس. 
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من عروعیر التي على حافة وادي ارنون إلى جبل سیئون الذي هو حرمون. وكل العربة في عبر 
]. 49-44األردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفسجة" [

 تالها العظة األولى )5-1: 1افتتاحیَّة أو مقدِّمة عن عظات موسى النبي الوداعیَّة (قدَّم لنا الكاتب 
). وضع اهللا لهم خطة 1 حیث أوضح فیها موسى النبي رعایة اهللا الفائقة بشعبه مع إصرارهم على عصیانه (تث

حتى في حروبهم، فمع ما یقدِّمه لهم بسخاء یطلب التزامهم بالمسئولیَّة وتقدیسهم، فال یحاربون األدومیِّین أو 
 ). تحدَّث معهم مراًرا وتكراًرا عن مدى شوقه للتمتُّع بأرض3-2المؤابیِّین، لكنَّهم یغلبون سیحون وعوج (تث 

). أخیًرا ما یشغله أن یرتبطوا مع اهللا 3 الموعد، لكن بسببهم ُحرم من ذلك، فسلَّم القیادة بین یدي تلمیذه یشوع (تث
). 4 بالعهد اإللهي ویقتربوا إلیه (تث

.  في الضفَّة الشرقیَّة لیبدأ في العظة الثانیةمدن الملجأإذ ختم العظة األولى حدَّد 
 الصادرة عن اهللا لُتعلن عن إرادته، بالشهاداتلقد أوشك موسى النبي أن یلقي عظته الثاني الخاصة 

 التي تحدِّد الحقوق المشتركة بین البشر. واألحكام التي یلتزم بها المؤمنون في سلوكهم، والفرائض
في هذه المقدِّمة للعظة یؤكِّد الكاتب اهتمام موسى النبي أالَّ ینشغل الشعب بالنصرة على ملكّي 

أن یتمتَّعوا بالوصیَّة اإللهیَّة. فیحمل كل مؤمن إرادة اهللا ال إرادته األموریِّین وامتالكهم األرض، بل باألحرى 
الذاتیَّة، ویسلك كما یلیق بابن له، ویحفظ حق كل كائن. 
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 4من وحّي تثنیة 
لتحملني وصیَّتك إلیك 

أیُّها النار اآلكلة 

   ،في وسط النار قدَّمت لوحّي العهد شریعتك
وبألسنة ناریَّة حلَّ روحك الناري عليَّ ! 

مرحًبا بوصیَّتك الناریَّة. 
َانحني أمامها فأحمل روح الطاعة، 

أرى فیها عجائبك، 
وأتقبَّل فیها برَّك ونقاوتك، 

یا أیُّها القدُّوس وحده! 

  ،بها أقتنیك یا أیُّها الحكمة اإللهي
فأصیر حكیًما وأتمتَّع بمعرفتك! 

  .قدَّمت لي ذاتك ناًرا آكلة
ال ألرتعب فأهرب، 

بل ألقترب إلیك مع موسى نبیَّك. 
واسمع صوتك األبدي الفائق. 
صوتك الناري یرهب أعدائي، 

بك أدخل إلى مملكتك حًرا. 
تي.  فأملك وأتهلَّل بك یا سّر قوَّ
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  الثاني الفصل

 
 
 
 
 
 

العظة الثانیة 
] 28ص - 5[ص 

الوصایا ودستور الشریعة 
 

 11-5  [ األسس العامة للعهد اإللهي. :القسم األول .[
 26-12  [ الوصایا أو الشرائع الخاصة. :القسم الثاني .[
 28-27 [ الطقس الخاص بالبركات واللعنات. :القسم الثالث .[
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الفصل الثاني 

العظة الثانیة 
]5 – 28 [

  الوصایا ودستور الشریعة
) التي 11-5ُتعتبر هذه العظة هي جسم السفر أو الجزء األساسي منه، تقدم لنا الوصایا اإللهیة (تث 

یلزمنا أن نطیعها لكي نحیا وندخل كنعان السماویة لكي نرث ونملك. یبدأ موسى النبي عظته الثانیة مؤكًدا ذات 
الهدف وهو الدخول في عهٍد مع اهللا والتزامنا بالطاعة والحب. 

. اهللا نفسه مشرع العهد القدیم هو مكمله في العهد الجدید، بكون العهدین كلمة اهللا غیر المتغیرة. 1
. یستطیع المسیحي خالل الصلیب أن یتفهمها ال في حرفیة قاتلة إنما بمعاٍن روحیة عمیقة. 2
. تكشف وصایا العهد الجدید ما لوصایا العهد القدیم من أعماق، كما تكشف األخیرة عن مفهوم 3

الخالص والصلیب بقوة. 
یمكن تقسیم العظة الثانیة إلى ثالثة أقسام:  

 األسس العامة للعهد اإللهي. ]:11-5[ص القسم األول
 الوصایا أو الشرائع الخاصة. ]:26-12[ص القسم الثاني
 الطقس الخاص بالبركات واللعنات. ]:28-27[ص القسم الثالث
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العظة الثانیة 
القسم األول 

األسس العامة العهد اإللهي 
]5 - 11 [

) یستعرض موسى النبي األسس العامة التي یقوم علیها العهد اإللهي:  49-44: 4بعد مقدمة العظة (

 عصب الناموس وأساس الحیاة الروحیة.] 5ص  االلتزام بالوصایا العشر [.1
]. 6ص  الوصیة كمرافق للمؤمن أینما ُوجد [.2
]. 7ص  ال شركة مع الوثنیة [.3
]. 8ص  حفظ الوصیة غایة القفر والضیق [.4
]. 9ص  النصرة باهللا، ال بالبّر الذاتي [.5
]. 10ص  الوصیة وااللتزام بالعبادة [.6
]. 11ص  التمتع بأیام السماء [.7
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األصحاح الخامس 

الوصایا العشر 
قلب العهد اإللهي 

استدعى موسى النبي لیس فقط الشیوخ والقیادات بل وكل الشعب وسألهم أن یذكروا أن العهد الذي 
قطعه اهللا مع إسرائیل لم یكن عهًدا یخص الماضي، بل هو عهد حاضر على الدوام وقائم. ذكرهم بالوصایا 

العشر، وكیف أنهم طلبوا منه أن یقترب هو من اهللا نیابة عنهم، لكي یقبل منه الشریعة.  
بعد أن تحدث عن تطهیر أرض الموعد من العبادة الوثنیة، ومن سفك أي دم بريء، قدم لنا موسى 

، غیر أنها )17-2: 20خر (النبي عصب العهد اإللهي، وهو الوصایا العشرة. وقد جاءت مطابقة لما ورد في 
]، 15قدمت تعلیًال جدیًدا لالحتفال بالسبت، إنه تذكار لعمل اهللا الخالصي بإخراج الشعب من عبودیة فرعون [

). 11: 20ِعوض كونه تذكاًرا للخلیقة (خر 
-22یختم حدیثه بتأكید الطاعة لصوت الرب كشرط للتمتع بخیرات الحیاة الجدیدة في أرض الموعد [

33 .[

. ]5-1[. عهد إلهي حاضر 1
. ]22-6[. الوصایا العشر  2
. ]33-23[. تسلمه الشریعة 3

 : . عهد إلهي حاضر1
ودعا موسى جمیع إسرائیل وقال لهم: "

اسمع یا إسرائیل الفرائض واألحكام التي أتكلم بها في مسامعكم الیوم، 
 ].1وتعلموها، واحترزوا لتعملوها" [

دعي موسى الشعب لكي یسمع الوصیة ویتعلمها ویعمل بها ویحفظها، األمر الذي سبق فأكده في 
 أي ندخل بالوصیة إلى أعماق القلب لكي أوًال أن نسمع، ثم نتعلم، وثالثًا نحفظ،العظة األولى. یطالبنا اهللا 

: 119]. وكما یقول الكتاب "خبأت كالمك في قلبي كي ال أخطئ إلیك" (1نحتفظ بها كما في مخزن آمین [
، فال یكفي تخزینها في األذن بالسماع، وال في الفكر بالتعلم، وال في القلب بالحفظ رابًعا أن نمارسها). 11

واالشتیاق إلیها، وٕانما یلزم ترجمتها عملًیا بالعمل. فإنه ال یطلب منا أن نمأل أذهاننا بأفكار نظریة وال شفاهنا 
بكلمات جوفاء، وٕانما یلزم ترجمة الوصیة إلى عمٍل، فیكرس اإلنسان كل أعضاء جسده لتنفیذها، كما یلیق به أن 

تمأل الوصیة عقل اإلنسان وتقدس أعضاء جسمه، وتلهب یحفظها في قلبه، مكرًسا كل مشاعره لحسابها. هكذا 
. قلبه بالحب. یشترك الجسم كله في تنفیذها فیتقدس اإلنسان بكلیته بقبوله الوصیة والتفاعل معها

. فالوصایا أشبه بمرآة تكشف ال یستطیع أحد أن یدعى أنه یتمم كل الوصایا بكمالها إالَّ السیِّد المسیح
ما في القلب، لكنها تعجز عن أن تجدده وتغیر طبیعته. أو هي أشبه بكشافات النور المثبتة في العربة، تكشف 
الطریق، وتظهر العقبات، لكنها تعجز عن إصالح الطریق. لهذا یقول الرسول بولس: "إذ نحن نعلم أن اإلنسان 
ال یتبرر بأعمال الناموس بل بإیمان یسوع المسیح آمّنا نحن أیًضا بیسوع المسیح لنتبرر بإیمان یسوع ال بأعمال 
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). ال یقدر أن یتبرر بأعمال الناموس، أوًال ألن 16: 2الناموس؛ ألنه بأعمال الناموس ال یتبرر جسد ما" (غال 
الناموس یعجز عن تصحیح ما قد حدث بسبب خطایانا، ثانًیا ألنه ال یقدر أحد أن یتمم وصایا الناموس. 

"فلماذا الناموس؟ قد زید بسبب التعدیات إلى أن یأتي النسل الذي قد ُوعد له مرتًبا بمالئكة بید وسیط" 
). فمن حقك أن تتساءل: لماذا الناموس؟ اإلجابة لكي تكتشف تزاید التعدیات والحاجة إلى ذاك الذي 19: 3(غال 

یولد حسب الوعد اإللهي الذي قدم لنا بواسطة المالئكة. "إًذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسیح لكي نتبرر 
). 25-24: 3باإلیمان، ولكن بعدما جاء اإلیمان لسنا بعد تحت مؤدٍب " (غال 

هوذا صار الناموس خادًما لنا، یمسك بأیدینا، ویدخل بنا إلى الصلیب، قائًال لنا: "ادخلوا یا أصدقائي 
الصغار إلى المخلص، فهو وحده قادر أن یبرركم ویمجدكم!" إذن الناموس صالح، یعلن عن فكر اهللا، ویكشف 

). 23: 3عن عجزنا ویحثنا على التمتع بشركة المجد األبدي. "إذ الجمیع أخطأوا وأعوزهم مجد اهللا" (رو 
الرب إلهنا قطع معنا عهًدا في یحول موسى النبي الوصایا واألحكام والشرائع إلى عهٍد، إذ یقول: "

 الوصایا كما یبرزها موسى النبي هنا لیست مجرد أوامر أصدرها اهللا لكي یطیعها اإلنسان، إنما في ].2حوریب" [
" بین اهللا واإلنسان.  عهدأعماقها هي "
  التطلع إلى الوصایا واألحكام والشرائع كعهٍد یعطي فهًما خاًصا للعالقة أوالً :

بین اهللا واإلنسان. فإن اهللا ال یأمر وینهي كسیٍِّد یجب على العبید طاعته، وال كخالٍق لیس للخلیقة أن 
عهٍد یقوم على كامل حریة تحاوره، لكنه یرفع اإلنسان لیصیر كنٍد، یتحاوران مًعا. یرى المؤمن في الوصایا ثمرة 

. یتعامل مع اهللا ككائٍن عاقٍل له أن یقبل أو یرفض وله أن یحاور ویحاجج. إرادته
الحاضرة، عهد جدید ال یشیخ. إنه لیس بالعهد الذي ُأبرم بین اهللا   هذا العهد ُیقام بین اهللا وكنیستهثانًیا:

لیس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذین هنا . "عهد حاضر عصريوالجیل السابق، بل هو 
 إنه عهد شخصي، إن كان ].4-3الیوم جمیعنا أحیاء، وجًها لوجٍه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار" [

قد أقیم مع إبراهیم واسحق ویعقوب، لكن یتمتع به الجیل الحاضر كعهٍد قائم معهم شخصًیا. یقیم اهللا عهده 
" التعبیر لیس مع آبائنا... بل معناالشخصي مع الكنیسة المعاصرة، ومع كل مؤمن شخصًیا كعضٍو حّي فیها. "

"، هنا یلقي موسى النبي علیهم المسئولیة الشخصیة، لیس مع آبائنا فقط، بل معنا أیًضاالعبري یحمل معنى "
 ].4وجًها لوجه" [. خالل هذا العهد یتكلم الرب مع شعبه "ألنهم أول من سیسكنون األرض رواًدا فیها

، تحقق وجًها لوجه، لیس في الظالم بل في وسط النار. لیس كما قال ألیفاز عهد صریح ثالثًا:
التیماني: "إليَّ تسللت كلمة فقبلت ُأذني منها ركًزا، وفي الهواجس من رؤى اللیل عند وقوع سبات على الناس، 

). 14-12: 4أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي" (أي 
 وسیط العهد هنا هو موسى النبي الذي یقف بین اهللا الساكن في السموات والشعب الذي عند سفح رابًعا:

رمز لسیِّد الجبل، غایة وساطته هو تقدیم الشریعة للشعب وسماعهم صوت الرب دون أن یموتوا. وهو في هذا 
، فیه ینعم اإلنسان بالكلمة اإللهي، وفیه یصیر اإلنسان موضع سرور اآلب. المسیح الوسیط بین اآلب واإلنسان

 یشیر موسى إلى المكان بالذات لیشعرهم بمسئولیتهم ].2الرب إلهنا قطع معنا عهًدا في حوریب" ["
وامتیازهم. 

 : الوصایا العشر. 2
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ُیعید موسى النبي ذكر الوصایا العشر مع تفسیرها. لقد مات الذین سمعوا الوصایا العشر وبلیت 
عظامهم، أما الجیل الجدید فكان محتاًجا إلى سماع هذه الوصایا مع تفسیٍر لها على ضوء خبرة األربعین عاًما 

في البریة. 
الكتاب . لیكن، فإن )20(قد یعترض البعض قائًال إن ما ورد هنا هو تكرار لما ورد في سفر الخروج 

. سبق فتحدث عن یؤكد أهمیة هذه الوصایا، وااللتزام بسماعها أكثر من مرة، ألنها أساسیة في حیاة المؤمن
الوصایا العشر، لكنه یعود فیذكرهم بها وفي شيء من التفصیل. هكذا یلیق بنا إالَّ نمل من سماع الوصیة حتى 
نتممها، فتكون لنا إرادة اهللا عاملة فینا. الحدیث المتكرر عن الوصیة مفرح، وكما یكتب الرسول بولس: "كتابة 

). 1: 3هذه األمور إلیكم لیست علّي ثقیلة، وأمامكم فهي مؤمَّنة" (في 

"وجًها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. 
أنا كنت واقف بین الرب و بینكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكالم الرب، 

]. 5-4ألنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل فقال..." [
ألنه من هو من جمیع البشر الذي حًقا إنه إله مهوب، نار آكلة، لكنه یهب حیاة لشعبه، إذ یقول: "

 قد أرانا مجده وعظمته، وسمعنا صوته من ].26[" سمع صوت اهللا الحّي یتكلم من وسط النار مثلنا وعاش؟!
]. هكذا نفهم الوصیة لیست أوامر صادرة، إنما 24وسط النار؛ هذا الیوم قد رأینا أن اهللا یكلم اإلنسان ویحیا [

ارتفاع كما على الجبل لنلتقي مع اهللا في مجده، یتحدث معنا وجها لوجه فال نموت. 
 تطبیًقا )26-12(تعتبر الوصایا العشر لب الشریعة وأساس عهد اهللا. ویمكن أن نعتبر األصحاحات 

مفصًال لمبادئها على حیاة الشعب في أرض كنعان. كان شعب العهد القدیم یهتم بتنفیذ مظهرها، أما ربنا یسوع 
فكشف عن أعماقها. لقد جعل المسیح منها قانوًنا "لدخول الحیاة" حین طلب من الشاب الغني أن یحفظها لیحیا 

ظن الشعب القدیم أنه یتبرر بمجرد استالمه الوصایا، أما  ). كما جعلها قانون الحیاة لكل تابعیه.18: 19(مت 
العهد الجدید إذ نكتشف عجز البشریة عن إتمام كل الوصایا في أعماقها، ندرك حاجاتنا إلى السیِّد المسیح الذي 

یبررنا بدمه، ویسندنا بروحه القدوس لتنفیذ الوصیة. 

"أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة. 
ال یكن لك آلهة أخري أمامي. 

ال تصنع لك تمثاًال منحوًتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في األرض من أسفل وما في 
الماء من تحت األرض. 

ال تسجد لهن وال تعبدهن ألني أنا الرب إلهك إله غیور 
افتقد ذنوب اآلباء في األبناء وفي الجیل الثالث والرابع من الذین یبغضونني. 

]. 10-6واصنع إحساًنا إلى ألوف من محبي وحافظي وصایاي" [
یعطي اهللا اسم "یهوه" إله العهد، فیدخل في شركة وصلة مع شعبه المختار كنصیب لهم. كما أنه في 

) وهذه الصلة الشخصیة بین اهللا واإلنسان في المسیح هي أساس اإلیمان 16: 3ملء الزمان قد بذل ابنه (یو 
المسیحي. 

 ال في الجرم بل بالنسبة للعواقب، هذا صحیح نلمسه باالختبار ]،9[ افتقد ذنوب اآلباء في األبناء
 ].10ألوف من محّبي وحافظي وصایاي" [العملي. كما نختبر الوعد بالرحمة إلى "
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"ال تنطق باسم الرب إلهك باطًال، ألن الرب ال یبرئ من نطق باسمه باطالً . 
احفظ یوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. 

ستة أیام تشتغل وتعمل جمیع أعمالك.   
وأما الیوم السابع فسبت للرب إلهك، 

ال تعمل فیه عمًال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك و ثورك وحمارك وكل بهائمك ونزیلك الذي في 
أبوابك لكي یستریح عبدك وأمتك مثلك. 

واذكر انك كنت عبًدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بیٍد شدیدٍة وذراٍع ممدودٍة ألجل 
]. 15-11ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ یوم السبت" [

یحتاج اإلنسان أن یفرز هذا الیوم للعبادة وانتظار الرب واإلصغاء لصوته، حتى ال یجري في صراع 
محموم خلق الثروة أو الحكمة، بل تصیر حیاته ذات معنى حسب قصد اهللا وٕارشاده. وهذه الوصیة نبوة عن 

 حیث الحریة الحقیقیة في السبت الیهودي إلى األحد المسیحي). بهذا انتقل 9: 4الراحة األبدیة القادمة (عب 
المسیح یسوع. 

"اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أیامك، 
]. 16ولكي یكون لك خیر على األرض التي یعطیك الرب إلهك" [

تتعلق هذه الوصیة الخامسة بأقدس رابطة بشریة وهي األبوة، فإن اسم األب یشیر أوًال إلى اهللا، وقد 
شّرف اهللا البشر باستعمال نفس اللقب. یختار اإلنسان أصدقاءه، أما األبوان فهما عطیة اهللا، وقد اختارهما اهللا 

وسیلة لمجيء اإلنسان إلى العالم وهي خدمة فائقة متقطعة النظیر. 
وٕاكرام الوالدین یأتي في المرتبة الثانیة بعد إكرام اهللا صاحب السلطان األسمى. 
-8: 7؛ مر 6-3: 15وبخ السیِّد المسیح الیهود إذ أقاموا تقلیًدا بشرًیا یضاد هذه الوصیة اإللهیة (مت 

)، بكسر االبن وصیة إكرام الوالدین العملي، وعدم اهتمامه باحتیاجاتهم المادیة بأن یدعى أنه سیقدم ما كان 11
: [إذ یسمع اآلباء أن ما ینبغي تقدیمه لهم العالمة أوریجانوسیجب أن یعولهما به إلى الهیكل قرباًنا. وكما یقول 

صار من القربان المخصص هللا یحجمون عن أخذه من أبنائهم، حتى وٕان كانوا في عوٍز شدیٍد لضرورات الحیاة]. 
)، فكان یتظاهرون بجمعه للعطاء للفقراء، حارمین 14: 6كما یقول: [بأن الفریسیین كانوا محبین للمال (لو 

]. Ïالوالدین من عطایا أوالدهم

  الَّ تفسر بكلمات أناقش الرب نفسه هذه الوصیة التي للشریعة، القائلة: "أكرم أباك وأمك". لقد أظهر بوضوح
مجردة. وذلك بأنه بینما یظهر الشخص مظهًرا فارًغا من الكرامة للوالدین، یتركهما فقیرین، ال یستطیعان أن 

یناال الضرورات، وذلك عوض االلتزام بتكریم الوالدین بتقدیم ضروریات الحیاة الفعلیة. أمر الرب بأن الوالدین 
الفقیرین یجب أن یعولهما أوالدهما. فیردوا لهما في شیخوختهما البركات التي نالوها منهما في طفولتهم. 

على العكس كان الكتبة والفریسیون یعلمون األبناء أن یكرموا والدیهم بالقول: "أنه قربان، بمعنى أنها 
عطیة قد وعدت أن أقدمها للمذبح، وسأحضرها إلى الهیكل فتریحكما تماًما كما لو قدمناها لكما مباشرة لتشتریا 

طعاًما". 
. Ðغالًبا ما یحدث أنه بینما یكون األب واألم في عوز شدید، یقدم أبناؤهما ذبائح للكهنة والكتبة لیأكلوها

Ï ،343 – ص1983  للمؤلف: اإلنجیل بحسب متى. 
2 Letter 123 to Agruchia. 
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القدِّیس جیروم 

ال تقتل. "
وال تزن. 

]. 19-17وال تسرق" [
 تعلن هذه الوصیة السادسة قداسة الحیاة اإلنسانیة. فإن الحیاة بجملتها إنما هي صادرة عن "ال تقتل"

اهللا، یجب أن ننظر إلیها بإجالل واحترام باعتبارها عطیته. 

]. 20"وال تشهد على قریبك شهادة زور" [
). قد تبدو هذه الوصیة التاسعة سلبیة في بنیتها، لكنها إیجابیة في 16: 20ال تشهد شهادة زور (خر 

معناها، فهي تضع الحق مقابل الباطل، بالنهي عن الباطل إلرساء الحق. فكل كالمنا وشهادتنا یجب أن یكون 
صادًقا، وقضاؤنا عادالً . 

"وال تشته امرأة قریبك، 
]. 21وال تشته بیت قریبك وال حقله وال عبده وال أمته وال ثوره وال حماره وال كل ما لقریبك" [

). تختلف هذه الوصیة العاشرة عن سابقاتها في أنها تتحدث عن قلب 17: 20، (خر ]21[ ال تشته
اإلنسان ال عًما یظهر من تصرفاته الخارجیة، واهللا وحده یرى كسرها أو حفظها. وهي في صیغتها السلبیة تنهي 

). 6-5: 13عن اشتهاء ما للغیر، كما أنها في صیغتها اإلیجابیة ُتعّلم القناعة واإلیمان (عب 
 حیث أن الشعب هنا )17: 20(إن الفرق البسیط بین روایة هذه الوصیة هنا وبین روایتها في خروج 

كان على وشك دخول كنعان أیام تجربة ویتعرض الشتهاء حقل جاره، فیحدثه موسى عن حقل جاره الذي یجب 
الَّ یشتهیه. أ

 الروماني یربط الكاتب بین معرفة اهللا الحقة وحب القریب للقدِّیس أكلیمندسفي الرسالة الثانیة المنسوبة 
)... 11: 3 یو 1، 12: 15؛ 35: 13فیكتب: [لیتنا أیها اإلخوة نعرفه في أعمالنا بمحبتنا الواحد لآلخر (یو 

. ]Ïیلیق بنا أن نترفق ببعضنا البعض وال نكون طامعین. لنتعرف علیه بهذه األعمال، ال بما یضادها
في عظات األب قیصریوس أسقف آرل وردت عظتان عن الوصایا العشر وارتباطها بالعشرة 

، جاء فیهما اآلتي: Ïضربات
جاء رقم الوصایا معادًال لرقم الضربات التي أصیب بها المصریون بسبب الكبریاء، إذ قدم الرب وصایاه 

عالًجا لجراحاتنا الخطیرة. [یمكنكم أن تتحققوا أن تلك الوصایا العشر تضاد العشرة ضربات وبذات الترتیب. 
فالضربة األولي تضربها الوصیة األولي، وهكذا الضربة الثانیة تضربها الوصیة الثانیة، والثالثة بالثالثة، وهكذا 

]. Ñحتى العاشرة
) 3: 20 (خر اهللا الواحد وعدم الخلط بینه وبین اآللهة الوثنیةبخصوص الوصیة األولي جاءت 

لتعالج الضربة األولي للمصریین حیث تحولت المیاه إلي دم. فإن كان الدم یشیر إلي الشهوات الجسدیة، فإن هذه 
الشهوات جاءت ثمرة عدم اإلیمان باهللا الواحد. هكذا بالوصیة األولي تتقدس الحواس التي أظلمت فتصیر حكیمة 

ومقدسة. 

1 So-called Second Letter of Clement 3:4. 
2 Fr. Caesarius of Arles: Sermons 100,100a. 
3 Sermon 100:1. 
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لقد أراد المصریون أن یقتلوا أطفال العبرانیین ویسفكوا دمائهم لهذا حول اهللا میاه النهر إلي دم لیشربوا 
. یمكننا القول بأن الوصیة األولي تهبنا االلتصاق باهللا الحّي فنتقیه. عندئذ تتحول طبیعتنا الدمویة (العنیفة Ïمنه

والشهوانیة) إلي طبیعة لطیفة مرتویة بمیاه الروح القدس.  
)، 7: 20. فإن من یفعل ذلك لن یكون طاهًرا (خر عدم النطق باسم اهللا باطالً فهي الوصیة الثانیة أما 

أما من یقتني اسم یسوع الحق فیحمل شركة البّر اإللهي. یمكننا القول بأن هذه الوصیة هي دواء لمقاومة الضربة 
الثانیة الخاصة بامتالء البقاع بالضفادع التي تشیر إلي الهراطقة والفالسفة الملحدین، حیث یقدمون فلسفات 

مخادعة أشبه بأصوات الضفادع التي ال تتوقف، وهي في وسط الوحل. هؤالء لهم أصوات مستمرة لكن بال حكمة 
. Ðروحیة إلهیة. یقدمون أصواًتا لآلذان لكنهم لن یقدروا أن یقدموا طعاًما للنفس أو العقل

)، وهي وصیة خاصة بالحریة، مع راحة القلب وهدوء 8: 20 (خر بحفظ السبتخاصة الوصیة الثالثة 
الفكر خالل الضمیر الصالح. هذه الوصیة في واقعها تشیر إلي عمل الروح القدس واهب الحریة والراحة الحقة. 
یستقر الروح القدس علي اإلنسان لكي السبت الروحي، حیث یسحبه إلي عبادة الروح السماویة عوض االرتباك 

. Ñبالزمنیات
)، وهي ضد الضربة الرابعة الخاصة بالذبان، فإن 12: 20 (خر بتكریم الوالدینخاصة الوصیة الرابعة 

. Òمن ال یكرم والدیه یعاني من شر الشیطان وعذاباته
)، تعالج ضربة الوباء الذي حل بالبهائم. فاإلنسان 14: 20 (خر بعدم الزناخاصة الوصیة الخامسة 

الذي ال یقتنع بزوجته بل یشتهي زوجة أخیه أو ابنته یفقد رجولته؛ مثل هذا الشخص یتحول كما إلي بهیمة في 
). إن كنتم ال تخافوا 9: 32شكل إنسان، إذ ال یرید أن یسمع قول الرب: "ال تكونوا كفرٍس أو بغٍل بال فهم" (مز 

أن تكونوا مثل البهائم فخافوا أن تموتوا مثلهم. 
"، تقابل الضربة السادسة وهي حلول البثور في الناس والبهائم صادرة ال تقتلهي "الوصیة السادسة 

عن رماد األتون. فإن القتلة هم أناس احترقت نفوسهم بنیران الغضب وصاروا كرماد األتون. فالقاتل یقتل نفسه 
 تسبب بثوًرا ىالَّ یحترق قلبنا بالغضب بل بمحبة اآلخرین. األولأقبل قتله أجساد اآلخرین. تطالبنا الوصیة هنا 

مهلكة، والثانیة تقدم شفاًء للنفس. 
"، تقابل سقوط البرد العظیم جًدا كالمطر فتبید الحیوانات والمحاصیل في ال تسرقهي "الوصیة السابعة 

الحقول. فمن یسرق أي ینهب بظلٍم ما لیس له إنما تحل به الخسارة من السماء كمطٍر شدید من البرد. 
بالسرقة یظن اإلنسان أنه ربح كثیًرا من أموٍر منظورة، وال یدرك أنه بالحقیقة حلت به خسائر غیر 

منظورة. من یسرق خالل شهواته الشریرة أشیاًء ظاهرة یحل في داخله البرد ممن قبل أحكام اهللا السماویة فیفقد 
األمور الخفیة.  

إن أمكن للصوص أن یتطلعوا إلي حقول قلوبهم ألدركوا جسامة الخسارة التي حلت بهم، فتموت نفوسهم 
جوًعا حیث هلكت مواردهم بالبرد، بینما في الظاهر یظنون أنهم اقتنوا الكثیر بظلمهم للغیر. لهذا یوجهنا بطرس 
الرسول إلي الغني الداخلي: "إنسان القلب الخفي في العدیمة الفساد زینة الروح الودیع الهادئ الذي هو قدام اهللا 

)، فیكون اإلنسان غنًیا ال أمام الناس بل أمام اهللا. 4: 3 بط 1كثیر الثمن" (

1 Sermon 100:2. 
2 Sermon 100:3. 
3 Sermon 100:4. 
4 Sermon 100:5. 
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" تقابلها ضربة الجراد، وهي حشرات تدمر الحقول بفمها. هكذا من ال تشهد بالزورهي "الوصیة الثامنة 
یشهد بالزور یحطم نفسه وٕاخوته بكلمات فمه الكاذبة. لهذا یحذرنا الرسول بولس: "فإذا كنتم تنهشون وتأكلون 

). 15: 5بعضكم بعًضا فانظروا لئال تفنوا بعضكم بعًضا" (غال 
"، والضربة التاسعة هي حلول الظالم الدامس. حًقا من ال تشته امرأة قریبكهي: "الوصیة التاسعة 

یشتهي امرأة أخیه یكون یحل به ظالم دامس، فإنه لیس شيء أكثر من هذا یسبب عمي للنفس ویثیر غضًبا 
عظیًما. فمن یدنس زوجة الغیر إنما یمارس جنوًنا بال ضابط. 

: غنمه أو ثوره أو أي شيء یخصه". یقابل هذا ضربة قتل ال تشته ما لقریبكهي "الوصیة العاشرة 
األبكار. فإن كل ما یقتنیه اإلنسان إنما لیقدمه لورثته، ولیس بین الورثة من هو أكثر معزة من البكر. بینما ُیحرم 

اإلنسان من ممتلكاته التي یود أن یقدمها لورثته ُیحرم الناهب لممتلكات أخیه من بكره ذاته ولیس مما یتركه میراثًا 
له. من هو هذا البكر المقتول إالَّ اإلیمان الذي هو بكر القلب، والنابع عنه، ألنه ال یقدر أحد أن یمارس عمًال 

صالًحا ما لم یولد اإلیمان في قلبه كبكٍر له. 
 بالقول بأنه بالوصایا العشر یتحرر اإلنسان من اضطهاد 100 عظته رقم األب قیصریوسیختم 

المصریین الظالم، أي من الظلم الروحي الذي في أعماقه، لكي یتحرر قلبه وینطلق إلي أرض الموعد وذلك 
خالل العون اإللهي. 

:   أقسام متكاملة3یمكننا تقسیم الوصایا العشر إلى 
: أوالً : وصایا خاصة بعالقتنا باهللا

)، هذا اإلله تعرفنا على أسراره خالل تجسد الكلمة 1 (وصیة االرتباط باهللا وحده دون آخر سواه .1
). 27-11(مت 

إنه عندما تحدث السیِّد المسیح مع الیهود عن تحررهم من العبودیة قالوا له [ :القدِّیس أغسطینوسیقول 
)، ووجد أنبیاء قدیسون في 28: 37)، مع أن یوسف بیع عبًدا (تك 36-31: 8إنهم لم ُیستعبدوا قط إلنسان (یو 

)، حتى في أیام السیِّد المسیح 14: 1)، كما سقط الشعب تحت عبودیة فرعون (خر 1 ، حز24  مل2األسر (
). ما أراده السیِّد المسیح هو أن یحررهم من عبودیة 21-15: 22كانوا خاضعین للجزیة للدولة الرومانیة (مت 

 ].Ïاألنا، الكبریاء الفارغ، لكنهم فهموا الحریة بمفهوم جسداني
) حتى ال ننحرف إلى عبادة األوثان [إقامة تماثیل في القلب 2 (وصیة . االمتناع عن عبادة التماثیل2

مثل حب الذات وحب االقتناء الخ]. 
إن كان موسى النبي یشهد بأن اهللا یفتقد ذنوب اآلباء في األبناء، إالَّ أنه في نفس السفر یؤكد أن اآلب 

بأن النص األول [ :القدِّیس یوحنا الذهبي الفم)، كیف؟ یجیب 16: 24ال یموت بخطیة ابنه أو العكس (تث 
. ]Ðیخص األبناء الذین یكملون مكیال آبائهم ویصیرون أشر منهم

). في القدیم كان القسم باسم اهللا عالمة تكریم اهللا ومخافته 3(وصیة  عدم النطق باسم اهللا باطال. 3
 لذلك ُسمح به، أما في العهد الجدید فإذ ارتفع اإلنسان إلى مستوى النضوج الروحي یلیق به إالَّ یحلف البتة (مت

؛ وعندما تحدث الرسول بولس عن فساد البشریة وأن الجمیع زاغوا وفسدوا مًعا، بتقدیس الفم). تهتم الوصیة 5

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, trac. 41:2. 
2 See In John, hom. 56. 
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اهتم بالفم، إذ یقول: "حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا سم األصالل تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة 
). 14-13: 3ومرارة" (غال 
). سبق لنا الحدیث عن السبت وحفظه وطقوسه في شيء 20 ، راجع خر4 (وصیة حفظ السبت. 4
، وقد الحظنا أنه في جوهره لیس وصیة ثقیلة یلتزم بها المؤمن لكنه عید مفرح یعكس روح البهجة Ïمن التفصیل

علي الجماعة كلها، وعلي كل مؤمن مع أهل بیته والغرباء النازلین عنده، وعلي األجراء والعبید، بل ویعكس راحة 
حتى علي الحیوانات. 

أعطت أسفار العهد القدیم تركیًزا خاًصا علي وصیة حفظ السبت بقصد تركیز األذهان علي ترقب 
[إننا القدِّیس أكلیمندس اإلسكندري: مجيء المخلص، محررنا من عبودیة إبلیس، واهب الراحة الحقة. وكما یقول 

[(فیه) ویقول القدِّیس أغسطینوس: ]. Ðنتمسك بالسبت الروحي حتى مجيء المخلص، إذ استرحنا من الخطیة
]. Ñ نرى ونحب، نحب ونسبح، هذا ما سیكون في النهایة التي بال نهایةونرى،نستریح 

) 13: 31یظهر االختالف بوضوح في الوصیة الرابعة الخاصة بتقدیس یوم السبت. في سفر الخروج (
طالبنا اهللا بتقدیس یوم السبت ألنه خلق العالم في ستة أیام، لذا یلیق بنا أن نقدسه، أي نكرس الیوم السابع لتقدیم 

العبادة والشكر للخالق. أما هنا فیقدم تعلیًال جدیًدا، وهو تقدیس یوم السبت من أجل أعماله الخالصیة وتجدید 
حیاتنا، فهو الذي أطلقنا من عبودیة إبلیس (فرعون) ودخل بنا إلى كنعان السماویة. اآلن صار الرب سبتنا، فیه 

یجد اآلب راحته نحونا ونحن نجد راحتنا. 
یذكرهم الرب بمرارة العبودیة التي عاشوها في مصر، حاسًبا خروجهم هو السبت أو الراحة التي خاللها 

تمتعوا بالحریة. فالسبت الحقیقي هو أن نقدم للغیر روح الحریة حتى ال تتمرر نفوسهم في مذلة. فالسبت هو 
انطالق النفس بالحب نحو كل اإلخوة وحتى نحو الحیوانات والطیور، مشتاًقا أن یتمتع الكل بالراحة الحّقة. 

" اإلنسان من عبودیة إبلیس، لذا صار سبتنا هو یوم األحد بكونه خروجنا خروجإن كان السبت هو "
تحت قیادة السیِّد المسیح، مختفین فیه، لنخرج من عبودیة إبلیس إلى حریة مجد أوالد اهللا. 

: ثانًیا: وصایا خاصة بعالقتنا بأقربائنا في الرب
): بعد تقدیم وصایا خاصة بعالقة المؤمن باهللا، یقدم الوصایا الخاصة 5(وصیة إكرام الوالدین . 5

بعالقته باإلنسان، فیبدأ بعالقته بالوالدین. من ال یعرف كیف یكرم والدیه اللذین یراهما ویتالمس معهما حسًیا، 
في هذه الوصیة أضاف ما اقتبسه الرسول بولس في رسالته إلى أهل  كیف یمكنه أن یكرم اهللا أباه السماوي؟ 

 ].16لكي تطول أیامك ولكي یكو لك خیر على األرض التي ُیعطیك الرب إلهك" [): "3: 6أفسس (
طول الحیاة ال یعني المعنى الحرفي بل تمتع اإلنسان بالخیر، فاللحظات التي عاشها الجنین یوحنا 

المعمدان في بطن أمه ألیصابات كانت مملوءة ثماًرا أكثر من القادة شیوخ إسرائیل الذین جحدوا اإلیمان وقاوموا 
الحق. لذلك قیل إن یوًما عند الرب كألف سنة، وألف سنة عنده كیوٍم واحدٍ . حسابات اهللا غیر حساباتنا البشریة. 

یقول سلیمان الحكیم: "الخاطئ وٕان عمل شًرا مائة مرة وطالت أیامه إالَّ إني أعلم أنه یكون خیر للمتقین اهللا الذین 
). 13-12: 8یخافون قدامه، وال یكون خیر للشریر، وكالظل ال یطیل أیامه، ألنه ال یخشى قدام اهللا" (جا 

Ï 23 راجع تفسیر الالویین، اصحاح. 
Ð ،125، أرض مصر 1973 للمؤلف: المسیح في سّر االفخارستیا. 

3 City of God, 22:30. 
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: ثالثًا: وصایا خاصة بعالقتنا بالمجتمع في الرب
جاءت الوصایا الخمس األخیرة مًعا كأنها وصیة واحدة. 

ال تقتل، وال تزن، وال تسرق، وال تشهد على قریبك شهادة زور، وال تشته امرأة قریبك، وال تشته "
 بهذا أوضح ].20-17[" بیت قریبك، وال حقله، وال عبده، وال أمته، وال ثوره وال حماره، وال كل ما لقریبك

موسى النبي وحدة الوصایا. وكما یقول یعقوب الرسول: "ألن من حفظ كل الناموس وٕانما عثر في واحدة فقد 
). 10: 2صار مجرًما في الكل" (یع 

). 5 ) وقد أوضح السیِّد المسیح أن اإلنسان قد یقتل بلسانه (مت6 (وصیة ال تقتل. 6
). 5 ) طالبنا رب المجد بطهارة القلب الداخلیة (مت7 (وصیة ال تزنِ . 7
). 8 (وصیة ال تسرق. 8
). 9 (وصیة ال تشهد على قریبك بالزور. 9

). ذلك متى انشغل القلب باهللا نفسه فیشبع 10 (وصیة ال تشته امرأة قریبك وال بیته وال حقله. 10
ویفیض بالحب عوض طلب ما هو لآلخرین. 

 حًقا إن شرائع اهللا تئن بصوٍت عاٍل حین ترى فساًدا عظیًما على األرضÏ .
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

"هذه الكلمات كلم بها الرب كل جماعتكم في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظیم 
ولم یزد. 

]. 22وكتبها على لوحین من حجر وأعطاني إیَّاها" [
أوضح موسى النبي أیًضا أن هذه الوصایا قدمت في جو من الرهبة العجیبة. إن كانت النار مرهبة، 

"، بمعنى أن وصایا اهللا كاملة، ال تحتاج إلى زیادة. ولم یزدفإن رهبتها تزداد أكثر في وسط الظلمة. أكد النبي: "
: 9، أع 29: 12 سمع الشعب الرعد ولكن موسى سمع الكالم (یو ].22النار والسحاب والضباب [

). 10: 34) كرمز للسیِّد المسیح (شرح 19: 3). فكان موسى وسیًطا بین اهللا والناس (غال 7
 نحتها ].22وكتبها على لوحین من حجر وأعطاني إیَّاها" [كتبت الوصایا على لوحین من حجر: "

على حجرین حتى ال یستطیع إنسان أن ُیغیر شیًئا فیها. 
یشیر الحجران إلى القلب، إذ صار قلب اإلنسان حجرًیا، ویحتاج إلى الوصیة اإللهیة لكي تنقش بإصبع 

اهللا علیه. وضع موسى النبي اللوحین في تابوت العهد الذي یشیر إلى الحضرة اإللهیة. یقول القدِّیس یوحنا 
الحبیب: "وانفتح هیكل اهللا في السماء، وظهر تابوت عهده في هیكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد 

). 19: 11عظیم" (رؤ 

 : . تسلمه الشریعة3
"فلما سمعتم الصوت من وسط الظالم والجبل یشتعل بالنار تقدمتم إليَّ جمیع رؤساء أسباطكم 

وشیوخكم. 
وقلتم هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار هذا الیوم. 

قد رأینا أن اهللا یكلم اإلنسان ویحیا. 

1 St. Basil the Great: Letters 46:1. 
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لهنا أیًضا نموت. إوأما اآلن فلماذا نموت؟ ألن هذه النار العظیمة تأكلنا إن عدنا نسمع صوت الرب 
ألنه من هو من جمیع البشر الذي سمع صوت اهللا الحّي یتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. 

تقدم أنت واسمع كل ما یقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما یكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. 
فسمع الرب صوت كالمكم حین كلمتموني وقال لي الرب سمعت صوت كالم هؤالء الشعب الذي 

كلموك به قد أحسنوا في كل ما تكلموا. 
یا لیت قلبهم كان هكذا فیهم حتى یتقوني ویحفظوا جمیع وصایاي كل األیام لكي یكون لهم وألوالدهم 

خیر إلى األبد. 
اذهب قل لهم ارجعوا إلى خیامكم.  

وأما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجمیع الوصایا والفرائض واألحكام التي تعلمهم فیعملونها في األرض 
التي أنا أعطیهم لیمتلكوها. 

فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم ال تزیغوا یمیًنا وال یساًرا. 
في جمیع الطریق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون لكي تحیوا ویكون لكم خیر وتطیلوا األیام في 

]. 33-23األرض التي تمتلكونها" [
لم یعد یحتمل الشعب أكثر مما رأى من نار تتقد في الجبل، وكان الصوت اإللهي الرهیب خارًجا من 

وسط الظلمة. لهذا طلب من موسى أن یتقدم الستالم الشریعة نیابة عن الشعب كله. أدرك الشعب أنه ال یقدر أن 
یرى أكثر أو یسمع أكثر وٕاالَّ ماتوا، مع شوق حقیقي لالستماع أكثر فأكثر، لذا طلبوا من موسى النبي أن یكمل 

). 4: 17المسیرة. العجیب أن هذا الطلب حدث بعد فترة قلیلة من رغبتهم في قتله ورجمه (خر 
أراهم أیًضا مدى اهتمام اهللا بهم، فإنهم إذ كانوا یتحدثون معه اهتم اهللا بهذا الحدیث كمن هو مشغول 

فسمع الرب صوت كالمكم حین كلمتموني، وقال لي الرب: سمعت صوت كالم هؤالء الشعب بهم ولكلماتهم. "
 ].28الذي كلموك به وقد أحسنوا في كل ما تكلموا" [

یا لیت قلبهم كان اهللا المهتم بهم یطلب أن تكون قلوبهم مملوءة تقوى تطابق ما تنطق به ألسنتهم: "
 لقد ].29هكذا فیهم حتى یتقوني، ویحفظوا جمیع وصایاي كل األیام لكي یكون لهم وألوالدهم خیر إلى األبد" [

أظهروا بشفاههم أنهم یطلبون مزیًدا من األحادیث اإللهیة أو الشرائع التي یقدمها عن طریق موسى كنائٍب عنهم، 
لكن اهللا یطلب قلوبهم ولیس مجرد شفاههم. 

ُیعلن القلب هنا عن الشوق الحقیقي والرغبة الصادقة والحب العمیق، كما یمثل اإلرادة اإلنسانیة الحرة. 
وٕان كانت قلوبهم قد صارت باردة یحوّلها إلى نار إلهیة ملتهبة، وٕان كانت قد لیطلبوا بكامل حریتهم، فإنه 

تحجرت تماًما ینقش وصایاه علیها بإصبعه، فیجعل من القلب لوحین للشهادة، مقدسین للرب، وشاهدین 
للكلمة اإللهیة. 

  إذ أود أن ُأظهر شوق اهللا العظیم نحو خالصنا اسمعوا ماذا وعد الشعب بعد معاصیهم الكثیرة لكي یسیروا في
الطریق المستقیم، قائالً : "من یهبهم قلًبا هكذا یكون فیهم حتى یتقوني ویحفظوا وصایاي كل أیامهم، لكي 

]. وٕاذ كان موسى یحاورهم قال: "فاآلن یا إسرائیل ماذا یطلب منك 29یكون لهم وألوالدهم خیر إلى األبد؟" [
). 12: 10الرب إلهك إالَّ أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه؟" (تث 
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ذاك الذي هو مهتم أن نحبه، ویصنع كل شيء بهذا الهدف لم یشفق على ابنه الوحید من أجل حبه لنا، 
 .Ïحاسًبا أنه أمر محبوب لدیه إن تصالحنا معه في أي وقت، فكیف ال یرحب بنا ویحبنا إن تُبنا؟

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
وأما أنت فتقف هنا معي، فأكلمك عیَّن اهللا موسى النبي رسوًال له یتسلم الشریعة من فمه اإللهي. "

 ].31[" بجمیع الوصایا والفرائض واألحطام التي تعلمهم فیعملونها في األرض التي أنا أعطیهم لیمتلكوها

  ال یقف أحد ما لم یقف 5: 3هذا ما قیل لموسى: "ألن الموضع الذي أنت واقف علیه أرض مقدسة" (خر ،(
). كل 31: 5باإلیمان، ما لم یقف ثابًتا مصمًما بقلبه. في موضع آخر نقرأ: "وأما أنت فقف هنا معي" (تث 

عبارة منهما إنما نطق بها الرب مع موسى، بمعنى قف معي، إن وقفت بثبات في الكنیسة. ألن الموضع ذاته 
مقدس، نفس األرض مثمرة بالقداسة ومخصبة بمحاصیل الفضائل. 

لتقف إذن في الكنیسة، لتقف حیث أظهر لك، وحیث أكون معك. حیث توجد الكنیسة یوجد أعظم مكان 
راسخ لراحة فكرك، فیه تجد عوًنا لنفسك، فأظهر لك في العلیقة. 

أنت هو العلیقة وأنا النار. النار ملتهبة في العلیقة، إنني في الجسد. لذلك فأنا هو النار، أهبك النور، 
واستهلك أشواكك، أي خطایاك، وأظهر لك نعمتي. 

 ...Ðإذ تقف بثبات في قلبك أطرد الذئاب التي تطلب أن تجد فریسة
القدِّیس أمبروسیوس  

]. 32"فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم. ال تزیغوا یمیًنا وال یساًرا" [
بقوله هذا یریدنا أن نحترز للعمل كأمر الرب، أي نقبل بفرح إرادته اإللهیة تحتل إرادتنا، أو نقبل أن 
یشكل إرادتنا لتصیر مطابقة إلرادته، فإن كنا نخسر اإلرادة الذاتیة الضعیفة لكننا ننعم بما هو أعظم، نحمل 

بإرادتنا الحرة إرادة اهللا عاملة فینا. 
أما غایة هذه اإلرادة فهي السلوك في طریق الحق والبّر، بكونه طریًقا مستقیًما، یحملنا إلى حضن 

اآلب، ویدفع بنا إلى أمجاد داخلیة مع شركة مجد سماوي. ما هو هذا الطریق إالَّ ذاك الذي قال: "أنا هو الطریق 
والحق والحیاة". 

 
 
 

1 Letters to the Fallen Theodore 1:15. 
2 St. Ambrose, Letter 63:41,42. 
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 5من وحي تثنیة 
ال أزیغ عنك یمیًنا وال یساًرا 

  .وهبتني وصایاك طریًقا للحق
یحملني روحك ویقودني في الطریق الملوكي. 

ال أزیغ یساًرا بالشهوات والرجاسات. 
بل أسیر في الطریق الملوكي وأبلغ أحضان أبیك. 

أنت هو الطریق والحق والحیاة. 

  .قدمت لي الوصایا العشر من وسط النار
لیصر قلبي ناًرا ملتهبة فتتكلم في داخلي. 

تنقش على قلبي الحجري وصایاك اإللهیة. 
وتجعل من أعماقي تابوت عهٍد لك. 

  .ألحفظ وصایاك بروحك الناري
فال أرى إلًها غیرك. 

یتسع قلبي لك فیحمل فیه البشریة المحبوبة لدیك. 
أصیر أیقونة حّیة لك. 

 وأتشبه بك یا من لیس لك شبیه!◌ِ 
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األصحاح السادس 

الوصیة واألرض الجدیدة 
تقوم عالقة الشعب باهللا على أساس قبول العهد الذي فیه یعلن اهللا حبه الكامل والفائق للبشریة، والتي 
من جانبها تلتزم بالطاعة لصوته، والشوق إلي وصیته من كل القلب، ولیس فقط من الشفتین. لقد أوضح لهم 

ضرورة االنشغال بالوصیة حین یتمتعون باألرض الجدیدة. بهذا تكون الوصیة باعثًا على تذكر عمل اهللا معهم 
ِعوض انشغالهم بالخیرات ونسیانهم وصیة الرب. 

. ]3-1[. الوصیة واألرض التي تفیض لبًنا وعسًال 1
. ]9-4[. الوصیة كمرافق للمؤمن أینما ُوجد 2
. ]19-10[. الوصیة والتمتع بالبركات  3
. ]25-20[. الوصیة وتذكر التحرر من العبودیة 4

 : . الوصیة واألرض التي تفیض لبًنا وعسالً 1
إذ صار الشعب على وشك الدخول إلى األرض التي تفیض لبًنا وعسًال، خشي موسى النبي لئالَّ 
تشغلهم األرض عن الوصیة، وتشغلهم بركات الرب الزمنیة عن شخصه لهذا أكد بكل وسیلة النقاط التالیة: 

 أن ما یقدمه لهم من وصایا أو شرائع أو أحكام لیست من عندیاته، إنما هي من عند الرب نفسه. أوالً :
"وهذه هي الوصایا والفرائض التي أمر الرب إلهكم أن ُأعلِّمكم لتعملوها في األرض التي أنتم عابرون 

]. 1إلیها لتمتلكوها" [
 إنها وصایا الرب ال موسى. هكذا یلیق بخدام المسیح أن یقدموا وصایاه التي خاللها یتجلى في 

سامعیه، ویكون حاضًرا وسط شعبه. لهذا ختم اإلنجیلي متى إنجیله بقول السیِّد المسیح: "عّلموهم أن یحفظوا 
). 20: 28جمیع ما أوصیتكم به. وها أنا معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر" (مت 

یكرر موسى النبي: جاء سفر التثنیة یوضح دور اإلنسان ودور اهللا في العهد المبرم بینهما. كثیًرا ما 
  " هذا هو دور المؤمن. أما دور اهللا فهوانظر"، "احفظ"، "اعمل"، "اسمع"

. یهب ویكثر ویبارك
"، أي یعبروا بها نهر األردن ویدخلوا إلى لتعملوه: أن نتقبل الوصیة في حیاتنا العملیة الیومیة: "ثانًیا

األرض الجدیدة كدستور لحیاتهم العملیة. 
"لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جمیع فرائضه ووصایاه التي أنا أوصیك بها أنت وابنك وابن ابنك كل 

]. 2أیام حیاتك، ولكي تطول أیامك" [
 هكذا إذ یملكوا األرض الجدیدة، یلزمهم ممارسة حیاة جدیدة بفكٍر جدیٍد وشریعٍة إلهیٍة جدیدةٍ . 

: إذ یقبل المؤمن الوصیة كنًزا یحتفظ به ویعهد به إلى أوالده وأحفاده، یلیق به أن تتحول الوصیة ثالثًا
، وأن یحفظ جمیع الوصایا والفرائض. فإن من یعلم بلسانه دون قلبه وسلوكه یكون كمن ]2[" تقوى في الربإلى "

یكتب على الماء. 
" أثناء دراستنا لسفر األمثال، وهي مخافة االبن مخافة الرب" أو "التقوى في الربسبق أن تحدثت عن "

الَّ یجرح مشاعر أبیه. هذه هي المخافة التي نوّرثها لألجیال القادمة بالتقلید العملي الحّي، فتطول أیامنا، إذ أ
تحسب أیام أحفادنا المقدسة كأنها أیامنا نحن. فكما أن االبن الفاسد یقتل قلب والدیه، فیحسب الوالدان كأن 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

أیامهما قد ضاعت وقصرت، هكذا االبن أو الحفید التقي ُیفرح قلب والدیه وأجداده في الرب فتطول أیام حیاتهم 
في الرب. 

: إن كان الشعب سیملك على األرض المملوءة خیرات كعطیة إلهیة، فإنه تتبقى خیرات أعظم رابًعا
فاسمع یا إسرائیل واحترز لتعمل لكي یكون لك خیر وعذوبة أفضل یجدها المؤمنون في الوصیة، إذ یقول: "

 ].3وتكثر جًدا كما كلمك الرب إله آبائك في أرٍض تفیض لبًنا وعسالً " [
كما یدخلون إلى أرض كنعان هكذا یلیق بنا نحن أن ندخل إلى أرض الوصیة بالطاعة هللا فتشبع نفوسنا 

بالخیرات وال تحتاج إلى شيء، إذ بها ندخل السماء عینها، ومن خاللها یتجلى خالق السماء نفسه. 

 : . الوصیة كمرافق للمؤمن أینما ُوجد2
.  اسمع یا إسرائیل، الرب إلهنا رب واحد

]. 5-4فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك" [
-13: 11تث ( من أروع العبارات الكتابیة. ویتلوهما الیهود األتقیاء مع ]5-4[یعتبر الیهود اآلیتین 

 على األقل مرتین یومًیا. ُیطّوب اإلنسان الذي ینطق بهما كل صباح ومساء، ویتممهما )41-37: 15؛ عد 21
" التي هي الكلمة العبریة األولى فیهما. وقد اقتبس المسیح هذین العددین شیماعملًیا. وُیعرف العددان بلفظة "

). 30: 12بكونهما الوصیة األولى والعظمى مع إضافة "من كل فكرك" (مر 
الكلمة العبریة المستعملة هنا والمترجمة "واحد" هي "آحاد" وهي ال تنفي عقیدة الثالوث القدوس في 

المسیحیة، ثالوث في وحدانیة. توجد كلمة أخرى في العبریة یمكن أن تترجم "واحًدا" وهي كلمة "یحید" وتدل على 
الوحدة المطلقة التي یتمسك بها اتباع بعض األدیان األخرى، وهي تدل في معناها على وحدة الجوهر الفرد، أي 

الوحدة الذریة التي ال تقبل التعدد. هذه الكلمة لیست مستعملة هنا. وهنا نجد اإلیمان بوحدانیة اهللا ممتزًجا بالمحبة 
وهو األمر الذي ال یتطلبه أي دین آخر. 

اعتاد الیهود أن یكتبوا الحرف األخیر من الكلمتین األولى واألخیرة حتى یجتذبوا أنظار القارئین إلى هذه 
العبارة، بكونها أعظم الوصایا وأهمها. 

 " 4[" اسمع" بل "تكلملم یقل[ .
سقطت حواء ألنها تكلمت مع الرجل بما لم تسمعه من الرب إلهها. 

". فإن كنت تسمع تحتاط في طریقك، وٕان سقطت تصلح بسرعة اسمعالكلمة األولى التي یقول لك اهللا: "
). 9: 119طریقك. ألنه "بماذا یصلح الشاب طریقه إالَّ بحفظ كلمة الرب؟!" (مز 

. Ïلذلك قبل كل شيء أصمت واسمع، فال تسقط بلسانك. إنه لشر عظیم أن ُیدان اإلنسان بفمه
القدِّیس أمبروسیوس 

 ]؟4[" )، یهوه واحدEloheeunuwیهوه، إلهنا (ألوهیمنو ماذا یعني بالقول: "
ألوهیم "القدیر" والخالق، ، فهو الكائن وسط شعبه"، ألنه اللقب الخاص باهللا یهوه. یعتز المؤمن بتعبیر "أ

لكننا نعتز به باألكثر ألجل حلوله وسط شعبه، وُسكناه في قلوبهم. 
 "إلهنا". قدرته أو جبروته أو إمكانیاته الفائقة، هذه الذي لنا"، فهو القدیر ألوهیمب. إن كان هو القدیر "

 نقتنیه فیعمل معنا وفینا. لحسابنا،كلها 

1 St. Ambrose: Duties of the Clergy, Book 1, ch. 2 (7). 
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ج. قدم موسى النبي عقیدة وحدانیة اهللا مع التلمیح للتثلیث، بطریقة تناسب الیهود كأطفاٍل في المعرفة 
، فمع تأكید وحدانیة اهللا، یكرر اسم الرب ]4[" الرب إلهنا رب واحدالروحیة والالهوتیة في ذلك الحین. یقول: "

ثالث مرات، فإنه مثلث األقانیم. 
یقدم لنا النبي اإلله الواحد، الینبوع الذي یفیض بما یشبع كل السمائیین واألرضیین، ِعوض االعتقاد 

بآلهة كثیرة، ینابیع جافة ال تستطیع أن تخترق أعماق النفس وأن تشبعها. 

 یوجد إله في إله ولیس هما إلهین، إذ مكتوب أنه یوجد إله واحد. ویوجد رب (یهوه)، ولیس هما ربِّینÏ .

  :یبرهن الناموس على وحدة الالهوت، هذا الذي یتحدث عن إله واحد. وكما یقول الرسول بولس عن المسیح
). فإنه إن كان كما یقول الرسول، كل ملء الالهوت 9: 2"الذي فیه یسكن كل ملء الالهوت جسدًیا" (كو 

. Ðجسدًیا في المسیح، لهذا یلزم االعتراف بأن اآلب واالبن هما الهوت واحد
 القدِّیس أمبروسیوس 

 ].5"فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قوتك" [
هذه الكلمات ذكرها أیًضا السیِّد المسیح نفسه كما هي، مؤكًدا أن ال یقبل اهللا إالَّ أن یكون داخل القلب، 

یحتله بالكامل، طالًبا كل حبنا مقابل كل حبه المقدم لنا. فبدخوله إلى أعماقنا یجعل القلب مستقیًما، والنفس 
مملوءة عذوبة، والحب غیر ممتزج بشوائب، بل هو حب طاهر حر سخي ال یعرف االنقسام، ویحول الكیان 

الداخلي إلى ینبوع میاه حّیة تفیض على الغیر، فالحب ال یمكن حبسه في سجن األنا، بل یطیر على الدوام في 
السماویات یعطي بسخاء وال یعیر. إنه یرتفع بجناحیه كما إلى السماء لیحمل منها سماتها الطاهرة المقدسة 

ویرجع للعمل في األرض بروح جدیدة. 
تحدث في األصحاح السابق عن اإلنسان التقي الذي یخاف اهللا، مخافة االبن ألبیه، وهنا نجد اهللا 

! لم نسمع قط عن ملك أو رئیس أو أي قائد ُیشّرع قانوًنا یسألنا أن نحبه، الوصیة أن نحبهكمحٍب للبشر یقدم لنا 
كاستجابة لحبه لنا. 

من كل نحبه بكونه الرب السیِّد الكل، وبكونه اهللا الذي ُیقیم عهًدا أو میثاًقا معنا. یطلب حًبا نابًعا 
، أي نحبه لیس فقط خالل عواطف القلب بكل نفوسنا، إذ یتطلع إلى أعماقنا بكونها ملكوته السماوي. نحبه القلب

. نحبه أیًضا بكل قوتنا، أي نستخدم كل طاقتنا ومواهبنا للتعبیر عن هذا بفهٍم وٕادراٍك حقیقيومشاعره، وٕانما 
الحب. 

 یبدو دائًما أنه یلیق أن تعطي اهللا أعظم ما لدیك، وهو عقلك، فإنه لیس لك ما هو أعظم منهÑ .

 "یلزمنا أن نثیر حب العروس كما هو مكتوب: "حب الرب إلهكÒ .
القدِّیس أمبروسیوس 

 " یستدعي إضافة أنه ال یوجد انقسام إلى أجزاءمن كلتعبیر "Ó .

1 St. Ambrose: The Christian Fait, Book .1,3 (23). 
2 St. Ambrose: The Christian Fait, Book 3, 12 (102). 
3 St. Ambrose: Duties of the Clergy, Book 2, 50 (262). 
4 St. Ambrose: Concerning Virginity, Book 2:6 (40). 
5 Exegetic homilies, hom. 17. 
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القدِّیس باسیلیوس الكبیر 
 On the Making of في حدیثه عن خلقة اإلنسان القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 

Man یعلمنا الرسول أمًرا مشابًها بما قاله ألهل أفسس إنه ثالثة جوانب: [تتكون الحیاة البشریة من وحدة لها .
 إلى مجيء الرب. فإننا نستخدم كلمة "الجسد" للجسد والنفس والروحیصلي ألجلهم لكي ما تحفظ النعمة الكاملة 

لعملیة االنتعاش بالطعام، وكلمة النفس للجانب الحیوي، والروح للُبعد العقلي. بهذه الطریقة ذاتها یعلم الرب كاتب 
؛ 30: 12؛ مر 37: 22اإلنجیل أن یضع أمام كل وصیة أن المحبة هللا تمارس بكل القلب والنفس والعقل (مت 

. ]Ï). هذا التعبیر یضم كل الكیان البشري27: 10لو 
من كل قلبك، ومن  (3 وغیرهما عن سّر رقم العالمة أوریجانوس والقدِّیس أغسطینوسكثیًرا ما تحدث 

بكونه ُیشیر إلى القیامة مع المسیح في الیوم الثالث، فإننا نعبد اهللا بكل القلب المقام، كل نفسك، ومن كل قوتك) 
. Ðوكل النفس وكل الذهن. ُتعلن قیامة المسیح فینا، فنمارس الحیاة الجدیدة فیه

، تمثل قوة إما لبنیانه أو لتحطیمه. لهذا طاقة حب أن اإلنسان یحمل القدِّیس باسیلیوس الكبیریرى 
. Ñفإننا إذ نحب اهللا یلزمنا أن نترجم الحب إلى قوة عمل للبنیان

]. 6"ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصیك بها الیوم على قلبك" [
إن لم توجد الوصیة في القلب ال یكون لها وجود، لكنها إن احتلت القلب تنطلق إلى الفكر فتوجه أفكار 
اإلنسان ومفاهیمه خاللها. هذا من جانب ومن جانب آخر من یحب اهللا یحب كلماته ووصایاه، فاحتالل الوصیة 

للقلب عالمة ملكیة اهللا للقلب. 
أعظم ذاكرة هي القلب، حین تدخل الوصیة إلى مخازن القلب، ال یمكن لإلنسان أن ینساها، بل یذكرها 
على الدوام. بل ویتشكل كل كیانه حسبما یحتفظ به القلب. یطالبنا أن نحمل الوصیة أینما ُوجدنا. فإنه إذ یحفظها 

اإلنسان في قلبه یكون حامًال إّیاها أینما ُوجد. 

ها على أوالدك،  "وقصَّ
وتكلم بها حین تجلس في بیتك، 

وحین تمشي في الطریق، 
وحین تنام، 

]. 7وحین تقوم" [
إذ تدخل الوصیة القلب یصیر المؤمن قادًرا على تعلیم أوالده وأحفاده بلغة الحب والبساطة مع الغیرة 
المتقدة واإلخالص. فإن اإلنسان، خاصة األبناء یحبون من یتحدث معهم خالل القلب. قلوبهم تتقبل بفرح ما 

یصدر عن قلوب آبائهم. 
. ُیطالبنا ال أن نردد الوصیة فحسب بل نعلم أوالدنا بكل ]7قصها على أوالدك وتكلم بها" [یقول "

یقص یتحدث بلغة الحب حیث " إنما اجتهاد. فال یقف األب موقف المعلم الذي یلقي عظات ویقدم أوامر،
 "، فإذ تدخل كلمة الرب إلى القلب تصیر جزًء من حیاتنا، فنتكلم بروح الحب وبلغة الحیاة.ویتكلم

1 On the Making of Man, 8:5. 
2 St. Augustine: On Ps. 6. 
3 Exegetic Homilies, hom. 17. 
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إذ یتسع قلب المؤمن الحقیقي بالحب یحمل ظًال ألبوة اهللا، فیشعر أن كل من حوله أشبه بأوالد له، 
فتعلیمه الوصیة ال یقف عند أوالده حسب الجسد، بل یمتد إلى كل إنسان، لكي یدخل بكل أحٍد إلى المجد. 

 حین یجلس المؤمن في بیته ُیدرك أنه في بیت الرب، حدیثه مع ].7وتكلَّم بها حین تجلس في بیتك" ["
أهل بیته هو في الرب، ما ینطق به إنما هو ما ینطق به الرب نفسه، أي یحمل كلمات الرب بروح الفرح إلى 

إخوته. حین یجلس في بیته مع الزوج أو الزوجة أو مع األبناء، أو مع الخدم والعاملین لدیه أو مع أصدقائه ال 
یجد ما یتحدث به غیر كلمات الرب. 

  عندما تعرج إلى منزلك ناقش هذه األمور مع أهل بیتك، كما یفعل كثیرون عندما یرجعون من الحدائق فإنهم
یقطفون وردة أو أي نوع من الزهور ویضعونها بین أصابعهم. والبعض عندما یتركون الحدائق لیذهبوا إلى 

منازلهم یأخذون معهم أغصان أشجار محملة بالفواكه. وآخرون أیًضا إذ یأتون من الوالئم المملوءة 
بالمشتهیات یحملون منها إلى من یعولونهم. هكذا یلیق بك حًقا عندما تترك هذا الموضع أن تأخذ نصیحة 

معك لزوجتك وألوالدك وكل أهل بیتك. فإن هذه النصیحة أكثر نفًعا من البستان والحدیقة والولیمة. هذه 
الورود لن تذبل، هذه الثمار لن تسقط، هذه المشتهیات لن تفسد. األولى تعطي لذة مؤقتة، أما األخیرة فنفعها 

. Ïباقٍ 
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

، ال یخجل المؤمن من الحدیث عن وصیة الرب حتى في الطریق إذ ]7وحین تمشي في الطریق" ["
یلتقي بأناس ال یعرفهم. 

، یبدأ اإلنسان لیله بالحدیث عن الوصیة، وینشغل بها حین یبدأ نهاره. ]7"وحین تنام، وحین تقوم" [
تشغل كل كیانه، حتى في أحالمه، وفي أثناء عمله الیومي.  

واربطها عالمة على یدك، "
]. 8ولتكن عصائب بین عینیك" [

كان من العادات المعروفة في العالم القدیم أن یربط الشخص شیًئا في یده أو في إصبعه لیذكره بأمٍر ما 
عاجٍل وهام. هكذا إذ یربط الوصیة على یده یتذكر المؤمن أهمیة تنفیذ الوصیة والتعلیم بها.  

إن كانت الكلمة تخزن في القلب لكن یلزم أن تكتب على الید، أي تتحول إلى عمل. نشهد للكلمة بقلوبنا 
كما بفمنا وبأعمالنا، فیشعر بها الغیر ویسمعونها ویرونها. 

، لكي ینشغل بها فكر المؤمن ویتأمل فیها على الدوام. ]8"ولتكن عصائب بین عینیك" [

]. 9"واكتبها على قوائم أبواب بیتك وعلى أبوابك" [
إنها تملك على القلب واللسان واألیدي واألعین والمنزل. ال ُیترك باب یدخل منه العدو لیحتل مكاًنا في 
اإلنسان، بل یكون اإلنسان مقدًسا في كل حواسه وكل تصرفاته، ویتحول إلى رسالة المسیح المقروءة من جمیع 

الناس. 
" خطأ، ألن الكتابة – في زعمهم – كانت غیر معروفة وقتئذ. اكتبوقد اعتبر البعض أن وردود الكلمة "

ولكن الحفریات الحدیثة أثبتت أن الكتابة كانت مألوفة في زمن موسى من كتابة بالمسماریة واألبجدیة العبریة. 

1 Concerning the Statues, hom. 6:18. 
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)، وربما آخرون أیًضا منهم یشوع قد تعلموا الكتابة ولكن لم 22: 7واألرجح أن موسى تعلم الكتابة في مصر (أع 
یكن كل الناس یكتبون، فكانوا یّوظفون الكتبة، أو الناسخین. 

وینقشونها على األبواب، وأیًضا في  كان المسیحیون قدیًما یكتبون بعض اآلیات الهامة على حوائط الكنائس،
منازلهم، لتكون دائًما أمام أعین الحاضرین، وتشغل أفكارهم. 

)، 7: 12 (خر وضع دم خروف الفصح على القائمتین والعتبة العلیاطلب الرب من بنى إسرائیل 
)، هكذا یرتبط دم الفصح الواهب 9: 6 (تث واآلن یطلب كتابة الوصیة على قوائم أبواب البیت وعلى األبواب

لنتقبل بالوصیة متعة االتحاد بكلمة اهللا في استحقاق دمه. بمعنى آخر ال الخالص بالوصیة؛ بالدم ننجو من الموت 
صدیًقا شخصًیا.  یمكن عزل اإلیمان بالدم عن متعة قبول الكتاب المقدس والدخول إلى أعماقه لنلتقي بالمسیح الذبیح

اتحاد الدم بالوصیة یعنى أیًضا وحدة اإلیمان بالطاعة العملیة هللا خالل وصیته.  
 أن خدام الرب األبرار واألمناء قد صاروا تالمیذ ملكوت السماوات القدِّیس أثناسیوس الرسوليیرى 

الذین ُیخِرجون منه جدًدا وعتقاء، وهم یتأملون في كلمات الرب إن جلسوا في البیت، وٕان ناموا أو استیقظوا أو 
. وكأنهم خالل تمتعهم بالوصیة أینما وجدوا، وتحت كل الظروف یدركون أنهم أبناء ملكوت Ïساروا في الطریق

السماوات. 
إذ حدثنا عن الوصایا وارتباطها بإقامة عهد مع اهللا یكشف لنا هنا عن التزامنا بالتمتع بالوصیة في 

حیاتنا الداخلیة كخبرة معاشة والشهادة بها في البیت، بین الزمالء، ثم بین الغرباء. وقد جاء هذا النص متفًقا مع 
). 8: 19كلمات السیِّد المسیح مع تالمیذه بخصوص الكرازة (أع 

الوصیة في حقیقتها هي اتحاد مع كلمة اهللا الذي وحده یقدر أن ینزع عن اإلنسان شعوره بالعزلة، إذ 
]، ال یفارقه في نومه 7]، یرافقه في الطریق [7]، ویصیر موضوع انشغاله في عالقته األسریة [6یسكن في قلبه [

]. 8]، ویمأل كل فكره وبصیرته الداخلیة [8]، یشغله أثناء عمله الیومي [7أو یقظته [
بنفس الروح طالب السیِّد المسیح تالمیذه بالكرازة أوًال في أورشلیم ثم الیهودیة فالسامرة وٕالى أقصى 

األرض. 
تكونون لي شهوًدا في أورشلیم،  ، أيولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصیك بها الیوم على قلبك •
وفي كل الیهودیة،  وقصها على أوالدك، •
والسامرة،  وحین تجلس في بیتك، •
 وٕالى أقصى األرض. ،وحین تمشي في الطریق •

الدعوة موجهة للشهادة الدائمة للرب ولوصیته، لكن بروح الحكمة، في الوقت الالئق وباألسلوب 
المناسب. 

  یلیق بنا أن نفكر في اهللا حتى أكثر من أخذنا ألنفاسنا، وٕان سمح لي التعبیر أنه یلیق بنا إالَّ نفعل شیًئا غیر
هذا... فإنني ال أمنع التذكر الدائم هللا، وٕانما أمنع فقط الحدیث عن اهللا، لیس كما لو كان في ذلك خطأ، وٕانما 
یجب أن یكون تقدیمه في الوقت المناسب، لست أمنع التعلیم بل أطلب االعتدال. فإنه حتى أكل العسل فإن 

المبالغة فیه یسبب قیًئا. وكما یقول سلیمان أنه لكل شيء وقت، وأن ما هو صالح یفقد صالحه إن لم ُیمارس 
. Ðبطریقة صالحة

1 Paschal Epistles, 11:6  
2 A Preliminary Discourse Against the Eunomians, 5. 
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القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 : . الوصیة والتمتع بالبركات3
بعد أن تحدث عن ضرورة ارتباط اإلنسان بكل كیانه بالوصیة اإللهیة التي تشغله أینما ُوجد، وتحت كل 
الظروف، قدم موسى النبي تحذیًرا خاًصا بتجاهل الوصیة عندما یتمتع اإلنسان بالبركات والخیرات الكثیرة، التي 

في ذاتها عطایا صالحة من ِقبل اهللا، لكن إن احتلت مكان الوصیة اإللهیة في القلب فقدت صالحها. 

"ومتى أتى بك الرب إلهك إلى األرض التي حلف آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوب أن ُیعطیك، 
إلى مدن عظیمة جیدة لم تبنها. 

وبیوت مملوءة كل خیر لم تمألها، 
وأبار محفورة لم تحفرها، 

وكروم وزیتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت. 
]. 12-10فاحترز لئالَّ تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة" [

إن كان اهللا قد أخرج شعبه من أرض العبودیة وأنعم علیهم بفیض من البركات، وأتى بهم إلى أرض 
الموعد التي سبق فوعد بها آباءهم إبراهیم واسحق ویعقوب، فإنه من جانب آخر یحذرهم لئالَّ ینحرفوا عن 

االلتصاق بالرب حین یشبعون ویسلكون في حیاة مترفة. الق بهم ال أن ینسوا الرب بل یطلبوه لكي یخرجوا من 
هذا العالم ویعیشوا معه في السماء الجدیدة واألرض الجدیدة. 

إن كان قد قدم لهم مدًنا عظیمة جیدة لم یبنوها ِعوض سیرهم في البریة حاملین خیامهم كُرحَّل غرباء 
غیر مستقرین، الق بهم أن یترقبوا أن یستقروا في حضن اآلب، في أورشلیم الُعلیا بأسوارها الفائقة، ومبانیها التي 

لیست من صنع بشر. 
إن كان قد قدم لهم بیوًتا صارت لهم مخازن مملوءة بالخیرات، فإنه یلیق أن یطلبوا واهب الخیرات نفسه. 
جاءوا إلى أرض الموعد لیجدوا آباًرا لم یتعبوا في حفرها، فیطلبوا ینبوع الحیاة الذي ال ینضب أبًدا. إذ یدخلون إلى 

الحقول التي لم یغرسوها، یأكلون ویشبعون، فیطلبون خبز المالئكة، الطعام السماوي، المشبع للقلب. 
هكذا یلیق بنا إذ نتمتع بعطایا الرب المجانیة، نطلب واهب العطایا نفسه، لئالَّ تشغلنا العطایا عن 

واهبها. ألن كثیرین إذ یشبعون یمتلئون جحوًدا. هذا ما خشاه أجور: "لئالَّ أشبع وأكفر وأقول من هو الرب" (أم 
30 :9 .(

  عندما كان حزقیا في ضیق أنظر ماذا فعل لكي یخلص، إذ لبس المسوح وما إلى ذلك. لكنه إذ كان في فرٍج
). 20: 19 مل 2سقط خالل ارتفاع قلبه (

. Ïعندما كان اإلسرائیلیون في ضیق نموا جًدا في العدد، وعندما تركهم ألنفسهم انحدروا إلى دمارهم
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

  عندما تبتدئون أن تغرقوا في ملذات الترف اذكروا كیف أن اللذة مقصرة، تطلعوا إلى الخسارة. بالحقیقة إنها
الَّ كثیًرا لما فیه ضرره – لیسبب له أمراًضا وضعفات – احتقروا الترف. اخسارة حیث یدفع الشخص م

كم عدد الذین أصابتهم الشرور بسبب الترف؟ 
). 20: 9نوح سكر وصار في فضیحة متعرًیا؛ أنظروا كم من شرور نبعت عن هذا (تك 

1 In Acts, hom. 16. 
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عیسو فقد حقوق بكوریته بسبب نهمه، وفكر أن یكون قاتًال ألخیه. 
). 6: 32شعب إسرائیل جلس لیأكل ویشرب وقام یلعب (خر 

). إذ كانوا 12-11: 6لهذا یقول الكتاب المقدس: متى "أكلت وشبعت تذكر الرب إلهك" (راجع تث 
على حافة السقوط في الترف. 

. Ï )6: 5 تي 1قیل: أما (األرملة) المتنعمة فقد ماتت وهي حّیة" (
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

عندما حّلت الكارثة بأنطاكیا، إذ ثار الشعب ضد اإلمبراطور ثیؤدوسیوس وأساءوا إلى تماثیله هو 
واإلمبراطورة في المیدان العام، أرسل نّوابه لالنتقام، فصار الكل یصرخ إلى اهللا طالًبا الرحمة، وٕاذ جاء األمر 

 أن ینسى الشعب إلهه خالل الفرج، فقال لهم: القدِّیس یوحنا الذهبي الفمبالعفو خشي 
ندما التهبت نیران الخراب التي لهذه الكوارث، أقول كان الوقت لیس وقًتا للتعلیم بل للصالة. ع[

اآلن أكرر نفس الشيء بعد أن انطفأت النیران، اآلن على وجه الخصوص، أكثر من الوقت السابق هو 
وقت صالة.  

إنه وقت خاص بالدموع والندامة بالنسبة للنفس الیقظة والمجتهدة والحذرة للغایة. 
قبًال كانت التجربة تضغط علینا، بغیر إرادتنا، ودفعت بنا أن نكون حكماء وأكثر تدُیًنا، لكن اآلن وقت 

ُنزع فیه اللجام، وعبرت الغیمة، أخشى أن تسقطوا مرة أخرى في الخمول، وتستكینوا بهذا التأجیل (للدینونة). 
). سیكون 34: 78أخشى أن یوجد لدى أحد مبرر لیقول لنا: "إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى اهللا" (مز 

. Ðصالحكم معلًنا إن كنتم تستمرون في ممارسة ذات التقوى
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

]. 13"الرب إلهك تتقي (تخشى)، وٕاّیاه تعبد، وباسمه تحلف" [
إلههم الوحید. كان القسم یسألهم أن یخشوا الرب كمشرِّع ودیّان ویخدمونه كخالق، ویحلفون باسمه بكونه 

: باسم اهللا عالمة الثقة والتكریم واالرتباط به، لهذا أكمل حدیثه قائالً 

]. 14"ال تسیروا وراء آلهة أخرى من آلهة األمم التي حولكم" [
 تشیر إلى من یكون في امتالء وشبع shaaba مشتقة من Tishaabeea" بالعبریة تحلفكلمة "

وكفایة. لهذا فإن القسم یشیر إلى النفس التي تتوسل إلى اهللا كشاهٍد على أي وعد أنه كفیل بتحقیق الوعد بالكامل 
. Ñوضامن لما تنطق به. بهذا فمن یحلف إنما ُیعلن عن إیمانه باهللا القادر أن یحقق ما َیعْد المؤمن به اخوته

ألن الرب إلهكم إله غیور في وسطكم، "
]. 15لئالَّ یحمى غضب الرب إلهكم علیكم فُیبیدكم عن وجه األرض" [

لقد خطب نفوسكم كعریٍس سماوٍي، لذا یلیق بكم كمخطوبة أن تكونوا أمناء، لئالَّ یتحول الحب الذي به 
قبل اإلنسان عروًسا سماویة إلى غیرة ناریة ال تحتملها النفس الخائنة فتهلك. 

]. 16"ال تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسَّة" [

1 In Acts. hom. 27. 
2 Concerning the Statues, hom. 17:2. 
3 See Adam Clarke Commentary. 
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" اسم عبري معناه "تجربة"، وهو اسم مكان في البریة ُیدعى "مریبة"، أو "رفیدیم". هناك خاصم مسَّة"
). 17 الشعب موسى وكادوا أن یرجموه بسبب العطش (خر

). واستخدمها 7: 4استخدم السیِّد المسیح هذه العبارة في الرد على الشیطان في إحدى التجارب (مت 
 للدفاع عن نفسه عندما هرب من أمام وجه األریوسیین، فقد هرب موسى النبي من أثناسیوس الرسولي القدِّیس

مصر إلى مدیان، واختبأ داود في كهف من وجه شاول، وبقي إیلیا واألنبیاء في كهوفهم ولم یظهروا أمام الملك 
. Ïآخاب

). لقد تشككوا في حنو اهللا وحبه 7-1: 17لقد جربوا الرب قائلین: هل الرب في وسطنا أم ال؟! (خر 
وعنایته بهم وقدرته، وفي حضرته في وسطهم بعد أن قدم لهم كل العطایا الفائقة، ودلل على حبه بشهادات كثیرة. 

 هب لنا أن نعمل معجزة،لیتنا ال نجرب الرب، كأن نقول: إن كنا منتمین لك Ð .
القدِّیس أغسطینوس 

].  17"احفظوا وصایا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها" [
هكذا ُیحذرنا من التراخي واإلهمال، حاثًا إیَّانا على حفظ الوصیة أو الجهاد فیها، فإن نعمة اهللا المجانیة 

ال تعمل في الكسالى والمتهاونین. 

: . الوصیة وتذكر التحرر من العبودیة 4
"إذا سألك ابنك غًدا قائالً : 

ما هي الشهادات والفرائض واألحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ 
تقول البنك: كنا عبیًدا لفرعون في مصر، 

]. 21-20فأخرجنا الرب من مصر بیٍد شدیدة" [
یؤكد موسى النبي هنا أمرین متالزمین: 

 حتى نشكر اهللا ونطیعه بال تذمر. نذكر أنه وهبنا مدًنا عظیمة تذكار أعمال اهللا الخالصیة معنا .أ
الَّ وهو تقدیس النفس والجسد والفكر واألحاسیس والمشاعر كمدن امتلكناها بالنعمة اإللهیة؛ أ]، 10جیدة لم نبنها [

وهبنا حالة شبع بالمجان (بیوت مملوءة كل خیر لم تمألها)، وفیًضا من ینابیع عمل روح اهللا الداخلي (آبار 
محفورة لم تحفرها)، وثمار الروح المتكاثرة (وكروم وزیتون لم تغرسها وأكلت وشبعت). 

)؛ نشهد أننا كنا عبیًدا لفرعون فخلصنا الرب 23-20: 6 (الشهادة ألعمال اهللا، خاصة في األسرة ب.
والزوجة وكل من یلتقي بنا إن تالمس مع التهاب بیده القویة. هذه الشهادة یتذوقها الرضیع والطفل الصغیر والزوج 

  قلبنا الداخلي بالحب والشكر والطاعة، ولیس
بالمظاهر الخارجیة للعبادة بدون روح. 

هنا ُیعطي الكتاب المقدس للجیل الجدید أن یتساءل فیما یخص الشهادات والفرائض واألحكام، أي 
یتساءل فیما وراء الوصیة اإللهیة والشرائع والطقوس الدینیة. فإن كان المؤمن یتقبل كل ما هو إلهي بالتقلید من 

األجیال السابقة، لكن التقلید ال یعني الغموض وعدم المعرفة. یلیق بنا أن ندخل إلى أعماق الكلمة اإللهیة ونتفهم 
 كقول الرسول بولس "ُأصلي فیتعبدون بالروح والذهنكل قانون إنجیلي وطقس تعبُّدي، لكي نقدمه للجیل التالي، 

1 Apologia De Fuga, 25. 
2 St. Augustine: On Ps. 91 (90). 
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). فیلیق بالمؤمن أن یكرس كل 15: 14 كو 1بالروح، وأصلي بالذهن أیًضا. أرتل بالروح، وأرتل بالذهن أیًضا" (
طاقاته بما فیها ذهنه وفهمه لحساب ملكوت اهللا. 

  عندما تعبر البحر األحمر، عندما ُتقاد من معاصیك بیٍد قویة وذراع رفیعة فإنك تدرك أسراًرا ال تعرفها. هكذا
حدث مع یوسف عندما جاء إلى أرض مصر وسمع لغة لم یكن یعرفها... ستسمع أین یجب أن یكون قلبك 

)، األمر الذي حتى اآلن، إذ أتكلم كثیرون یفهمون ویجیبون متعجبین، بینما تقف البقیة في 21: 6(مت 
. Ïغباوة، ألنهم لم یسمعوا اللغة التي ال یعرفونها لُیسرعوا، ولیعبروا ویتعلموا

القدِّیس أغسطینوس 
الَّ وهي اكتشاف حب اهللا الفائق أیقدم لنا النبي السّر الذي وراء كل وصیة ووراء كل شریعة أو طقس، 

لإلنسان وعمله الخالصي، لكي یحملنا من العبودیة ویدخل إلى حریة مجد أوالد اهللا، إذ یقول: 

"تقول البنك: 
كنا عبیًدا لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بیٍد شدیدة. 

وصنع الرب آیات وعجائب عظیمة وردیئة بمصر بفرعون وجمیع بیته أمام أعیننا. 
أخرجنا من هناك لكي یأتي بنا ویعطینا األرض التي حلف آلبائنا. 

فأمرنا الرب أن نعمل جمیع هذه الفرائض، 
ونتقي الرب إلهنا لیكون لنا خیر كل األیام، 

ویستبقینا كما في هذا الیوم. 
]. 25-21وأنه یكون لنا بّر إذا حفظنا جمیع هذه الوصایا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا" [

من حق االبن أن یسأل، ومن حقه أن یجد اإلجابة المقنعة والمشبعة له، والصادرة عن واقع عملي 
اختباري، كما یظهر من كلمات موسى النبي. لنتحدث مع أبنائنا بغیر خجل كیف عشنا زماًنا تحت نیر العبودیة، 

وكیف حررنا الرب من ثقلها. فال نؤله أنفسنا، وال نبررها كأننا مالئكة نحمل طبیعة تختلف عن طبیعة الجیل 
الجدید. لكننا نؤكد لهم أننا كنا في ضعف مأسورین في ظلمة إبلیس لكن نعمة اهللا هي التي انتشلتنا وحررتنا. هذا 

الواقع یبعث في نفوس أوالدنا روح الرجاء، ویهبنا كرامة صادقة وحقة في أعینهم. یلیق بنا أن نكون مستعدین 
لمجاوبة من یسألنا عن سبب الرجاء الذي فینا. فإن إیماننا ال یقدم لكائنات غیر عاقلة. اهللا خالق العقل وواهبه لنا 

ال یمكن أن یستخف بعقولنا وال یطلب منا تجاهلها بل تقدیسها ونموها. 
بهذا یدرك أبناؤنا سّر القوة فینا، لیس مّنا بل من اهللا العامل في كل األجیال، الذي یرید أن الكل 

یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون. 

الَّ وهو: أهكذا یلیق بنا أن ندرك ما وراء عقائدنا اإلیمانیة وممارستنا التعبدیة 
]. 21: كنا عبیًدا إلبلیس، فحررنا الرب من عبودیته، لنحسب أوالد اهللا [أوالً 
: اهللا المحب للبشر یصنع آیات وعجائب عظیمة لحساب مؤمنیه، مقدًما إمكانیاته لحساب خالصنا ثانًیا

]22 .[
: یود أن یعطینا األرض الجدیدة، أي یشتهي أن ینطلق بنا إلى أورشلیم العلیا الجدیدة السماویة ثالثًا

]23 .[

1 St. Augustine: On Ps. 81. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

]. الوصیة والعبادة هما 24: لكي یهبنا أن نبقى أحیاء إلى األبد، فال یكون للموت السلطان علینا [رابًعا
تالٍق مع الرب الحیاة، واهب الحیاة. 

]. 25: أن نحمل بره فینا، فنتبرر أمام اآلب، إذ نختفي في ابنه القدوس البار [خامًسا
هكذا ندرك ما وراء كلمات الرب إنها لخیرنا ولحیاتنا ومجدنا وتقدیسنا األبدي. هذا من جانب ومن 

جانب آخر أن ما نقدمه ألوالدنا أو للغیر من مفاهیم ینبغي أن یصدر عن تذوق عملي لعمل اهللا معنا. 
، فقد حلف الرب آلبائهم أن یعطیهم األرض التي وعد بها ]23الَقَسم" [كثیًرا ما یشیر سفر التثنیة إلى "

]. هذا القسم اإللهي یتم بأن "یقسم اهللا بذاته اإللهیة"، لیؤكد صدق مواعیده. كما قیل إلبراهیم عند ذبح ابنه 23[
). 16: 22اسحق: "بذاتي أقسمت یقول الرب" (تك 

)، إشارة إلى مصدر 2: 24عندما أقسم إبراهیم طلب من عبده كبیر بیته أن یضع یده تحت فخذه (تك 
الحیاة. 

. Gangesویقسم الهندوس بمیاه نهر 
ویقسم العبراني على أسفار موسى الخمسة. 

ویرشم اإلنسان المسیحي الكنسي عالمة الصلیب شهادة على صدق وعده. 
. Ïویقبل بعض البروتستانت الكتاب المقدس أشبه بقسم

1 Adam Clorke Comm. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 6من وحي تثنیة 
وصیتك رفیقي الغني! 

  .بحبك دخلت بي إلى مخازن خیراتك
ترعاني فال یعوزني شيء! 

َالقتنیك وأمسك بوصیتك، فهي أفضل من كل الخیرات. 
هي رفیقي الغني، تشبع كل كیاني! 

  !نعم لتدخل وصیتك إلى قلبي
ألحفظها في أعماقي، ترافقني أینما ُوجدتُ ! 

  .ألنطلق بها مع أوالدي وأحبائي
فإنه من فضلة القلب یتكلم اللسان. 

لیس لي میراث أقدمه ألحبائي سوى وصیتك! 

  .ألنطق بها في الطریق
في وقت مقبول وفي وقت غیر مقبول، ولكن بروح الحكمة الالئقة، 

لیس ما یشغلني سواها. 

  .وصیتك تدخل بي إلى كنعان السماویة
أتمتع بمدینة لیست من صنع إنسان. 

وَارتوي من ینابیع حیة ینابیع روحك القدوس. 
وأقتطف ثمار الروح فأحمل سماتك فيَّ . 

  ،وصیتك تطلقني من عبودیة إبلیس
وتحملني إلى مقادسك السماویة. 

عظیمة وغنیة هي وصیتك. 
لتكن رفیقي الدائم في یقظتي، كما في نومي! 
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األصحاح السابع 

ال شركة مع الوثنیة 
إذ ُدعي الشعب للعبادة هللا خالل الدخول في عهد معه طلب اهللا منهم إبادة سكان هذه المنطقة. تبدو 
األوامر هنا مشددة بخصوص إبادة الوثنیة وكل ما یتعلق بها، بل وقتل الوثنیین، فقد كان التحذیر من االرتباط 

بالوثنیة والوثنیین غایة في الصرامة. 

. ]4-1[. ال شركة مع الوثنیین  1
. ]11-5[. تحذیر من الوثنیین  2
. ]16-12[. بركات حفظ العهد  3
. ]26-17[. وعد بالنصرة على الشر  4

 . ال شركة مع الوثنیین1
یقدم هنا تحذیًرا صارًما ضد كل عالقة مع عابدي األوثان، فإن من ُیقیم شركة مع أعمال الظلمة غیر 

المثمرة ال یقدر أن یدخل في شركة مع اهللا، أما غایة هذا التحذیر فهو منع إقامة فخاخ الشر أمامهم. 

"متى أتى بك الرب إلهك إلى األرض التي أنت داخل إلیها لتمتلكها، 
وطرد شعوًبا كثیرة من أمامك، 

الحثیین والجرجاشیین واألموریین والكنعانیین والفرزیین والحویین والیبوسیین، 
سبع شعوب أكثر وأعظم منك. 

ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم.  
فإنك تحرمهم. 

]. 2-1ال تقطع لهم عهًدا، وال تشفق علیهم" [
سبق أن تعرضت لموضوع الحروب في المقدمة. غایة هذه الوصیة هي خلق كنیسة طاهرة، وأسرة 

مقدسة، ومملكة متبررة في الرب محفوظة من الرجاسات الوثنیة. 
كثیًرا ما نسقط في تقییم ما ورد في العهد القدیم بمنظار غیر سلیم، متجاهلین لغة الزمن. فالظروف 

المحیطة بالشعب في ذلك الحین مختلفة تماًما عما نعیشه الیوم في عهد النعمة، ومفاهیمهم غیر مفاهیمنا. لهذا 
ُتفهم هذه األوامر المشددة في حیاتنا كرموز: احتاجوا إلى وصیة تسند خالصهم. 

، یعنى رفضنا التساهل مع الخطیة وفتح باب الحوار معها. ]2. عدم قطع عهد معهم [أ
 فإنه لیست شركة بین المؤمن وغیر المؤمن في حیاة زوجیة، وال بین النور ]،3ب. عدم مصاهرتهم [

والظلمة. فإن قبول المؤمن االتحاد مع غیر المؤمن على مستوى العالقات األسریة یتحقق على حساب خالص 
النفس وتقدیس األسرة. 

 یعنى تطهیر القلب (هیكل ]5ج. هدم المذابح وكسر األنصاب وقطع السواري وحرق التماثیل بالنار [
الرب) من إقامة آلهة أخرى كمحبة الذات أو حب المدیح أو إشباع شهوات الجسد. 

)، تفصل الحق عن 12: 4. لتكن كلمة اهللا كسیف ذي حدین (عب ]6 ال تشفق عیناك علیهم [.د
الباطل بقوة وتمییز بال میوعة. 
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)، ال یهاب الخطیة وال یخشى 1: 10، اإلنسان الروحي صاحب سلطان (تث ]18هـ. ال تخف منهم [
). 57: 15 كو 1عدو الخیر، واثًقا في اهللا واهب الغلبة (

اهللا من جانبه یدخل بهم إلى أرض الموعد ویطرد أمامهم الشعوب الكثیرة والقویة. فإن قوة اهللا ال ُتقاوم، 
هو قادر أن یحقق وعده. بقي من جانب شعبه أن یرفضوا الدخول مع الوثنیین في عهٍد أو االرتباط بعالقات 

زوجیة أو أسریة معهم، وأن یبیدوهم. 
من جهة العدد فإن إسرائیل كأمة غریبة واحدة ال تقدر بحسب الفكر البشري أن تقف أمام هذه الشعوب 

التي كان لها خبرتها العسكریة الطویلة ومعرفتها بإستراتیجیة األرض، لكن وعد اهللا یحقق المستحیالت. 
تبدو الخطیة قویة، ویبدو اإلنسان ضعیًفا للغایة أمامها، كما یبدو عدو الخیر بكل قواته وخبرته الشریرة 

وخططه یمثل قوة خطیرة ال یقدر إنسان ما أن یقف أمامه. لكن المؤمن الذي یعمل روح اهللا القدوس فیه، ویقدم له 
اتحاًدا مع اآلب في ابنه یسوع المسیح، یحمل إمكانیات سماویة ُیحطم بها كل طاقات الشریر والشر. یستطیع 

بالمسیح یسوع أن ینال روح الغلبة، وینتزع من إبلیس سلطانه الذي به یسیطر على كیان اإلنسان كله، إنه یسلبه 
). 15: 2كل قدراته، ویشهر به جهاًرا بصلیب ربنا یسوع (كو 

 یرى أن الخطایا الرئیسیة في العالمة أوریجانوس رأینا أن القدِّیس یوحنا كاسیانفي دراستنا لكتابات 
 نفس الفكرة وانتشرت في كتابات اآلباء الشرقیین القدِّیس أوغریسحیاة اإلنسان هي ثمانیة، وقد نقل عنه 

والغربیین. لقد غلب شعب اهللا فرعون وجیشه أو المصریین وها هو یغلب السبع أمم المذكورین هنا، وكأن اهللا 
یهب كنیسته روح الغلبة على الثمانیة خطایا الرئیسیة. 

لم یسمح لهم اهللا بأي نوع من العالقات مع األمم الوثنیة، فال یقبلونهم كمستأجرین لدیهم وال كدافعي 
جزیة وال حتى كعبید؛ ال یقیمون أي عهد معهم، وال یظهرون أیة رحمة تجاههم. لقد أعطى هذه األمم فرًصا 

للتوبة ألجیال طویلة، لكن مع مرور الزمن جاءت األجیال المتتالیة أكثر فساًدا من السابقة، فامتأل كأس شرهم.  
، فبقیت هذه الوصایا حّیة وفّعالة حیث ال یجوز في عهد النعمة تحول األمر من الخطاة إلى الخطیة

لنا أن نترك ظلًفا من حیوانات الخطیة في أرضنا. یلیق بنا أن نصلب كل شهوة فینا ونمیتها لكي نحمل حیاة 
المسیح الُمقام في داخلنا. 

 : منع الزواج بالوثنیات
وال تصاهرهم، "

بنتك ال تعِط البنه، 
وبنته ال تأخذ البنك. 

ألنه یرد ابنك من ورائي، 
فیعبد آلهة أخرى، 

]. 4-3فیحمى غضب الرب علیكم ویهلككم سریًعا" [
غایة هذه الوصیة هي النقاوة، فإن اهللا ال یهدف نحو فصل األمم عن بعضها البعض، لكنه یشتاق أن 

یصیر الكل واحًدا فیه. إنه ُیرید جیًال ملوكًیا وشعًبا خاًصا وبشریة متجددة تحت قیادة آدم الجدید كرأس واحد لكل 
المؤمنین في العالم. وٕاذ لم تكن البشریة مهیأة بعد لهذه الوحدة المقدسة عزل المؤمنین عن الوثنیین، وحدد حریتهم 

في الزواج. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


جاء هذا القانون اإللهي من أجل ضعف اإلنسان وخطیته وجهله لخطة اهللا األبدیة. لقد فقد اإلنسان 
مفهومه للزواج كإنشاء كنیسة مقدسة تتهیأ للمجد األبدي، لهذا قدم هذه الوصیة. 

جاء القانون قاسًیا على الوثنیة ورجاساتها وعاداتها الشریرة لعل الوثنیون یراجعون أنفسهم ویعودون إلى 
عبادة اهللا الحق. هذا ما تؤكده اآلیة الخامسة. فلم تكن هذه الوصیة لصالح شعب على حساب شعب آخر، فإن 

زواج المؤمن بغیر المؤمنة، یسحب قلب األول نحو الوثنیة فیسقط تحت الدینونة، وتكون أیًضا دینونة غیر 
المؤمنة مضاعفة ألنها مع عبادتها لألوثان جذبت أوالد اهللا للشر. فحرمانها من الزواج بمؤمن یعطیها فرصة 

لمراجعة نفسها وٕادراكها لموقفها األبدي. 
بال شك سیهرب البعض من السیف، لیعودوا فیطلبون الدخول في عالقات ُأسریة، خاصة كان البعض 
منهم أصحاب غنى عظیم وكرامة، وكان بعض نسائهم جمیالت. یستخدم عدو الخیر الزواج فرصة لجذب أبناء 
اهللا إلى بنات الناس، كما حدث قبًال، إذ قیل: "إن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا ألنفسهم نساء 

). 3-2: 6من كل ما اختاروا؛ فقال الرب: ال یدین روحي في اإلنسان إلى األبد لزیغانه، هو بشر" (تك 
كثیرون في یومنا هذا فقدوا حیاتهم في الرب خالل زیجاتهم بُأناس ال یعرفون الرب. ففي صالة عزرا 

)، قال: "أفنعود ونتعدى وصایاك وُنصاهر شعوب 2: 9واعترافه إذ "اختلط الزرع المقدس بشعوب األراضي" (عز 
). 14: 9هذه الرجاسات؟! أما تسخط علینا حتى تفنینا فال تكون بقیة وال نجاة؟!" (عز 

ینصحنا الرسول بولس: "ال تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین، ألنه أیة خلطة للبر واإلثم؟! وأیة شركة 
للنور مع الظلمة؟! وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟! وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟! وأیة موافقة لهیكل اهللا 

). ألن إغراء الشر قوي، فالوثني یدفع بالمؤمن نحو الطریق الواسع خالل 16-14: 6 كو 2مع األوثان؟!" (
اإلغراءات المستمرة، ولیس العكس، ألن الحیاة مع اهللا دخول في الطریق الضیق. 

"ألنه یرد ابنك من ورائي، فیعبد آلهة أخرى، 
]. 4فیحمى غضب الرب علیكم ویهلككم سریًعا" [

إن كان اهللا یشتاق أن یشكل عابدیه لیصیروا حاملین صورته ومتمثلین به، شركاء في الطبیعة اإللهیة، 
فإن اآللهة الباطلة تشكل عابدیها لیحملوا ذات طبیعتها، وهو أن یصیروا باطلین. وٕاذ یحمل اإلنسان هذه الطبیعة 

یغضب الفاسدة لن یستریح حتى یسحب كل من حوله إلى الفساد والباطل، فیهلك الكل معه. هذا ما عناه بقوله "
". إذ ینزع اهللا نعمته وعنایته ومراحمه عن اإلنسان المصر على الباطل، فیصیر الرب علیكم ویهلككم سریًعا

باطالً ! 
من جانب آخر فإن كأس الشر الذي للیهود كاد أن یمتلئ، وصارت لهم فرصة أخیرة، إما إن یقبلوا اهللا 

"الحق" بكل قلبهم، ویحتضنوه، أو یحكموا على أنفسهم بأنفسهم بالقطع مع األمم التي طلب منهم أن یقطعوها. 
وكأن اهللا لیس عنده محاباة، فقد مأل األمم كأس الشر ودفعوا بأنفسهم للدمار، فإن احتضنهم الیهود یكملون كأس 

شرهم هم أیًضا، فیكون مصیرهم كمصیر األمم الوثنیة. 
الذین یتزوجون بوثنیین إنما یتزوجون بأوثانهم، ویحملون معهم سماتهم، أي البطالن عوض اهللا الحق. 

 : . تحذیر من الوثنیة2
. ال یقف األمر عند عدم االرتباط بعالقات زوجیة مع الوثنیین، وٕانما طالبهم بإبادة كل أثٍر لألوثان

"ولكن هكذا تفعلون بهم:  
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تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم،  
وتقطعون سواریهم،  

]. 5وتحرقون تماثیلهم بالنار" [
)، وقیل عن یوشیا الملك الصالح "ابتدأ یطهر یهوذا 24: 23لقد صدر مثل هذا األمر قبًال (خر 

وأورشلیم من المرتفعات والسواري والتماثیل والمسبوكات. وهدموا أمامه مذابح البعلیم وتماثیل الشمس التي علیها 
-3: 34 أي 2من فوق قطعها وكسر السواري والتماثیل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذین ذبحوا لها" (

). 19 :19 ). وبصورة مماثلة تم ذلك في الكنیسة األولى حیث ُأحرقت كتب السحر (أع4
كان هذا القانون أشبه بتهیئة لطریق الرب یسوع النور الذي لیس له شركة مع الظلمة، فكان البد من 

تحطیم الظلمة لكي یقبل الناس النور في حیاتهم. حًقا إنه طریق طویل للغایة، لكن مسیحنا في كل عصر یطلب 
النفوس التي تتهیأ لقبوله برضاها لكي یدخل ویملك، مشرًقا بنوره فیها. 

هذا ینطبق على األمم الوثنیة كمجتمعات متحالفة على مقاومة عبادة اهللا الحق ونشر العبادة الوثنیة، 
لكن بال شك كان الموقف مختلًفا مع األفراد إن قبلوا اإلیمان ورفضوا العبادة الوثنیة وتطهروا من كل رجاساتها. 

كان هؤالء قلة قلیلة یدعونهم الیهود "الدخالء". 

قدم لهم تبریرات تلزمهم بالتجاوب مع هذا التحذیر: 
ألنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إیاك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعًبا : اختیار اهللا لهم: "أوالً 

].  6أخص من جمیع الشعوب الذین على وجه األرض" [
" في العهد القدیم مقدس. وللكلمة ")9: 28 ؛19: 26 ؛21، 2: 14( تكررت في شعب مقدس":"

" إلى تكریس القلب وكل كیان مقدس". ُتشیر كلمة "طاهر وبهي" والثاني "مخصص لخدمة الربمعنیان، األول "
به، معتزًال كل شر. ویرى البعض أن الكلمة تعني نقاوة اإلنسان بالكلیة من كل ما هو  اإلنسان هللا، فیصیر خاًصا

أرضي، حیث ینسحب كیان اإلنسان إلى الحیاة السماویة المقدسة، لیعیش في شركة مع القدوس. یجب أن تصبح 
هاتان الصفتان مالزمتین للشعب ولكل مؤمٍن تمتع بالدعوة اإللهیة. 

إن كان الرب قد كّرمهم واختارهم دون غیرهم فكیف یهینونه باختیارهم لألوثان ِعوًضا عنه؟! أراد اهللا أن 
یرفعهم إلى خاصته فوق كل الشعوب، فهل یریدون النزول بمستواههم إلى االنضمام إلى الشعوب الوثنیة؟ لقد أراد 

الَّ یریدون أن یكون هو خاص بهم، ال یقبلون آخر غیره؟! ألهم أن یكونوا خاصته، 
" یعني أنه صار كملكیة خاصة هللا، لیس من حقه التصرف بذاته بل حسب إرادة من شعب أخصبقوله "

اقتناه. اقتبس الرسول بطرس هذه العبارة من الترجمة السبعینیة، قائالً : "وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، 
). 9: 2 بط 1أمة مقدسة، شعب اقتناء" (

: اختیارهم خالل نعمته المجانیة، فلیس فیهم ما یؤهلهم لهذا االختیار. فإنه في كثرة الشعب یكرم ثانًیا
"لیس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم، )، لكن اهللا الملك لم ُیبال بالعدد. 28: 14الملك (أم 

 حین اختارهم إنما اختار شخًصا واحًدا هو إبراهیم، وحین بدأوا ].7[" واختاركم، ألنكم أقل من سائر الشعوب
كأمة في مصر كانوا حوالي سبعین نفًسا. 

  ألنه بالنعمة خلص الیهود. یقول الرب: 16: 1بعد قوله: "من ملئه أخذنا" أضاف "نعمة فوق نعمة" (یو .(
]. إن كانوا لم یختاروا بواسطة اهللا من أجل LXX 7"اخترتكم لیس ألجل كثرة عددكم، وٕانما من أجل آبائكم" [

أعمالهم الصالحة، فواضح أنه بالنعمة نالوا هذه الكرامة. ونحن أیًضا نخلص بالنعمة، لكن لیس بنفس 
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الطریقة، وال بذات األهداف، بل لما هو أعظم وأسمى. إذن فالنعمة التي فینا لیست كالنعمة التي لهم. إذ لم 
وٕانما نلنا أیًضا البر والتقدیس والبنوة  یعَط لنا فقط غفران الخطایا (إذ نحن شركاء معهم ألن الكل أخطأ)

. Ïوعطیة الروح بصورة أكثر مجًدا وبفیضٍ 
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

 إلى اإلمبراطور ثیؤدوسیوس یطالبه أن یخضع هللا خالقه وأن یتشبه به. القدِّیس أمبروسیوسكتب 
فالرب في حبه وبنعمته المجانیة یعفو عن الخطاة، ویقدم لهم من بركاته، لیس من أجل استحقاقهم وٕانما من أجل 

غنى نعمته. هكذا یلیق باإلمبراطور في تشبهه بالرب واهب النعم أن یغسل أقدام اآلخرین حتى یصیر موضع 
سرور اهللا وفرح السمائیین. 

  لذلك أیها اإلمبراطور اآلن أوجه كلماتي لیس فقط عنك بل إلیك، إذ تالحظ كیف بكل حزم یرید اهللا أن
یحاكم، فإنه بقدر ما قد صرت ممجًدا باألكثر یلیق بك أن تخضع لخالقك بالكامل، إذ هو مكتوب: "عندما 

ثمر اآلخرین ال تقل: بقوتي وبري أعطاني هذه، إنما الرب إلهك یحضرك الرب إلهك إلى أرض غریبة، وتأكل 
هو الذي أعطاك إیاها".  

  !فالمسیح بمراحمه وهبك هذه، لذلك فحًبا في جسده أي الكنیسة أعِط ماًء لقدمیه، قبِّل قدمیه
فلیس فقط تعفو عمن سقط في خطیة بل أیًضا بواسطة حبك للسالم تصلحهم وتهبهم راحة.  

اسكب دهًنا على قدمیه لكي ما یمتلئ كل البیت الذي یجلس فیه المسیح برائحة طیبك، ویسَّر كل 
الجالسین معه برائحتك الذكیة. بمعنى أنك تكرم المذلولین، حتى تفرح المالئكة بالعفو عنهم، إذ یفرحون بخاطئ 

. Ð)، وُیسر الرسل، ویمتلئ األنبیاء بالبهجة10: 15واحٍد یتوب (لو 
القدِّیس أمبروسیوس  

: اختارهم من أجل أمانته لعهده مع آبائهم، إذ یقول:  ثالثًا

"بل من محبة الرب إیَّاكم وحفظه القسم الذي أقسم آلبائكم أخرجكم الرب بیٍد شدیدة، 
وفداكم من بیت العبودیة من ید فرعون ملك مصر. 

فأعلم أن الرب إلهك هو اهللا،  
].  9-8اإلله األمین الحافظ العهد واإلحسان للذین یحبونه ویحفظون وصایاه إلى ألف جیل" [

: 14": محبته اإللهیة مجانیة، وكما جاء في هوشع النبي: "أحبهم فضالً " (هو بل من محبة الرب إّیاكم"
). إنه یحب ألنه یرید ذلك. 4

وعد به وأقسم أن "، فإنه یحفظ كلمته التي حملت وعوًدا فائقة، حاسًبا نفسه مدیًنا بما حفظه القسم"
یتممه. وقد حقق ذلك فعًال بخروجهم من مصر بالرغم من عدم استحقاقهم. 

"، مبرًزا هنا دور كلمة اهللا، األقنوم الثاني، الذي ُیدعى بالید اإللهیة. یقول بیٍد شدیدةوقد تم هذا الخروج "
: [كما أن الید هي في الحضن هكذا االبن في الحضن؛ االبن هو الید، والید هي القدِّیس أثناسیوس الرسولي

)؛ اخرج شعبه بیده. 2: 66االبن، الذي به صنع كل األشیاء، كما هو مكتوب: "كل هذه صنعتها یدي" (إش 
 .]Ñ)، أي بابنه8: 7(تث 

1 In John hom. 14:2. 
2 St. Ambrose: Letter 50:26. 
3 Discourses Against the Arians, 4:26. 
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االبن الذي أخرج الشعب من مصر خالل موسى قائد شعبه، هو الذي تجسد لیخرج بنفسه مؤمنیه من 
عبودیة إبلیس. 

اهللا أمین في وعوده، لذا یلیق بخاصته أن تكون أمینة له، ال بوضع أشعاٍر مملوءة بالغة كاذبة، بل 
بحفظ وصایاه بأمانة. یمجدونه ال بكلمات بل بأعمال منیرة. 

"، فهو ینبوع الحب األمین عبر األجیال. إلى ألف جیلٍ "
: لقد سمح بالتأدیب الذي یبدو قاسًیا ألجل القلة األمینة، فإن اهللا ال یشتهي هالك أحد، بل هو رابًعا
أمین ومحب. 

 "والمجازي للذین یبغضونه بوجوههم لیهلكهم، 
ال ُیمهل من یبغضه، 

بوجهه یجازیه. 
]. 11-10فاحفظ الوصایا والفرائض واألحكام التي أنا أوصیك الیوم لتعملها" [

هو الحب المتدفق عبر األجیال، أما من یصر على رفضه، الذین یكرهون الحق، إنما یبغضون أنفسهم، 
ألنهم یفقدون الحب وكأنهم یصیرون خاضعین للغضب اإللهي الذي لیس كغضب البشر االنفعالي، إنما هو 

حرمان النفس من تمتعها بمصدر حیاتها وسالمها، فتلقي نفسها بنفسها في الهالك األبدي.  
إنه حافظ العهد وأمین وصادق في مواعیده، واهب حیاة لمن یلتصق به، أما من یعطیه القفا ال الوجه، 

إنما یعطي لنفسه الهالك والموت ِعوض الحیاة.  
یعجز الوثنیون ومبغضو الرب أن یصیبوا اهللا بضرٍر، إنما یصیبون أنفسهم، وكما یقول المرتل: 

"تجعلهم مثل تنور ناٍر في زمان حضورك. 
الرب بسخطه یبتلعهم، وتأكلهم النار. 

تبید ثمرتهم من األرض، وذریتهم من بني آدم، 
ألنهم نصبوا علیك شًرا. 

تفكروا بمكیدة لم یستطیعوها، ألنك تجعلهم یتولون. 
). 12-8: 21تفوق السهام على أوتارك تجاه وجوههم" (مز 

غالًبا ما یسمح اهللا لألشرار أن یذوقوا مرارة إثمهم، إذ "ال سالم لألشرار قال إلهي". ویقول الحكیم: "هوذا 
). 31: 11الصدیق ُیجاَزى على األرض، فكم باألحرى الشریر والخاطئ؟!" (أم 

 هذه األمور .ال ننكر أنه قد یسمح لبعض األشرار بنوال السلطة أو القوة أو الغنى أو النجاح الزمني الخ
یهبها لهم اهللا في هذا العالم، إما من أجل العدالة بسبب جهادهم الزمني، أو لحثهم على التوبة، لكنهم لن یتمتعوا 

بالسالم الداخلي والفرح الحقیقي عربون السماء ماداموا سالكین في شرهم وعصیانهم. 
إذ أشار إلى اهتمام اهللا بشعبه، یقدًم لهم مواعید إلهیة صادقة ووعود قدمها آلبائهم، لكن هذا االختیار 

). 13: 5اإللهي ال یعني الحریة المستهترة. وكما یقول الرسول بولس: "ال ُتصیروا الحریة فرصة للجسد" (غال 
هذا ما یؤكده سفر التثنیة كلما أشار إلى اختیار اهللا لشعبه. 

 : . بركات حفظ العهد3
 دعاهم أوًال إلى حفظ العهد كرد فعل إیجابي لحفظه عهده معهم بالرغم من عدم 
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استحقاقهم. لقد كشف لهم خطورة كسر العهد واالنحراف نحو الوثنیة ورجاساتها، لكنه ال یقف عند ذلك 
إنما یقدم لهم البركات اإلیجابیة ألمانتهم في حفظ العهد. 

"من أجل أنكم تسمعون هذه األحكام وتحفظونها وتعملونها، 
یحفظ لك الرب إلهك العهد واإلحسان اللذین أقسم آلبائك، 
ویحبك ویباركك ویكثرك ویبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك،  

-12قمحك وخمرك وزیتك ونتاج بقرك وٕاناث غنمك على األرض التي أقسم آلبائك أنه یعطیك إیاها" [
13 .[

یجب إالَّ ُیساء فهم االختیار، فمع اختیار اهللا لنا النابع عن محبته اإللهیة الفائقة یترك لنا كمال الحریة، 
أن نقبل بره أو نرفضه، أن نحفظ وصیته أو نرفضها، وفي حفظها یهبنا إمكانیة التنفیذ إن طلبنا ذلك. 

لقد بدأ اهللا بإعالن العهد وأظهر المواعید وقّدم نعمته الفائقة، هذا من جانب اهللا الرحیم، بقي من جانبنا 
أن نتجاوب معه، فننعم باستمراریة وفیض نعمته وعطایاه. 

اإللهي  ، أي دخولنا في دائرة الحب]13[" ویحبك. "أول بركات حفظنا للعهد هو إدراكنا لحبه: أوالً 
المشبع للنفس. لیس كأمٍر لم یسبق أن مارسه وٕانما یكشفه لنا ویمتعنا بمزید منه. "في هذا هو المحبة، لیس أننا 

). لقد أحبنا أوًال، لكننا لن ندرك هذا 10: 4 یو 1نحن أحببنا اهللا، بل أنه هو أحبنا، وأرسل ابنه كفارة لخطایانا" (
الحب وال یعلن لنا ذاته ما لم نتجاوب عملًیا مع محبته. "الذي عنده وصایاي ویحفظها فهو الذي یحبني، والذي 

). 21: 14یحبني یحبه أبي، وأنا أحبه وُأظهر له ذاتي" (یو 
، ثمرة الحب المشترك بین اهللا واإلنسان یتمتع المؤمن بالشركة في الحیاة ]13[" ویباركك: "ثانًیا

المطوبة، أي یختبر الحیاة السماویة التي ال تعرف سوى الفرح الدائم في الرب. هذه هي البركة التي یتمتع بها 
، 17: 12، 14: 11( تكررت في ]13[" قمحك وخمرك وزیتكالمؤمن في هذه الحیاة كعربون للحیاة العتیدة. "

). 17: 22، هذه حاصالت فلسطین الرئیسیة وترمز إلى الوفرة والفرح والنجاح الروحي (تك )51: 28، 23: 14
) من الوعود 1: 9؛ 28: 1"، كانت كثرة النسل والكثرة في المحصوالت والممتلكات (تك ویكثرك: "ثالثًا

اإللهیة لرجال العهد القدیم، تناسب قامة اإلنسان المؤمن في ذلك الحین. 
. إذ یعزل اإلنسان نفسه عن العالم لیكون خاًصا باهللا، ]14[" مبارًكا تكون فوق جمیع الشعوب: "رابًعا

أو مكرًسا لخدمته، یحمل سمات تخالف سمات الغیر، یرفعه اهللا لیتمتع بما ال یتمتع به غیره، فیكون "فوق جمیع 
الشعوب"! هذا هو عمل الروح القدس في حیاة الكنیسة كما في حیاة كل عضو فیها، فُیقیم من الكنیسة جماعة 
كما من المالئكة، لهم إمكانیات روحیة خاصة، ویصیر ناموس حیاتهم هو ناموس المسیح الذي یبدو للغیر أنه 

ناموس یستحیل العمل به بین البشر! اإلنسان الروحي في وداعته وتواضعه یصیر عظیًما ومهوًبا وصاحب 
سلطان داخلي. 

ال یكون عقیم دائم الوالدة الروحیة في الحیاة الداخلیة وفي اجتذاب اآلخرین لإلیمان، إذ قیل :"خامًسا: 
 ال یعرف األمین في ].14[ (یحمل الثمر الروحي للجسد)" وال في بهائمك (أي یحمل ثمر الروح) عاقر فیك وال

عهده مع اهللا العقم، بل یصیر أشبه بأٍم ولود كثیرة اإلنجاب، تلد الكثیرین بروح الرب لیتمتعوا بالبنوة هللا. لذا قیل: 
"ال یكون عقیم وال عاقر فیِك وال في بهائمك". تصطاد نفوس كثیرة للرب بتقدیس النفس وأیًضا الجسد (البهائم). 

إذ یتنقى قلب اإلنسان وفكره من كل عبادة غریبة عن الرب، سالمة النفس والفكر والجسد. : سادًسا
ینقي الرب كل كیانه – حتى جسده – من األمراض التي حّلت به. 
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"ویرد الرب عنِك كل مرٍض وكل أدواء مصر الردیئة التي عرفتها؛ 
ال یضعها علیِك،  

]. 15بل یجعلها على كل مبغضیكِ " [
إذ یهرب الشعب من األوثان، یخلصهم الرب من الوباء الذي حّل بالمصریین. 

، الحظ كیف یستشهد موسى بذكریاته في مصر. ]15كل أدواء مصر الردیئة التي عرفتها" ["
: تكون سیًدا ال عبًدا، فإنه إذ ینحني اإلنسان للخطیة من أجل اللذة، یصیر عبًدا لها وال یمارس سابًعا

حق السیادة التي وهبت له من قبل اهللا. لذا قیل: 

"وتأكل كل الشعوب الذین الرب إلهك یدفع إلیك. 
ال تشفق عیناك علیهم، 

وال تعبد آلهتهم،  
].  16ألن ذلك شرك لك" [

هكذا دفع اهللا كل شيء لإلنسان كي یسیطر ویستخدم، أي یأكل، ال أن ُیستعبد فیؤكل. أقام اهللا اإلنسان 
سیًدا على كل شيء لكنه تعبد للحجارة واألخشاب ولألرواح الشریرة، فصار ذلك شرًكا له، حیث صار عبًدا لمن 

كان یلزم أن یسود علیه. 

 : . وعد بالنصرة على الشر4
حین دعا اهللا یشوع الستالم القیادة ِعوض موسى النبي، كي یعبر بالشعب نهر األردن ویدخل بهم إلى 

). فالخوف هو جحد لإلیمان باهللا القدیر، وٕانكار 1 أرض الموعد، كانت وصیته المتكررة له: "ال تخف" (یش
لعنایة اهللا ومحبته، وتجاهل لضابط الكل. والعجیب أن المؤمن إن تطّلع إلى الماضي في حیاة الكنیسة كما في 

حیاته الخاصة یجد تأكیدات مستمرة وخبرات عملیة لرعایة اهللا وقدرته وأبوته وحكمته. 

"فال تخف منهم. 
أذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجمیع المصریین. 

التجارب العظیمة التي أبصرتها عیناك،  
واآلیات والعجائب والید الشدیدة والذراع الرفیعة التي بها أخرجك الرب إلهك . 

]. 19-17هكذا یفعل الرب إلهك بجمیع الشعوب التي أنت خائف من وجهها" [
الَّ یخاف، فال یقول: "عدوي أعظم مني، كیف انتصر؟" بل لیقل مع إلیشع النبي "الذین أیلیق بالمؤمن 

) هكذا بالمسیح 10: 3). وكما قیل: "لیقل الضعیف بطل أنا!" (یؤ 16: 6 مل 2معنا أكثر من الذین معهما" (
یسوع ربنا ننال روح القوة ال روح الهزیمة والفشل، فال نرتبك أمام التجارب أو الضیقات أو الخطایا. أما سّر 

نصرته فهي: 
: : ال یعتمد المؤمن على طاقته في الحرب الروحیة، بل عمل اهللا الذي یحارب عنه. إذ قیلأوالً 

 یحارب الرب عنا ].20[" "والزنابیر أیًضا یرسلها الرب إلهك علیهم حتى یفنى الباقون والمختفون من أمامك
في معركتنا الروحیة. ألجل سالمنا الروحي ال ینهي المعركة في لحظات حتى ال نسقط في الكبریاء فتقتحم 

ولكن الرب إلهك یطرد هؤالء الشعوب من أمامك - الكبریاء). یقول: " االعتداد بالذات وحوش البریة (العجرفة –
 ].22قلیًال قلیًال ال تستطیع أن تفنیهم سریًعا لئالَّ تكثر علیك وحوش البریة" [
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"ال : ال یقف األمر عند مساندة اهللا لمؤمنیه، إنما یقوم بنفسه بالدفاع عنهم، بحلوله في وسطهم. ثانًیا
 لعل أعظم ما یتمتع به المؤمن في ].21[" ترهب وجوههم، ألن الرب إلهك في وسطك إله عظیم ومخوف

المعركة الروحیة، لیس أنه ینال نصرات من ید الرب بل أن یدرك حضرة اهللا في أعماقه. 
: حكمة اهللا وخطته من نحو شعبه. فإنه وٕان كان قد وعد بالنصرة الكاملة لشعبه لكنه یقدمها لهم ثالثًا

تدریجًیا. ولعل السّر وراء هذا خشیة سقوط اإلنسان في الكبریاء، أو ألن ما یناله اإلنسان بسهولة وسرعة یفقده 
بروح االستهتار. لذا قیل: 

ولكن الرب یطرد هؤالء الشعوب من أمامك قلیًال قلیالً . "
ال تستطیع أن تفنیهم سریًعا لئالَّ تكثر علیك وحوش البریة. 

ویدفعهم الرب إلهك أمامك، 
]. 23-22ویوقع بهم اضطراًبا عظیًما حتى یفنوا" [

لیس من الصعب أن ینزع اهللا كل األمم دفعة واحدة لیحتل شعبه األرض، لكن لو حدث هذا لتحولت 
أرض الموعد إلى بریة ترعى فیها الوحوش المفترسة، وتفقد كل حقولها. هكذا یلیق بنا في حیاتنا الروحیة كما في 
العمل الكنسي نؤمن بحكمة اهللا، الذي یعمل دائًما في ملء الزمان في الوقت المناسب وبالطریقة التي یراها الئقة. 

: : الخالص نهائي وأكیدرابًعا
ویدفع ملوكهم إلى یدك،  "

فتمحو اسمهم من تحت السماء. 
]. 24ال یقف إنسان في وجهك حتى تفنیهم" [

إن كان موضوع السفر كله هو العهد اإللهي، فقد ركز السفر على شخصیة اهللا كمركز للسفر "ألن 
الرب إلهك هو نار آكلة، إله غیور". 

: نصرة ألجل القداسة ال الطمع. غایة صراعنا هو أن نتشبه بالقدوس فنحیا قدیسین، نتطهر من خامًسا
كل دنس، وننعم ببّر المسیح وتقدیس الروح، وال یكون هدفنا مكسًبا مادًیا. 

وتماثیل آلهتهم تحرقون بالنار. "
ال تشته فضة وال ذهًبا مما علیها لتأخذ لك لئالَّ ُتصاد به، 

ألنه رجس عند الرب إلهك. 
وال تدخل رجًسا إلى بیتك لئالَّ تكون محرًما مثله. 

]. 26-25تستقبحه وتكرهه ألنه محرم" [
یحذرهم من روح الطمع ومن كل نجاسة، ألن العدو الداخلي أخطر من الخارجي. إن كان یرید أن 

یهبهم سلطاًنا فیملكوا ِعوض األمم یطلب أن یحملوا سلطاًنا في أعماقهم، سلطان التحرر من كل دنس داخلي 
وشهوة ردیئة. 

 بقیت هذه الوصیة كغیرها من الوصایا حیة بروحها في العهد ].25[" وتماثیل آلهتهم تحرقون بالنار"
الجدید، إذ یلزم إبادة كل مصدر للخطیة بال تراٍخ أو مهادنةٍ . وكما یقول السیِّد المسیح: "فإن كانت عینك الیمنى 
تعثرك فاقلعها وألقها عنك، ألنه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك وال ُیلقى جسدك كله في جهنم. وٕان كانت یدك 
: 5الُیمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك، ألنه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك وال ُیلقى جسدك كله في جهنم" (مت 

29-30 .(
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اهللا ال یقبل أنصاف الحلول، بل یطلب التقدیس الكامل لهذا جاءت الوصیة تكرر: "ال تمس، ال تذق، 
وال تجس شیًئا دنًسا". 
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 7من وحي تثنیة 
كیف أخاف عدًوا! 

  ،وهبت شعبك نصرة على فرعون وجنوده
وها أنت تشتاق أن تهبني نصرة على إبلیس ومالئكته! 

حاربت معهم وبهم سبع أمم، 
لتهبني قوة للغلبة على كل الخطایا. 

  ،قطعت معك عهًدا
فكیف أقطع عهًدا مع خطیة ما؟! 

قبلتني عضًوا في العائلة السماویة، 
كیف تتحد نفسي مع شٍر ما؟! 

أقمت مذبًحا في أعماقي، 
كیف أترك مذبًحا للوثن في قلبي؟ 
جعلتني جندًیا في جیش خالصك، 

كیف أخاف أو أرهب عدًوا ما؟! 

  ،إني لن أكف عن الجهاد بنعمتك
إذ حسبتني ابًنا خاًصا لك، 
عضًوا في شعبك المقدس، 

لي حق التمتع بوعودك الصادقة واألمینة! 

  ،أحببتني كل الحب قبل أن أعرفك
ألرد لك الحب بالحب والطاعة. 

هب لي أن أحفظ العهد، 
فأنت عجیب یا حافظ العهد. 

ألحفظه فأتمتع بالحیاة المطّوبة، 
أحمل ثمر روح ال یجف. 

أتمتع بسالم النفس والفكر مع الجسد. 
أتمتع بُنصرات ال تنقطع! 
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األصحاح الثامن 

ضیقات القفر وبركاته 
اهتمت الشعوب الوثنیة في كنعان باآللهة، خاصة تلك التي یظنون أنها مصدر الخصوبة والنمو 

والتكاثر؛ لذا أكد موسى النبي أن نعمة اهللا هي مصدر كل البركات. في هذا األصحاح یكشف موسى النبي 
لشعبه السّر وراء الِتیه في القفر. هو أن یسمح اهللا لشعبه أن یدخلوا في الضیق، لكن عینیه تترفقان بشعبه في 

وسط الضیق، حتى یخرج بهم إلى السعة لكي یشكروا الرب ویدركوا إحساناته الفائقة إلیهم. 
اهللا في حبه لإلنسان یهبه وصیته المحییة لیعطیه ذاته، یدخل معه في عالقة حب، ویقدم له بركات 

بفیضٍ . بذات الحب یدخل به في الطریق الضیق؛ لماذا؟ 
]. 2: "لكي یذلَّك ویجربك لیعرف ما في قلبك أتحفظ وصایاه أم ال؟!" [للتزكیة. 1
، إذ تتزكى أمانتنا خالل الضیق ُنحسب أهال لنوال بركات أعظم: "ألن الرب إلهك آت بك لتكلیلنا. 2

]. 10–7أرض أنهار من عیون وغمار..." [ إلى أرض جیدة
]. 5: "كما یؤدب اإلنسان ابنه قد أدّبك الرب إلهك" [للتأدیب. 3
: "لئالَّ تقول في قلبك قوتي وقدرة یدي اصطنعت لي هذه كي ال نسقط في كبریاء أو بّر ذاتي. 4

]. 17الثروة" [
: "فأذّلك وأجاعك وأطعمك كفرصة لرؤیة الرب والتالمس معه والتمتع بأعماله في خبرات جدیدة. 5

]. ففي وسط أتون النار نال الثالثة فتیة خبرة جدیدة إذ ظهر معهم ابن اهللا 3المّن الذي لم تكن تعرفه وال آباؤك" [
یحوط بهم ویرافقهم محوًال النار إلى ندى. هكذا مع نار الضیق یختبر المؤمن رؤیة جدیدة هللا وتذوق لطعاٍم 

سماوٍي ُیحسب جدیًدا بالنسبة له. 
]. فإن 15، إذ ُنخرج من صخرة الصوان ماء [تحویل الطاقات من الشر إلى طاقات إیجابیة للبنیان. 6

كانت حواسنا وطاقاتنا قد تحجرت ُیخرج الرب منها ینابیع میاه تروي النفوس الظمآنة، وتحول القفر إلى فردوس 
إلهي. 

. ]2-1[. حفظ الوصیة غایة القفر   1
. ]4-3[. عینا الرب تترفقان وسط القفر  2
. ]5[. تأدیب أبوي    3
. ]9-6  [. سعة بعد القفر  4
. ]16-11[. الشكر من أجل بركات الرب وتذكرها 5
. ]18-17[. عدم االتكال على الذات   6
. ]20-19[. عدم االتكال على آلهة غریبة  7

 : . حفظ الوصیة غایة القفر1
رأینا االرتباط بین االلتقاء بشخص الرب نفسه والتمتع بوصیته؛ فالوصیة التي یقدمها غایتها أن یتشكل 

اإلنسان بروح اهللا لیعود إلى أصله، صورة اهللا ومثاله. بهذا تنجذب الصورة إلى األصل، ویجد األصل أي اهللا 
مسرته في صورته الحّیة الُمعلنة في اإلنسان. فإن كان قد سمح لشعبه أالَّ یعبروا من مصر إلى كنعان في فترة 
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وجیزة، بل یجتازوا البریة إلى سنوات، إنما لكي ُتمتحن أعماقهم، حتى یحفظوا وصیته، ویتمتعوا بها، ویحیوا بها 
ویرثوا كنعان السماویة. 

جمیع الوصایا التي أنا أوصیكم بها تحفظون لتعملوها، "
لكي تحیوا، وتكثروا، وتدخلوا، وتمتلكوا األرض التي أقسم الرب آلبائكم. 

وتتذكر كل الطریق التي فیها سار بك الرب إلهك هذه األربعین سنة في القفر، 
لكي یذّلك ویجربك، 

]. 2-1لیعرف ما في قلبك أتحفظ وصایاه أم ال" [
 هو غایة األربعین سنة في وسط البریة. فإن كانت التمتع بوصیة الرب" أو الطاعةواضح أن موضوع "

هذه السنوات ُتشیر إلى حیاتنا الزمنیة، التي هي أشبه برحلة مستمرة خاللها نعبر من أرض العبودیة لندخل كنعان 
السماویة، یلیق بنا أن نركز على كلمة اهللا، ونتمتع بوصیته، ونجاهد بروحه القدوس لنمارس الطاعة لها. وذلك 

). باتحادنا به ننعم بالكلمة، 5 :5" (عب تعلم الطاعة مما تألم بهباتحادنا بالكلمة المتجسد الذي وهو االبن "
وننال شرف الشركة معه في طبیعته، أي شرف الطاعة الكاملة هللا اآلب. 

ما هو التزامنا من جهة الوصیة؟ 
، فالوصایا ِوحدة واحدة ال تتجزأ؛ إما أن نقبلها بكلیتها أو ُنحسب رافضین لها. جمیع الوصایا: قبول أوالً 

ألن قبول الوصایا في أعماقها هو قبول شخص الكلمة اإللهي عامًال فینا؛ إما أن نقبله فنسكن فیه ویثبت فینا، أو 
نصیر خارًجا عنه وال نتمتع به. كلمة اهللا ال یتجزأ! 

" یشیر إلى االنشغال بالوصایا واالهتمام بها، تسحب قلوبنا وأفكارنا، وتشغل كل تحفظون: بقوله "ثانًیا
كیاننا. هكذا من یقبل الكلمة المتجسد یترنم بكل كیانه، ولیس فقط بلسانه، قائالً : "أنا لحبیبي، وحبیبي لي" (نش 

6 :3 .(
" یعلن النبي أن الوصیة لیس فكًرا نظرًیا ننشغل به، وال فلسفة نعتنقها، وال مبدأ لتعملوها: بقوله "ثالثًا

نتحدث عنه، وٕانما حیاة ُمعاشة نمارسها. 
أما غایة الوصیة فهي عودة اإلنسان كما إلى الحیاة الفردوسیة، فیسمع ما قیل ألبویه آدم وحواء أن 

". بالوصیة نقتني كلمة اهللا : "لكي تحیوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوایعیشا وُیكثرا ویتسلطا على األرض. یقول النبي
واهب الحیاة، فنحیا، ونأتي بثمار كثیرة ویكون لنا أبناء في الرب، وندخل الحیاة السماویة ونملك، قائلین مع 

). 6: 1 وكهنة هللا أبیه" (رؤ ملوًكاالقدِّیس یوحنا الالهوتي: "جعلنا 
من بركات الوصیة أن نتذكر معامالت اهللا معنا، یدخل بنا إلى القفر لنكتشف مذلتنا وضعفنا، ونعلن له 

حفظنا للوصیة أو رفضنا لها. ندرك أن كل ما یمر بنا لیس كما یظن البعض مصادفة، بل بحكمٍة إلهیٍة وخطٍة 
فائقٍة لكي نتمتع ببركات إلهیة وسط القفر. 

]. 3)، بینما هنا یقول: "الرب إلهكم یجربكم" [13: 1قیل في رسالة یعقوب: "اهللا ال یجرب أحًدا" (یع 
: [یلزمنا أن نفهم أنه یوجد نوعان من التجارب، تجربة تخدع واألخرى تزكي. فمن جهة القدِّیس أغسطینوسیقول 

]. Ïالتي تخدع قیل: "اهللا ال یجرب أحًدا"، أما التي تذكي فقیل عنها: "اهللا یجربكم"
یكشف هذا األصحاح عن أقصر الطرق المؤدیة إلى كنعان السماویة وأكثرها أماًنا وهو اكتشاف خطة 

اهللا من خالل األحداث الماضیة. تبدو األحداث التاریخیة للبعض أنها أحداث بشریة زمنیة، لكن القلب النقي 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tract. 43:5. 
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یتلمس إعالنات اهللا خالل هذه األحداث. رحلة الحیاة وٕان كانت تحوي أحداثًا كثیرة، لكن جمیعها أشبه بخیوط 
ُتجدل مًعا لتعلن خیط رعایة اهللا الذي ال ینقطع. 

 : . عینا الرب تترفقان وسط القفر2
"فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه وال عرفه آباؤك، 

لكي یعلمك أنه لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان، 
بل بكل ما یخرج من فم الرب یحیا اإلنسان. 

ثیابك لم تبَل علیك، 
]. 4-3ورجلك لم تتورم هذه األربعین سنة" [

: كان التیه في البریة عقاًبا حّل على الجیل الماضي لیدفع الجیل الحاضر نحو التواضع ]3[ فأذلَّك
والخضوع. 

إذ صاروا على أبواب كنعان یلیق بهم أال ینسوا فترة البریة الطویلة، فالقفر بالنسبة لهم مدرسة، تعلموا 
: 16فیها أن اإلنسان كائن جائع یحتاج إلى طعام لم یكن یعرفه، وال عرفه آباؤه، المن النازل من السماء (خر 

)، أو كلمة اهللا واهبة الحیاة. 28
یدرك المؤمن أن اهللا یهتم بكل أموره، فیستر علیه بثیاب ال تُبلى، ویحفظ قدمیه فال تتورما. اهللا یهتم 

بأكلنا وشربنا وثیابنا وصحتنا. اهللا یسند الحیاة ویشبعها بطریقه الخاص، بالمن السماوي. اهللا الذي یهب اإلنسان 
الخبز لُیشبع الجسد هو الذي یهب النفس أسراره اإللهیة "المن الروحي"، لیشبع احتیاجاتها. من یركز عینیه على 

الخبز المادي یصیر مدیًنا للتراب بما یقدمه له، أما من یركز عینیه على معرفة اهللا الحیة یصیر مدیًنا له بحیاته. 
إنه یسمح بالتجارب فنشعر بالمذلة، لكنه یسمح بها في الحدود التي لنفعنا وبنیاننا، فال نخرج منها 
جائعین أو عراة أو مرضى، بل منتصرین ونامین ومكّللین بالمجد. یسمح بالتجارب لكي نكتشف اهللا الحق 

ورعایته ومراحمه وحبه! 
إن كان قد سمح لهم بالتیه، لكنهم في وسط القفر لم یكونوا في حاجة إلى حرث األرض وزراعتها 

وسقیها وحصد الثمار، وال إلى طحن الحنطة وعمل خبز، وال إلى طهي طعام؛ كما لم یكونوا في حاجة إلى من 
ینسج لهم أقمشة، ویصنع لهم ثیاًبا، ولم یحتاجوا إلى من یصنع لهم صنادل أو أحذیة، وال إلى أطباء وأدویة 

ومستشفیات. كانت ثیابهم ال تبلى بل وتكبر كلما كبر الطفل وهكذا األحذیة. 
: 4 للرد على الشیطان عندما طلب منه أن یحول الحجارة إال خبز (مت ]4[أورد السیِّد المسیح اآلیة 

3-4 .(
في وسط البریة لم یغیر الشعب طعامه، بل كان یأكل أشبه بوجبٍة واحدٍة في الصباح والظهیرة والمساء، 
ودامت كل هذه السنوات، ولم یستبدل الرجال أو النساء أو األطفال ثیابهم، وسار الكل في طریق قفر جاف، لكنه 
كان یشبعهم بعنایته الفائقة. هذا كله لیؤكد أن شبعنا الحقیقي وسعادتنا لیست في األكل والشرب والمالبس والزینة 

والحیاة المترفة، بل في الدخول إلى حب اهللا والتمتع بأبوته الفائقة. وكما یوصینا السیِّد المسیح: "اطلبوا ملكوت 
). وكما أوصى تالمیذه: "ال تهتموا بحیاتكم بما تأكلون وبما تشربون، 33: 6اهللا وبره، وهذه كلها ُتزاد لكم" (مت 

). وقال 25: 6وال ألجسادكم بما تلبسون. ألیست الحیاة أفضل من الطعام؟! والجسد أفضل من اللباس؟!" (مت 
. )35: 22لرسله: "حین أرسلتكم بال كیس وال مزود وال أحذیة هل أعوزكم شيء؟!" (لو 
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 1بالنسبة للمؤمن فالطریق وٕان كان قفًرا لكنه آمن ولن یؤذي قدمیه، إذ قیل: "أرجل أتقیائه یحرس" (
). 15: 13)، كما قیل عن األشرار: "أما طریق الغادرین فأوعر" (أم 9: 2صم 

كثیًرا ما ینشغل اإلنسان بإشباع بطنه بالخبز الفاني وال یهتم بإشباع نفسه بالمن الروحي األبدي، كلمة 
اهللا واهب الحیاة. لهذا تهتم الكنیسة بتدریب الصوم لفترات طویلة ال إلذالل الجسد بالجوع وٕانما لرفع النفس إلى 

السماء، فتجد مائدة سماویة الئقة بها. 

 طوبى للذي یعرف كیف یشبع في المسیح، لیس جسدًیا، بل روحًیا، الشبع الذي تقدمه المعرفةÏ .
القدِّیس أمبروسیوس 

  .تأكد تماًما أن العدو یهاجم القلب عن طریق امتالء البطن
األب یوحنا من كرونستادت. 

  كن سیًدا على معدتك قبل أن تسود هي علیك. الذي یرعى شرهه ویأمل في التغلب على روح الفجور یشبه
. Ðمن یحاول أن یخمد النار بزیت

القدِّیس یوحنا كلیماكوس 

  .احتقروا طعام المالئكة وكانوا یئنون من أجل لحم مصر
صام موسى لمدة أربعین یوًما وأربعین لیلة على جبل سیناء، وأظهر عندئذ أن اإلنسان ال یحیا بالخبز 
وحده بل بكل كلمة هللا. لقد قال للرب: "شبع الشعب، وصنعوا تماثیل". كان موسى بمعدة فارغة یتسلم الشریعة 

المكتوبة بإصبع اهللا. الشعب الذي أكل وشرب وقام للعب وصبوا عجًال ذهبًیا، وفضلوا العجل المصري عن جالل 
 .اهللا. تعب أیام كثیرة ضاع خالل شبع ساعة واحدة

. Ñكسر موسى اللوحین، إذ عرف أن السكارى ال یستطیعون أن یسمعوا كلمة اهللا

 إذ أطاع اإلنسان األول بطنه ال اهللا ُطرد من الفردوس إلى وادي الدموعÒ .

  بعد أن أعطیتم اهتماًما عظیًما ألفكاركم یلیق بكم أن تلبسوا سالح الصوم، وتتغنوا مع داود: "أّدبت بصوٍم
)، "أما أنا ففي مضایقتهم لي كان لباسي 9: 102)، "أكلت الرماد مثل الخبز" (مز 10: 69نفسي" (مز 
).  13: 35ُمسًحا (مز 

استُبعدت حواء من الفردوس ألنها أكلت الثمرة الممنوعة. وٕایلیا من جانب آخر ُحمل في مركبة ناریة 
إلى السماء بعد أربعین یوًما من الصوم. 

لمدة أربعین یوًما وأربعین لیلة عاش موسى في لقاء حمیم مع اهللا، مؤكًدا في حالته صدق حقیقة القول: 
]. 3"لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب" [

)، بعد 21: 2 بط 1؛ 15: 13مخلص العالم الذي بفضائله ونموذج حیاته ترك لنا مثاًال نتبعه (یو 
)، وبعد سحقه والنصرة علیه یسلمه لتالمیذه كي 1: 4عماده مباشرة اصعده الروح لكي یصارع مع الشیطان (مت 

). ومع هذا 20: 16یطأوا بأقدامهم علیه، ماذا یقول الرسول: "اهللا سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریًعا" (رو 

1 St. Ambrose: The Duties of the Clergy, Book X, 17 (92). 
2 Ladder, step 14. 
3 St. Jerome: Against Jovinianus, Book 2:15. 
4 St. Jerome: Ep. 22:10. 
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بعد أن صام المخلص أربعین یوًما نصب الشیطان فخه له بالطعام: "إن كنت ابن اهللا فقل أن تصیر هذه الحجارة 
). 3: 4خبًزا" (مت 

في ظل الشریعة، في الشهر السابع بعد النفخ في البوق وفي الیوم العاشر من الشهر ُیعلن صوم لكل 
). 29-27: 23الشعب الیهودي، وتقطع كل نفس من شعبها أن فضلت ترفها عن التذلل (ال 

. Ï )16: 40وفي أیوب كتب عن بهیموث أن: "قوته في متنیه، وشدته في عضل بطنه" (أي 
 القدِّیس جیروم

  :. تأدیب أبوي3
لم یكن القفر مدرسة الكتشاف اإلنسان ضعفاته فحسب فیتطلع إلى اهللا كسید وحید له، وٕانما هي مدرسة 
حب اهللا الهادف. ففي البریة یدخل المؤمن تحت التأدیب األبوي لكي ینال خبرات جدیدة ونمًوا في الفهم والحكمة. 

 وكما یقول المرتل: "طوبى ].5فاعلم في قلبك أنه كما یؤدب اإلنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك" ["
). 12: 94للرجل الذي تؤدبه وتعلمه من شریعتك" (مز 

 اهللا یوبخ لكي ُیصلح، وُیصلح لكي یحفظنا لهÐ .
القدِّیس كبریانوس 

]. التأدیب بالنسبة 5-4مع الخیرات التي یقدمها اهللا لشعبه یقدم التأدیبات األبدیة لحفظهم بروح البنوة [
للمؤمن لیس عقوبة یخشاها ویرتعب منها، لكنه مدرسة یتمتع فیها المؤمن بالمعرفة والنمو المستمر، هو باب 

الصالة الحارة التي تدفع باإلنسان إلى حضن أبیه السماوي.  
التأدیب هو بدایة الطریق إلعالن اهللا عن ذاته للمؤَدب. فالمؤَدب ُیدرك حقیقة نفسه، وبإدراكه لنفسه 

مثل القدِّیس أكلیمندس السكندري وأنبا یدرك اهللا، ألن من یعرف نفسه یعرف اهللا. لهذا ركز اآلباء األولون 
 على إدراك اإلنسان ألعماق نفسه. بالتأدیب یدرك اإلنسان أنه كال شيء بذاته، لكنه باهللا قادر أنطونیوس الكبیر
على كل شيء. 

یمكن القول بأن التأدیب بالضیق له هدف مزدوج: 
. أن یتعرف اإلنسان على نفسه، وبالتالي یتعرف على اهللا العامل في قلب اإلنسان وٕانسانه الداخلي. أ

ب. لكي ینسحب اإلنسان من طریق الخطیة لیقبل بّر المسیح فیه، یحمل طاعة البنوة التي للسید 
المسیح نحو أبیه الواحد في الجوهر. 

هذه هي خطة اهللا في التأدیب: نتعرف على اهللا، ونتمتع بالمسیح فینا ، ونشاركه سماته. 

 : . سعة بعد القفر4
"واحفظ وصایا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقیه. 

ألن الرب إلهك آٍت بك إلى أرٍض جیدة،  
أرض أنهار من عیون وغمار تنبع في البقاع والجبال. 

أرض حنطٍة وشعیر وكرم وتین ورمان. 
أرض زیتون زیٍت وعسل. 

1 St. Jerome: Letter 130:10. 
2 Epistle 7:5. 
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أرض لیس بالمسكنة تأكل فیها خبًزا، وال یعوزك فیها شيء. 
]. 9-6أرض حجارتها حدید، ومن جبالها تحفر نحاًسا" [

في العهد القدیم یقدم اهللا األرض الجیدة أرض أنهار، حیث تنبع العیون والغمار في البقاع والجبال، 
]. أما في العهد الجدید فیقدم لنا السیِّد المسیح حضن اآلب 7تأتي بكل ما یحتاجه اإلنسان من ثمار ومحاصیل [

كموضع میراث لنا، حیث نستقر فیه إلى األبد في آمان بال حرب وال عدو، تفیض علینا ینابیع الروح القدس الذي 
یشكلنا على أیقونة المسیح، ویجعلنا مثله. لم یكن ممكًنا لإلسرائیلیین أن یدركوا سّر اهللا الفائق، وال أن یختبروا 
الحیاة السماویة الفائقة، كل ما كان یمكن للشعب إدراكه هو األرض الجیدة واألنهار والینابیع والحنطة والشعیر 

والكروم والتین والرمان والزیتون والعسل. 
 یقول المسافرون في البریة في طریقهم من مصر أنهم یشعرون باالرتیاح عند وصولهم ]7أرض جیدة [

إلى فلسطین بسهولها المزهرة وودیانها الجمیلة وتاللها الخضراء، خصوًصا وأن ارتفاعها یمدها بمحصوالت 
المنطقة المعتدلة، والقریبة من الحارة. 

 الوصف هنا للصخور الصلبة السوداء التي ُتستعمل ألغراض كثیرة.  ]9[ حجارتها حدید
 یوجد في تالل فلسطین ، وقد ُوجدت آثار لتعدین النحاس بالقرب من حماة. ]9[ نحاس

تحتوي جبال جنوب لبنان ومنطقة شرق بحر الجلیل وجنوب البحر المیت على حدید. أما النحاس 
والحدید فیوجدان بكثرة في منطقة عربة جنوب البحر المیت. بعض مناجم النحاس ترجع إلى أیام سلیمان وربما 

) 46-45: 7 مل 1 مركًزا لألعمال النحاسیة في أیام سلیمان (Zarethanقبل ذلك. كانت زارتان 
بعض األشیاء البرنزیة في هذا الموقع ترجع إلى ما قبل سلیمان، والیوم توجد أعمال برنزیة في تمنه 

بنجب. 
إذ یدخل بنا إلى القفر للتأدیب نعلن عن حفظنا وصایا الرب وتمتعنا بمخافته. عندئذ ینطلق بنا من 

الضیق إلى السعة. 

 ِعوض األرض القفر یدخل بنا إلى أرض جدیدة.  •
 ِعوض الجفاف نتمتع بأنهار میاه حّیة وینابیع ال تنضب.  •
 ِعوض البریة الجافة نتمتع بحقول مملوءة من المحاصیل والفواكه.  •
 ِعوض الضنك ال نعتاز إلى شيء.  •
 ِعوض الحجارة نجد مناجم حدید، وِعوض الجبال مناجم نحاس.  •

وكأنه خالل ضیق البریة یدخل اإلنسان كما إلى جنة عدن، لیحیا ویعمل في أرض جیدة، ترویها 
األنهار والینابیع، ویجد ثماًرا بال حصر، وموارد ثمینة. 

لقد قدم لهم هذه العطایا لألسباب التالیة: 
لكي یكتشفوا عنایة اهللا الفائقة، فبعد حیاة طویلة في القفر ینالون بفیض ما لم یتوقعونه. . 1
لكي یدركوا بركات حفظ وصایا الرب، فإنه یهب المطیعین بركات زمنیة وسماویة. . 2
 أن اهللا ُیحّول حتى تعب اآلخرین لراحتهم، یجدون حقوًال لم یغرسوها، وآباًرا لم یحفروها، وموارد غنیة .3

لم یتعبوا فیها. 
ما ینالونه إنما هو رمز لما سینالونه بدخولهم أورشلیم العلیا، وتمتعهم بكنعان السماویة. . 4
لم یشر إلى كل المحصوالت والفواكه التي في كنعان بل اختار اآلتي: . 5
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: الحنطة والشعیر، الحنطة تستخدم كطعاٍم لإلنسان، والشعیر للحیوانات والطیور. وكأن اهللا یشبع أوالً 
احتیاجاتهم واحتیاجات حیواناتهم وطیورهم. 

: الكروم، إذ یشیر عصیر العنب أو الخمر إلى الفرح الروحي، الذي هو غذاء النفس. فكما یهتم ثانًیا
بأجسادهم یهتم أیًضا بنفوسهم، فیشبعها بالفرح السماوي. 

: التین، وهو یشیر إلى الكنیسة حیث ال تحمل بذرة ما طعًما، ما لم تجتمع البذور كلها مًعا في ثالثًا
خوته في اغالف یعطیها عذوبة. هكذا المؤمن مهما كان مركزه الكنسي یكون بال طعم وال قیمة ما لم یتحد مع 

غالف الوحدة والحب. وكأن اهللا یهتم بالجماعة ككل كما بكل عضٍو فیها. 
: الُرّمان، یستخدم عصیره في المناطق الحارة صیًفا كشراٍب باردٍ . فاهللا یهتم حتى براحتنا، واهًبا إّیانا رابًعا

برودة وسط الضیقات. 
: الزیتون، یستخدم زیته كطعاٍم صّحٍي، وفي اإلضاءة واألدویة، أي یهتم بصحة شعبه خامًسا

واستنارتهم. 
: العسل، حیث یختبر المؤمنون حالوة العشرة مع اهللا وعذوبتها. سادًسا

 : . الشكر من أجل بركات الرب وتذكرها5
. فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك ألجل األرض الجیدة التي أعطاك"

احترز من أن تنسى الرب إلهك وال تحفظ وصایاه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصیك بها الیوم. 
لئالَّ إذا أكلت وشبعت وبنیت بیوتا جیدة وسكنت،  

وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، 
یرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة.  

الذي سار بك في القفر العظیم المخوف مكان حیات محرقة وعقارب وعطش حیث لیس ماء الذي 
أخرج لك ماء من صخرة الصوان.  

الذي أطعمك في البریة المن الذي لم یعرفه آباؤك لكي یذلك ویجربك لكي یحسن إلیك في آخرتك" 
]10-16  .[

إن كان اهللا قد وهب شعبه أرًضا جیدة إنما لكي یأكل المؤمنون ویشبعون ویباركون الرب، فیصیرون هم 
أنفسهم أرًضا جیدة تحمل ثمار الروح: الحب والفرح والشكر الدائم لواهب البركات. 

حیاة الشكر تكشف عن قلوب مقدسة تتالمس مع محبة اهللا وتدرك أسرار حبه، فتتجاوب معه. 
أما النفوس التي تنسى رعایة اهللا وبركاته فتسقط في الكبریاء وتتجاهل عمل اهللا معها الذي انطلق بها 

من البریة مسكن الحیات المحرقة والعقارب، األرض القفر التي بال ماء، ودخل بها إلى أرض جیدة تفیض 
بالخیرات ومملوءة بالموارد الطبیعیة. ِعوض القفر مسكن الحیات القاتلة قّدم أرًضا مملوءة حقوًال یرعى فیها البقر 

والغنم. ِعوض الصحراء قّدم لهم أرًضا مملوءة بالفضة والذهب. 
في وسط البریة القاحلة أخرج لهم ماًء من صخرة صوان. وكان الینبوع یرافقهم كل الطریق حتى عبروا 
إلى حیث األمطار والمیاه الغزیرة. كثیًرا ما رّكز األنبیاء في العهد القدیم على وجود األمطار في أرض الموعد 

كعالمة على عطایا السماء في العهد الجدید، حتى ُدعَي العصر المسیاني بعصر المیاه. 
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 الربط هنا بین الحیات المحرقة والعقارب وبین العطش حیث لیس ماء فكتب في القدِّیس جیرومالحظ 
أحد النبالء الرومان الغیورین على اإلیمان متحدثًا عن بركات المیاه  Oceanus رسالته إلى أوشانیوس
: Ïوالمعمودیة، جاء فیها

في البدء أثناء الخلقة كان روح اهللا یرف على وجه المیاه كقائد مركبة ، وأخرج منها العالم الصغیر، رمًزا للطفل  •
المسیحي الذي یغطس في میاه المعمودیة. 

 تعني "الخارج من المیاه". shamyimإن كلمة سموات في العبریة  •
الكائنات الحیة السماویة التي رآها حزقیال النبي في رؤیاه على رؤوسها شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشًرا  •

)، وأنها میاه مضغوطة جًدا. 22: 1على رؤوسها (حز 
). 10: 2في جنة عدن ُوجد نهر في وسطها، له أربعة رؤوس یسقي الجنة (تك  •
في رؤیا حزقیال عن بیت الرب الجدید رأى میاه تخرج من عتبة البیت نحو المشرق، والمیاه ُتشفي، وتهب حیاة  •

). 9-1: 47لألنفس المیتة (حز 
عندما سقط العالم في الخطیة لم یكن ممكًنا تطهیره إال بالطوفان، وبعد أن خرج الطائر الدنس، عادت حمامة  •

الروح القدس إلى نوح، جاءت فیما بعد إلى المسیح في نهر األردن وحملت الغصن المبشر بالسالم للعالم كله 
في منقارها. 

غرق في میاه البحر األحمر فرعون وجنوده الذین رفضوا السماح لشعب اهللا أن یتركوا مصر، بهذا صار البحر  •
رمًزا لمعمودیتنا. وقد ُوصف هالك فرعون في سفر المزامیر: "أنت شققت البحر بالفضائل بقوتك؛ كسرت 

). LXX 14-13: 74رؤوس التنانین في المیاه. أنت رضضت رؤوس لویثان" (مز 
كما أن الخشبة جعلت میاه مارة حلوة لتروي بمجاریها سبعین نخلة، هكذا جعل الصلیب میاه الشریعة واهبة  •

). 1: 10؛ لو 27-23: 15الحیاة لرسل المسیح السبعین (خر 
). 18، 15: 26حفر إبراهیم واسحق آباًرا بینما حاول الفلسطینیون منعهما (تك  •
 1)، وجیحون موضع تجلیس سلیمان ملًكا، حملت أسماءها من الینابیع (31: 21بئر سبع، مدینة القسم (تك  •

). 30: 32 أي 2؛ 38: 1مل 
). 16-15: 24وجد الیعازر رفقة بجوار بئر (تك  •
) بواسطة یعقوب. 11: 29إذ كانت راحیل تسحب ماء من البئر نالت قبلة هناك (تك  •
إذ كانت بنات كاهن مدیان في طریقهن لیبلغن إلى البئر وكن في ضیقة فتح موسى لهن الطریق وخلصهن من  •

). 17-16: 2الطاردین لهن (خر 
). 23: 3هیأ سابق الرب في سالیم (أي السالم) الشعب للمسیح بینبوع ماء (یو  •
). 14-13: 3لم یبشر المخلص نفسه بملكوت السموات إال بعد أن طهر األردن بعماده فیه بالتغطیس (مت  •
: 3قال لنیقودیموس بطریقة سریة: "إن كان أحد ال یولد من الماء والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت اهللا" (یو  •

5 .(
كما بدأت خدمة المسیح بالماء انتهت أیًضا به، إذ ُضرب جنبه بالحربة ففاض منه دم وماء كرمزین للعماد  •

). 34: 9واالستشهاد (یو 
). 19: 28بعد قیامته عندما أرسل رسله لألمم أمرهم أن یعمدوهم بسّر الثالوث (مت  •

1 St. Jerome: Letter 69:6. 
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). 38: 2إذ تاب الیهود عن شرورهم أرسلهم بطرس لیعتمدوا (أع  •
) یحني رأسه أمام حنانیا، واحد من 27: 49بولس مضطهد الكنیسة، الذئب الثائر الخارج من بنیامین (تك  •

). 18-17 :9 قطیع المسیح، ونال بصیرته فقط عندما تقبل دواء المعمودیة (أع
). وعلى خالف الطبیعة غّیر 38، 27: 8بقراءة النبي تهیأ خصي كنداكة ملك أثیوبیا لمعمودیة المسیح (أع  •

)... 23: 13األثیوبي جلده والنمر رقطه (إر 
). "أسنانك كقطیع الجزائر الصادرة من 10، 3: 29"صوت الرب على المیاه... الرب على المیاه كثیرة" (مز  •

). 2: 4الغسل، اللواتي كل واحدة متئم، ولیس فیهن عقیم" (نش 
أشار میخا النبي إلى نعمة المعمودیة: "یعود یرحمنا، یدوس آثامنا، وُتطرح في أعماق البحر جمیع خطایاكم"  •

). 19: 7(مي 
ربما یتساءل البعض: "أما یعلم اهللا أن بالبریة حیات قاتلة وعقارب وال یوجد بها ماء، فلماذا سمح 

 اهللا لشعبه أن یسلك هذا الطریق الضیق؟"
: لكي یكتشف المؤمن أعماقه الداخلیة، ففي وسط الضیق یسهل على اإلنسان أن تنسحب نظراته أوالً 

إلى أعماقه لیراها. لقد قاد اهللا شعبه في وسط البریة حیث الحیات المحرقة والعقارب، فكان حارًسا وسنًدا لهم حتى 
یعبروا إلى األرض الجدیدة اآلمنة. هكذا یلیق بنا أن ندرك أن اهللا یحملنا إلى أعماقنا لنراها مملوءة بالحیات القاتلة 

التي تسّللت إلینا إما بإرادتنا أو خالل إهمالنا. إنه یقودنا ویحّول طبیعتنا القاحلة التي تسكنها الخطایا كحیات 
قاتلة، ویعبر بنا إلى الطبیعة الجدیدة. یحّول جفافنا الروحي إلى شركة الطبیعة اإللهیة، فنصیر كمن هم في 

كنعان الجدیدة. 
محبة اهللا وراء ذلك التي تحول اإلنسان الذي قد أفسدته الخطیة إلى عدم الفساد. اختار اإلنسان بكامل 

حریته الخطیة، لذا صار الضیق ضرورًیا لسحبه من طریقها. 

  لم تكن هذه البریة قفًرا بال ثمر مثل الطبیعة البشریة. فإنه كم من العقارب واألفاعي توجد في بریة هذا المثل
) توجد فیها؟!... لكن لیتنا ال نخاف، فإن قائد 7: 3(الطبیعة البشریة)؟ كم من الحیات وأوالد األفاعي (مت 

. Ïخروجنا هذا لیس موسى بل یسوع
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

: إذ یدخل بنا إلى الضیق ندرك عجز كل یٍد بشریٍة عن مساندتنا، فنتطلع إلى اهللا وحده القادر أن ثانًیا
یجعل من الضیقة طریًقا لخالصنا وسعادتنا الداخلیة ومجدنا. 

یؤكد الكتاب المقدس في كل موضع حاجة اإلنسان بعد سقوطه في الخطیة إلى الضیق. كأن الكتاب 
. الضیق هو طریق الدخول إلى السعادة الحقةكله، خاصة هذا السفر، یؤكد هذه الحقیقة أن 

 : . عدم االتكال على الذات6
أولى الخطایا ورأسها التي تسللت حتى إلى السمائیین فأحدرت إبلیس وجنوده هي الكبریاء أو االعتداد 

). 5: 3بالذات. صوب العدو ذات السهم إلى قلبّي أبوینا األولین آدم وحواء، إذ قال لحواء: "تكونان كاهللا" (تك 
وال یزال یصّوب ذات السهم نحو البشریة، فنظن أننا آلهة، بقوتنا وقدرتنا بلغنا المكاسب المادیة أو االجتماعیة أو 

الروحیة. أما عالج ذلك فهو تذكر معامالت اهللا معنا ورعایته الفائقة وعطایاه المستمرة لذلك یقول: 

1 In Ephes. Hom. 23. 
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"ولئالَّ تقول في قلبك قوتي وقدرة یدي اصطنعت لي هذه الثروة. 
بل اذكر الرب إلهك انه هو الذي یعطیك قوة الصطناع الثروة لكي یفي بعهده الذي اقسم به آلبائك 

]. 18-17كما في هذا الیوم" [

 : . عدم االتكال على آلهة غریبة7
عدم تذكر عطایا اهللا ونسیان رعایته الفائقة لیس فقط یدفعنا إلى الكبریاء فنقیم من ذواتنا آلهة ألنفسنا، 

وٕانما ینحرف بنا لنتشبه بعبدة األوثان، إذ نقیم ألنفسنا آلهة أخرى غیر اهللا الحقیقي. كأن نتكئ على األذرع 
البشریة أو خبراتنا البشریة المجردة، أو إمكانیاتنا أو علمنا ومعرفتنا أو مراكزنا االجتماعیة، آلهة كثیرة ینحني 

أمامها اإلنسان متجاهًال إمكانیة اهللا. بمعنى آخر ِعوض االلتجاء إلى اهللا الذي وهبنا كل هذه البركات بیدیه، ُنقیم 
منها آلهة، فتتحول هذه البركات إلى دعوة للعبادة الوثنیة. 

"وٕان نسیت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، 
أشهد علیكم الیوم أنكم تبیدون ال محالة.  

-19كالشعوب الذین یبیدهم الرب من أمامكم كذلك تبیدون ألجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم" [
20 .[

لیس عند اهللا محاباة، فمن یتكئ علیه ویطیعه یتمتع بالمكافأة، ومن یلجأ إلى غیره متجاهًال رعایته 
وعاصًیا وصایاه یفقد بركته؛ تارًكا كمال الحریة لإلنسان أن یختار طریقه. 
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 8من وحي تثنیة 
لتعبر بي في قفر حیاتي 

  .لترافقني أیها العجیب في رعایته
 بروح األبوة الفائقة اسندني، فإني في قفر! 

 أنت تحّول قفر حیاتي إلى فردوس. 
 تسیر بي لتدربني وسط اآلالم، 

 تحفظ قلبي وتسنده فیصیر كله لك. 

  . ٍفي وسط البریة أشعر بعطٍش شدید
 من یرویني إال الینبوع الصادر من جنبك،  

 یا أیها الصخرة التي ترافقني! 

  ،في وسط البریة أشعر بجوع قاتل
 لترسل لي المن السماوي. 

 هب لي كلمتك المحییة خبًزا سماوًیا. 
 عرفني ذاتك، معرفتك هي الطعام األبدي. 

 إني أصرخ إلیك: 
 إلى متى اهتم بشبع بطني، 
 وال أنشغل بطعام نفسي؟! 

  .بإرادتي دخلت الحیات المحرقة إلى طبیعتي
 وجدت العقارب لها في مكاًنا. 

 صرت في ظمأ قاتل! 
 بصلیبك تقتل كل حیَّة، 

 وتسحق العقارب تحت قدمي، 
 وتفیض ینابیع روحك القدوس في داخلي! 

 عجیب أنت یا من تحّول قفر طبیعتي، 
 إلى شركة الطبیعة اإللهیة. 

  ماذا أقدم لك في وسط البریة؟
 لیس لي ما أقدمه إلیك یا أیها الغني! 
 اقبل شكري ذبیحة حب مقبولة لدیك. 

 ألذكر رعایتك الفائقة، 
 ألذكر حبك العملي العجیب، 

 ألذكر معامالتك معي كل یوم. 
 أثارك تقطر دسًما یا أیها الحب الفائق.  
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األصحاح التاسع 

بماذا یتبرر الشعب؟ 
في األصحاح السابق رّكز موسى النبي على تأكید أن ما یتمتع به الشعب من بركات لیس هو ثمر 

بّرهم الذاتي، إنما هو عطیة مجانیة من قبل اهللا الذي یشتهي أن یدخل معهم في میثاق. یدخل بهم إلى القفر لكي 
ُیدركوا قفر طبیعتهم الداخلیة، ویبعث إلیهم موسى قائًدا لُیعلن أنه مهتم بهم، یحملهم إلیه شخصًیا. إنه أمین في 

مواعیده بالرغم من عدم أمانتهم. وفي هذا األصحاح أوضح أن اهللا أقام عهده مع شعبه لیسكب فیض بركاته، ال 
]، بل من أجل أمانة اهللا في وعوده. اهللا في أمانته قدم لشعبه الشریعة، بینما عبد 6-1ألجل بّر اإلنسان الذاتي [

]. لم یقف موسى النبي في سلبیة أمام هذا الجرم العظیم، بل یشفع في شعب اهللا 21-7الشعب العجل الذهبي [
]. 29-22مذكًرا إّیاه بالوعود اإللهیة [

 وعرض التفصیالت الخاصة بالزمان والمكان )11 :10، 7 :9(ویالحظ أن ذكرى أحداث حوریب في 
یرجح أنها طبعت أثًرا عمیًقا على ذهن موسى، كل هذه تنهض دلیًال قاطًعا جامًعا على صحة نسبة السفر إلى 

موسى النبي. 

. ]3-1[. اهللا هو قائد المعركة   1
. ]4[. النصرة لیست بسبب بّرهم الذاتي  2
. ]5-4[. هزیمة األمم بسبب شّرهم  3
. ]6 (ب)-5[. أمانة اهللا في مواعیده مع آبائهم  4
. ]7[. شعب متذمر منذ البدایة   5
. ]15-8[. شعب یعبد العجل أثناء تسلم الشریعة  6
. ]19-16[. غضب موسى النبي وكسر لوحّي العهد  7
. ]20[. اشتراك رئیس الكهنة في خطأهم  8
. ]21[. قبول سحق العجل ِعوًضا عن سحقهم 9

. ]24-22[. سلسلة من التذمر والسخط  10
. ]29-25[. موسى النبي یشفع فیهم  11

 : . اهللا هو قائد المعركة1
"اسمع یا إسرائیل أنت الیوم عابر األردن لكي تدخل وتمتلك شعوًبا أكثر وأعظم منك، 

ومدًنا عظیمة ومحصنة إلى السماء، 
قوًما عظاًما وُطواًال بني عناق الذین عرفتهم وسمعت من یقف في وجه بني عناق. 

فاعلم الیوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك، ناًرا آكلة. 
]. 3-1هو یبیدهم، ویذلهم أمامك، فتطردهم وتهلكهم سریًعا كما كلمك الرب" [

"، أنها عظة جدیدة قدمها موسى ربما في السبت التالي بعد اسمع یا إسرائیلیرى البعض أن بقوله "
. Ïالعظة السابقة

1 Matthew Henry Commentary. 
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 عاًما كانوا بالقرب من أرض الموعد، لكن لم یكن قد حّل ملء الزمان لدخولهم، إذ لم 38منذ حوالي 
ُیسمح لهم بذلك بسبب طبیعة التمرد التي سیطرت على قلوبهم. اآلن في الشهر الحادي عشر من السنة األربعین 

". وفي الیوم األول من السنة الجدیدة عبروا إلى أرض الموعد، خالل "الیوم عابر األردنمن الرحلة صدر األمر: 
هذا الشهر مات موسى النبي. 

ربما تتشابه الكلمات التي نطق بها موسى النبي في هذه العظة مع الكلمات التي نطق بها الجواسیس 
)، لكن شّتان ما بین الروح الذي نطق به موسى لُیعلن أمانة اهللا في تحقیق وعوده لشعبه، 33 ،28 :13 (عد

فیعبر أمام شعبه كناٍر آكلة تحرق كل مقاومة، وبین روح الجواسیس الذي ُیحطم اإلیمان وُیفقد النفوس رجاءها في 
التمتع بالوعود اإللهیة. 

یؤكد أن إسرائیل یواجه أمًما وشعوًبا أكثر في العدد، وأعظم في القوة وفي خبرة الحرب، ولیس كالشعوب 
البدائیة التي كانت تقطن أمریكا أو أسترالیا تتسم بالبساطة وعدم النظام الخ. مع هذا فإن اهللا نفسه یقوم بدور 

القیادة، وتكون الحضرة اإللهیة هي سّر نصرة الشعب. 
. ما ینعم به الشعب ]3[" كما كلمك الربیلیق بالشعب أن یجاهد ویحارب، معتمًدا على الوعد اإللهي: "

من نصرة هو عطیة إلهیة، ولیس عن قدرة بشریة. بحسب المنطق البشرى لن یقدر هذا الشعب أن یغلب ویملك، 
لكن هذه النصرة عطیة مقدمة من إله المستحیالت، الصانع العجائب. إنه یدخل بنا إلى المعمودیة (األردن) لكي 

)، محطًما كل قوى العدو (بنى عناق). 10: 5نملك معه (رؤ 
: 6 . إن كانت سهام العدو ملتهبة ناًرا (أف]3إن الرب إلهك هو العابر أمامك ناًرا آكلة" [سّر القوة "

)، محطًما هذه السهام عنا. 5: 2) فإن الرب یقیم نفسه سور ناٍر حولنا (زك 16

 : . النصرة لیست بسبب بّرهم الذاتي2
یحذرهم موسى النبي من الكبریاء والتشامخ، فإنه لیس بسبب بّرهم ینالون النصرة، بل بسبب أمانة اهللا. 

"ال تقل في قلبك حین ینفیهم الرب إلهك من أمامك قائالً : 
]. 4ألجل بّري أدخلني الرب ألمتلك هذه األرض" [

إن نسبنا النصرة هللا یمجدنا ویكللنا، أما إن نسبناها إلى بّرنا الذاتي یسحب نعمته المجانیة، ونفقد 
، إنما من أجل الوعد ]6[" شعب صلب الرقبةالنصرة، ونصیر في هواٍن وعارٍ . فمن جهة الطبیعة البشریة هو "

] یملك اإلنسان. لنتمسك بالعهد اإللهي فهو یحول قسوة قلبنا إلى 5اإللهي والعهد الذي یقیمه مع اإلنسان بقسٍم [
بّر المسیح. 

 : . هزیمة األمم بسبب شّرهم3
إن كان من أجل غني مراحم اهللا یهب اهللا مؤمنیه قوة ونصرة، فإن إبادة األشرار وهالكهم هو ثمر 

طبیعي لشرهم وفسادهم، فإن اهللا لیس بظالمٍ . 
وألجل إثم هؤالء الشعوب یطردهم الرب من أمامك. "

لیس ألجل بّرك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، 
]. 5-4بل ألجل إثم أولئك الشعوب یطردهم الرب إلهك من أمامك" [
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یتمجد اهللا في مؤمنیه بعطایاه المجانیة، ویتمجد في األشرار المصممین على شرهم وعنادهم بدمارهم. 
الذین یرذلهم الرب، إنما بعدالة یستحقون أن ُیرذلوا، أما الذین یقبلهم فلیس من أجل بّرهم الذاتي، بل من أجل 

مراحمه المجانیة الفائقة. 
اهللا في محبته لإلنسان یؤكد أن ما یحل باألمم الشریرة لیس من قبیل ممارسة اهللا سلطانه، إنما بسبب 

شرهم. وهو في هذا یقدم درًسا لشعبه، إنه وٕان قّدم لهم األرض مجاًنا من أجل غنى نعمته، ولیس ألجل بّر فیهم، 
فإنهم إن تمادوا في الشر یكون نصیبهم كنصیب األمم السابقة لهم، سیطردهم شرهم هم أیًضا. 

ال نعجب إن كان اهللا – في ملء الزمان – قد قطع األغصان الطبیعیة، أي الیهود، بسبب جحدهم 
اإلیمان بالمسیا المخلص، وطّعم األغصان البریة لتأتي بثمر الروح. بروح التواضع وعدم التشامخ على األغصان 

المقطوعة. 

 : . أمانة اهللا في مواعیده مع آبائهم4
"ولكي یفي بالكالم الذي أقسم الرب علیه آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوب.  
فاعلم أنه لیس ألجل بّرك یعطیك الرب إلهك هذه األرض الجیدة لتمتلكها، 

]. 6-5ألنك شعب صلب الرقبة" [
لقد أقسم آلبائهم الذین أحّبوه، فقدم ألبنائهم میراثًا، لیس عن استحقاقهم الذاتي بل من أجل أمانة اهللا. 

فاختیار العازر بن هرون كاهًنا یوحي بغفران خطیة هرون. هكذا دامت وظیفة رئیس الكهنة. 

 : . شعب متذمر منذ البدایة5
"اذكر، ال تنَس كیف أسخطت الرب إلهك في البریة، 

]. 7من الیوم الذي خرجت فیه من أرض مصر حتى أتیتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب" [
بعد أن أكد أنه لیس بسبب برهم الذاتي بل من أجل أمانة اهللا في مواعیده مع آبائهم یعطیهم المیراث 

أوضح لهم أنهم لم یمارسوا البّر، بل كانوا مملوءین تذمًرا وسخًطا منذ بدایة الطریق وهم في مصر عند خروجهم، 
وبقوا هكذا عبر الطریق كله أثناء التیه في البریة. كانت طبیعتهم هي التذمر، مارسوه منذ البدایة حتى نهایة 

رحلتهم. 
، دائم السخط من الیوم ]6[" صلب الرقبةهنا یسجل موسى النبي خبرته الُمّرة مع شعبه الذي دعاه "

الذي خرجوا فیه من مصر حتى بلغوا إلى أرض موآب، یحملون روح المقاومة للرب. 

: . شعب یعبد العجل أثناء تسلم الشریعة 6
. واقتبسنا ما قاله 32سبق لنا الحدیث عن إقامة العجل الذهبي في دراستنا لسفر الخروج، األصحاح 

: [ُأستبعد موسى النبي عنهم إلى حین حتى یظهر العجل الذي كان قدامهم، فیعبدوه عالنیة، مار أفرآم السریاني
]. Ïهذا الذي كانوا یعبدونه خفیة في قلوبهم

مما أحزن قلب موسى أن الشعب في أقدس اللحظات التي كان اهللا فیها یتحدث مع موسى مقدًما 
شریعته له التي تحذر بشدة من العبادة الوثنیة؛ كان موسى صائًما أربعین یوًما وأربعین لیًال ال یأكل خبًزا وال 

یشرب ماًء، وكان الجبل یدخن بالنار في حوریب؛ إذا بالشعب یزوغ عن الحق، وفي عناد وصالبة رقبة یصب 
عجًال ذهبًیا یتعبد له. 

1 Hom. 2, On Our Lord 1:17. 
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في الموضع الذي فیه استلموا الشریعة، كسروها وفي نفس لحظات استالمها. بینما كانت عیونهم ال 
زالت تنظر الجبل متقد ناًرا لم تلن قلوبهم، بل صّبوا العجل الذهبي بسبكه في ناٍر متقدة. 

حتى في حوریب أسخطتم الرب، "
]. 8فغضب الرب علیكم لُیبیدكم" [

هكذا ُیعّبر موسى النبي عن بشاعة خطیتهم حتى أن الرب أراد إبادتهم في اللحظات التي فیها أراد أن 
یقدم لهم كل محبة ورحمة. 

حین صعدت إلى الجبل لكي آخذ لوحي الحجر، "
لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم، 

أقمت في الجبل أربعین نهارا وأربعین لیلة ال آكل خبًزا وال اشرب ماءً . 
وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبین بإصبع اهللا، 

وعلیهما مثل جمیع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في یوم االجتماع. 
وفي نهایة األربعین نهاًرا واألربعین لیلة لما أعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد. 

قال الرب لي: 
قم انزل عاجًال من هنا، ألنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر،  

زاغوا سریًعا عن الطریق التي أوصیتهم 
صنعوا ألنفسهم تمثاًال مسبوًكا. 

وكلمني الرب قائالً : 
رأیت هذا الشعب وٕاذا هو شعب صلب الرقبة. 

اتركني فأبیدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعًبا أعظم وأكثر منهم. 
]. 15-9فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل یشتعل بالنار ولوحا العهد في یدي" [

كان موسى في أمجد لحظات عمره على األرض، إذ كان على قمة الجبل یتمتع برؤیة ظل مجد اهللا، 
ویتسلم الشریعة التي سجلها اهللا على لوحین ونحتها كما بناٍر إلهیة، وقد اهتز الجبل كله وامتأل دخاًنا وضباًبا. 
توقع عند نزوله أن یرى الشعب كله، رجاًال ونساًء، أطفاًال وشیوًخا ال یشغلهم شيء سوى استالم الشریعة. ظن 
أنه یرى عیونهم شاخصة نحو قمة الجبل، نسوا أكلهم وشربهم ونومهم في وسط هذا المجد العظیم. لكن نفسه 

تحطمت تماًما إذ ِعوض النار اإللهیة طلبوا من رئیس الكهنة أن یوقد ناًرا یلقون فیها الُحلّي الذهبیة لیصب لهم 
عجًال مسبوًكا یكون لهم إلًها. 

الذهب الذي سمح لهم اهللا أن یأخذوه من المصریین ِعوض سنوات ذلهم وعبودیتهم قدموه للعبادة الوثنیة 
إلغاظة اهللا مخلصهم. 

لقد أساءوا استخدام عطیة اهللا، فكان یلیق باألقراط الذهبیة التي سمح لهم أن یأخذوها أن یستخدمها 
النساء والفتیات ولیس األبناء. لكن الشعب في تدلیل وعدم التزام جعلوا بنیهم یلبسونها، إذ قال لهم هرون: "انزعوا 

). هذا االنحالل دفعهم إلى العبادة 2: 32 أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنیكم وبناتكم وأتوني بها" (خر
الوثنیة فسحبوا األقراط لصبها عجالً . صارت البركات بالنسبة لهم لعنة، وكما یقول على لسان النبي: "ألعن 

). 2 :2 بركاتكم، بل قد لعنتها، ألنكم لستم جاعلین في القلب" (مال
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الجبل الجامد الصخري اتقد بالنار إلعالن الحضرة اإللهیة، وقلوب شعب اهللا تحجرت لتشعل ناًرا بشریة 
تشكل لهم إلًها حسب قلوبهم الردیئة. 

 جاءت في الترجمة السبعینیة "إكلیسیا" والتي تعني كنیسة، وقد اقتبسها استفانوس في ]10[ االجتماع
). والكلمة تعني االجتماع مًعا في مكان خاص، وفیها معنى الفرز 38: 7 خطابه "الكنیسة التي في البریة" (أع

واالجتماع. 

 : . غضب موسى وكسر لوحي العهد7
"فنظرت وٕاذا أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم،  

وصنعتم ألنفسكم عجًال مسبوًكا، 
وزغتم سریًعا عن الطریق الذي أوصاكم بها الرب، 

فأخذت اللوحین وطرحتهما من یدي وكسرتهما أمام أعینكم. 
ثم سقطت أمام الرب كاألول أربعین نهاًرا وأربعین لیلة ال آكل خبًزا وال أشرب ماًء من أجل كل 

خطایاكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب إلغاظته.  
ألني فزعت من الغضب والغیظ الذي سخطه الرب علیكم لُیبیدكم. 

]. 19-16فسمع لي الرب تلك المرة أیًضا" [
كأنه یقول لهم أي بّر تفتخرون به عند دخولكم أرض الموعد، وأي استحقاق لكم وأنتم أفقدتموني وْعیي 

حین نظرت ما لم أكن أتوقعه. 

  نقرأ أن الشریعة كتبت بإصبع اهللا، وأعطیت خالل موسى، خادمه المقدس. یرى الكثیرون إصبع اهللا أنه الروح
. Ïالقدس

القدِّیس أغسطینوس 
كسر موسى النبي اللوحین الحجریین أمام أعین الشعب لُیعلن لهم أنهم قد كسروا الناموس، وصاروا 

تحت لعنة العصیان. اآلن وقد جاء السیِّد المسیح لُیقدم ال لوحّي حجر بل روحه القدوس الناري، فینقش ناموس 
العهد الجدید على القلب، في األعماق الداخلیة. وكما یقول اإلنجیلي: "ألن الناموس بموسى ُأعطَي، وأما النعمة 

). 1 والحق فبیسوع المسیح صارا" (یو
]، والجبل 18بینما كان اهللا یقدم لوحي الشریعة لموسى، وكان موسى صائًما من أجل خطایا الشعب [

]، أي أن اهللا ونبیه والطبیعة كانوا یعملون لحساب الشعب، إذا بالشعب یفسد ُملزًما هرون أن یقیم 15یشتعل ناًرا [
لهم العجل الذهبي. 

كان موسى في أسعد لحظات عمره وهو في حضرة الرب یتسلم نیابة عن الشعب كله، بل وعن البشریة، 
شریعة الرب، في جٍو رهیٍب للغایة. یقف صائًما ال یأكل وال یشرب أربعین یوًما، في عزلة كما عن العالم كله، 
على الجبل المتقد ناًرا، یلتقي مع خالق السماء واألرض، الذي ینقش بإصبعه اإللهي الشریعة على لوحین من 

الحجارة. كان یود أن ینزل إلى الشعب لیقدم لهما اللوحین كلوحي عهد بین اهللا واإلنسان، لكنه عاد لیجد العهد قد 
انكسر بسرعة لم یتوقعها. 

ألقى بلوحي العهد على األرض فانكسرا، لُیدرك الكل أنهم كسروا العهد بإغاظتهم الرب. 

1 St. Augustine: On Ps. 8. 
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عّبر موسى النبي عن فزعه الشدید ال بالتقائه مع الرب وسط النار، بل بإدراكه السخط اإللهي الذي حّل 
علیهم إلبادتهم تماًما. 

لقد صام للمرة الثانیة أربعین یوًما أخرى وتوسل عن شعبه، وسمع له الرب تلك المرة أیًضا. إذن أین هو 
بّرهم الذي یفتخرون به؟! 

 : . اشتراك رئیس الكهنة في خطأهم8
لقد اشترك رئیس الكهنة معهم في الخطأ، إذ قام بسبك الذهب وصنع تمثال العجل للتعبد له. كان یلیق 

بذاك الذي یضع على جبهته صحیفة ذهبیة مكتوب علیها "قدس للرب" أن ُیقاوم خطأ الشعب، لكنه ِعوض 
تقدیس الشعب ورفع غضب اهللا عنهم، سقط هو تحت الغضب اإللهي. 

 ].20[ "وعلى هرون غضب الرب جًدا لُیبیده"
"، لكنه قال غضب الرب جًداعندما تحدث موسى النبي عن غضب الرب على الشعب وسخطه لم یقل "

ذلك عندما تحدث عن خطأ رئیس الكهنة. لیس عند اهللا محاباة، فإن من یعرف كثیًرا وال یعمل ُیضرب كثیًرا. 
خطیة الراعي أكثر خطورة من خطیة الشعب، لهذا فإن اهللا یؤدب الرعاة بحزٍم أشد من تأدیب الشعب عندما 

ُیخطئوا. 

  .إن شرف الكهنوت عظیم، لكن إن أخطأ الكهنة فهالكهم فظیع

 ال یخلص الكاهن ألجل شرفه، إنما إن سلك بما یلیق بشرفهÏ .
القدِّیس جیروم 

  إنني أخشى لئالَّ إذا تسلمت القطیع في حالة جیدة ومنتعشة، وبعدم مهارتي أفسده، فأغیظ اهللا ضدي، هذا
.  Ðالذي یحب القطیع حتى بذل ذاته ألجل خالصه وافتدائه

 الرجل العلماني إذا زّل ینتصح بسهولة، وأما اإلكلیریكي فإذا صار ردیًئا یضحى غیر قابل للنصحÑ .
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

ِعوض أن یشفع رئیس الكهنة في الشعب صار محتاًجا إلى من یشفع فیه: 
]. 20"فصلیت أیًضا من أجل هرون في ذلك الوقت" [

من یستطیع أن ینطق بهذه الكلمات غیر موسى، فإنه حتى هرون لم یحفظ الوصیة الخاصة بعدم 
العبادة لألوثان بعد أن توقفت عالمات حضور الرب المنظور! 

 : . قبول سحق العجل ِعوض عن سحقهم9
استحق الشعب أن ُیسحقوا بسبب بشاعة خطیتهم حتى في اختیارهم للمكان والتوقیت. لكن من مراحم 

اهللا أنه قِبل أن ُیحرق العجل ویرضض وُیطحن ثم ُیذرى كالغبار في النهر ِعوض أن ُیصنع هكذا بالشعب. 
لقد صار الشعب على شبه من تعبدوا له، وقِبل الرب سحق الشبه والعفو عنهم. 

وأما خطیتكم العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار ورضضته وطحنته جیًدا حتى نِعم كالغبار، "

Ï ،147، ص1965 الحب الرعوي. 
Ð160 المرجع السابق، ص. 
Ñ164 المرجع السابق، ص. 
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]. 21ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل" [

 : . سلسلة من التذمر والسخط10
لقد بدأ الشعب بالسخط والتذمر من قبل خروجهم من مصر، ورافقهم هذا السخط في البریة، حتى بلغ 

الذروة في حوریب، أثناء تسلم موسى الشریعة. وقد صام موسى وتشفع فیهم، ومع هذا لم تتغیر طبیعتهم المتذمرة، 
فصارت حیاتهم سلسلة ال تنقطع من التذمر والسخط، یذكر على سبیل المثال: 

وفي تبعیرة ومّسة وقبروت هتأوة أسخطتم الرب. "
وحین أرسلكم الرب من قادش برنیع قائالً : 

اصعدوا امتلكوا األرض التي أعطیتكم  
عصیتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله. 

 ].24-22لقد كنتم تعصون الرب منذ یوم عرفتكم" [
یذكرهم موسى أیًضا بالعصیان، إذ أمرهم الرب في قادش برنیع أن یصعدوا لیملكوا، لم یصدقوا وال 

). 8: 32؛ 13، راجع عد 24-22 :9سمعوا لقوله (

 : . موسى یشفع فیهم11
فسقطت أمام الرب األربعین نهاًرا واألربعین لیلة التي سقطتها، "

ألن الرب قال إنه یهلككم.  
وصلیت للرب وقلت:  

یا سید الرب، ال تهلك شعبك ومیراثك الذي فدیته بعظمتك، 
الذي أخرجته من مصر بیٍد شدیدة. 

اذكر عبیدك إبراهیم واسحق ویعقوب. 
ال تلتفت إلى غالظة هذا الشعب وٕاثمه وخطیته. 

لئالَّ تقول األرض التي أخرجتنا منها: 
ألجل أن الرب لم یقدر أن یدخلهم األرض التي كلمهم عنها، 

وألجل أنه ابغضهم أخرجهم لكي یمیتهم في البریة. 
]. 29-25وهم شعبك ومیراثك الذي أخرجته بقوتك العظیمة وبذراعك الرفیعة" [

إن األمر خطیر للغایة فقد سقط موسى أمام الرب لیصلي لیًال ونهاًرا من أجل الشعب. یرى البعض أنها 
بخالف األربعین یوًما التي صامها للمرة الثانیة وُیعید الرب الكتابة على لوحّي العهد، وٕان كان البعض یرى أنها 

ذات األربعین یوًما. 
صلى موسى للرب وذّكره بوعده مع آبائهم إبراهیم واسحق ویعقوب، طالًبا أال یلتفت إلى غلظة قلوبهم 

وٕاثمهم وخطیتهم. لیذكر أنه شعبه الذي صنع معه عجائب إلنقاذه! 
یقول آدم كالرك: [یهب اهللا بركات كثیرة ألشخاص غیر مستحقین نسبًیا، إما ألجل أسالفهم األتقیاء، أو 

بسبب أشخاص متدینین مرتبطین بهم، لهذا فإن االتحاد مع كنیسة اهللا هو بركة عظیمة]. 
لم یبرر موسى نفسه، لكنه بالحب صام وصلى وطلب من اهللا أن یعمل من أجل عهده مع أسالفهم 

المباركین. 
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 9من وحي تثنیة 
 ، من یشفع فيَّ

فإني دائم التذمر! 

  .بماذا أتبرر أمامك یا فائق الحب
إني إنسان دائم التذمر. 

اشترك مع شعبك القدیم في روح التذمر. 
انطلقوا من مصر متذمرین، 

ِعوض أن یمجدوك یا واهب النصرة. 
رافقهم تذمرهم حتى في أروع اللحظات. 

كان الجبل ال زال متقًدا بالنار من أجلهم، 
وحمل موسى لوحّي العهد المكتوبین بإصبعك. 

السماء والطبیعة حتى الحجارة تشهد لحبك. 
مع هذا كسروا عهدك قبل استالمهم لوحّي العهد. 

هرون الكاهن األعظم صار محتاًجا إلى من یشفع فیه عندك! 
من ینقذني من خطایاي غیرك یا صانع العجائب. 

  .استبدلوك بعجٍل ذهبي یا من حركت كل الطبیعة لحسابهم
عوض القداسة مارسوا الرجاسات إلغاظتك. 

من یجدد فكري وقلبي وٕارادتي غیرك؟! 

  !نفسي ُمّرة في داخلي
مع كل فسادي كثیًرا ما أنسب بركاتك إلى بري الذاتي. 

أنت وحدك سّر كل بّر حقیقي. 
أنت واهب القداسة ومعطي البركات. 
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األصحاح العاشر 

غنى عطایا اهللا لهم 
لم یقف موسى النبي عند السلبیات مهاجًما اتكال الشعب على بّرهم الذاتي، وٕانما سألهم أن یسلكوا بروح 
إیجابیة. كان یلیق بهم أن یتأملوا في فیض نعمة اهللا وغنى عطایاه لهم. فإنه حتى بعد سقوطهم في العبادة الوثنیة 

وتعلقهم بالعجل الذهبي، وتعبدهم له قبل الرب أن یغفر لهم، ویهبهم عطایا بال حصر. یذكر منها أربع عطایا: 
إعادة كتابة لوحي الشریعة، إبقاء الكهنوت الالوي بعدما ارتكب هرون أول رئیس كهنة خطأ فاحًشا، إفراز سبط 

الوي لخدمته، قبوله شفاعة موسى عنهم. 

. ]5-1[. إعادة كتابة لوحي الشریعة   1
. ]7-6[. إبقاؤه الكهنوت الالوي   2
. ]9-8[. فرز سبط الوي لخدمته   3
. ]11-10[. قبوله شفاعة موسى عنهم   4
. ]22-12[. دعوة لمخافة الرب وااللتصاق به  5

: . إعادة كتابة لوحّي العهد 1
اهللا عجیب في حبه لإلنسان وشوقه لاللتصاق به، فمع بشاعة ما فعله الشعب في أدق اللحظات كما 

رأینا في األصحاح السابق، وسط هذا الفساد عاد لیكتب لهم على لوحین حجریین آخرین بإصبعه من جدید ذات 
الوصایا لیوضعا في تابوت العهد، معلًنا رغبته في المصالحة وٕاقامة العهد كما من جدید. 

في ذلك الوقت قال لي الرب: "
انحت لك لوحین من حجر مثل األولین، 

واصعد إلّي إلى الجبل، 
واصنع لك تابوًتا من خشب. 

فأكتب على اللوحین الكلمات التي كانت على اللوحین األولین اللذین كسرتهما وتضعهما في التابوت" 
]1-2 .[

ماذا طلب اهللا من موسى؟ 
: إن ینحت لوحین من حجر، فإن كانت قلوبنا قد تحجرت بسبب الخطیة، یلزم أن ُتضرب بأدوات أوالً 

حادة، أي بعمل الروح القدس الناري الذي یبكت على خطیة، ویهب القلب تواضًعا وانسحاًقا، فیتقبل الوصیة 
الجدیدة فیه. ِعوض االتكال على البر الذاتي یلیق بنا أن نطلب من روح الرب أن یهبنا روح التواضع، فیمد الرب 

إصبعه، وینقش وصیته في أعماقنا. 
: أن یصعد إلى اهللا على الجبل. فإن الرب یتحدث مع الجماهیر عند سفح الجبل، لكنه یقدم أسراره ثانًیا

الفائقة على الجبال العالیة، مع النفوس التي تترك سفح الجبل وتصعد بروح الرب كما مع السیِّد المسیح نفسه، 
 فتراه متجلًیا على قمة جبل تابور. یصرخ المرتل قائالُ : "رفعت عینّي إلى الجبال من حیث یأتي عوني" (مز

121 :1 .(
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: [من العالمة أوریجانوس). وكما یقول 14 :13 لنهرب إلى الجبال كما علمنا  السیِّد المسیح (مر
]. لنترك كل ارتباطاتنا الیومیة، وأفراحنا مع متاعبنا، Ïیهرب یلیق به أن یعرف الموضع الذي ینبغي أن یهرب إلیه

ونصعد إلى الرب، كي نلتقي به وننعم بلمسات یده الناریة، تنقش على قلوبنا وصیة الحب اإللهي الناري. 
: واصنع لك تابوًتا من خشب السنط. أول شيء طلب اهللا من موسى أن یصنعه عند إقامة خیمة ثالثًا

االجتماع بواسطة بصلئیل هو تابوت العهد. وها هو هنا یطلب أن یصنع تابوًتا من الخشب مغشى بالذهب من 
)، فهل طلب من موسى أن یصنع تابوًتا آخر؟! 1: 37؛ 10 :25 الداخل والخارج (خر

على أي األحوال لم یكن ممكًنا أن یقدم موسى اللوحین المنحوتین لیكتب اهللا علیهما بإصبعه ما لم یعد 
التابوت الخشبي الذي یحفظ فیه اللوحین. ما هو هذا التابوت الخشبي إال صلیب ربنا یسوع المسیح، الذي فیه 
تحفظ الوصیة دون أن تكسر. فمن یلتصق بصلیب المسیح، ویشاركه صلبه یتقبل الوصیة، ویحفظها في قلبه. 

: أن یتسلم من اهللا اللوحین المكتوب علیهما ویضعهما في التابوت. هذه هي عطیة اهللا الفائقة، أن رابًعا
نقبل میثاقه، ونحمل وصیته بكل حرص في قلوبنا المشتركة في صلیب المسیح كمخزٍن حٍي لها. 

: في طاعة كاملة هللا وحب شدیٍد للشعب وضع موسى اللوحین في التابوت وقدمهما للشعب: خامًسا
"فصنعت تابوتا من خشب السنط ونحت لوحین من حجر مثل األولین، 

وصعدت إلى الجبل واللوحان في یدي. 
فكتب على اللوحین مثل الكتابة األولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار 

في یوم االجتماع وأعطاني الرب إیاها. 
ثم انصرفت ونزلت من الجبل، 

]. 5-3ووضعت اللوحین في التابوت الذي صنعت فكانا هناك كما امرني الرب" [
فما تمتع به موسى من عطایا إنما لحساب الشعب، نزل إلیهم وقدم لهم ما سّلمه له الرب. هكذا یلیق بنا 

لنا في المسیح یسوع. الخادم المحب هو الذي یقدم أن نشتهي دخول كل نفس إلى خبرة الحیاة الجدیدة التي صارت 
للغیر ال مما له، بل مما قدمه الرب له. 

ما كتبه في اللوحین هو بعینه ما سبق أن كتبه في اللوحین السابقین، فإن كلمة اهللا ال تحتاج إلى 
تصحیح أو تعدیل، إنما هي ثابتة إلى األبد. 

كتب عشرة  وصایا أو كلمات ولم یكتب عشرة مجلدات؛ فإنه لیس بكثرة الكالم تخلص البشریة بل بكلمة 
اهللا الممتزجة بحبه العملي. 

وبنو إسرائیل ارتحلوا من آبار بني : إذ تسلم الشعب لوحّي العهد أمكنهم التحرك نحو كنعان. "سادًسا
. تمتعوا مع الوصیة بآبار المیاه ثم تحركوا، هكذا نقبل وصیة الرب ونتمتع بمیاه الروح ]6یعقان إلى موسیر" [

القدس الذي یقودنا نحو كنعان السماویة. یلیق بنا أن نبدأ رحلتنا من اآلبار حیث میاه المعمودیة والتمتع بالبنوة 
]. 7[" من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، ومن الجدجود إلى ُیطبات أرض أنهار ماءاآلبار. "هللا، ونبقى نتمتع بهذه 
: اسم عبري معناه "أبناء یعقان، وهو اسم قبیلة ُیرجح أنها من نسل سعیر الحوریین وقد أطلق بني یعقان

هذا االسم على اآلبار بنو إسرائیل، وكانت بثیروت. وقیل أنها هي البترین الحالیة، على بعد ستة أمیال جنوب 
). 32-31 :33 العوجا (عد

1 Origen: Commentary on Matthew, 41. 
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-30 :33 : اسم عبري معناه "رباط" أو "رباطات"، وهي بالقرب من جبل هور (عدموسیر أو مُسیروت
31 .(

). ربما تقع على وادي 32 :33 : وهو اسم عبري معناه "كهف جدجاد" (عدالجدجود أو حور الجدجاد
غدغودة أو غداغد، التابع لوادي جیرافي، شمال كونتیلة الجیرافي، شماًال إلى الشمال الغربي من خلیج العقبة. 

) غربي 33 :33 : اسم عبري معناه "طیبة"، وهو محلة من محالت بني إسرائیل في البریة (عدُیطبات
 میًال شمالي العقبة. 22البریة. یظن أنها الطابة على بعد 

 : . إبقاؤه الكهنوت الالوي2
أجله، وقبل الرب صالته )، فصلى أخوه موسى من 20: 9لقد غضب الرب جًدا على هرون لُیبیده (

عنه، لهذا أكمل هرون عمله الكهنوتي، وتسلم ابنه العمل من بعده. 
هناك مات هرون، وهناك ُدفن. "

]. 6فكّهن ألعازار ابنه ِعوًضا عنه" [
أرض أنهار ِعوض هرون سار ألعازار رئیس الكهنة الجدید مع الشعب وانطلق بهم نحو كنعان، إلى "

ینابیع میاه الروح القدس التي تحّول بریتهم القاحلة . فإن عمل رئیس الكهنة هو أن یدخل بشعب اهللا إلى ]7[" ماء
إلى فردوٍس سماوي، یحمل ثمار الروح. 

 : . فرز سبط الوي لخدمته3
أظهر اهللا حنّوه على شعبه بعد سقوطهم في عبادة العجل وصالة موسى عنهم، إذ عاد یؤكد فرز سبط 

الوي لخدمته، وأن یكون هو نفسه ولیس األرض نصیبهم. 
في ذلك الوقت أفرز الرب سبط الوي لیحملوا تابوت عهد الرب، "

ولكي یقفوا أمام الرب لیخدموه، 
ویباركوا باسمه إلى هذا الیوم. 

ألجل ذلك لم یكن لالوي قسم وال نصیب مع اخوته. 
]. 9-8الرب هو نصیبه كما كلمه الرب إلهك" [

اختیار اهللا هرون وبنیه كهنة لیكون هو نفسه نصیبهم، صورة حیة لعطیة اهللا لذاته المجانیة ولیس عن 
بر ذاتي. 

حمل سبط الوي تابوت العهد الحافظ للوحي الشریعة، وكأنهم یحملون الوصیة اإللهیة المقدسة كسّر 
حیاة وبركة لكل من یقبلها عاملة في حیاته، وحاّلة في قلبه. 

 : . قبوله شفاعة موسى عنهم4
بسبب عبادة العجل تعّطل الموكب، لكن موسى مكث أربعین یوًما صائًما ومصلًیا یشفع في شعبه حتى ال 

 ویمتلكوا األرض. یهلك، فقبل الرب صالته وطلب منه أن یتحرك مع الشعب لكي یدخلوا
"وأنا مكثت في الجبل كاألیام األولى أربعین نهاًرا وأربعین لیلة، 

وسمع الرب لي تلك المرة أیًضا. 
ولم یشأ الرب أن یهلكك. 

ثم قال لي الرب: 
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قم اذهب لالرتحال أمام الشعب، 
]. 11-10فیدخلوا ویمتلكوا األرض التي حلفت آلبائهم أن أعطیهم" [

كان موسى رمًزا للسید المسیح الذي صام عنا، وبذل ذاته لمصالحتنا مع أبیه، حتى ال نهلك، بل ندخل 
به إلى حضن اآلب ونرث مع المسیح المجد األبدي. 

  .بینما یوجد الكثیر في العالم لُیحب، فمن األفضل أن ُیحب من خالل العالقة بذاك الذي خلقها
العالم جمیل، لكن الذي خلقه أجمل منه. 

العالم مجید، لكن الذي أسس العالم هو أكثر بهجة. 
لذلك یلزمنا أن نعمل قدر المستطاع أیها األحباء أن نحب العالم دون أن یبتلعنا، وأال نحب الخلیقة أكثر 
من الخالق. اهللا یهبنا ممتلكات أرضیة لكي نحبه بكل قلبنا ونفسنا. لكننا أحیاًنا نثیر غضب اهللا علینا حینما نحب 

عطایاه أكثر من اهللا نفسه. 
نفس األمر یحدث في العالقات البشریة. افترض أن إنساًنا یقدم عطیة خاصة لمن تحت وصایته. فذاك 
الذي تحت الوصیة یبدأ یستخف بالمعطي ویحب العطیة أكثر من الذي یهبها. افترض أنه ال یفكر في المعطي 
كصدیق بل كعدو. هكذا تكون العالقة مع اهللا إننا نحب باألكثر الذین یحبوننا ألجل ذواتنا ولیس ألجل عطایانا 

. Ïلهم. هكذا ُیعرف اهللا بأنه یحب من یحبونه أكثر من حبهم للعطایا األرضیة التي یهبها
األب قیصریوس أسقف آرل 

 : . دعوة لمخافة الرب وااللتصاق به5
إن كان في األصحاح السابق قد عرض في مرارة بشاعة ما فعله إسرائیل منذ دعوتهم للخروج حتى 

اللحظات التي یتحدث فیها موسى معهم. وقد ركز على سقوطهم في سبك العجل الذهبي والتعبد له، مع اشتراك 
رئیس الكهنة نفسه في العمل، وأیًضا ركز على التكرار المستمر للتذمر، إذ لم یحدث مرة أو مرتین كلحظات 

ضعف عاشوا فیها، بل صارت أشبه بطبیعة تعمل فیهم. اآلن بروح الرجاء المفرح یحثهم على التقوى أو التمتع 
بمخافة الرب وااللتصاق به. موضًحا النقاط التالیة: 

: اهللا ال یحتاج إلى خدمة اإلنسان وال إلى عطایاه، بل یطلب قلبه وحبه الخالص. أوالً 
"فاآلن یا إسرائیل ماذا یطلب منك الرب إلهك، 

إال أن تتقي الرب إلهك،  
لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك. 

وتحفظ وصایا الرب وفرائضه التي أنا أوصیك بها الیوم لخیرك. 
]. 14-12هوذا للرب إلهك السموات وسماء السموات، واألرض وكل ما فیها" [

" جمیعها بصیغة الجمع، فماذا عنَي بها؟ یرى البعض أن الكلمة "السموات وسماء السمواتجاءت الكلمات 
هي موضع القدِّیسین سموات السموات" كواكب، والثالثة " األولى یقصد بها جلد السماء، والثانیة الفضاء وما یضمه من

في األبدیة مع مصاف الطغمات السمائیة. 

1 Sermons 159:6. 
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  إنه ال یحتاج إلى شيء نعطیه له، وهذا برهان خاص على الحب الخالص، عندما ذاك الذي ال یحتاج إلى
ماذا یطلب منك الرب شيء، ولیس في ضرورة إلینا، یفعل كل شيء من أجل أن نحبه. لذلك یقول موسى: "

 .]12إلهك إال أن تحبه وأن تكون مستعًدا للسیر وراءه؟!" [
. Ïعندما یأمرك أن تحبه فإنه یظهر فوق الكل أنه یحبك. لیس شيء یضمن خالصنا مثل أن نحبه

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

ماذا یطلب اهللا منك؟ 
سؤال یقدمه موسى النبي في أواخر حیاته على األرض لشعبه، یلیق بكل مؤمن أن یردده في قلبه وفكره 

لیراجع نفسه، ویجیب بكل أمانة علیه. 
] وقام اهللا 1لقد طلب اهللا من موسى النبي أن ینحت له لوحین من حجر ویصنع تابوًتا من الخشب [

بكتابة الوصیة... فماذا طلب من الشعب؟ 
لم یطلب منهم أن یقدموا الذبائح الحیوانیة، وال ذّكرهم بالشرائع الخاصة بالتطهیرات، لیس لعدم أهمیتها، 

]، وهو یعلم أن الشعب یجد 8]، وأكد إفراز سبط الوي لخدمته [6وٕانما ألنه قد أقام اهللا ألعازار بن هرون كاهًنا [
تجاوًبا في تنفیذ الطقوس، لكنه خشي أن ینشغل الشعب بالشكلیات ویفقد األعماق الداخلیة الخاصة بالشركة مع 
اهللا. لهذا جاءت الوصایا اإللهیة في األحادیث الوداعیة لموسى النبي تؤكد محبة المؤمنین هللا ومخافتهم له من 

كل القلب والنفس، والطاعة للوصیة. كما رّكز على محبة القریب خاصة األیتام واألرامل والغرباء، بهذا ُیقیم منهم 
]. 22كواكب منیرة في السماء [

 هي: ماذا یطلب منك الرب إلهك؟جاءت اإلجابة على السؤال: 
ألن للرب سماء السموات واألرض وكل ما فیها، فهو لیس في عوٍز إلى شيٍء ال یطلب لنفسه شیًئا . أ

). 2: 16  (مزÐما. وكما یقول المرتل: "قلت الرب أنت ربي وال تحتاج إلى صالحي"

  .ال یحتاج اهللا إلى صالحنا، بل نحن نحتاج إلى صالحه
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  قل لي: ما هو نفع اهللا أن أكون باًرا (عادالً )؟! وماذا یضیره أن أكون شریًرا؟! ألیست طبیعته غیر قابلة
للفساد؟ ال یصیبها ضرر، وفوق أیًضا أي ألم؟ لیس لدى العبید مهما كانوا أغنیاء شيء ما من عندیاتهم، بل 

. Ñما لدیهم هو من سادتهم
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

وقائد لك في حیاتك. ، أي تتمتع بمخافته التي هي بدء الحكمة، تتقیهب. یطلب ما هو لك وهو أن 
المخافة التي ترتبط بالحب، مخافة االبن الذي یخشى جرح مشاعر أبیه. 

كثیًرا ما یتحدث موسى النبي في هذا السفر عن "مخافة الرب" أو أن نتقیه، مازًجا الخوف بالحب، كما 
أن تقف أمام اهللا بعقل یقظ متنبه برعدة وخوٍف مع  : [إنه من الالئق األب ماتیروسفي العبارات السابقة. یقول 

). 12-11 :12 ] (روÒالتهاب الروح بالفرح والحب العمیق

1 In 2 Cor. hom. 30:4. 
2 Comm. On Canticle , sermon 4. 
3 In 1 Tim. Hom. 16. 
4 Book of Perfection, 2. 
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اإلنسان الروحي المملوء حًبا هللا یحمل أیًضا مخافة مقدسة تهبه جّدیة في حیاته ممتزجة بالسالم. یقول 
فحیث توجد النجاسة یكون الهزل؛ وحیث : [اإلنسان الهزلي في تعامالته لیس قدیًسا. القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

: 2  أصغ إلى قول النبي: "اعبدوا الرب بخوٍف وهللوا له برعدة" (مزیكون الضحك في غیر أوانه یكون الهزل؛
). الهزل یسلم النفس إلى التنعم والتكاسل. إنه یثیر النفس بصورة غیر الئقة، فكثیًرا ما تجنح إلى أعمال 11

].  Ïالعنف وتوجد حروًبا
، فال تنحرف یمیًنا أو یساًرا، بل تتمتع بالطریق اإللهي الملوكي. ال تسلك تسلك في كل طرقهج. أن 

حسب هواك، وال حسب طرق الناس التي قد تضللك، بل تحمل إرادة اهللا عاملة فیك. 
، فتدرك حبه لك، وتختبر الدفء الحقیقي ألبوته وصداقته. تحبهد. 
 من كل قلبك وكل نفسك، فتنال كرامة الوقوف أمامه والشركة مع السمائیین في حیاتهم تعبده. ـه

السماویة وفرائضه بكونها مصدر الحیاة والشبع واللذة واالستنارة! 
: اهللا یود أن یلتصق بنا، لكي نتمتع به بكونه حیاتنا. ثانًیا

"ولكن الرب إنما التصق بآبائك لیحییهم، 
]. 15فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جمیع الشعوب كما في هذا الیوم" [

اختیاره لنا لیس إال ألنه یطلب حیاتنا، مقدًما ذاته مصدر حیاة. واضح أن الوصایا في هذا األصحاح 
بدأت بالتزامات اإلنسان نحو اهللا أن یحبه ویتقیه ویعبده، ثم بااللتزام نحو القریب خاصة األیتام واألرامل والغرباء 

وأخیًرا نحو اإلنسان نفسه حتى ُیحصى اإلنسان ضمن نجوم السماء المتأللئة. 
وفي هذا األصحاح یؤكد أنه نصیب خدامه  لقد أكد في أكثر من موضع أن الرب هو نصیب شعبه،

، إنما لكي ]14[" السموات وسماء السموات واألرض وكل ما فیهاالالویین. لیس ألنه في احتیاج إلیهم إذ له "
یلتصقوا به فیحیون ویقتنون. یصیر لهم مالك السماء وسماء السموات وكل األرض. 

: اهللا یطلب ختان القلب ثالثًا
"فاختنوا غرلة قلوبكم، 

]. 16وال تَصلِّبوا رقابكم بعد" [
واضح أن اهللا منذ العهد القدیم ال یطلب من فرائضه ووصایاه ممارسات جسدیة بحتة، بل یطلب ما 

یمس كیاننا الداخلي. فإن كان قد وضع ختان الجسد عالمة قبول المیثاق مع اهللا، فإن ما یطلبه هو ختان القلب 
والروح. ال یطلب بتر جزء من جسم اإلنسان، بل بتر جذور الفساد والخطیة من أعماق النفس. بختان القلب 

یمكن للمؤمن أن یتمم الوصیة العظمى التي هي االستماع هللا والحب له من كل القلب ومن كل النفس ومن كل 
القوة، وبهذا یتمم كل الناموس. وكما یقول الرسول بولس: "ألن الیهودي في الظاهر لیس هو یهودًیا، وال الختان 

الذي في الظاهر في اللحم ختاًنا، بل الیهودي في الخفاء هو الیهودي، وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو 
). 29-28: 2 الختان" (رو

یربط النبي بین ختان القلب وعدم تصلب الرقبة، ألن من یقبل الختان الروحي، ویمارس بالروح الموت 
عن شهوات الجسد تنحني أعماقه بالطاعة هللا في فرح شدید، ویكون اإلنسان مستعًدا في الداخل لحمل نیر 

المسیح بلذٍة وشوقٍ . 

1 In Eph. Hom., 17. 
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: یدعونا لالنتساب إلى اهللا نفسه الذي هو إلهنا، رب األرباب وٕاله اآللهة، الذي یشتهي أن نكون رابًعا
أرباب وآلهة، نحمل شبهه ونصیر أیقونة حّیة له، فیكون رب�ا لألرباب وٕالًها على اآللهة. وهو في هذا یشتاق أن 

ینتسب الكل إلیه دون محاباة وال خالل رشوة، بل ینتسب إلینا أن تقدست أعماقنا. 
"ألن الرب إلهكم هو إله اآللهة ورب األرباب، 

اإلله العظیم الجبار المهیب، 
]. 17الذي ال یأخذ بالوجوه وال یقبل رشوة" [

 فإن هذه الفكرة تتخلل السفر كله وهي حجر الزاویة في ]17[الحظ الفكر األسمى عن وحدانیة اهللا في 
تعلیمه. إنه اإلله المرهوب القدیر، الذي ال تقف أمامه اآللهة الوثنیة واألرباب الباطلة. یشتاق إلى االنتساب إلى 

اإلنسان المتواضع، لیس عن ضعف وال عن عجز أو احتیاج، بل خالل الحب. 
: یدعونا إلى االهتمام بالمرذولین والمحتاجین والمطرودین والغرباء، متشبهین به.  خامًسا

الصانع حق الیتیم واألرملة، "
والمحب الغریب لُیعطیه طعاًما ولباًسا، 

]. 19-18فأحبوا الغریب ألنكم كنتم غرباء في أرض مصر" [
إذ یختبر المؤمن مراحم اهللا واهتمامه به خاصة حین كان في عوٍز أو ضیٍق یلزمه یرد هذا الحب 

بالحب نحو المعتازین والذین في ضیقة. هكذا یربط النبي محبتنا الخوتنا بحبنا هللا نفسه. 
: الدعوة لمخافة الرب وااللتصاق به واالعتزاز به، متذكرین عجائبه الدائمة معنا.  سادًسا

"الرب إلهك تتقي إیاه تعبد وبه تلتصق وباسمه تحلف. 
هو فخرك وهو إلهك الذي صنع معك تلك العظائم والمخاوف التي أبصرتها عیناك. 

سبعین نفسا نزل آباؤك إلى مصر 
]. 22-20واآلن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة" [

نسبح اهللا لیس فقط الذي نسمع عنه ، وال الذي صنع عجائب مع آبائنا، بل نتمتع بخبرة الحیاة معه. 
وكما یقول القدِّیس یوحنا الحبیب: "الذي رأیناه بعیوننا، الذي سمعناه بآذاننا، الذي لمسته أیدینا من جهة كلمة 

). 1 یو 1الحیاة" (
العجیب یفتخر كثیر من األشرار بانتسابهم إلبلیس، بینما یخجل بعض المؤمنین من إعالن إیمانهم باهللا  

والحدیث عنه. 
سبعین نفًسا نزل آباؤك إلى مصر أخیًرا یختم هذا األصحاح بتأكید عمل اهللا القائم على حبه واختیاره: "

ن الذین إب[ :القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص یقول ].22[" واآلن جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة
). نفهم من هذا أنها لم تكن نفوًسا مجردة بل 22: 10 ؛ تث27 :46 ؛ تك14 :7  نفًسا (أع75نزلوا إلى مصر 

. ]Ïأناًسا لهم أجساد، هكذا عندما نسمع أن المسیح صار جسًدا، أو أخذ جسًدا، إنما أخذ الطبیعة البشریة كلها

1 See St. Gregory of Nyssa: Against Eunomius, Book 2: 13. 
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 10من وحي تثنیة 
أقمني كاهًنا یا رئیس الكهنة األعظم 

  ،برجاساتي كسرت عهدي معك
لكنك تطلب مني أن أنحت مع موسى حجرین. 

لقد تحجر قلبي تماًما، 
من ینقش علیه ناموسك سوى روحك الناري! 

لُتحول قلبي إلى لوحي عهد أودعهما في تابوت عهدك. 
ألحمل مع الكهنة التابوت بتقدیسك لكل كیاني! 

  ! ًأخطأت مع هرون رئیس كهنتك وسبكت لي تمثاال
لترد لي كرامة كهنوتي. 

بالصفح عني وتقدیس قلبي! 
أفسدت عمل الكهنوت،  

  ،عد واعمل فًي
فأذكر أنك أنت نصیبي یا ُمشبع أعماقي! 

  .شفع موسى في هرون وكل الشعب
دمك یشفع فّي، ویرد لي برك. 

في خجل أعترف لك: 
كم مرة كسرت عهدك؟ 

كم مرة شّوهت جمال عملك فّي؟ 
كم مرة نسیت كهنوتي؟ 

اآلن ارجع إلیك بروح المخافة الربانیة. 
ردني إلیك فأنت أنت الكل لي. 
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األصحاح الحادي عشر 

أیامنا كأیام السماء 
تحدث في األصحاح السابق عن بركات الرب وعطایاه، وأوضح ماذا یرید اهللا من شعبه، غیر مشیٍر 

إلى الذبائح الحیوانیة والطقوس بل إلى ضرورة االلتصاق به واالستماع لكلماته، ثم ختمه بعطیة الرب الفائقة أنه 
عوض السبعین نفًسا التي نزلت إلى مصر خرج الشعب كنجوم السماء في الكثرة.  

السماء على األرض  كأنها أیاموفي هذا األصحاح یوضح مكافأة اهللا لألمناء وهي أن تصیر أیامهم 
. هذا ما یدفعنا أن نحب اهللا ونحفظ وصایاه، نثبتها على قلوبنا ونربطها كعالمة على أیدینا، فنتمتع ببركات ]21[

 عوض السقوط تحت لعنة العصیان، أي االنحدار إلى أیام بأیام السماء على األرض،الطاعة، أي التمتع  
الجحیم. 

]، فإنه یلیق أن یترجم الحب بلغة الطاعة هللا الكلي الصالح 7-1إن كان إسرائیل قد اتسم بالعصیان [
] لیختبر الحیاة السماویة. اآلن وهو على أبواب الدخول إلى أرض الموعد یجدون الفرصة للتعبیر 25-8والعطاء [

]. 32-26عن أمانتهم هللا وٕاخالصهم للعهد معه [

. ]7-1 [. أحبب الرب الذي تراه   1
. ]12-8 [. احفظ وصایاه فتطول أیام حیاتك  2
. ]17-13 [. اعبد الرب بكل قلبك فتشبع  3
. ]25-18[  . سمر وصایاه على قلبك فتختبر أیام السماء4
. ]32-26 [. تمتع ببركة الطاعة ال لعنة العصیان 5

 : . أحبب الرب الذي تراه1
). سبق فقیل 22: 10ُختم األصحاح السابق بالعبارة: "جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة" (

). لم 17: 22 إلبراهیم: "أباركك مباركة، وأكثر نسلك تكثیًرا كنجوم السماء، وكالرمل على شاطئ البحر" (تك
أراد أن یقیم منهم أشبه بكواكب منیرة في یذكر هنا "كالرمل على شاطئ البحر"، إنما "كنجوم السماء"، إذ 

. أما رد الفعل لدى هؤالء المؤمنین فیلزم أن یكون هكذا: السماء
فأحبب الرب إلهك، "

]. 1واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصایاه كل األیام" [
إذ یتطلع الشعب إلى مجتمعه فیراه قد تزاید من سبعین نسمة یوم دخولهم مصر إلى أعداد یصعب 
حصرها، إذ صاروا كالنجوم في السماء كما تراها العین؛ هذا ومن جانب آخر إذ یرى نفسه أنه في عیني اهللا 

كالنجوم المتأللئة یحمل انعكاسات بهاء اهللا علیه، ال یعرف ماذا یقدم للرب سوى أن یرد له الحب بالحب، ویقبل 
وصایاه وأحكامه بكل اهتمام، بروح الطاعة الكاملة. 

أقول هذا أیًضا من جهة عائالتنا، إن تزایدت في النعمة، وحملت حیاة سماویة بهیة، وتجلى مسیحنا 
فیها، تمتلئ األجیال الجدیدة حًبا وطاعة هللا ولوصایاه. 
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كثیًرا ما نلوم األجیال الجدیدة وننعتها بالتمرد وجفاف المشاعر والتذمر والفساد، مع أنه كان یلیق بنا أن 
نلقي اللوم على أنفسنا. فإن الجیل الجدید وقد ُحرم من التمتع بخبرة الحیاة الكنسیة السماویة الصادقة فینا كیف 

یقدر أن یحب؟ وكیف یمكننا أن نطالبه بروح الطاعة؟! 
لقد طالب بالحب قبل حفظ الوصیة أو الطاعة، فإن من یحب یشتهي أن یطیع، ویجد لذة وسعادة في 

طاعة محبوبه، أما من ال یحب فتكون الوصیة بالنسبة له ثقًال، بل وأحیاًنا مستحیلة. 
. حفظ وصایا ]1[" أحبب الرب إلهكیركز موسى النبي في أحادیثه الوداعیة على محبتنا هللا، قائالً : "

الرب عن ظهر قلب والشهادة لإلیمان المستقیم بالفم بغیر حٍب ال یفید شیًئا. فإنه حتى الشیاطین تعرف اهللا 
القدِّیسون یوحنا الذهبي الفم ). یقول 25: 1 وتعترف به لكن بغیر حب، لذا انتهرهم السید المسیح (مر

. ]Ïنه حتى الشیاطین تعترف بالمسیح بغیر محبة، فال ینفع ذلك شیًئا[إ :وأمبروسیوس وأغسطینوس
الحب هو الذي یجعل إیماننا باهللا حًیا، به نستطیع أن نتمم الوصایا. بدون الحب یصیر اإلیمان للدینونة 

والوصیة مستحیلة، وال ننتفع شیًئا. 

 ؛ 29 :8 ) بكلمات الشیاطین الذین نطقوا بذات الكلمات تقریًبا (مت16 :16 قارن (اعتراف بطرس في مت
)... فماذا إذن الفارق؟ تكلم بطرس في حٍب، أما الشیاطین فعن خوفٍ ... أخبرونا 28: 8 ؛ لو24 :1 مر

كیف نعرف اإلیمان، إن كانت حتى الشیاطین یمكنها أن تؤمن وترتعب؟ أنه فقط اإلیمان العامل بالمحبة هو 
. Ðاإلیمان (الحق)

القدِّیس أغسطینوس 

  ،اعترفت الشیاطین بالمسیح، لكن إذ كان ذلك بدون محبة لم تنل لكنه بدون الحب ال ینفع شیًئااإلیمان قدیر .
. Ñشیًئا... ال تنتفخ بذات اإلیمان الذي یجعلك على مستوى الشیاطین

القدِّیس أغسطینوس  

 3 ، مر16 :16 كل من الشیاطین والمؤمنین یعترفون بالمسیح: "أنت هو المسیح ابن اهللا الحي" (مت :
)... إنني أسمع اعتراًفا متشابًها (من الشیاطین والمؤمنین) لكنني ال أجد محبة متشابهة. ففي أحدهما 11

. Òیوجد حب، وفي اآلخر خوف. إنه محبوب لدى األبناء، ومرعب لغیر األبناء
القدِّیس أغسطینوس  

لیست كلمة محببة لدى موسى النبي مثل "الحب"، فإن جوهر رسالته التي تسلمها من اهللا هي أن نقبل 
حب اهللا خالل تجاوبنا معه بالحب. 

واعلموا الیوم إني لست أرید بنیكم الذین لم یعرفوا وال رأوا تأدیب الرب إلهكم عظمته ویده الشدیدة "
وذراعه الرفیعة. 

وآیاته وصنائعه التي عملها في مصر بفرعون ملك مصر وبكل أرضه. 
والتي عملها بجیش مصر بخیلهم ومركباتهم حیث اطاف میاه بحر سوف على وجوههم حین سعوا 

وراءكم فأبادهم الرب إلى هذا الیوم. 

1 Ancient Christian Comm. On Scripture, Mark, p. 21. 
2 Sermons on the N.T. Lessons. 40:8. 
3 On the Gospel of St. John, 6:21. 
4 On the Psalms, 50:2. 
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والتي عملها لكم في البریة حتى جئتم إلى هذا المكان. 
والتي عملها بداثان وابیرام ابني ألیاب ابن رأوبین اللذین فتحت األرض فاها وابتلعتهما مع بیوتهما 

وخیامهما وكل الموجودات التابعة لهما في وسط كل إسرائیل. 
].  7-2ألن أعینكم هي التي أبصرت كل صنائع الرب العظیمة التي عملها" [

یبرز هنا مدى اهتمام اهللا بخالص شعبه، وتقدیسهم، مقدًما مثًال لمعامالت اهللا مع الذین في الخارج 
وآخر مع الذین في الداخل. 

، لقد سمح اهللا بتدمیر بعض بالد مصر الجمیلة والغنیة بثمارها وٕامكانیاتها للذین في الخارجفبالنسبة 
العلمیة والفنیة، وذلك خالل العشرة الضربات، كما سمح أن یغرق فرعون وجنوده مع كل ما لدیهم من خبرات 

عسكریة قویة لُینقذ شعبه من أسر العبودیة. اهللا یسخر كل شيء من أجل محبوبیه! 
) الذین سلكوا بروح 41: 16 ، فقد سمح بتدمیر داثان وأبیرام وغیرهما (عدللذین في الداخلأما بالنسبة 

العصیان والتمرد على اهللا وعلى نبیه موسى فاستخدموا ناًرا غریبة. اهللا محب، وفي حبه حازم، یطلب نقاوة شعبه 
وقداستهم، ینزع الفساد ألجل بنیان الجماعة المقدسة. 

یظهر مدى اهتمام اهللا بالقداسة مما فعله مع الشیاطین التي شهدت له بالحق: "آه مالنا ولك یا یسوع 
)، إذ انتهره وأمره أن یخرس. وأیًضا ما فعله الرسول 24: 1 الناصري... أنا أعرفك من أنت قدوس اهللا" (مر

بولس مع الجاریة التي بها روح ِعرافة، إذ كانت تصرخ: "هؤالء الناس هم عبید اهللا العلّي الذین ینادون لكم بطریق 
). فما 18 :16 )، التفَت إلیها وقال: "أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج منها" (أع17 :16 الخالص" (أع

یریده السید المسیح ورسله هو قداسة الخلیقة. 

  لقد وضع (السید المسیح) لجاًما على أفواه الشیاطین التي صرخت إلیه من القبور. فإنه وٕان كان ما نطقوا به
: 8 ؛ لو24 :1 ؛ مر29 :8 هو حق، ولم یكذبوا عندما قالوا: "أنت هو ابن اهللا"، "أنت هو قدوس اهللا" (مت

 خاصة من الذین تحت مظهر الحق یخلطون الخداعات مع لكنه لم یرد أن یصدر الحق من فم دنس،)، 28
. Ïالحق

القدِّیس أثناسیوس الرسولي 

 : . احفظ وصایاه فتطول أیام حیاتك2
الوصیة المتكررة للشعب وهو داخل أرض الموعد أال ینشغلوا باألرض الجیدة، عطیة اهللا، عن التمتع 

بالوصیة اإللهیة، مقدًما لهم بركات حفظ الوصیة: 
أن یملكوا "فاحفظوا كل الوصایا التي أنا أوصیكم بها الیوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا األرض : أوالً 

 ].8التي أنتم عابرون إلیها لتمتلكوها" [
 إنهم یدخلون سلسلة من الحروب مع شعوب قویة لها خبرتها العسكریة، ومدنها الحصینة، وٕامكانیاتها 
الجبارة، األمر الذي ینقص شعب إسرائیل. عمل اهللا أن یرافقهم كقائٍد لهم، یهبهم القوة، ویقدم لهم النصرة حتى 

یملكوا. لم یعدهم كیف یدربهم على األعمال العسكریة، من استخدام السیوف والسهام، وال أن یقوم بتنظیم عسكري 
، فحفظ الوصیة اإللهیة إنما یهیئهم حضرته اإللهیة سّر نصرتهم وتمتعهم بالملكیةلصفوف المقاتلین، لكنه یقدم 

1 To the Bishops of Egypt, 3. 
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للحضرة اإللهیة، ویهبهم كل نجاٍح حقیقي، واهًبا لهم أن یملكوا. اهللا ُیرید مّنا أن نملك بل ونصیر ملوًكا أصحاب 
سلطان. 

ولكي تطیلوا األیام على األرض التي أقسم الرب آلبائكم أن یعطیها لهم "أن تطول أیام حیاتهم : ثانًیا
، وقد سبق أن رأینا هذه المكافأة الصریحة قدمت لمن یكرم أباه وأمه. اآلن ]9ولنسلهم أرض تفیض لبنا وعسالً " [

من یكرم اهللا كأٍب سماوي له، والكنیسة كأٍم روحیة یتمتع بذات المكافأة. 
تحدثنا قبًال عن إطالة أیام حیاتنا على األرض، فإن كثیرین ماتوا أطفاًال صغاًرا لكن حیاتهم في عیني 

في حیاة الكثیرین. أمثال ذلك أطفال بیت لحم اهللا ممتدة حتى على األرض، حیث تبقى شاهدة لعمل اهللا، ومثمرة 
الذین استشهدوا بعد میالد السید المسیح، فقد بقیت سیرتهم حّیة هنا على األرض، وصاروا موكًبا مجیًدا ُیسر اهللا ویفرح 

.  من یكرم الوصیة اإللهیة بحفظها تكرمه هي بحفظه في المجد األبديقلوب السمائیین وجمیع المؤمنین. 
بعض الشیوخ الذین عاشوا سنوات طویلة على األرض إن ُقّیمت حیاتهم ال تساوي أیاًما قلیلة، وربما 
ساعات أو دقائق، أو تحسب كال شيء. فإن عمل الخطیة هي أن تقصر حیاة اإلنسان، أو تجعل أیامه على 

األرض موًتا ولیست حیاة، أما الطاعة للوصیة اإللهیة فتجعل من عمرنا عربوًنا للحیاة األبدیة المتهللة والمثمرة. 
. یرى البعض أن المصریین إذ كانوا یقطنون في الوادي بجوار نهر أن تحل علیهم بركة الرب: ثالثًا

النیل ال یعتمدون على بركة السماء مثل سكان أرض كنعان الذین یعتمدون بالكلیة على میاه األمطار، إذ أن 
األمطار في مصر نادرة. 

"ألن األرض التي أنت داخل إلیها لكي تمتلكها لیست مثل أرض مصر التي خرجت منها،  
حیث كنت تزرع زرعك وتسقیه برجلك كبستان بقول. 

بل األرض التي أنتم عابرون إلیها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع. 
من مطر السماء تشرب ماءً . 
أرض یعتني بها الرب إلهك. 

]. 12-10عینا الرب إلهك علیها دائًما من أول السنة إلى آخرها" [
یتحدث اهللا مع شعبه كما مع طفٍل صغیٍر لم یبلغ بعد إلى النضوج؛ یقدم بركاته لهم من أرض خصبة 

وأمطار مبكرة ومتأخرة، ورعایة إلهیة لكل احتیاجاتهم الزمنیة. هذه كلها تحمل مفاهیم رمزیة یتمتع بها الناضجون 
روحًیا، ِعوض األرض یرون السماء بین أیدیهم، وِعوض المطر یستقبلون روح اهللا القدوس حاًال في داخلهم، 

وِعوض العنایة اإللهیة باحتیاجاتهم المادیة یقدم اهللا ذاته هبة وعطیة لهم. 
یقدم لنا موسى النبي مقارنة بین أرض مصر وأرض كنعان، فأرض مصر التي كانت أرض العبودیة 
بالنسبة للیهود تعتمد على میاه النیل والینابیع التي  تحت األرض، أما أرض الموعد كنعان، فتعتمد على میاه 

: القدِّیس جیروماألمطار. األولى ترتوي بمیاه من تحت األرض، واألخرى ترتوي بمیاه من السماء. وكما یقول 
[قام إبراهیم بكل هذه (الرحالت) لكي یسكن في أرض الموعد التي ترتوي من فوق، ولیس كمصر من أسفل... 
إنها أرض التالل والودیان التي ترتفع فوق البحر. ال یوجد فیها إغراءات العالم نهائًیا، بل اإلغراءات الروحیة 

العظمى. مریم أم الرب تركت األراضي المنخفضة (السفلیة) وانطلقت في طریقها على التالل وذلك بعد سماعها 
]. Ï )39 ،31، 26 :1 رسالة المالك، وتحققت أنها تحمل في داخلها ابن اهللا (یو

1 St. Jerome: Letters 46:2 
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الري في مصر هو المشكلة الرئیسیة، إذ یجب تجهیز القنوات لمیاه النیل، ولكن الري في كنعان یتم 
بنعمة اهللا، إذ ینزل المطر بدون تعب البشر. ففي الخریف ینزل المطر المبكر وقت البذار، وفي الربیع ینزل 

) وهكذا یذكرنا الري في كنعان دوًما بعنایة اهللا المدبرة، ویعطي مثاًال 7 :5 المطر المتأخر وقت الحصاد (یع
لحیاة المسیحي الذي یهبه الرب بدون تعب، ما یجاهد اآلخرون في نواله. 

في كنعان تعتمد الزراعة على األمطار في مواسم معینة، لیس في سلطان اإلنسان أن یتحكم فیها. لهذا 
فإنه كل أمة ال تصعد إلى أورشلیم لتسجد للملك رب الجنود یحل علیها غضب اهللا وتُنزع عنها البركة، وقد ُرمز 

، إذ قیل في زكریا: "ویكون أن كل من ال یصعد من قبائل األرض إلى أورشلیم لیسجد بالحرمان بالمطرلذلك 
للملك رب الجنود ال یكون علیهم مطر؛ وٕان ال تصعد وال تأِت قبیلة مصر وال مطر علیها تكن علیها الضربة 

). 18-17 :14 التي یضرب بها الرب األمم الذین ال یصعدون لیعیدوا عید المظال" (زك
 یفهمه الفالحون القدامى حیث كانوا أحیاًنا بقدمهم یحركون قلیًال من الطمي ]10[" تسقیه برجلكتعبیر "

فتتدفق المیاه من مجرى إلى آخر لتسقي األرض. هكذا في لحظات یستطیع الفالح بقدمه أن یروي بستانه، 
وعندما یرتوي البستان یعید الطمي من جدید حتى ال یغرق الزرع الصغیر. كما أن هذا التعبیر یحمل معنى أن 

السقي في قدرته إتمامه وتحت سلطانه، یعتمد على ذراعه البشري. 
كان الفالحون في مصر ینزلون بأرجلهم في الوحل ویهیئون مجاري المیاه لتسقي الزرع، أما في كنعان 

فیجلسون في بیوتهم ویستریحوا ویقوم اهللا بسقي زرعهم بمیاه األمطار التي تدعى "أنهار اهللا أو سواقیه". وكما 
). هكذا یوجه اهللا 9: 65 یقول المرتل: "تعهدت األرض وجعلتها تفیض، تغنیها جًدا، سواقي اهللا مآلنة ماء" (مز

أنظارنا ال إلى األرض (نهر النیل)، بل نحو السماء (األمطار)، لكي یسقي نفوسنا وأجسادنا بمیاه روحه القدوس 
). وكما قال برنابا وبولس: "هو یفعل 5: 14 السماوي، فیتحقق الوعد اإللهي معنا: "أكون إلسرائیل كالندى" (هو

). 17 :14 خیًرا، یعطینا من السماء أمطاًرا، وأزمنة مثمرة، ویمأل قلوبنا طعاًما وسروًرا" (أع
. إذ ]12[ عینا الرب إلهك علیها دائًما من أول السنة إلى آخرها"لعل أعظم عطیة ُقدمت لهم هي: "

نعتمد على عنایة اهللا المباشرة، وتتطلع أنظارنا نحو السماء تترقب میاه محبته، نراه متطلًعا إلینا بال انقطاع من 
أول السنة إلى آخرها. اهللا في حبه لشعبه یود أنهم یرفعون أعینهم نحوه فتلتقي أعینهم بعینیه. 

 : . اعبد الرب بكل قلبك فتشبع3
من یشتهي بالحب أن یحفظ الوصیة ترتفع أنظاره نحو اهللا، فیرى اهللا متطلًعا إلیه بنظرات حب فائقة، 

وتفیض علیه ینابیع میاه الروح القدس لتروي بستان الحب الداخلي. 
 "فإذا سمعتم لوصایاي التي أنا أوصیكم بها الیوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه 

من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، 
]. 14-13أعطي مطر أرضكم في حینه المبكر والمتأخر" [

ما هو هذا المطر المبكر إال الروح القدس الذي عمل مبكًرا في العهد القدیم حیث كانت بذار كلمة اهللا 
تغرس في أرض اإلنسان، وأما المطر المتأخر فهو عطیة الروح القدس في العهد الجدید. لهذا بعد أن تحدث 
هوشع النبي عن عمل قیامة المسیح فینا أشار إلى عطیة الروح القدس بالمطر المتأخر، إذ یقول: "ُیْحیینا بعد 

یومین، في الیوم الثالث یقیمنا أمامه. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه یقین كالفجر یأتي إلینا كالمطر، 
بالمطر عطیة اهللا، "وأمطرت ). إنه یهب روحه لإلنسان كمدینة تتمتع 3-2 :6 كمطٍر متأخر یسقي األرض" (هو

). 7 :4 على مدینة واحدة، وعلى مدینة أخرى لم أمطر" (عا
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المطر المبكر یسقط في نوفمبر في منطقة الیهودیة بعد وضع البذار في التربة وتهیئة األرض للزراعة، 
أما المطر المتأخر فیسقط في إبریل حیث یكون القمح قد نما ویحتاج إلى میاه، فتمتلئ السنابل بالقمح. بدون 

المطر المبكر ال یمكن البدء في الزراعة، وبدون المتأخر ال تأتي الزراعة بالمحصول الالئق. 
األرض التي تتمتع بالمطر المبكر والمتأخر تنتج المحاصیل التالیة: 

. وكما یقول المرتل: "المنبت... خضرة ]14فتجمع حنطتك وخمرك وزیتك" [: محاصیل لإلنسان "أوالً 
لخدمة اإلنسان إلخراج خبز من األرض، وخمر تفرح قلب اإلنسان إللماع وجهه أكثر من الزیت، وخبز یسند 

). 15-14 :104 قلب اإلنسان" (مز
إذ یعمل الروح القدس فینا نجمع من أرض قلبنا التي تقدست به حنطة فنأكل من خبز المالئكة، ونشرب 

خمًرا روحًیا فنفرح بالرب، وننال زیًتا حیث ُنمسح للرب كهنة وملوًكا. نتمتع بالشبع الداخلي والفرح الروحي 
والكرامة المقدسة في الرب. 

 یهتم اهللا حتى ].15[" وأعطي لبهائمك عشًبا في حقلك، فتأكل أنت وتشبع: الطعام للحیوانات "ثانًیا
بالحیوانات والطیور من أجل اإلنسان. یقول المرتل: "تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصبه، حیث تعشش 

). 18-16 :104 هناك العصافیر، أما اللقلق فالسرو بیته. الجبال العالیة للوعول، الصخور ملجأ للوبار" (مز
إن كان اهللا یهب النفس شبًعا وفرًحا وكرامة (حنطة وخمًرا وزیًتا) فإنه أیًضا یشبع احتیاجات الجسد، 
معطًیا للبهائم عشًبا. أما اإلنسان الذي ینحرف عن الحب ویرفض الوصیة فتصیر حیاته قفًرا ال بستاًنا، ویفقد 

حیاته. 

فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم، "
فتزیغوا وتعبدوا آلهة أخرى، وتسجدوا لها. 
فیحمى غضب الرب علیكم ویغلق السماء، 

فال یكون مطر، 
وال تعطي األرض غلتها. 

]. 17-16فتبیدون سریًعا عن األرض الجیدة التي یعطیكم الرب" [
یلیق بالمؤمنین أن یكونوا حذرین لئالَّ یخدعهم أحد، فتنحرف قلوبهم عن اهللا إلههم، فیكون ثمر هذا 

االنحراف اآلتي: 
: حلول غضب الرب علیهم، عوض تمتعهم بتالقي أعینهم بعیني الرب الناظرتین علیهم لیًال ونهاًرا أوالً 

ُیحرمون من نظرات الرب الحانیة، وحضرته واهبة كل بركة. یتطلع المؤمن إلى وجه اهللا فیجذبه إلى عینیه 
)، أما األشرار 12: 5 مترنًما: "عیناه كالحمام على مجاري المیاه مغسولتان باللبن، جالستان في وقبیهما" (نش

). 14: 1 فیصرخون: "عیناه كلهیب نارٍ " (رؤ
: انغالق السماء أمامهم، فتصیر كالنحاس، ال تقدم لهم مطًرا، وال تنفتح أبوابها أمامهم. ُیحرم ثانًیا

األشرار من مطر الروح القدس، فتتحول أعماقهم إلى قفٍر، وٕالى مسكن لألرواح الشریرة. وتجد الخطایا لها فیها 
مسكًنا، بكونها وحوش بریة ضاریة. 

: تمتنع أرضهم عن اإلثمار، حیث ال نجد فیها أثًرا لثمار الروح القدس من محبة وفرح وسالم الخ، ثالثًا
بل تمتلئ من الشوك والحسك. 
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: یهلكون سریًعا، وُیحرمون من الحیاة على األرض الجدیدة. فبعدما نالوا الحیاة الجدیدة وٕامكانیة رابًعا
التمتع بالسمویات ُتسحب منهم كل هذه النعم اإللهیة، ویفقدون ما سبق أن تمتعوا به. 

 : . سمر وصایاه على قلبك فتختبر أیام السماء4
ل أعماقنا إلى فردوس مملوء من ثمر الروح. أما  إذ یهبنا اهللا روحه القدوس، مطًرا مبكًرا ومتأخًرا، یحوِّ

الوصیة اإللهیة: القلب والنفس والحواس من لمس من جانبنا فبالروح القدس الساكن فینا نقدس كل ما لنا لحساب 
ونظر وكالم، حتى النوم والیقظة والمسكن. 

إنها كنز ثمین وعزیز ]. 18[" فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم: تكریس القلب للوصیة اإللهیة، "أوالً 
علینا جًدا، ال نثق أن نودعها في مخازٍن خارجیة، بل مخزنها هو القلب بكل طاقات الحب التي فیه. فیه نخفي 

الوصیة ونحوط بها بكل عواطفنا ومشاعرنا، كمن یحفظها فتحفظه هي. 
 تعاملنا معها لیس على مستوى المظهر الخارجي ].18ونفوسكم" [: تكریس النفس للوصیة، "ثانًیا

المجرد، ألنها إذ تختفي في النفس ُتخرج كل التصرفات لتظهر كثمٍر طبیعٍي ورد فعل لسكناها داخل النفس. 
تقطن فینا، فنقطن نحن أیًضا فیها. 

. لننقشها على ]18[" واربطها عالمة على أیدیكم: تكریس كل أعمالنا ولمسات أیدینا بالوصیة، "ثالثًا
). وكما سبق فقلنا أنه ال تزال عادة 16: 49 أیدینا، فینقش اهللا أسماءنا على كفیه، "هوذا على كفي نقشتك" (إش

وضع عالمة على الید أو اإلصبع لیتذكر اإلنسان أن یمارس عمًال هاًما یلتزم به. هكذا إذ نربط أیدینا بالوصیة 
ال ننسى قط التزامنا نحو اهللا بأن نرد له حبه بالحب. 

، ال نرى أحًدا أو شیًئا إال من ]18[" ولتكن عصائب بین عیونكم: تكریس نظراتنا للوصیة، "رابًعا
خاللها. بالوصیة تصیر لنا نظرة جدیدة نحو اهللا واإلنسان والعالم والجسد والزمن وكل ما یحیط بنا أو في داخلنا. 

، "وعّلموها أوالدكم متكلمین بها حین تجلسون في بیوتكم، وحین : تكریس اللسان للوصیةخامًسا
. مع القریب والغریب لیس لنا ما نتحدث به معهم سوى كلمة الرب. ]19[" تمشون في الطریق

]. 19[" وحین تنامون وحین تقومون: تكریس لحظات النوم والیقظة للوصیة، "سادًسا
. ]20[" ، "واكتبها على قوائم أبواب بیتك، وعلى أبوابك: تكریس المسكن للوصیةسابًعا

یعود فیؤكد البركات التي تحل بهم بحفظهم الوصیة والطاعة: 
أوالً : حیاة مثمرة وممتدة ومباركة 

"لكي تكثر أیامك وأیام أوالدك على األرض التي أقسم الرب آلبائك أن یعطیهم إّیاها كأیام السماء على 
]. 21[" األرض

تحول الوصیة أیامنا على األرض إلى أیام سماویة. كل لحظة من لحظات عمرنا لها تقدیرها في عیني 
اهللا. إننا كمؤمنین حقیقیین یلزمنا أن نحمل ربنا یسوع المسیح السماوي في قلوبنا، فتصیر السماء لیست ببعیدة 

 على أذرعنا الداخلیة، سمعان الشیخعّنا، بل أقرب إلینا من كل ما هو حولنا. نحمل ربنا یسوع المسیح مع 
، فنترنم یلتهب قلبنا بالشوق إلى األبدیاتونطوف به حول المذبح الذي أقامه اهللا فینا، السماء الجدیدة، عندئذ 

). 29: 2 قائلین: "اآلن یا سیدي تطلق عبدك بسالم حسب قولك، ألن عینّي قد رأتا خالصك" (لو
 في معیة السید المسیح السماوي على جبل التجلي، فنرى مجد الرب بطرس ویعقوب ویوحنانرتفع مع 

السماوي، ونصرخ قائلین: "یا رب جید أن نكون ههنا". 
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: "ألم تلمیذي ِعمواسهكذا نسیر مع مسیحنا السماوي القائم من األموات طوال طریق حیاتنا فنردد مع 
). 23 :24 یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكلمنا في الطریق؟!" (لو

 التي تركت كل ما لدیها، جرتها حواٍر ممتٍع مع السماوي، فننعم بما نالته السامریةتتحول حیاتنا إلى 
 التي تشیر إلى كل ما هو زمني، لتنطلق إلى اخوتها، تدعوهم للقاء مع السماوي الذي قال لها كل ما فعلت (یو

4 :29 .(
السماوي القائم من األموات في عالمنا، یهبنا  المسیح صارت األخرویات مركزها هو حضورباختصار 

روحه القدوس الذي یشكلنا لنصیر أیقونة السماوي، ویحّول قلبنا الترابي إلى سماء جدیدة. فتصیر األبدیة أمًرا 
نه بالنسبة للغنوصي [إ :القدِّیس أكلیمندس السكندري. وكما یقول نذوق عربونه، ونلمسه في واقعنا العملي

]. Ï!تصیر األرض سماءً (محب المعرفة الروحیة) 

  ،فقد أمرنا أن نجعل یجب أن تتوقوا إلى السماء، واألمور التي في السماء، بل حتى قبل بلوغنا السماء
وأن نتصرف ونتحدث في كل األمور كما لو كنا نتحدث هناك، بینما نحن على األرض.  األرض سماًء، 

هذا أیًضا یجب أن یكون غایة صالتنا التي نقدمها للرب. فال شيء ُیعیق وصولنا إلى كمال القوى 
نفعل كل شيء كما لو كنا قاطنین العلویة ألننا نقطن على األرض؛ إنه من الممكن حتى ونحن نسكن هنا أن 

. Ðسلًفا في األعالي

  .حًقا لقد جاء السید لُیلغي األمور القدیمة ویدعونا إلى وطن أعظم
إنه یصنع كل شيء لیعتقنا من األمور غیر الضروریة، ومن عاطفتنا نحو األرض. 

)؛ التي تقدم تعبها 33: 6 لهذا السبب أشار إلى الوثنیین أیًضا قائالً : "إن هذه كلها تطلبها األمم" (مت
. Ñكله من أجل الحیاة الحاضرة، وال تُبالي باألمور المقبلة، وال بأي فكر سماوي

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

  نتشبه بالسمائیین، عندما تتحقق إرادة اهللا بواسطتنا نحن الذین على األرض كما تتحقق بالذین هم في السماء
). ویأتي الذین 34: 25 ) ونرث ملكوت السماوات (مت49: 15 كو 1 (إذ نحمل مثلهم صورة السماوي

. Ò بعدنا وهم على األرض یصلون لكي یتشبهوا بنا إذ نكون نحن في السماء (الفردوس)
العالمة أوریجانوس 

  الخالق نفسه هو موضع اإلنسان، لكن لیس كمكاٍن (مادي)، فقد جبله لیسكن فیه. وٕاذ أعطى اإلنسان أذنه
للمجرب هجر مسكنه، هجر حب الخالق. فلكي یخلصنا القدیر ظهر لنا جسدًیا، وٕان أمكنني القول، إنه اقتفى 

. Óأثر اإلنسان الذي هرب منه وجاء به إلیه كموضٍع ُیحفظ فیه اإلنسان المفقود
األب غریغوریوس الكبیر 

. ثانًیا: حیاة نصرة وتمتع بمیراث أعظم
ألنه إذا حفظتم جمیع هذه الوصایا التي أنا أوصیكم بها لتعملوها، "

Ï ،20- 19، ص1998 راجع للمؤلف: المسیحي والعبور إلى السماء. 
2 In Matt. hom., 19:7. 
3 In Matt. hom., 22:4. 
4 On Prayer 26:1. 
5 Morals on Job 7:9,10. 
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لتحبوا الرب إلهكم، وتسلكوا في جمیع طرقه، وتلتصقوا به. 
یطرد الرب جمیع هذه الشعوب من أمامكم، 

]. 23-22فترثون شعوًبا أكبر وأعظم منكم" [
مع ضخامة العدو من جهة العدد، وٕامكانیاته وخبراته العسكریة العظمى، إال أن اهللا یعطي أوالده 

الحافظین جمیع وصایاه روح الغلبة والنصرة. إنه یهبهم أن یرثوا بركات كثیرة. هذه النصرة وذلك المیراث ُیقدم 
للذین یحفظون الوصایا اإللهیة ویمارسونها عملًیا، معلنین حبهم للرب ملتصقین به. إنه یطلب منهم االلتصاق به 

بكونهم أبناءه األعزاء جًدا لدیه، أو العروس السماویة التي تتحد به كعریس سماوي. غایة الوصیة الحب الذي 
یقدم اتحاًدا فائًقا وعجیًبا بین اهللا واإلنسان . 

 یحسب كلمة اهللا أنه صار جسًدا واحًدا مع النفس أكثر من صیرورة اإلنسان جسًدا واحًدا مع زوجته (تك
). لمن یلیق باألكثر أن یكون روًحا واحًدا مع اهللا إال للنفس البشریة التي ترتبط هكذا باهللا بالحب حتى 24: 2

؟ Ïُیقال عنها تصیر روًحا واحًدا مع اهللا
العالمة أوریجانوس 

ثالثًا: حیاة النمو الدائم 
كل مكان تدوسه بطون أقدامكم یكون لكم. "

من البریة ولبنان. 
]. 24من النهر، نهر الفرات إلى البحر الغربي یكون تخمكم" [

)، وال یزال یتحقق روحًیا في حیاة كل مؤمن. فمن یطأ 26: 9 أي 2تحقق هذا حرفًیا في أیام سلیمان (
محبة العالم بقدمي قلبه یستعبد العالم، وأما من ینحني أمام العالم مشتهًیا ملذاته وغناه وكرامته یطأ العالم بقدمیه 

علیه ویستعبده. حین نطأ محبة العالم بأقدامنا تخضع لنا البراري القفر واألراضي الخصبة المملوءة بالثمار، ویمتد 
سلطاننا من المشارق إلى المغارب، وتصیر تخمنا متسعة جًدا تحتضن إن أمكن الكل. 

رابًعا: حیاة المهابة والوقار 
ال یقف إنسان في وجهكم. "

]. 25الرب إلهكم یجعل خشیتكم ورعبكم على األرض التي تدوسونها كما كلمتكم" [
من یكرم الوصیة ویمارس مخافة الرب ینال كرامة ویهبه اهللا مخافة أمام الجمیع. 

 : . تمتع ببركة الطاعة ال لعنة العصیان5 
لخص موسى النبي كل أحادیثه عن الوصیة اإللهیة وحفظها والطاعة أو العصیان في كلمتین "البركة 

 واللعنة".
]. 26"انظر. أنا واضع أمامكم الیوم بركة ولعنة" [

وهبنا اهللا حریة اإلرادة؛ لنا أن نقبل البركة أو اللعنة؛ في سلطاننا أن نستخدم هذه العطیة "اإلرادة الحرة" 
إما للبركة أو للعنة، وذلك بالطاعة هللا أو عصیانه. إننا لسنا خلیقة غیر عاقلة یحركها اهللا بغیر إرادتها، لكنه وهو 

القدیر ترك لنا كمال الحریة حتى إذ نسلك بنعمته بالطاعة نتكلل، وٕان رفضنا عمله فینا ُندان. 
"البركة إذا سمعتم لوصایا الرب إلهكم التي أنا أوصیكم بها الیوم. 

1 De Principiis 2:6:3. 
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واللعنة إذا لم تسمعوا لوصایا الرب إلهكم وزغتم عن الطریق التي أنا أوصیكم بها الیوم، 
]. 28-27لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها" [

یقدم اهللا وعوًدا وتهدیدات. بالوعود، ال یقتني لنفسه شیًئا بل یهب ماله لإلنسان، وبالتهدیدات ال یحمل 
عاطفة انتقام، إنما نصیحة حب عن ثمر العصیان الطبیعي، وما یفعله في حیاة البشریة. 

هذه البركات التي یعد بها وهذه اللعنات التي یحذرهم منها لیست باألمور الخفیة، لكنها أمور خطیرة 
)، وأیًضا بعد 11: 27 یعلنها أمام الجماعة على جبلي جرزیم وعیبال. قد تم ذلك قبل عبورهم نهر األردن (تث

). 33: 8 العبور (یش

"وٕاذا جاء بك الرب إلهك إلى األرض التي أنت داخل إلیها لكي تمتلكها، 
فاجعل البركة على جبل جرزیم، 

]. 29واللعنة على جبل عیبال" [
). 7-6 :12 یتحقق هذا في أول المناطق التي ذهب إلیها إبراهیم في كنعان حیث تسلم وعًدا إلهًیا (تك

تحقق هذا قبل دخول كنعان لیشجعهم على اإلیمان والتمتع بالوعود اإللهیة، وتم بعد دخول كنعان لكي 
یستمر الشعب في الطاعة والنمو في الوصیة. 

لماذا اختار جبلي جرزیم وعیبال؟ 
 ویعني "یقطع أو یحصد" حیث كان الجبل غنًیا gaaraz" مشتقة من الفعل العبري جرزیمكلمة "

" فلیس له أصل عبري إنما غالًبا من الكلمة عیبالباألشجار والثمار، لهذا صار مناسًبا للحدیث عن البركة. أما "
 وتعني حجارة بیضاء، إذ كان الجبل قفًرا abalo، أو ربما من Ïالعبریة "عباالً "، وتعني خشونة أو متهلهل الخ

لیس علیه خضرة. 
"أما هما في عبر األردن وراء طریق غروب الشمس في أرض الكنعانیین الساكنین في العربة مقابل 

الجلجال بجانب بلوطات مورة. 
ألنكم عابرون األردن لتدخلوا وتمتلكوا األرض التي الرب إلهكم یعطیكم تمتلكونها وتسكنونها. 

]. 32-30فاحفظوا جمیع الفرائض واألحكام التي أنا واضع أمامكم الیوم لتعملوها" [
أعلن الشعب كله مع الخدام قبولهم العهد اإللهي، لینالوا البركات اإللهیة المعلنة على جبل الجرزیم، 

ویتحاشوا اللعنات المعلنة على جبل عیبال، وذلك بحفظ الوصایا والفرائض واألحكام اإللهیة عملًیا. 
اآلن تمتد أنظارهم نحو أرض الموعد لیعبروا إلى الجلجال، وهناك یقیمون مذبًحا، ینصبون خیمة 

االجتماع ویضعون تابوت العهد. یعبروا لیدخلوا أرض الموعد ویملكوا ما قدمه اهللا لهم. هكذا یلیق بنا أن نعبر 
خالل الطاعة للوصیة إلى كنعان السماویة، فال نقیم مذبًحا حجرًیا وال خیمة اجتماع وال تابوت عهد، بل نتمتع 

بالحضرة اإللهیة الفائقة، ونقیم كملوك مع ملك الملوك، بروح النصرة والغلبة. 

1 Adam Clarke Commentary. 
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 11من وحي تثنیة 
هب لي وألوالدي 

أیام السماء على األرض! 

  ،دخلت بشعبك إلى أرض الموعد
أرض تفیض عسًال ولبًنا! 

ال تحتاج إلى میاه النیل لكي تسقیها، 
إنما أنت ترویها بمطر السماء! 

عجیبة هي عنایتك بشعبك! 
عیناك علیهم من أول السنة إلى آخرها. 

  .هب لي أن اختبر أیام السماء على األرض
ترویني بمطر نعمتك الفائقة. 

یداك تقدمان لي عذوبة السماء، 
فأقدمها لألجیال الجدیدة خبرة حیاة! 

  .احمل إلیهم كلماتك التي في قلبي
یودعها قلبي في قلوبهم.  

یختبرون معي بركة الوصیة،  
وینعمون بالحیاة اإللهیة المطّوبة. 

  .خطیتي أفقدتني رؤیة عینیك
خطیتي أغلقت أمامي أبواب السماء، 

فصارت نحاًسا تصد كلماتي. 
خطیتي أفقدتني أمطار حبك الفائق. 

  ،لتعمل كلماتك في قلبي
فترتفع نظراته إلیك. 

تلتقي عیناي بعینیك، 
فیذوب قلبي حًبا. 

بكلمتك یتقدس قلبي ونفسي. 
بوصیتك تتقدس یداي وكل حواسي. 

بوصیتك أصیر بكلیتي لك. 
استعذب سمواتك، وأصیر سماًء تسكن أنت فیها. 
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 العظة الثانیة
القسم الثاني 

الوصایا أو الشرائع الخاصة 
]12 -26 [

 : "كتاب الشریعة"

یعتبر هذا الجزء جسم السفر كله، مقدًِّما شرائع تمس الحیاة التعبدیَّة والیومیَّة للشعب ولكل عضو یعیش 
في المدن أو القرى. أنَّه یمثِّل الخیط الذي یربط ما بین عصر اآلباء (إبراهیم واسحق ویعقوب) والعهد الجدید 

مهیًِّئا الطریق خالل النبوَّات والشریعة. لذا ُیعتبر - بمفهومه الروحي - أساس إیماننا المسیحي. ففي عصر اآلباء 
 كما شرائع تمس حیاة الجماعة، اآلن یترِّجم الرب حبُّه ورعایته خالل لمختاریه كأفرادتلمسنا حب اهللا ورعایته 

 لیختبر الكل اهتمام اهللا بحیاتنا بكل دقائقها، خالل طاعتنا للوصیَّة اإللهیَّة. حیاة الفرد الیومیَّة
خالل هذا الدستور یكشف اهللا عن ذاته بكونه القدُّوس الذي ال یطیق الخطیَّة، والرحیم في ذات الوقت. 

القدُّوس ال یطیق االنحراف نحو العبادة الوثنیَّة ورجساتها، وبرحمته یكشف عن الذبیحة الحیوانیَّة كرمز لذبیحة 
المسیح الفریدة المفرحة. 

) التثنیة". Codeعن بقیَّة سفر التثنیة، ویسمُّونها "اشتراع () 26-12(یعزل البعض األصحاحات من 
لكن في الواقع ُتعتبر هذه األصحاحات تكملة للحدیث السابق، فإن موسى یتقدَّم واضًعا أمام الشعب الوصایا 

والفرائض الدینیَّة والمدنیَّة واالجتماعیَّة والعائلیَّة للحیاة في كنعان، مع التشجیعات واإلنذارات. 
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األصحاح الثاني عشر 

الهیكل وٕازالة كل أثٍر للوثنیَّة 
یحمل هذا األصحاح خطِّین واضحین: 

انیَّة، فمن جانبهم یلتزمون بإزالة كل أثر للنجاسة 1 . إن كان اهللا قد قدَّم لهم أرض الموعد كهبة إلهیَّة مجَّ
فیتمتَّعون بالحیاة المقدَّسة. كان إسرائیل في ذلك الحین من أحدث األمم الناشئة، وكان الشعب الداخل أرض 
الموعد قد ُولد في البریَّة ال یحمل خبرات األمم القدیمة. لهذا كان االحتمال كبیًرا أن ُیبهر الشعب بما یراه في 

أرض الموعد من ثقافات وٕانجازات. لهذا جاء األمر اإللهي مشّدّ◌ِ◌ًدا بهدم كل ما یمت لألوثان. 
. وهبهم اهللا األرض المقدَّسة، وفي نفس الوقت طالبهم أن یقیموا له بیًتا مقدًَّسا له، في الموقع الذي 2

یحدده لهم. یعطي الكثیر ویطلب منهم ممَّا أعطاهم لتأكید الحب المشترك بینه وبینهم. 
بعد أن تحدَّث موسى النبي عن بركات قبول الوصیَّة اإللهیَّة والتجاوب معها، واللعنة التي تحل بمن 

یعصاها، تحدَّث عن إزالة كل أثٍر للعبادة الوثنیَّة. فالتساهل مع الخطیَّة أو ترك آثارها یسحب قلب المؤمن 
تدریجًیا عن محبَّة اهللا، ویفسد أعماقه، فال یجد لذَّة وعذوبة في الوصیَّة اإللهیَّة. هذا وقد أمر بضرورة عدم تقدیم 
ذبائح خارج المكان الذي یحدِّده الرب إلقامة عبادة مقدَّسة، حتى ال یعطي ألحٍد فرصة أن یقدِّم ذبیحة لغیر اهللا 

السؤال عمَّا كان الوثنیُّون أو یعبد اهللا بطریقة تشبه العبادة الوثنیَّة. وأیًضا عدم شرب الدم كعادة الوثنیِّین، وعدم 
ث أفكارهم. هكذا حرص اهللا أالَّ یتسلَّل أدنى دنس من العبادة الوثنیَّة  یمارسونه حتى ال ینشغل المؤمنون بما یلوِّ

وعاداتها إلى شعبه الذي اختاره لیكون مقدًَّسا له. 
تعبد الكنعانیُّون آللهة كثیرة، فكانوا یقیمون مذابح في مواضع مختلفة. هنا یثبت فكرة الوحدانیَّة في 

]، حیث یسكن اسم اهللا 14-1أذهان الشعب لمنع تقدیم الذبائح في غیر الموضع الوحید المختار كهیكل هللا [
] . قبل هیكل أورشلیم كان مقدس الرب هو خیمة االجتماع أو تابوت العهد. 11[

اهللا هو الذي یختار موضع مقدسه، بل ویختار الطریقة التي ُیعبد بها، رافًضا أن یتبنَّى شعبه طریقة 
]، وأیًضا تقدیم ذبائح 28-15]. یرفض ما اعتاد الكنعانیُّون علیه من شرب الدم [31الكنعانیِّین في العبادة [

]. 31-29بشریَّة [

. ]4-1 [. إزالة آثار الوثنیَّة  1
. ]15-5 [. إقامة بیت اهللا    2
. ]16 [. االمتناع عن شرب الدم  3
. ]18-17 [. األكل أمام الرب  4
. ]19 [. االهتمام بالآلوي  5
. ]28-20 [. عدم أكل الدم   6
. ]32-29[  . عدم االستفهام عن العبادة الباطلة7

 : . إزالة آثار الوثنیَّة1
حینما یستریح اإلنسان من تجاربه غالًبا ما ینسى اهللا ویتجاهل وصیَّته، لهذا یؤكِّد موسى النبي لشعبه 

أنَّهم متى ورثوا األرض حسب وعد اهللا لهم وجب علیهم أن یحفظوا الوصیَّة اإللهیَّة. 
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"هذه هي الفرائض واألحكام التي تحفظون لتعملوها في األرض التي أعطاك الرب إله آبائك لتمتلكها 
]. 1كل األیَّام التي تحیون على األرض" [

" واضح إن الكاتب یشعر بأن دخول إسرائیل إلى أرض الموعد وشیك، هذا ما یسود في األرضبقوله "
السفر كله. 

یؤكِّد لهم أن الوصیَّة ملزمة لإلنسان مادام حی�ا على األرض. لم ُتقدِّم له لكي یسلك بها وقت الشدَّة فقط 
في البریَّة، وٕانَّما یلتزم بها هي بعینها في كنعان. یلیق أن یجاهد اإلنسان في الطاعة للوصیَّة حتى النفس األخیر. 

جاءت الوصیَّة العظمى صریحة أنَّه ال یوجد أالَّ إله واحد، یجب أن یعبدوه دون غیره من اآللهة 
الباطلة. لهذا عندما یدخلون األرض یمحون كل أثر للعبادة الوثنیَّة. 

تخربون جمیع األماكن حیث عبدت األمم التي ترثونها، "
آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التالل وتحت كل شجرة خضراء. 

وتهدمون مذابحهم، وتكسرون أنصابهم، 
وتحرقون سواریهم بالنار، 
وتقطعون تماثیل آلهتهم، 

]. 3-2وتمحون اسمهم من ذلك المكان" [
 هي أعمدة خشبیَّة كانوا یقیمون علیها األصنام للعبادة. asherahs السواري

 كأنها كانت ملًكا ]2[" األرض التي ترثونهامن العجیب أنَّه یقول للجیل الذي یدخل كنعان ألول مرة "
آلبائهم وقد ورثوها عنهم. لقد وعد اهللا إبراهیم أن ُیعطي هذه األرض لنسله، فحسبها قد صارت لهم حتى ولو لم 

یكونوا بعد قد وضعوا أیادیهم علیها. اآلن جاء هذا الجیل لكي یملك ویرث ما هو آلبائهم. 
. یعلن كما لو أن ]2[" آلهتهما على الجبال الشامخة وعلى التالل وتحت كل شجرة خضراءبقوله: "

اآللهة الوثنیَّة بانتشار مذابحها قد احتلت هذه المواقع التي كان یجب تقدیسها للرب خالق المسكونة. احتلَّت 
الجبال والتالل إشارة إلى أنَّها آلهة ثابتة ومرتفعة لیس من یقدر أن یحطِّمها، وتحت كل شجرة إذ كان سكان 
المنطقة یعتبرون آلهتهم هو مصدر الخصوبة واألثمار. كان یجب إزالة كل أثر للوثنیَّة في هذه المواقع لُیعلن 

الشعب أن اهللا وحده هو حصن شعبه الذي لن یتزعزع. یرفعهم إلى أعالي السموات، ویهبهم ال خصوبة الحیوانات 
والنباتات فحسب بل وثمر الروح المتزاید. 

أراد اهللا إبادة كل أثر لألوثان، ألن األرض صارت مقدَّسة للرب، فال یمكن الجمع بین المقدَّسات أوالً : 
اإللهیَّة واآلثار الدنسة التي تحمل رائحة الرجاسات. لم یقبل أن تستخدم األماكن الوثنیَّة لعبادة اهللا الحّي حتى ال 

 ).23 یحدث خلط بینهما. من یلتقي باهللا القدُّوس یبغض "حتى الثوب المدنَّس من الجسد" (یه
ته، یعتز بهم ویكرمهم، لهذا یلیق بهم أن یختاروا اهللا دون سواه، فیخجلوا من ثانًیا:  إذ اختارهم اهللا خاصَّ

). 9: 11الوثنیَّة ویرذلونها تماًما ویبغضونها. وكما یقول الرسول: "كونوا كارهین الشّر ملتصقین بالخیر" (رو 
: لم یسمح ببقاء أي أثر للوثنیَّة لئالَّ تجتذب النفوس الضعیفة في لحظات ضعفهم، فینحرفوا نحوها. ثالثًا

یعلن ملكوت اهللا في حیاة الناس، وأیًضا في المكان المقدَّس، فال نعزل تقدیس اإلنسان عن رابًعا: 
تقدیس المكان الذي یعبد فیه إلهه. 
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. لقد خشي لئالَّ ]4[" ال تفعلوا هكذا للرب إلهكمأمرهم أالَّ ینقلوا العادات الوثنیَّة إلى عبادة اهللا. "خامًسا: 
یحاولوا أن یكرموا اهللا فیقدِّمون الذبائح على الجبال والتالل وتحت كل شجرة خضراء كما كان یفعل الوثنیُّون. فإن 

اهللا ال یطلب هذه األمور، بل الطاعة له. ال یلیق بنا أن نكرمه حسب فكرنا البشري، بل حسب فكره اإللهي. 
یقدِّم لنا مبدأ هاًما یمس حیاتنا العملیَّة، خاصة الروحیَّة، وهو عدم الخلط بین الحق والباطل، سادًسا: 

بین الكلمة والنور. فیلیق بالمؤمن الذي یود الشركة مع اهللا النور أن یرفض كل أعمال الظلمة، یلزمه أن یخلع كل 
أعمال اإلنسان القدیم ویلبس اإلنسان الجدید بكل أعماله وأفكاره. ال یتهاون مع فكر واحد شرِّیر بل یحطِّمه تماًما، 

یو  1متذكًِّرا كلمات یوحنا الحبیب: "إن قلنا إن لنا شركة معه (اهللا) وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق" (
1 :6 .(

هل ال تزال الوصیَّة الخاصة بإبادة األوثان قائمة الیوم؟ 
كلُّنا في حاجة إلى إبادة الوثن الذي نقیمه في داخلنا، فكل ارتباك أو انشغال یفصلنا عن اهللا، ویفقدنا 
رؤیة السمویَّات هو وثن یجب تحطیمه. لیست المادة وال العمل في ذاته وال األحداث المفرحة أو المحزنة هي 

الوثن بل انشغال القلب والفكر وانحرافهما عن االهتمام بخالص اإلنسان هو الوثن. 

 : . إقامة بیت اهللا2 
اهللا، إله األرض كلَّها، لكنَّه اختار موضًعا خاًصا ُیدعى اسمه علیه: "موضع اسم رب الجنود" (إش 

بمكاٍن معیَّن یختاره الرب كبیت له، یقدِّمون ). لقد حدَّد لهم االلتزام 8: 26)، "موضع مسكن مجدك" (مز 7: 18
فیه عبادتهم وتقدماتهم وذبائحهم، لكنَّه لم یكن بعد قد حدَّد موقعه، بل ترك ذلك إلى بعد استالمهم األرض، فهو یقدِّم 

الوصیَّة في وقتها المناسب. 
واضح أن الكاتب لم یكن یعرف موقع الهیكل حتى لحظات الكتابة ممَّا یرجح أن السفر قد كتبه موسى 

النبي أو بعد انتقاله قبل بناء الهیكل في أورشلیم. 
رب�ما یظن البعض أن كتاب الشریعة قد بدأ بالجانب السلبي إذ یعلن عن هدم كل ما لألمم، لكن من 
الواضح أنَّه یهدف إلى الجانب اإلیجابي: تأكید دور الذبیحة والدم في حیاتهم الذي لن یتحقَّق مع بقاء العبادة 

الوثنیَّة. 
یربط ما بین تحطیم كل ما لألمم خاصة العبادة الوثنیَّة وٕاقامة مسكن هللا في وسطهم. األرض التي 

استخدمت قبًال للدنس هي بعینها تتقدَّس لُتحسب موضع سكنى اهللا. ال یرید اهللا الهدم بل البناء، محوًِّال طاقاتنا 
من الشّر إلى الخیر. 

لما كان الهیكل هو موضع الذبیحة ومركز حیاة شعب اهللا الداخل في میثاق مع اهللا، لذا یؤكِّد هنا أن 
] لیدعى فیه اسمه، وأنه موضع واحد. حًقا إن الذبائح الحیوانیَّة 18، 11، 5اهللا نفسه هو الذي یختار موضعه [

رة.  متعددة لتكشف جوانب الصلیب الكثیرة، لكنَّها تقدِّم في هیكل واحد، كأنَّها ذبیحة غیر متكرِّ
لم یسمح اهللا لشعبه بتقدیم الذبائح في أي موضع غیر المكان الذي اختاره لنفسه لیكون بیًتا له، وفیه 

ُیقام مذبح له. بهذا یحفظهم من السقوط في تقدیم ذبائح لألوثان أو على مذابح وثنیَّة. 

"بل المكان الذي یختاره الرب إلهكم من جمیع أسباطكم لیضع اسمه فیه، 
سكناه تطلبون، 

وٕالى هناك تأتون. 
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وتقدِّمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أیدیكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم 
]. 6-5وغنمكم" [

كان تابوت العهد یمثِّل الحضرة اإللهیَّة، وحیث ُیوجد ینسب اهللا المكان إلیه، ویحسبه بیته المقدَّس. 
یحوي التابوت لوحّي الشهادة، فال ینال أحد بركة إالَّ من خالل تابوت العهد الذي یمثِّل تقدیم الشریعة أو كلمة اهللا 

كما من فم اهللا نفسه. 
یَّة لم تكن خیمة االجتماع دائًما منصوبة، ولم یكن ممكًنا تحدید موقع معیَّن   أثناء رحلتهم في البرِّ

لممارسة العبادة. هذا ولم یكن ممكًنا ممارسة كل الطقوس حسب الشریعة، أمَّا بعد بناء الهیكل في الموقع الذي 
اختاره الرب فقد صار األمر مختلًفا تماًما. 

استقر تابوت العهد أوًال في شیلوه، ولكن بسبب الشّر الذي ارتكبه الشعب حّل غضب اهللا على الموضع. 
انتقل من موضع إلى آخر وأخیًرا في أیَّام داود النبي تثبَّت في أورشلیم حتى قام سلیمان بن داود ببناء الهیكل، 

). ما فعله سلیمان كان 12: 7أي  2وتراءى الرب لسلیمان لیًال، وقال له: "اخترت هذا المكان لي بیت ذبیحة" (
). "مبارك 2: 6أي  2عطیَّة من قبل اهللا له ولشعبه، إذ قال: "وأنا بنیت لك بیت سكني مكاًنا لسكناك إلى األبد" (

منذ یوم أخرجت شعبي من أرض مصر لم أختر "الرب إله إسرائیل الذي كلَّم بفمه داود أبي وأكمل بیدیه قائالً : 
مدینة من جمیع أسباط إسرائیل لبناء بیت لیكون اسمي هناك، وال اخترت رجًال یكون رئیًسا لشعبي إسرائیل، بل 

). 6-4: 6أي  2اخترت أورشلیم لیكون اسمي فیها" (
في العهد القدیم كان تقدیم الذبائح في بیت واحد هللا، أمَّا في العهد الجدید فقد صارت األرض وملؤها 

). كما أعلن السیِّد المسیح للمرأة السامریَّة أن العبادة 11: 1للرب ولمسیحه، یقدِّم بخور للرب في كل مكان (مال 
). 23: 4الحقَّة ال ترتبط بهذا الجبل وال بأورشلیم، بل بالروح والحق أینما وجد المؤمنون الحقیقیُّون (یو 

ماذا یفعلون في بیت الرب؟ 
]، فإنَّه یلیق بالمسیحي أن یقدِّم ذبائح الحب هللا. 11، 6: یقدِّمون المحرقات والذبائح والتقدمات [أوالً 
نَّه ال یطلب فقط تقدیم إ. ]7[ " وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم: أن یأكلوا هناك أمام الرب: "ثانًیا

عطایاهم التي هي في الواقع جزء من هباته لهم، إنَّما یطلب أیًضا أن یتقدَّموا لیأكلوا طعاًما مقدًَّسا. أنَّه یرید أن 
ُیشبع أعماقهم، یطلب ما لهم، ال ما هو له، ألنَّه غیر محتاج إلى شيء. إلهنا یشتاق أن یجلس معنا ونحن معه، 

یأكل معنا ونأكل معه، على مستوى الصداقة والحب، لذا یقول: "هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد 
). 20: 3صوتي وفتح الباب ادخل إلیه وأتعشَّى معه وهو معي" (رؤ 

ُیریدنا أن نأكل أمامه فیشبع قلوبنا بحبُّه وعقولنا بمعرفته وحواسنا بقداسته، واهًبا إیَّانا شبًعا لكل أعماقنا. 
]. یكرر في هذا 18، 12، 7: أن یمارسوا الفرح في الرب في هذا البیت، مؤكًِّدا االلتزام بالفرح [ثالثًا

). 7: 27؛ 11: 26؛ 14 ،11 :16؛ 26: 14السفر الدعوة للفرح أمام الرب (

وتفرحون بكل ما تمتد إلیه أیدیكم، "
]. 7أنتم وبیوتكم كما بارككم الرب إلهكم" [

لعلَّه یتحدَّث هنا عن االحتفال باألعیاد الرئیسیَّة التي فیها تقدَّم ذبائح معیَّنة، فإنَّه یود أن یجعل من بیته 
" الذي فیه یجتمع المؤمنون مًعا لیحتفلوا بالعید. بیت الفرح"

). لیس شيء یفرِّح قلب اهللا مثل أن 18، 7: 12أحد مالمح العبادة الیهودیَّة والحیاة هي الفرح (تث 
). 13: 2یفرِّح أبناؤه به في بیته، لهذا لم یسر بهم حین غطُّوا مذبحه بالبكاء والصراخ (مال 
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یفرح المؤمن بالرب ویسحب قلوب أسرته وعبیده ومن حوله لیحیوا بالفرح في الرب. اإلیمان هو دعوة 
للتمتُّع بالفرح الداخلي السماوي، ننعم به وسط اآلالم، ونعیشه حتى في لحظات البكاء وخالل دموع التوبة. فمع 

مرارة التوبة تختبر النفس فرح الروح وسالم القلب. بالفرح یقبل المؤمن كل األتعاب ویعبر الضیقات متمتًِّعا 
بالشركة مع مسیحه واهب الفرح الحقیقي. 

  عذوبة التفاح ُتعوِّض مرارة الجذور. والرجاء في نوال ربح یعطي بهجة أثناء مخاطر البحر. وتوقع نوال
ة یخفِّف ما یسبِّبه الدواء من رغبة في القيء. من یرغب في المكسَّرات (لوز أو بندق الخ) یكسر  الصحَّ

. Ïیرغب في الفرح بالضمیر المقدَّس یحتمل بسهولة مرارة التوبةغالفها. هكذا من 
القدِّیس جیروم  

 أن سّر فرح المؤمنین هو تمتُّعهم بجمال الحق اإللهي إذ یقول:  القدِّیس أغسطینوسیرى 

  اآلن تطلَّع یا یسوع الطوباوي من جبلك المقدَّس. انظر إلى مؤمنیك الحقیقیِّین وسط الجماهیر، فإنَّهم ال
یجدون بهجة إالَّ في أن ُیسألوا وُیقاوموا ویحاورهم اآلخرون على الدوام. 

. Ðافتح عن عیونهم أیُّها الرب، فیروك ویندهشون بجمال حقَّك، ویجرون إلیك متعبِّدین لك
القدِّیس أغسطینوس  

]. 12: أن یفرح معهم الآلوي الذي في أبوابهم [رابًعا

وتفرحون أمام الرب إلهكم أنتم وبنوكم وبناتكم وعبیدكم وأماؤكم والآلوي الذي في أبوابكم، "
]. 12ألنَّه لیس له قسم وال نصیب معكم" [

: 23إن كان یبدو أن الذكور وحدهم كانوا ملتزمین بالحضور إلى بیت الرب لالحتفال بالعید (خر 
). 23-3: 1صم  1)، لكن كان یسمح للنساء أن یرافقوهم في رحلتهم هذه (17

كان الآلویون یساعدون الكهنة في أعمالهم الطقسیَّة، كما كانوا ینتشرون في المدن لیعلِّموا الشعب 
شریعة اهللا. یلیق بنا أن ندعو الآلویین لیدخلوا إلى بیوتنا، ونسمع من أفواههم شریعة اهللا، ونفرِّح قلوبهم بتجاوبنا 

مع الكلمة. 
كانوا یقدِّمون العشور والبكور لآلویین لخدمة الهیكل ولكي یعیش بها الآلویون. 

لماذا طالبهم بالعبادة المركزیَّة خاصة في تقدیم الذبائح؟ 
ط بهم أوالً  : لحفظهم من اإلغواء بتقدیم ذبائح لألوثان أو على مذابح وثنیَّة، فقد كانت اإلغراءات تحوِّ

من كل جانب، وكان إمكانیَّة السقوط واردة. 
: لكي یحفظ روح الجماعة والوحدة، فیلتقوا مًعا في بیٍت واحٍد، وبقلٍب واحدٍ . فالهیكل یمثِّل مركًزا ثانًیا

للوحدة. في العهد القدیم سألهم أن یعبدوا الرب في مكان واحد، خاصة أثناء االحتفال باألعیاد، حتى یحقِّق 
وحدتهم كأمَّة واحدة تتعبَّد لإلله الواحد، بعیًدا عن العبادات الوثنیَّة. أما في العهد الجدید فِعوض المكان الواحد 

صار لنا اللقاء في شخص واحد، هو شخص ربنا یسوع المسیح، فیه تجتمع من األمم والشعوب واأللسنة 
كأعضاء في الجسد الواحد، یحملنا إلى حضن أبیه الواحد، وُیقیم منا كنیسة واحدة مجیدة بال عیب. 

1 Comm. On th Gospels. 
2 Sermons, 234. 
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)، وأّنّ◌َ◌ه ال یوجد 5: 2تي  1: لتأكید وحدانیَّة اهللا، إذ لنا إله واحد ووسیط واحد بین اهللا والناس (ثالثًا
الَّ وهو شخص السیِّد المسیح. أإالَّ طریق واحد به نلتقي مع اهللا أبینا 

نَّه لیس من حقِّهم اختیار المكان، بل اهللا هو الذي یختاره. إ: رابًعا

ال تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا الیوم أي كل إنسان مهما صلح في عینیه. "
ألنَّكم لم تدخلوا حتى اآلن إلى المقر والنصیب اللذین یعطیكم الرب إلهكم. 

فمتى عبرتم األردن وسكنتم األرض التي یقسِّمها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جمیع أعدائكم الذین 
حوالیكم وسكنتم آمنین، 

فالمكان الذي یختاره الرب إلهكم لیحل اسمه فیه تحملون إلیه كل ما أنا أوصیكم به محرقاتكم 
. وذبائحكم وعشوركم ورفائع أیدیكم وكل خیار نذوركم التي تنذرونها للرب

احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه. 
بل في المكان الذي یختاره الرب في أحد أسباطك هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصیك 

]. 14-7به" [
ر هذا األصحاح تعبیر: "  احترزفي الوقت الذي فیه یطلب أالَّ یفعل كل إنسان حسب هواه الشخصي كرَّ

]. إنَّه یحث كل إنسان أن یهتم بما لنفسه، ال بالتمسُّك بأفكاره الخاصة، بل 30، 19، 13" ثالث مرات [لنفسك
). 16: 4تي  1بمراجعته ألعماقه الداخلیَّة. بنفس الروح یحث الرسول بولس تلمیذه تیموثاوس: "الحظ نفسك" (

). 28: 11كو  1كما یحث أهل كورنثوس قائالً : "لیمتحن اإلنسان نفسه" (
هكذا یسألنا موسى النبي وأیًضا الرسول بولس أن یحترز كل منا لنفسه، أي یلیق بالفكر أن یسلك في 

الطریق الملوكي ممتحًنا قلبه الداخلي لئالَّ یكون قد انحرف آالف األمیال عن طریق اهللا. لیس له أن یمتحن 
اآلخرین ویدینهم، بل یمتحن نفسه كما بناٍر لئالَّ بینما ینشغل بامتحان اآلخرین ونقدهم یصیر هو شارًدا عن 

الحق. 
عملنا أن نحب اآلخرین ونطلب خالصهم لُیشاركونا المجد األبدي، ال أن ندینهم وننتقدهم! 

 أن اهللا قد أمر أالَّ تقدَّم ذبائح خارج مدینة أورشلیم وخارج الموضع الذي البابا أثناسیوس الرسوليیرى 
اختاره اهللا، وذلك حتى متى تدمَّرت المدینة یدرك الكل أن الظالل قد انتهت ولم تعد هناك حاجة إلى الذبائح 

. Ïالحیوانیَّة الرمزیَّة

  14: 50 "ذبیحة التسبیح" (مز المحرقة الروحیَّة؟اآلن ما هي LXX في أي موضع نقدِّمها؟ في الروح .[
القدس. من أین تعلَّمنا هذا؟ من كلمات الرب نفسه: "إن الساجدین الحقیقیِّین یسجدون لآلب بالروح والحق" 

. Ð )23: 4(یو 
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

"ولكن من كل ما تشتهي نفسك تذبح وتأكل لحًما في جمیع أبوابك. 
حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك، 

]. 15النجس والطاهر یأكالنه كالظبّي واآلیل" [
لم یكن اللحم طعاًما معتاًدا یومًیا عند الشعب، بل كانوا یأكلونه عند التقدمات أو وقت األعیاد. 

1 Cf. Paschal Letters, 1:7f. 
2 St. Basil: On the Spirit, 62. 
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یَّة كانت الحیوانات التي تذبح لألكل مثل الثیران والماعز والحمالن ُتذبح كتقدمة  في أثناء الرحلة في البرِّ
سالمة عند دار الخیمة، وُیرش دمها، وُیحرق شحمها على المذبح. وكان ذلك یتم خشیة أن یقدِّم أحد ذبائح 
لألوثان، أمَّا بعد دخول أرض الموعد وانتشار األسباط على تلك المساحات الشاسعة فقد ترك لهم حق الذبح 

)، ُتذبح 3: 17للطعام في مدنهم وبیوتهم. سمح لهم بذبح بعض الحیوانات التي ال یجوز تقدیمها ذبائح للرب (ال 
". "حسب بركة الربفي بیوتهم لألكل ولیس كتقدمات للرب، وذلك مثل الظبي واآلیل، بشرط أن یتم ذلك 

 : . االمتناع عن شرب الدم3
].  16"وأمَّا الدم فال تآكله على األرض تسفكه كالماء" [

لماذا جاءت الوصیَّة في العهدین القدیم والجدید تمنع شرب الدم؟ 
: یرى البعض أن بعض الوثنیِّین كانوا محبِّین لسفك الدماء، لهذا ظنُّوا أن آلهتهم محبَّة لسفك الدماء، أوالً 

لذا كانوا یشربون الدم كطقس ضروري في العبادة، لكي یبهجوا الشیَّاطین. وكما یقول المرتِّل داود: "تكثر أوجاعهم 
). كان شرب الدم 4: 16 وال أذكر أسماءهم بشفتيّ " (مز ال أسكب سكائبهم من دم،الذین أسرعوا وراء آخر، 
. Ïُیعتبر شركة مع الشیَّاطین

مع كل وجبة طعام یلیق بنا أن نشعر بالحضرة اإللهیَّة، وبالجوع إلیه. 
الذي جاء لُیحطِّم مملكة إبلیس تماًما.  : حمل هذا العمل رمًزا لدور السیِّد المسیح الخالصيثانًیا
: كان ُینظر إلى الدم بكونه یحمل حیاة اإلنسان، فسفك الدم أو شربه یعتبر ذبیحة، ال ُتقدِّم إلنسان ثالثًا

ما، وال یجوز له أن یأكل الدم أو یشربه. 
ألنَّه إلى وقت قریب كان اإلنسان في عنفه، خاصة عند األخذ بالثأر یقتل ویشرب من دم القتیل رابًعا: 

كنوٍع من التشفي، لهذا منعت الوصیَّة شرب الدم بوجه عام. 

  السبب لمنع أكل الدم أنَّه مكرَّس لیقدِّم هللا وحده. أو لعلَّ المنع كان ألن اهللا أراد أن یصد الناس عن االندفاع
إلي سفك الدماء البشریَّة. فمنعهم من أكل دم الحیوانات لئالَّ یحملهم هذا علي السقوط تدریجًیا في خطیَّة 
. Ðسفك دماء البشریَّة. سبق فقلت إنَّنا كثیًرا ما نسمع خصًما یهدِّد خصمه، قائالً : "سأقتلك وأشرب من دمك"
الفم  القدِّیس یوحنا ذهبي

 : . األكل أمام الرب4
"ال یحل لك أن تأكل في أبوابك ُعشر حنطتك وخمرك وزیتك، 

وال أبكار بقرك وغنمك، 
وال شیئا من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع یدك. 

بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي یختاره الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك والآلوي 
الذي في أبوابك 

]. 18-17وتفرح أمام الرب إلهك بكل ما امتدَّت إلیه یدك" [
یَّة حیث لم یكن قد استقر تابوت العهد في موضٍع ثابٍت كان ُیسمح لهم بتقدیم ذبائح للرب  في البرِّ

وا  واألكل منها أینما وجدوا. لم یكن یوجد احتمال أن یشتركوا مع الوثنیِّین في الذبائح للعبادة الوثنیَّة، أمَّا وقد استقرُّ

1 Matthew Henry Commentary. 
Ð 865م، ص1975 منشورات النور: مجموعة الشرع الكنسي، لبنان. 
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في أرض الموعد فإنَّه صار االحتمال قائًما، لذلك جاءت الوصیَّة مشدَّدة أنَّه ال یجوز أن یذبحوا للرب في غیر 
بیت الرب، وال أن یأكلوا من هذه الذبائح في بیوتهم. 

لقد سمح لهم أن یأكلوا لحًما في بیوتهم ویذبحوا كما یشاءوا لكن غیر ذبائح الرب. 
كان للخدم – حتى العبید الغرباء – حقوق كثیرة وامتیازات وسط الشعب اإلسرائیلي. أحد هذه االمتیازات 

). 11: 16هو اشتراكهم في األعیاد الكبرى وتمتُّعهم باألفراح (تث 

 : . االهتمام بالآلوي5
]. 19"احترز من أن تترك الآلوي كل أیَّامك على أرضك" [

لم ینل الآلویُّون نصیًبا أو میراثًا في أرض الموعد، ألن الرب هو نصیبهم ومیراثهم. لذا یلیق بالمؤمنین 
أن یقدِّموا عشورهم وبكورهم ونذورهم التي للرب لخدَّامه. إن كان یلیق بخدَّام الكلمة أن یتفرَّغوا للخدمة والعمل 

الروحي، فإنَّه لیس بالكثیر أن ُتقدِّم لهم احتیاجاتهم المادیَّة. 

 : . عدم أكل الدم6
]. 16سبق الحدیث عنه في اآلیة [

"إذا وسَّع الرب إلهك تخومك كما كلَّمك وقلت آكل لحًما ألن نفسك تشتهي أن تأكل لحًما فمن كل ما 
تشتهي نفسك تأكل لحًما. 

إذا كان المكان الذي یختاره الرب إلهك لیضع اسمه فیه بعیًدا عنك، فاذبح من بقرك وغنمك التي 
أعطاك الرب كما أوصیتك وكل في أبوابك من كل ما اشتهت نفسك. 

كما یؤكل الظبي واآلیل هكذا تأكله، النجس والطاهر یأكالنه سواء. 
لكن احترز أن ال تأكل الدم، 

ألن الدم هو النفس، فال تأكل النفس مع اللحم.  
ال تأكله، على األرض تسفكه كالماء. 

ال تأكله لكي یكون لك وألوالدك من بعدك خیر إذا عملت الحق في عینّي الرب. 
وأمَّا أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي یختاره الرب. 

فتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب إلهك، وأمَّا ذبائحك فیسفك دمها على مذبح الرب إلهك 
واللحم تأكله. 

احفظ واسمع جمیع هذه الكلمات التي أنا أوصیك بها لكي یكون لك وألوالدك من بعدك خیر إلى األبد 
]. 28-20إذا عملت الصالح والحق في عینّي الرب إلهك" [

-27: 23؛ خر 18: 15، كان وعد اهللا لمؤمنیه أن یوسِّع تخومهم (تك ]20[" إذا وسَّع اهللا تخمك"
)، لكي یتمتَّعوا بخیرات األرض ویأكلوا ما تشتهیه نفوسهم. اآلن یحقِّق اهللا هذا الوعد اإللهي في أرضه 31

المقدَّسة، في اإلنسان الجدید الذي یتَّسع قلبه لیأكل من ثمار الروح: الحب والفرح والسالم والصالح... عمل 
روحه القدُّوس أن یوسِّع قلب اإلنسان فیجد لذَّة في احتضان إن أمكن كل البشریَّة، حتى المقاومین له، إذ ُیشارك 

بهذا سمات المسیح محب البشریَّة. هذا هو الطعام الذي نشتهي أن نأكله بعمل نعمة اهللا فینا. 
أعطى للشعب الحق في ذبح حیوانات الحقل، وأیًضا صید بعض الحیوانات كالظبي واألیل، خاصة 

بالنسبة للساكنین في مناطق جبلیَّة، یصطادون ویذبحون ویأكلون في أي موقع. 
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 المخصَّصة للمحرقات والتقدمات الدینیَّة وبین ما یذبحونه للطعام فقط ]26[" أقداسكیوجد تفریق بین "
]15 ،20 ،21  .[

كان كبیًرا وقت إلقاء  حیوانان یسكنان الجبال، خفیفا الحركة، والبد أن عددها ]15الظبي واإلیل [
). 23: 4مل  1الخطاب؛ على أنَّها اعتُبرت ترًفا في المدن بعد ذلك (

 : . عدم االستفهام عن العبادة الباطلة7
"متى قرض الرب إلهك من أمامك األمم الذین أنت ذاهب إلیهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم. 

فاحترز من أن تصطاد وراءهم من بعد ما بادوا من أمامك 
ومن أن تسأل عن آلهتهم قائالً : كیف عبد هؤالء األمم آلهتهم، فأنا أیًضا أفعل هكذا. 

ال تعمل هكذا للرب إلهك ألنَّهم قد عملوا آللهتهم كل رجس لدى الرب ممَّا یكرهه، 
إذ احرقوا حتى بنیهم وبناتهم بالنار آللهتهم. 

]. 32-29كل الكالم الذي أوصیكم به احرصوا لتعملوه، ال تزد علیه وال تنقص منه" [
لعدم المزج بین الذبیحة المقدَّسة والذبائح الوثنیَّة یحذِّرهم حتى من مجرَّد االستفهام عن العبادة الوثنیَّة 
التي كان األمم یمارسونها، إذ بلغ بهم الفساد والعنف أنَّهم كانوا یقدِّمون أبناءهم وبناتهم ذبائح بشریَّة لألوثان. 

اختارهم اهللا شعبه وأزال من أمامهم األمم الوثنیَّة، فال یلیق بهم أن یقیموا منهم مثاًال یحتذون به. 
أن ما یمارسه الوثنیُّون هو دنس للرب. حًقا األمر غایة في الخطورة حین تصیر الذبیحة التي غایتها 

). 8: 15تقدیس اإلنسان دنًسا ونجاسة (أم 
). لم یكن هناك 31: 12لماذا سمح اهللا بقتل األمم؟ "إذ أحرقوا حتى بنیهم وبناتهم بالنار آللهتهم" (

طریق إلصالح البشریَّة إالَّ بإبادة من تقسَّت قلوبهم حتى قدَّموا بنیهم محرقات!! ارتبط األمم بالعبادة الوثنیَّة 
والرجاسات والعنف. 

:  قّدم هذا األصحاح الخطوط العریضة للعبادة
 اهللا یختار المكان. أین نعبد الرب؟ .١
]. 11-5 الحضرة اإللهیَّة، وسكنى اهللا وسط شعبه [ما هو جوهر العبادة؟ .٢
 حسب الفكر اإللهي ال البشري. كیف نعبده؟ .٣
 كل األسرة حتى األطفال الصغار. من یعبده؟ .٤
 فرح في الرب. ما هو جو العبادة؟ .٥
 الحاجة إلى تقدیس الدم، بدونه لن یتم غفران الخطیَّة. ما هي عالقة العبادة بالخالص؟ .٦
 حتى في أكلنا نأكل أمام الرب. ما هي عالقة العبادة بالحیاة؟ .٧
 اإلیجابیَّة في كل شيء، فیساهموا حتى في العطاء المادي ونفقات بیت الرب ما هو دور المؤمنین؟ .٨

وخدامه. 
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 12من وحّي تثنیة 
ألفرح أمامك! 

  ،تشتاق أن تحملني إلیك
فآكل وأفرح أمامك! 

لتهدم كل وثن، ولتخرب كل هیكل فاسد، 
وتقم من أعماقي هیكًال مقدًَّسا مختاًرا لك. 

اقبل محرقة حبِّي وذبیحة شكري لك. 
لتقبل تقدماتي التي هي ممَّا لك أقدِّمها لك. 

  ،هب لي أالَّ أمزج عبادتي لك بعبادة وثن
بل ویكون القلب كلُّه لك وحدك. 

أي مكان اخترته لي ألتعبَّد لك فیه 
الجلجثة؟ إالَّ 

لترتبط عبادتي بصلیبك، 
فتسكب حبَّك في قلبي، 

وتمأل نفسي فرًحا وتهلیالً .  
وتتَّسع تخوم، قلبي فیحمل كل بشر فیه! 

  ،ألهرب من كل موقع رجس
ر من كل عادة دنسة!  وألتحرَّ
رني من كل رجاسة وثنیَّة،  حرِّ

فال أشرب دًما وال آكل مخنوًقا! 
ال أحمل قلًبا قاسًیا وال نفًسا دنسة! 

قدِّسني إلى التمام فأنت هو القدُّوس وحدك! 
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األصحاح الثالث عشر 

الغوایة إلى العبادة الوثنیَّة 
في األصحاح السابق تحدَّث في شيء من الحزم والصراحة ضّد الوثنیَّة والوثنیِّین المصّرین على العبادة 
ه حدیثه عن الذین یغوون اخوتهم نحو الوثنیَّة. اهللا لیس عنده محاباة، لذا جاءت الشریعة غایة  لألصنام، اآلن یوجِّ

في الصرامة ضّد اإلسرائیلیِّین الذین یغوون اخوتهم.  
ُیعالج موسى النبي هنا الجانب السلبي من الوصیَّة األولى الخاصة بإبادة كل أثٍر للوثنیَّة، فإذا بدت 
كل ى قاسیة، فلنذكر أنَّه كان یجب تطهیر األرض من عبادة األصنام، بإهالك الوثنیِّین الكنعانیِّین. ویجب أن یلق

إسرائیلي نفس المصیر إذا وقع في نفس الخطأ. 
اعتمدت العبادات الكنعانیَّة على الِعرافة والسحر وما شابه ذلك، األمر الذي حرَّمه اهللا تماًما. لهذا بعد 
أن تحدَّث عن إبادة كل أثر للعبادة الوثنیَّة وتهیئة الجو للعبادة هللا الحّي وحده عالج موضوع الذین یدَُّعون النبوَّة 
كذًبا أو الذین یغوون اآلخرین نحو العبادة الوثنیَّة، سواء كان هؤالء یدعون النبوَّة وعمل المعجزات، أو كانوا من 

أقرب األقرباء، أو یمثِّلون مدینة بأكملها. 
بعد تركیزه على الذبیحة المقدَّسة في هیكل الرب الواحد، حذرنا من مصادر االنحراف، إذ یلیق بنا أن 

نحمل روح التمییز فال ننخدع وراءها. هذه المصادر هي: 

: في كل عصر یوجد أنبیاء كذبة یخدعون البسطاء باآلیات والعجائب، كما ]6-1[ . النبوَّة الكاذبة1
). 14-13:13؛ رؤ 25-23: 24؛ مت 9: 2تس  2فعل السحرة في أیَّام موسى (راجع 

: كما حدث مع سلیمان الذي جرى وراء آلهة غریبة بسبب نسائه ]11-7[ عالقات القرابة والدم .2
األجنبیَّات. یلزمنا أن نبتر كل عالقة تحطِّم أبدیَّتنا بال تردُّد. 

: كثیرون ینحرفون بسبب الضغط الجماعي كي ال یبدو أنَّهم شواذ. ]18-12[ االنحراف الجماعي .3
 أنَّه یمارس عمل الرب لذا قال بقوَّة: "وأنا ضّد العالم". لنحب سكان العالم القدِّیس أثناسیوس الرسوليآمن 

ونترفَّق بالجمیع، لكنَّنا ال ننجرف خالل هذا التیار، بل نلتزم بالسلوك حسبما تملیه علینا رسالتنا! 

. ]5-1[. النبي الكذَّاب  1
. ]11-6[. القریب الذي یغوي 2
 .]18-12[ . المدینة التي تغوي3

  :وسائل الغوایة. 
یرى البعض أن موسى النبي قدَّم في هذا األصحاح ثالث وسائل للغوایة تعمل في كل عصر لتحطیم 

اإلیمان: 
، فالفالسفة الملحدون أشبه بأنبیاء كذبة یقدِّمون فلسفاتهم بأسلوب معسول أوالً : الفلسفات اإللحادیَّة

جذَّاب، فیكون أشبه باآلیات والعجائب التي تخدع البسطاء. 
، یسحب اإلنسان عن الشركة الحیَّة مع اهللا. ثانًیا: الجو االجتماعي واألسري الفاسد

، إذ ینحني اإلنسان للرأي السائد حتى ال ُیحسب متخلًِّفا عن المجتمع، حتى وٕان كان ثالثًا: الرأي العام
هذا الرأي محطًِّما ألبدیَّته. 
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  :. النبي الكذَّاب1
"إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلًما، 

وأعطاك آیة أو أعجوبة. 
ولو حدثت اآلیة أو األعجوبة التي كلَّمك عنها، قائالً :  

لنذهب وراء آلهة أخرى لم نعرفها ونعبدها. 
فال تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، 

]. 3-1ألن الرب إلهكم یمتحنكم لكي یعلم هل تحبُّون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم" [
 شخصیَّة مألوفة في العهد القدیم تعاود الظهور في العهد الجدید، خادمة إبلیس، مغریة النبي الكاذب

). یدَّعي النبي الكاذب أنَّه یتقبَّل إعالنات إلهیَّة بطریقة أو أخرى كما 20: 18، رؤ 24 :24على الشّر (مت 
بواسطة األحالم؛ ویحاول تأیید ادعائه بصنع آیات أو عجائب مخادعة. 

لقد استلم الشعب الشریعة، فلم یكن بالصعب علیهم اكتشاف األنبیاء الكذبة. كلمة اهللا هي التي تفرز 
النبي الحق من النبي الكذَّاب، أمَّا صنع اآلیات والعجائب فلیس معیاًرا لصدقهم أو كذبهم، ألنَّها قد تخدع. 

ال نتعجَّب من إمكانیَّة قیام أناٍس من وسط الشعب یدَّعون النبوَّة ویصنعون آیات وعجائب لكي ینحرفوا 
بالمؤمنین عن الحق. لهذا یحذِّرنا الرسول بولس قائالً : "إن بشَّرناكم نحن أو مالك من السماء بغیر ما بشَّرناكم 

). سیصنع ضّد المسیح أیًضا في آخر األیَّام عجائب وآیات، حتى لو أمكن أن یضل 8: 1فلیكن أناثیما" (غال 
: 11كو  2). والشیطان نفسه أحیاًنا یظهر على شكل مالك نور لكي یضلِّل المؤمنین (24 :24المؤمنین (مت 

14  .(
یحذِّرنا السیِّد المسیح قائالً : "حینئذ إن قال لكم هوذا المسیح هنا أو هناك فال تصدِّقوا، ألنَّه سیقوم 

مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة ویعطون آیات عظیمة وعجائب حتى یضلُّوا لو أمكن المختارین أیًضا، ها أنا قد سبقت 
). 25-23: 24وأخبرتكم" (مت 
یتحدَّث هنا عن ضّد المسیح والذین یدعون مسحاء كذبة وأنبیاء [: القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

.  ]كذبة، الذین یوجدون بكثرة حتى في أیَّام الرسل، أمَّا قبل مجيء المسیح الثاني فیوجدون بأكثر حرارة 
 .یستخدم ضّد المسیح وأتباعه كل وسیلة للخداع، مقدًِّما آیات وعجائب هي من عمل عدو الخیر للخداع

 وكما یقول .فالحیاة الفاضلة في الرب ولیس اآلیات هي التي تفرز من هم للمسیح ومن هم لضّد المسیحلذلك 
یحذِّرنا الرب من أنَّه حتى األشرار یقدرون أن یصنعوا معجزات معیَّنة ال یستطیع حتى [: القدِّیس أغسطینوس

. ]القدِّیسین أن یصنعوها، فلیس بسببها ُیحسبون أعظم منهم أمام اهللا
لماذا یسمح اهللا بوجود أنبیاء كذبة؟ لكي یتزكَّى المؤمنون، ویكلَّلون من أجل محبَّتهم له من كل قلوبهم 

ومن كل أنفسهم. 
یحذِّرنا من األنبیاء الكذبة وأصحاب األحالم الباطلة، لكي ال نجري وراءهم وال نمارس ما یطلبونه، بل 

". هكذا ننجو من السقوط الذي حلَّ بأمِّنا فال تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالموال نعطي آذاننا لالستماع إلیهم. "
حواء ألنَّها أعطت أذنیها للحیَّة. ففي بعض التجارب یلیق بنا أن نقول مع السیِّد المسیح: "ابعد عنِّي یا شیطان". 
یظهر اهللا هنا كطبیب عجیب یعلم أن النبي الكاذب كخلیَّة السرطان إن ُتركت في الجسم دمَّرته تماًما، 

لهذا یلزم استئصاله من وسط شعبه. لقد ُترك آخاب الملك وٕایزابل وسط الشعب، فاجتذبا الشعب إلى العبادة 
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الوثنیَّة، فسقط كثیرون تحت الحكم اإللهي. ُقتل اآلالف وصار الكثیرون عبیًدا في مذلَّة ُیعاملون من األشوریِّین 
كحیوانات. ألم یكن من األفضل رجم األنبیاء ِعوض كل هذا الدمار؟! 

  "قد یقول أحد: "ماذا نفعل فإن السحرة والرائیین غالًبا ما یكشفون لنا عن عالمات حقیقیَّة خاصة بالمستقبل؟
یحذِّرنا الكتاب المقدَّس في هذا الشأن وینصحنا: فإنَّهم وٕان قالوا الحق فال تصدِّقوهم "ألن الرب إلهك یمتحنكم 

. Ï]3لكي یعلم هل تتَّقونه أم ال" [
األب قیصریوس 

 إن أمكن حتى المؤمنین.  كثیرون ینسبون ألنفسهم اسم المسیح لیخدعوا
 األب ثیؤفالكتیوس 

 ...ته خالل ضّد المسیح بطریقٍة باطلة ومدهشة إنَّه یخدع الحواس المیِّتة  عندئذ ُسیحل الشیطان فیعمل بكل قوَّ
یعمل أعماًال في الحقیقة هي وهم؛ أو ربَّما یفعل عجائب حقیقیَّة لكنَّها تضلِّل الناس عن  بأوهام، فیظهر كمن

 الحق، إذ یحسبونها قوَّة إلهیَّة.
القدِّیس أغسطینوس  

  المسیح هو الحق، وضّد المسیح یبطل الحق. المسیح هو الحكمة، ویأخذ ضّد المسیح مظهر الحكمة بسرعة
وبطریقة حاذقة. كل األمور الممتازة تنطبق على المسیح وكل مظاهر الفضائل (المخادعة) تنطبق على ضّد 

المسیح. فإن كل نوع من الصالح یعبَّر عنه المسیح في ذاته لبنیان المؤمنین، یجد الشیطان طریًقا لتقلیده 
. Ðبطریقة سخیفة مظهریَّة لكي یخدع المؤمنین

العالمة أوریجانوس 
 أن ضّد المسیح (واألنبیاء الكذبة) یفسد مفهوم الكتب المقدَّسة فتحل رجسة العالمة أوریجانوسیرى 

). 15: 24الخراب في هیكل الرب (مت 

  یفهم بالموضع المقدَّس كل قول ورد في الكتاب اإللهي الذي تكلَّم به األنبیاء من موسى فیما بعد، ونطق به
اإلنجیلیُّون والرسل. في هذا الموضع المقدَّس الذي للكتب المقدَّسة غالًبا ما یقف ضّد المسیح، الكلمة الباطل؛ 

. Ñهذه هي رجسة الخراب
العالمة أوریجانوس  

به 3: 1قیل "اهللا ال یجرَّب أحًدا" (یع  )، ال ُیفهم أن اهللا ال یجرِّب أحًدا بأي نوٍع من التجارب بل ال یجرِّ
بنا بالتجربة 3: 13بأنواع معیَّنة، لئالَّ یكون المكتوب باطالً : "الرب إلهكم یمتحنكم (یجرِّبكم)" (تث  ). اهللا ال یجرِّ

التي تقودنا للخطیَّة، لكنَّه یهبنا أن ُنجرَّب بالتجربة التي بها ُیمتحن إیماننا. 
"؟ أنَّه ال یحتاج أن یمتحنا لكي یعَلم ما في داخلنا، لكنَّه یقصد بذلك أنَّنا لكي َیعَلمماذا یعني بقوله: "

نكتشف نحن ذواتنا فنعَلم ما في داخلنا. 

  على كل األحوال ال یمكن أن یفهم القول... بأي معنى سوى هذا، إنَّكم بواسطته ُتعرفون، ویكون ذلك شهادة
. Òلكم عن تقدُّمكم في محبَّته

1 Sermon 54:3. 
2 Comm. On Matthew, 32. 
3 Commentary on Matthew, 42. 
4 St. Augustine: On Ps. 5. 
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 هذا یعني أنَّه یجعلنا أنَّنا نحن نعرفÏ .

  تعني اجعلنا أن نقوم، هكذا عندما 7: 3أنَّها تعني أنَّه یجعلنا "نعلم". مرة أخرى في العبارة: "قم یا رب" (مز (
ُیقال أن االبن ال یعلم هذا الیوم، لیس ألنَّه یجهله، وٕانَّما ال یجعل الذین ال یعرفونه بعد یعرفوه وال یظهره 

. Ðلهم
القدِّیس أغسطینوس  

هكذا من الجانب السلبي نرفض مجرَّد االستماع لهذا الصوت الغریب، أمَّا من الجانب اإلیجابي فیقول: 
وراء الرب إلهكم تسیرون،  "

وٕایاه تتَّن،  
ووصایاه تحفظون،  
وصوته تسمعون،  

وٕایَّاه تعبدون، 
]. 4وبه تلتصقون" [

هكذا نكرِّس كل كیاننا للشركة مع اهللا بالسیر معه، والسلوك بمخافته، وحفظ وصایاه، وتقدیس اآلذان 
لالستماع إلیه. 

تظهر جسامة الجریمة، إذ یأمر بقتل المجرم نفسه، حتى ال یحطِّم إیمان آخرین. 
"وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ُیقتل،  

ألنَّه تكلَّم بالزیغ من وراء الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بیت العبودیَّة، 
لكي یطرحكم عن الطریق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فیها، 

]. 5فتنزعون الشّر من بینكم" [
كان یصعب على الشعب أن یمیِّز بین المرض والمریض، فمتى كان المرض خطیًرا وتنتقل عدواه 

سریًعا ُیقتل المریض حتى ینجو الشعب من الوباء. 
ُینظر إلى النبي الكذاب كعدٍو عام للشعب وكخائٍن للبلد وهللا ملك الملوك، لذلك ُیحكم علیه باإلعدام 

رجًما. 
حّذر اهللا شعبه في العهد القدیم من قیام أنبیاء كذبة، وفي العهد الجدید ربط بین قیام أنبیاء ومسحاء 

 :24)، وٕان اآلیات والعجائب ستكون مضلِّلة (مت 1: 2بط  2؛ 1: 4تي  1؛ 11: 24كذبة ونهایة األیَّام (مت 
). 1: 2بط  2؛ 15: 7). وجاء المعلِّمون الكذبة ضمن قائمة األنبیاء الكذبة (مت 10-9: 2تس  2؛ 24

)، إذ یرغبون في معرفة ما 14: 4وبسبب شوق البشریَّة إلى المعرفة یسقطون في هذا الخداع بغیر حكمة (أف 
). 3: 4تي  2هو جدید (

). یأمرنا القدِّیس یوحنا الحبیب: "امتحنوا 20: 8یمتحن األنبیاء بواسطة الشریعة وكلمة اهللا (إش 
)، فإن كانت تعالیمهم مناقضة لكلمة اهللا یجب رفضهم. "إن كان أحد یأتیكم وال یجيء بهذا 1: 4یو  1األرواح" (

) 11-10یو  2التعلیم فال تقبلوه في البیت، وال تقولوا له سالم، ألن من یسلِّم علیه یشترك في أعماله الشرِّیرة" (

  :. القریب الذي یغوي2

1 St. Augustine: On Ps. 6. 
2 On Ps. 6:1. 
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إذ كان وباء انتشار الوثنیَّة خطیًرا لذلك طالبت الشریعة بقتل من یغوي على العبادة الوثنیَّة، مهما كانت 
درجة قرابة اإلنسان الذي یحاول اإلغواء سًرا، أو مهما بلغت صداقته له. فإنَّه یلیق بالمؤمن أن یحدِّد موقفه: اهللا 
أم قریبه؟ فإن اهللا یحسب كل حب نقدِّمه للقریب مقدَّم له، لكن إن كان هذا الحب یفقدنا شركتنا مع اهللا، فلنا أن 

نختار أحد االثنین. بنفس الروح: "من أحبَّ أًبا أو أمَّا أكثر منِّي فال یستحقَّني، ومن أحبَّ ابًنا أو ابنة أكثر منيَّ 
). "إن كان أحد یأتي إليَّ وال ُیبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده واخوته وأخواته حتى 37: 10فال یستحقنيَّ " (مت 

). 26: 14نفسه أیًضا فال یقدر أن یكون لي تلمیًذا" (لو 

"وٕاذا أغواك سر�ا أخوك ابن أمَّك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائالً :  
نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت وال آباؤك، 

من آلهة الشعوب الذین حولك، 
القریبین منك أو البعیدین عنك، 

من إقصاء األرض إلى إقصائها،  
فال ترض منه، 
وال تسمع له، 

وال تشفق عینیك علیه، 
وال ترق له، وال تستره، 

بل قتًال تقتله. 
یدك تكون علیه أوًال لقتله ثم أیدي جمیع الشعب أخیًرا.  

]. 10-6ترجمه بالحجارة حتى یموت" [
أخوك"، األخ في العبریَّة هو القریب، وهذا ما نالحظه في أیَّامنا كیف تسحب الروابط وٕاذا أغواك سر�ا "

العائلیَّة الكثیرین إلى االرتداد، فتهاجمنا التجربة حتى عن طریق بیوتنا. 
"، لیس فقط من هو في مرتبة األخ، بل وٕان كان أًخا حسب الجسد من أم واحدة. أخوك ابن أمَّك"
"، أي زوجة تحبُّها وتحتضنها، وتلتزم أن تحمیها كما بأحضانك. امرأة حضنك"
" في العبریَّة صاحب"، أي الصدیق العزیز إلى اإلنسان كنفسه. جاءت كلمة "صاحبك الذي مثل نفسك"

بمعنى من تجد فیه بهجة، وتدخل معه في صداقة حقَّة. 
لیس عجیًبا أن یتحدَّث عن األخ أو األخت أو االبن واالبنة أو الصدیق الذي یحاول سرَّا أن یجتذب 

إلى الخطیَّة، فقد استخدم الشیطان حواء لتغوي رجلها آدم، وظن أیًضا أنَّه قادر أن یخدع یسوع المسیح  اإلنسان
خالل تلمیذه بطرس. 

ل القریب إلى عدو، إذ یصیر قاتل نفسٍ . من نحبُّهم ونعتز بهم، إن أساءوا  اإلغواء إلى الشّر یحوِّ
استغالل هذا الحب فیخونونا بإهالك نفوسنا یأخذون موقف األعداء الذین یجتذبوننا إلى خطیَّة مهلكة. 

یبدأ الشخص الُمتَّهم بالرجم أوًال لیحمل المسئولیَّة أمام اهللا أنَّه صادق في اتهامه لقریبه أو لصدیقه أنَّه 
یغویه سر�ا على العبادة الوثنیَّة، ثانًیا لكي یعلن أن اهللا قبل كل قریب أو صدیق، هو فوق الكل. 

ألنَّه التمس أن یطوِّحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیَّة. "
یر في وسطك" [ ]. 11-10فیسمع جمیع إسرائیل ویخافون وال یعودون یعملون مثل هذا األمر الشرِّ

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


]، حتى یكون عبرة لمن یظن أنَّه یخدع غیره في 10]. لكن العقوبة تتم علًنا [6مع أن الغوایة تتم سًرا [
الخفاء. یجب أن یكون العقاب علًنا حتى یخاف الباقون وال یخطئون، كما توضِّح ضرورة التشدُّد في هذا التدبیر 

). 11: 5الجدید الذي فیه یسكنون األرض (أع 

  :. المدینة التي تغوي3
ماذا إن قامت المدینة بأكملها أشبه بثورة ضّد العهد مع اهللا وخدمت آلهة غریبة؟ 

إن سمعت عن إحدى مدنك التي یعطیك الرب إلهك لتسكن فیها قوًال، "
قد خرج أناس بنو لئیم من وسطك، وطوَّحوا سكَّان مدینتهم قائلین:  

نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، 
وفحصت وفتَّشت وسألت جیًدا، وٕاذا األمر صحیح وأكید، قد ُعمل ذلك الرجس في وسطك،  

فضرًبا تضرب سكَّان تلك المدینة بحد السیف وتخربها بكل ما فیها مع بهائمها بحد السیف.  
تجمع أمتعتها إلى وسط ساحتها وُتحرق بالنار المدینة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، 

فتكون تال� إلى األبد ال تُبنى بعد. 
]. 17-12وال یلتصق بیدك شيء من الُمحرَّم" [

یالحظ اآلتي: 
"، أي إحدى مدن إسرائیل، فإنَّه لیس لنا أن نحكم على الذین في الخارج، وكما إحدى مدنك: یقول "أوالً 

ألنَّه ماذا لي أن أدین الذین من خارج؛ ألستم أنتم تدینون الذین من داخل، أمَّا الذین من "یقول الرسول بولس: 
). 13-12: 5كو  1 (خارج فاهللا یدینهم؟ "

فالمدینة التي تعبد اهللا الحّي ثم انحرفت بكاملها للعبادة الوثنیَّة، وصارت عثرة لبقیَّة مدن یهوذا. وكما 
ألنَّه كان خیر لهم لو لم یعرفوا طریق البّر من أنَّهم بعدما عرفوا یرتدُّون عن الوصیَّة "یقول بطرس الرسول: 
). 21: 2بط  2(المقدَّسة المسلَّمة لهم" 

 معناها "بطَّالون"، وقد ترجمت بنو لئیم". بنو لئیم: إذا قام بعض الرجال بإغراء الشعب، یدعوهم "ثانًیا
ة جبعة. هؤالء لیس فیهم مخافة الرب، وال یخشون حتى 13: 20، 22: 19"بنو بلیعال" في (قض  ) في قصَّ

) 15: 6كو  2الناس، یقاومون ضمائرهم ویكسرون الشرائع. یقول الرسول: "أي اتِّفاق للمسیح مع بلیعال؟" (
لت كل  وكأنَّه یضع بلیعال في مكان الشیطان، فبنو بلیعال هم "أبناء إبلیس". هكذا صار هؤالء خمیرة فاسدة حوَّ

العجین إلى الفساد لتحمل طبیعة إبلیس الفاسدة. 
). "ال تضلُّوا، فإن 18: 9یحذِّرنا الكتاب المقدَّس من األشرار: "أمَّا خاطئ واحد فُیفسد خیًرا جزیالً " (جا 

). 33: 15كو  1المعاشرات الردیَّة تفسد األخالق الجیِّدة" (
: لما كان األمر فیه دمار للمدینة، لهذا یلزم الفحص بتدقیق والسؤال جیًِّدا والتأكَّد من حقیقة األمر. ثالثًا

). 21: 18عندما أراد اهللا أن یهلك مدینة سدوم قال: "انزل وأرى" (تك 
یرى بعض الكتَّاب الیهود أنَّه إذا ُأتُّهم إنسان أنَّه یغوي إلى العبادة الوثنیَّة فإنَّه ُیقدَّم للمحاكمة لدى 

محكمة صغرى، أمَّا إذا ُأتُِّهمت مدینة بذلك فُتقدَّم أمام مجمع السنهدریم. فإذا تیقَّن المجمع من صدق األمر أرسل 
اثنین متعلِّمین للنصح واإلرشاد، فإن قبلت المدینة النصح، وقدَّمت توبة ُتقبل، وتصیر المدینة في سالم. وٕان 

رفضت وأصرَّت على العبادة الوثنیَّة یقیمون حرًبا ضدَّها إلبادتها منًعا من تسرُّب أفكارها الوثنیَّة إلى غیرها من 
مدن إسرائیل. 
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: إن ُوجدت قلَّة قلیلة مؤمنة فإنَّها تخرج من المدینة، كما من مكان خطر، بعد ذلك ُیضرب الرجال رابًعا
ل المدینة إلى رماد وال 15والنساء واألطفال بالسیف [ ]، ثم ُیؤتى بكل األمتعة في میدان عام وُتحرق بالنار، وتتحوَّ

تُبنى من جدید. 
]، وٕاالَّ كان نصیبه مثل 17: ال یسمح ألحد أن یأخذ شیًئا من أمتعة هذه المدینة ألنَّها محرَّمة [خامًسا

). 1: 7عخان بن كرمي، إذ خان خیانة وأخذ من الحرام، فغضب الرب على بني إسرائیل بسببه (یش 
. هكذا فإن اهللا غیور ویحسب ]17لكي یرجع الرب من حمو غضبه" [: ُیزال كل أثر للخطیَّة "سادًسا

عبادة آلهة غریبة جریمة كبرى. في العهد الجدید ُیحسب اهللا الخلط بین مائدة الرب ومائدة الشیَّاطین خطیَّة 
عظمى إن صح التعبیر.  

"إن ما یذبحه األمم فإنَّما یذبحونه للشیَّاطین ال هللا. فلست أرید أن تكونوا أنتم شركاء الشیَّاطین. ال 
تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شیَّاطین وال تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شیَّاطین. أم نغیر 

). 21-19: 10كو  1الرب؟ ألعلَّنا أقوى منه؟" (
لكي یرجع الرب : ُیكافئ اهللا الذین یرجعون عن هذه الخطیَّة، بكونهم صانعي الحق في عینیه. "سابًعا

من حمو غضبه ویعطیك رحمة یرحمك ویكثرك كما حلف آلبائك. إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جمیع 
 ].18-17وصایاه التي أنا أوصیك بها الیوم لتعمل الحق في عیني الرب إلهك" [
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 13من وحّي تثنیة 
لتنكسر كل یٍد تغویني! 

 یدك تحملني كما إلى أحضانك األبدیَّة. 
لتنكسر كل یٍد تسحبني منك. 

 إن امتدت ید نبي كاذب أو مخادع لتصنع آیات،
یدك وحدها تقدر أن تحفظني. 

فال یخطفني أحد منك. 

  ،لتُبتر ید أخي أو أختي أو أي قریب لي
إن تجاسرت لتستغل القرابة، 

فتحرمني من التمتُّع بالقرابة لك! 
فأنت أبي وأخي وأختي والكل لي! 

  ،إن انحرفت المدینة بأكملها وراء الباطل
وٕان انخدع العالم كلُّه وراء الفساد، 

تبقى نفسي أمینة لك! 
أنت فوق الكل! 

ألقتنیك یا أیها القدُّوس، 
حتى وٕان فقدت العالم كلُّه! 
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األصحاح الرابع عشر 

شرائع للتقدیس 
الجنازات واألطعمة والعشور 

بعد حدیثه الصارم فیما یخص اإلغواء إلى العبادة الوثنیَّة عالج بعض العادات الوثنیَّة الخاصة 
". ثم عرض شعب مقدَّس ومختار وخاص" و"أوالد للرب]، مطالًبا إیَّاهم أن یتذكَّروا أنَّهم "2-1بالجنازات [

موضوع األطعمة الطاهرة والنجسة. فمن أجل ممارسة التقدمات والذبائح بقلوب نقیَّة طاهرة وضع شریعة 
] لكي ُتستخدم 23-22كما طالبهم بتقدیم العشور [ ]،21-3الحیوانات الطاهرة والنجسة لیمیِّزهم عن الكنعانیِّین [
]. 29-28في سد احتیاجات خدَّامه المختارین وأیًضا الفقراء [

. ]2-1[. عادات جنائزیَّة  1
. ]8-3[. الحیوانات الطاهرة 2
. ]10-9[. األسماك الطاهرة 3
. ]20-11[. الطیور الطاهرة 4
. ]21[. الجثَّة المیِّتة  5
. ]29-22[. العشور  6

 : . عادات جنائزیَّة1
یمارس المؤمن الحیاة القدسیَّة خالل عاداته حتى في اللحظات القاسیة كالموت، وفي حیاته الیومیَّة 

كاألكل والشرب، وفي عبادته كالعطاء، وفي عالقته بالغیر كاالهتمام بالغرباء والمحتاجین. 
"أنتم أوالد للرب إلهكم. 

ال تخشموا أجسادكم، وال تجعلوا قرعة بین أعینكم ألجل میِّت. 
ألنَّك شعب مقدَّس للرب إلهك، 

]. 2-1وقد اختارك الرب لكي تكون له شعًبا خاًصا فوق جمیع الشعوب الذین على وجه األرض" [
فاتهم الیومیَّة وفي مناسبات معیَّنة ال یصدر اهللا أوامر  إذ یقدِّم لهم شرائع خاصة بتقدیسهم تمس تصرُّ
تهم له، فما یصدر عن األب إنَّما هو حب فائق لبنیانهم. ما  لكي ُتطاع دون مناقشة، وٕانَّما كأب یؤكِّد لهم بنوَّ

یطلبه اهللا من هذه الشرائع لیس مجرَّد تنفیذها بطریقة آلیَّة، وٕانَّما یطلب تجاوب األبناء مع محبَّة أبیهم لیصیروا 
مقدَّسین كما هو قدُّوس. 

أما وقد جاء االبن الوحید الجنس وبروحه القدُّوس وهبنا روح البنوَّة هللا اآلب، صارت وصیَّة العهد الجدید 
عذبة ومفرحة. ال نرى في الوصایا أوامر ونواٍه، بل نراها طریًقا ملوكًیا الئًقا بأبناء اهللا. كأوالد هللا نقبل الوصیَّة، 

د معه. "فإن كنَّا أوالًدا فإنَّنا ورثة أیًضا، ورثة اهللا،  بل ونحتمل شركة اآلالم مع المسیح المصلوب لكي نرث ونتمجَّ
د أیًضا معه" (رو  ). "ثم بما أنَّكم أبناء أرسل اهللا روح ابنه 15: 8ووارثون مع المسیح، إن كنَّا نتألَّم معه لكي نتمجَّ

). 7-6: 4إلى قلوبكم صارًخا یا أبا اآلب؛ إًذا لست بعد عبًدا بل ابًنا، وٕان كنت ابًنا فوارث هللا بالمسیح" (غال 
كأوالد هللا یلتزمون بحیاة خاصة تناسبهم، تختلف في الداخل كما في السلوك الخارجي عن غیرهم. 

". فقد دخلوا مع اهللا في میثاق، لیس عن استحقاق خاص بهم، لكن أنتم أوالد الرب إلهكمیذكِّرهم دائًما بمركزهم: "
خالل غنى مراحم اهللا الذي اختارهم لیكونوا شعًبا مقدًَّسا ومختاًرا وخاًصا به. یلیق بشعب اهللا أن یحمل قدسیَّة 
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خاصة وال یتمثَّل بالشعوب المحیطة به. أنَّه یرفعهم فوق جمیع الشعوب من جهة الحیاة المقدَّسة، فال یلیق بهم أن 
الجسم وجعل رؤوسهم قرًعا للتعبیر عن مشاعر الحزن في الجنازات.  ینزلوا إلى العادات الوثنیَّة مثل تجریح

أوصاهم اهللا باالمتناع عن العادات الوثنیَّة لكي ینفتح أمامهم الطریق للتعالیم الجدیدة واإلیمان الحّي 
العملي. فقد كان من عادات الوثنیِّین تقطیع الشعر أو حلقه، وتجریح الوجه والضرب على الصدر، ووضع 

أصباغ قاتمة على الوجه، أمور یعبِّرون بها عن شدَّة حزنهم على المیِّت. فكان لزاًما على شعب اهللا أالَّ ُیشارك 
الوثنیِّین عاداتهم هذه عالمة تمتُّعهم بحیاة جدیدة تختلف عمَّا للوثنیِّین. 

االمتناع عن هذه العادات تعتبر شهادة عن مفاهیم جدیدة للمؤمنین أوالد اهللا بخصوص الموت، إذ یرون 
في األموات المقدَّسین في الرب راحلین إلى حیاة أفضل. لم تنتِه حیاتهم بموتهم، بل ال زالوا أحیاء مع إبراهیم 

واسحق ویعقوب، ینتظرون المجد األبدي. 
لقد حمل شعب اهللا في أجسادهم "الختان" عالمة الرب، فال یلیق بهم أن یحملوا عالمات اآللهة الغریبة، 
أال وهي تجریح أجسامهم. فقد كان من عادة الوثنیِّین تجریح أجسادهم لیس فقط في الجنازات، وٕانَّما أثناء ممارسة 

). 28: 18مل  1العبادة لآللهة كما كان یفعل كهنة البعل (
اهللا خالق الجسد لن ُیسر بمن ُیشوِّه جسده، بل بمن یهتم به ویعوله ویكرمه بما یلیق كعطیَّة مقدَّسة من 

). الجسم هو عطیَّة إلهیَّة جمیلة، لیس من حق اإلنسان أن یشوِّهه 4 :4تي  1الرب. كل خلیقة اهللا صالحة (
بالتجریح مهما كان السبب. تجریح األجساد في الجنازات یجعلهم كاألطفال الذین یشوِّهون أجسادهم متى لعبوا 

وا أنفسهم.  ته یود أن یسحب السكِّین من أیدیهم كي ال یضرُّ بسكِّیٍن ما، هكذا اهللا في أبوَّ
التجریح والقرع یشیران إلى ما یحل بأقرباء المنتقل من یأس والمبالغة في الحزن، بینما یأمرنا الرسول 

: 4تس  1بولس: "ثم ال أرید أن تجهلوا أیُّها االخوة من جهة الراقدین لكي ال تحزنوا كالباقین الذین ال رجاء لهم" (
). امتناعهم عن هذا الحزن المفرط یشهد إلیمانهم بالقیامة من األموات، ونصرتهم على الموت، وعدم خوفهم 13

من العبور في وادي ظالل الموت. 
تمییزهم عن غیرهم من الشعوب الوثنیَّة في الجنازات ُیعلن إیمانهم بالحضرة اإللهیَّة في كل حین، 

حتى أمام الموتى، فإن اهللا هو إله األحیاء واألموات، یضم الكل مًعا لیعیشوا معه إلى األبد. 
حدود، وٕالي حین، فإن كثیر من الوثنیِّین  إن كنَّا ال ننكر أن المؤمن یحزن من أجل آالم الفراق، لكن في

ل لنا  المسیح قبلوا اإلیمان بالسیِّد الشهید عندما رأوا كیف واجه المسیحیُّون الموت بشجاعة وبشاشة. وقد سجَّ
. Ïتأثُّره بهذا قبل قبوله اإلیمانیوستین 

حتى في فترات السالم كان أحد العوامل التي جذبت الوثنیِّین نحو اإلیمان طقوس جنازات المسیحیِّین 
. Ðوما حملوه من أحاسیس السالم والرجاء في األبدیَّة

اإلنسان الذي یسمِّر عینیه علي أعماقه الداخلیَّة فیرى مسیحه في داخله، یتطلَّع أیًضا إلي موت الجسد 
ر حقیقي من الحیاة الزمنیَّة بكل أمراضها الروحیَّة والجسدیَّة.  فیراه عطیَّة إلهیَّة، قنطرة عبور إلي الخلود، وتحرُّ

  .إن موت األبرار صار رقاًدا، بل صار هو الحیاة
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

1  2 Apology, 12. . 1998 عطیة الموت، : راجع للمؤلف  
2 Boniface Ramsey: Beginning to Read the Fathers, p. 218. 
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كنموذٍج حيٍّ للمسیحي، لقدِّیسة جورجونیا  إلى أخته األكبر منه االقدِّیس غریغوریوس النزینزيتطلَّع 
وقد تأثَّر بها جًدا إذ كان مغرًما بتقواها وورعها. وأوضح كیف استعدَّت للموت بال خوف: 

)... التي یقطنها المسیح، ویشاركه المجمع 23-22: 12موطن جورجونیا كان أورشلیم العلیا (عب [
.. وكنیسة األبكار المكتوبین في السماء.

كل ما استطاعت أن تنتزعه من رئیس هذا العالم أودعته في أماكن أمینة. لم تترك شیًئا وراءها سوي 
جسدها. لقد فارقت كل شيء من أجل الرجاء العلوي. الثروة الوحیدة التي تركتها ألبنائها هي االقتداء بمثالها، وأن 

 ..یتمتَّعوا بما استحقَّته.
هنا أتكلَّم عن موتها وما تمیَّزت به وقتئٍذ ألوفیها حقَّها... اشتاقت كثیًرا لوقت انحاللها، ألنَّها علمت بمن 

لت أن تكون مع المسیح أكثر من أي شيء آخر على األرض (في  ). 23: 1دعاها وفضَّ
ر من قیود الجسد والهروب من وحل هذا العالم الذي نعیش فیه.  واألمر تاقت هذه القدِّیسة إلى التحرُّ

قت جمال حبیبها المسیح إذ كانت دائمة التأمُّل فیه.  الفائق باألكثر أنَّها تذوَّ
 ال یعني السلبیَّة من جهة اإلنسان، إنَّما یلزمه السلوك بما یلیق بهذا االختیار ]2[" اختارك الرببقوله "

  ]لُیحسب عضًوا حقیقًیا في الشعب المقدَّس.

 ذلك لكي عندما تسمع "اختارنا" ال تظن أن 4: 1لوم قدامه" (أف  لماذا اختارنا؟ "لنكون قدِّیسین وبال .(
اإلیمان وحده یكفي، بل یضیف الحیاة والسلوك. 

.. نَّه اختارنا بهذا الهدف، "لنكون قدِّیسین وبال لوم".إیقول 
إن كان البشر في اختیارهم یختارون ما هو أفضل، باألكثر یفعل اهللا ذلك. 

بالحقیقة إن االختیار هو عطیَّة اهللا المحب الرحیم، وهو أیًضا سلوك صالح. 
لقد جعلنا قدِّیسین، ویلیق بنا أن نستمر في القداسة. اإلنسان القدِّیس هو من یشترك في اإلیمان، 

. Ïاإلنسان الذي بال لوم هو الذي له حیاة غیر ملومة
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 : . الحیوانات الطاهرة2
قلنا إن المؤمن الحقیقي یشعر بالحضرة اإللهیَّة حتى عند وقوفه أمام میِّت عزیٍز جًدا لدیه، فیسلك بما 

یلیق بهذه الحضرة، وما یناسب إیمانه. اآلن ُیعلن المؤمن إدراكه للحضرة اإللهیَّة حتى عند مائدة الطعام، فقد 
هل یهم اهللا نوع األطعمة التي كشف له اهللا عن األطعمة المحلَّلة وتلك الدنسة. السؤال الذي یطرحه كثیرون: 

 یأكلها مؤمنوه؟
فاته، ال لیحد أوالً  : لكي یشعر المؤمن – في العهد القدیم – بأنَّه ملتزم بقانون یحكمه في كل تصرُّ

یته، وٕانَّما لیسنده، فیسلك بما یلیق كابن هللا. یشعر اإلنسان المسیحي بااللتزام في كل سلوكه حتى في أكله  حرِّ
: 14وشربه لیس من أجل ضمیره فقط، ولكن من أجل اخوته الضعفاء في اإلیمان حتى ال یضع لهم معثرة (رو 

). لقد وضع الرسول بولس مبدأ إیمانًیا حی�ا یقود سلوكنا وهو: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیًئا 13
فافعلوا كل شيء لمجد اهللا. كونوا بال عثرة للیهود وللیونانیِّین ولكنیسة اهللا، كما أنا أیًضا ُأرضي الجمیع في كل 

). 33-31: 10كو  1شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا" (

1 In Ephes. hom. 1. 
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: لكي یشعر بأنَّه مكرَّس للرب، ینتسب إلى شعب مختار، ومملكة روحیَّة متمیِّزة. إذ كان اهللا یود ثانًیا
أن یعزل شعبه إلى حین حتى ال یشتركوا مع األمم في رجاساتهم، أمر بعزلهم عن االشتراك معهم في مائدة 

واحدة. فمن ال یشترك مع الغیر على ذات المائدة ال یشترك في األمور األخرى. في كثیر من البالد حالًیا من 
یرفض االشتراك مع إنسان في مائدة واحدة ُیحسب كمن یرفض الدخول معه في أیَّة عالقات. في كثیر من بالد 

الشرق األوسط من یرفض أن یشترك مع شخص على مائدة ُیحسب كمن أهان واستخفَّ بمن یدعوه للولیمة. هكذا 
أراد اهللا أن یقطع شعبه من كل عالقة أو شركة جادة مع األمم الوثنیَّة. 

: لكي یفكِّر دوًما في الطهارة والقداسة حتى في أكله وشربه، لكي یصیر قدِّیًسا كما أن اهللا قدُّوس. ثالثًا
وكأن التمییز بین األطعمة المحلَّلة والدنسة هي دعوة یومیَّة للشعب لكي ینشغل بالحیاة المقدَّسة. 

: ألن اهللا أراد أن یمنع شعبه من االشتراك مع الوثنیِّین في موائدهم التي یعتبرونها جزًء ال یتجزَّأ من رابًعا
العبادة الوثنیَّة. إذ كانت العبادة ال تقف عند تقدیم الذبائح والبخور بل تمتد إلى االشتراك في موائد للشیَّاطین. أمَّا 

وقد جاء السیِّد المسیح إلى العالم وحلَّ بین البشریَّة كواحٍد منهم الق بالمؤمنین أالَّ یعتزلوا العالم وٕاالَّ فیلزمهم 
)، لكنَّهم ال یشاكلون أهل العالم، بل یسلكون في جدَّة الحیاة. وكما یقول الرسول 10: 5كو  1الخروج منه (

). "ألستم تعلمون أن أجسادكم 2: 12بولس: "ال تشاكلوا هذا الدهر، بل تغیَّروا عن شكلكم بتجدید أذهانكم" (رو 
دوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي هللا" ( : 6كو  1هي أعضاء المسیح؟! ألنَّكم قد ُاشتریتم بثمن، فمجِّ

). صار اإلنسان بكل كیانه للسیِّد المسیح الذي وحده یقوده بروحه القدُّوس، فیملك على النفس والروح 20، 15
والجسد بكل مواهبه وٕامكانیَّاته لیعمل لمجد اهللا. 

: تحمل هذه األطعمة رموًزا روحیَّة كما سبق فرأینا في دراستنا لسفر التكوین. التمییز بین خامًسا
الحیوانات الطاهرة والدنسة، وبالنسبة للطیور والحیوانات البحریَّة إنَّما یدعو المؤمن إلدراك التمییز بین المؤمنین 

الحقیقیِّین السالكین بروح البّر والقداسة وغیرهم. 
 اهللا خالق الجسد مع النفس، فهو یهتم بكل ما یخص اإلنسان جسدًیا وروحًیا. سادًسا:
 یود اهللا أن یؤكِّد وحدة اإلنسان، فما یدخل المعدة له أثره حتى على النفس. وما تحمله النفس من سابًعا:

مشاعر روحیَّة ونفسیَّة له تأثیره على الجسد. 
سبق الحدیث في شيء من التفصیل عن األطعمة المحلَّلة واألطعمة المحرَّمة وما تحمله من مفاهیم 

، كما قدُّمت ألجل جوانب صحیَّة. ال توجد في العهد الجدید أطعمة Ïرمزیَّة روحیَّة أثناء دراستنا لسفر الآلویِّین
). 4 :4تي  1طاهرة وأخرى نجسة، بل كل خلیقة اهللا صالحة (

اآلن في المسیح یسوع ال توجد أطعمة محلَّلة وأخرى محرَّمة، لكن من یهتم بحیاته الروحیَّة یلزمه أیًضا 
أن یكون حریًصا فیما یخص جسده. اذكر على سبیل المثال شتَّان ما بین أم وهي تعد الطعام تمزجه بصلواتها 

وتسابیحها وبین أم تمزجه بأغاني عالمیَّة. شتَّان بین من یمزج طعامه بالصالة، فیشعر أنَّه في حضرة الرب حتى 
أثناء تناوله الطعام، وبین من یشغل ذهنه بأمور مفسدة أثناء ذلك. 

"ال تأكل رجًسا ما. 
هذه هي البهائم التي تأكلونها: 

البقر والضأن والمعز. 
واآلیل والظبي والیحمور والوعل والرئم والثیتل والمهاة. 

Ï 11 راجع تفسیر الالویین، اصحاح. 
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وكل بهیمة من البهائم تشق ظلًفا وتقسمه ظلفین وتجتر، فإیَّاها تأكلون. 
إالَّ هذه فال تأكلوها ممَّا یجتّر وممَّا یشق الظلف المنقسم: الجمل واألرنب والوبر، 

ألنَّها تجتّر لكنَّها ال تشق ظلًفا فهي نجسة لكم. 
والخنزیر ألنَّه یشق الظلف لكنَّه ال یجتر فهو نجس لكم. 

]. 8-3فمن لحمها ال تأكلوا وجثثها ال تلمسوا" [
الحیوانات المحلَّلة هي التي تتَّسم باالجتراء ومشقوقة الظلف. إن أخذنا البقرة كمثال لالجتراء فإنَّها تحمل 

في داخلها معدة معقَّدة بها أكثر من مكان. ففي الصباح تأكل العشب الذي یدخل في موضع معیَّن في المعدة. 
وعند الظهیرة تستریح تحت ظل شجرة أو تقف خلف حائط تستظل وتبدأ في اجتراء ما سبق أن أكلت، فتنقله من 

موضعه في جزء معیَّن من المعدة إلى موضع آخر بعد أن تطحنه بأسنانها. هذه صورة للمؤمن الذي یجد في 
كلمة اهللا طعامه، یأكله لیجلس بین الحین واآلخر یتأمَّل فیه. وكما یقول المرتِّل: "طوبى للرجل الذي في ناموس 

). 2: 1الرب یلهج نهاًرا ولیالً " (مز 

  التأمُّل في الشریعة ال یعني مجرَّد قراءتها بل ممارستها. وكما یقول: الرسول بولس في موضع آخر: "فإذا
). 30: 10كو  Ï) 1كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیًئا فافعلوا كل شيء لمجد اهللا"

القدِّیس جیروم  

  لنحسب كل شيء ثانوًیا بجانب االستماع إلى كلمة اهللا، إذ ال یوجد وقت غیر مناسب لها... بل كل األوقات
. Ðتناسبها

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  
أمَّا الظلف المشقوق، فهو مشقوق من جانب عالمة االنفصال، ومتَّحد من جانب عالمة الوحدة. لهذا 

 هو االنطالق من المعني الحرفي العالمة أوریجانوس، أو كما یري Ñیشیر االجتراء إلي اللهج الدائم في كلمة اهللا
. Òلكلمة اهللا إلي المعني الرمزي

، أو المؤمن الذي یعرف أن Óیشیر شق الظلف إلي قبول المؤمن للكتاب المقدَّس بعهدیه القدیم والجدید
. Õ، أو المؤمن الذي له إیمان ثابت في اآلب واالبنÔیتقدَّس في هذه الحیاة الزمنیَّة ویكون مقدًَّسا في الحیاة األبدیَّة

من یسیر بظلٍف مشقوق من جانب ومتَّحد من الجانب اآلخر، هو ذاك الذي یعرف كیف یسیر بروح 
التمییز. یعرف ما لحیاته الزمنیَّة وما هو حدودها، وما هو لحیاته األبدیَّة وكیف تشغله. أمَّا عن الوحدة فإنَّه في 

كل سلوكه الیومي والتعبُّدي ال ینفصل قط عن مسیحه بل یسلك في المسیح یسوع ربنا. یقول الرسول بولس: 
). 6: 2"فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیه" (كو 

إن كان الظلف یشیر إلي ما هو میِّت في جسمنا، فإن شق الظلف یشیر إلي شق ما هو میِّت فینا، أي 
اإلماتة عن الشهوات القاتلة للنفس. 

1 In Ps. Hom. 1. 
2 In John, hom, 18:4. 
3 Ep. Of Barnabas 10:11,12; St. Clement of Alexandria: Paedag. 3:11; St. Irenaeus: Adv. 
4 Origen: In Lev. Hom. 7:6. 
5 St. Jerome: On Ps. hom. 23. 
6 St. Clement of Alexandria: Stromata 5:8; Paedagogus 3:11. 
7 St. Irenaeus: Adv. Haer. 5:8:4. 
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ولعلَّ السبب في رفض األطعمة النجسة غالًبا ألنَّها كانت تستخدم كذبائح لألوثان مثل الخنزیر والجمل. 
الحیوانان یأكالن الحشائش السامة وكثیًرا ما تصیبهما الحشرات الضارة.   وفي فلسطین كان هذان

اهللا ال یطیق النجاسة، والعجیب أن الشعب في عناده یطلب ما هو نجس، لذا یقول في إشعیاء النبي: 
ر على اآلجر، یجلس في القبور، ویبیت في المدافن، یأكل  "شعب یغیظني بوجهي دائًما، یذبح في الجنات ویبخِّ

لقد قدَّم لهم أنواًعا مختلفة من الحیوانات التي یمكن  ).4-3: 65لحم الخنزیر، وفي آنیة مرق لحوم نجسة" (إش 
أكل لحمها حتى متى أشار إلى االمتناع عن حیوانات نجسة مثل الخنزیر ال یتضایقوا. 

 : . األسماك الطاهرة3
"وهذا تأكلونه من كل ما في المیاه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه. 

]. 10-9لكن كل ما لیس له زعانف وحرشف ال تأكلوه أنَّه نجس لكم" [
ة، ألنَّها تقتات على األوساخ.  ينجد تحریًما ضمنًیا ضّد أكل األسماك المحار

لكي تكون الحیوانات المائیَّة طاهرة یلزمها شرطان: 
: یكون لها زعانف تساعدها علي السباحة، فتقاوم كل تیَّار میاه. هذا یشیر إلى النفس التي تقدر األول

أن تجتاز میاه هذا العالم بقوَّة. 
التي یتمسَّك بها  : یكون لها حرشف یحمیها ممَّا یحیط بها، هذا الحرشف یشیر إلي نعمة اهللالثاني

المؤمن لكي یقاوم كل فساد محطِّم للنفس. 

 : . الطیور الطاهرة4
"كل طیر طاهر تأكلون. 

وهذا ما ال تأكلون منه النسر واألنوف والعقاب. 
والحدأة والباشق والشاهین على أجناسه. 

وكل غراب على أجناسه. 
والنعامة والظلیم والساف والباز على أجناسه. 

والبوم والكركي والبجع. 
والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغا على أجناسه والهدهد والخفاش. 

وكل دبیب الطیر نجس لكم ال یؤكل. 
]. 20-11كل طیر طاهر تأكلون" [

] تقتات بالجیف، وعلیه فإنَّها ُمحرَّمة. 18-12الطیور المذكورة في [
ُتحسب الطیور الجارحة دنسة، ألنَّها ال تحمل حًبا بل عنًفا وافتراًسا للغیر. هكذا من ال یحمل روح 

الحب بل البغضة والكراهیَّة ال ُیحسب مقدًَّسا في عینّي الرب. 
الحشرات بوجه عام ُتحسب دنسة. 

 : . الجثَّة المیِّتة5
"ال تأكلوا جثَّة ما، 

تعطیها للغریب الذي في أبوابك فیأكلها أو یبیعها ألجنبي ألنَّك شعب مقدَّس للرب إلهك، 
]. 21ال تطبخ جدًیا بلبن أّمه" [
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یحذِّرنا من أكل الجثَّة المیِّتة، لجوانٍب صحیَّة، وأیًضا لمفهوٍم رمزي، فإنَّه یلیق بالمؤمن أالَّ یقتات 
باألمور المیِّتة فیموت معها، بل یغتذي بكلمة اهللا الحیَّة والواهبة الحیاة. لقد أراد اهللا أن یبتعد مؤمنو العهد القدیم 

عن كل ما هو میِّت، حتى یدركوا أنَّه یجب أن یدعوا الموتى یدفنون موتاهم، وأن یطلبوا ما هو فوق حیث ال 
یقدر الموت أن یلحق بهم. 

القانون الیوم یمنع الجزَّار من بیع الجثث ضماًنا لمنع األمراض، وخوًفا من التعرُّض للتسمُّم أو العدوى. 
أحد العوامل لالمتناع عن أكل الدم، هو عدم أكل الحیوانات والطیور المیِّتة حیث یكون دمها فیها لم 

یسل منها بذبحها. 
جاءت وصیَّة عدم ذبح جدي بلبن أّمه لمنع السحر. كان الكنعانیُّون یطبخون الجدي بلبن أّمه كسحر 
ورقیَّة لزیادة الخصب. وأیًضا لمراعاة االعتبارات الطبیعیَّة بین الوالدین والصغار حتى بین الحیوانات والطیور، 

: 22)، أو أحد الطیور الحاضنة مع صغارها (تث 28: 22مثل منع ذبح البقرة أو الشاة وابنها في یوٍم واحٍد (ال 
). لقد خلق اهللا الحیوانات من أجل 25: 34؛ 19: 23). وقد سبق فقیل: "ال تطبخ جدًیا بلبن أّمه" (خر 6

اإلنسان، وُسمح له أن یذبحها ویأكلها، لكنَّه یفعل هذا مع مراعاة مشاعر األم (من الحیوانات والطیور). كأن اهللا 
یدفع مؤمنیه نحو الترفُّق بكل الخلیقة حتى غیر العاقلة، مراعًیا مشاعرها ما استطاعوا. 

بخصوص الجدي ال ُیطبخ بلبن أّمه، یرى البعض أنَّه یشیر هنا إلى الحَمل الذي یقدَّم للفصح. 

 : . العشور6
یقدِّم لنا ثالثة استعماالت لمواردنا: لخدمة اهللا، ولسعادة عائالتنا، واالهتمام باحتیاجات الغیر. 

ًحا النقاط التالیة:  تحدَّث عن العشور وتقدیمها هللا موضِّ
. حفظ السبت یقوم على أساس تقدیم العشور، فإن كل وقت اإلنسان وغناه هو عطایا من اهللا، وأمانة 1

). 25: 23 (نخصِّص جزًء للمقدَّس كعالمة على تقدیس الكل). یجب أن 14: 25، مت 18: 8له عندنا (تث 
]. 22"تعشیًرا تعشِّر كل محصول زرعك الذي یخرج من الحقل سنة بسنة" [

 وكأن ]27[ فرصة إلقامة األعیاد والكرم على كل من في األبواب. كان تقدیم العشور والباكورات 2
موسى بذلك یتطلَّع إلى أیَّام السالم والرخاء المقبلة. تقدیم العشور عالمة تقدیس كل ما نملكه لحساب الرب. یبدو 

). إذ یشعر المؤمن أن ما یملكه 22: 28أنَّها شریعة تقلیدیَّة ُسلِّمت عبر األجیال (یعقوب في بیت إیل تك 
اإللهي.  (األرض) هو عطیَّة مقدَّسة من الرب، لذا یلتزم أن یقدِّم العشور عالمة تجاوب قلبه بالحب مقابل الحب

]. 29] والبركة [26]. أمَّا ثمرة ذلك فهو الفرح [29في حبُّه یقدِّم لآلویِّین (خدام الكلمة) والغرباء واألیتام واألرامل [
"وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي یختاره لیحل اسمه فیه عشر حنطتك وخمرك وزیتك وأبكار 

بقرك وغنمك، لكي تتعلَّم أن تتَّقي الرب إلهك كل األیَّام. 
ولكن إذا طال علیك الطریق حتى ال تقدر أن تحمله، 

إذا كان بعیًدا علیك المكان الذي یختاره الرب إلهك لیجعل اسمه فیه إذ یباركك الرب إلهك. 
ة في یدك واذهب إلى المكان الذي یختاره الرب إلهك" [ ة وُصّر الفضَّ ]. 25-23فبعه بفضَّ

ة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل . یربط العطاء بالفرح: "3 وأنفق الفضَّ
ما تطلب نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبیتك، والآلوي الذي في أبوابك ال تتركه ألنَّه لیس له 

]. 27-26قسم وال نصیب معك" [
"في آخر ثالث سنین تخرج كل ُعشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك. 
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فیأتي الآلوي ألنَّه لیس له قسم وال نصیب معك، والغریب والیتیم واألرملة الذین في أبوابك ویأكلون 
]. 29-28ویشبعون، لكي یباركك الرب إلهك في كل عمل یدك الذي تعمل" [

  بالحق ظهر ما تعدَّى حدیث موسى بخصوص موضوع 44-41: 12في هذه التقدمة (فلسّي األرملة مر .(
تقدمة األموال. فقد تقبَّل موسى عطایا من الذین لهم ماًال، أمَّا یسوع فیتسلَّم عطایا حتى من الذین لیس لهم. 
 Ïهیجیمونس

  .ُعهد إلینا أن ندبِّر ونستخدم الغنى الزمني من أجل الصالح العام، ال كمن یملكون شیًئا ملكیَّة خاصة أبدیَّة
 إن قبلت الحقیقة أن المالك على األرض هو إلى حین، فإنَّك تستطیع أن تتمتَّع بملكیَّة أبدیَّة في السماء.

تذكر األرملة التي نست نفسها خالل اهتمامها بالفقراء، وفكَّرت فقط في الحیاة العتیدة، فقدَّمت كل ما لدیها، 
بأن اآلخرین قدَّموا من فضالتهم، أمَّا هي إذ لم تملك إالَّ فلسین وكانت أكثر  كما شهد الدیَّان نفسه. أنَّه یقول

احتیاًجا من كثیر من الفقراء – مع أنَّها فاقت كل األغنیاء في الغنى الروحي – فكَّرت فقط في الحیاة العتیدة، 
وٕاذ كانت مشتاقة إلى الكنز السماوي لذلك قدَّمت مرة واحدة كل ما ُیسحب من األرض، وأصرَّت أن تردُّه... 

لنرّد للرب العطایا التي وهبنا إیَّاها. لنقدِّمها له، ذاك الذي یتقبَّلها في شخص كل فقیر أو فقیرة. لنعطي 
. Ðبسرور، أقول أنَّه سیكون لنا فرح عظیم عندما نتقبَّل المكافأة التي وعد بها

بولیناس أسقف نوال 
Paulinus of Nola 

؛ نح 28-24: 18. یوجد نوعان من العشور، األولى تقدَّم لآلویین ومنها ُیدفع نصیب الكهنة (عد 4
). ما تبقَّى ُیدفع منه العشور الثانیة التي یأكلون منها أمام الرب في السنتین األولى والثانیة، أمَّا 37-38: 10

). في السنتین الرابعة والخامسة یأكل منها 29-28: 14عشور السنة الثالثة فتدفع لآلویین والفقراء (تث 
: 23أصحابها، وفي السنة السادسة تقدَّم للفقراء والسنة السابعة تقدَّم سبًتا لألرض ویكون كل شيء مشاًعا (خر 

10-11(Ñ .
. یشعر الآلویون أنَّهم ملتزمون بتقدیم البركة للشعب خالل التعلیم والصالة، ویفرح الشعب أن یشاركهم 5

]. 29عطایا الرب لهم [
 

1 Disputation with Manes, 42. 
2 Letters 34:2-4 
3 Adam Clarke Commentary. 
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 14من وحّي تثنیة 
ألسلك كابٍن لك، 

وكعضٍو في شعبك المقدَّس! 

  ،اخترتني ابًنا لك
قطعت معي عهًدا، وقدَّمت لوحّي العهد میثاًقا. 

هب لي أن أسلك بما یلیق كابٍن مقدَّس لك. 

   ،لیكن لي السلوك الآلئق
بمن ینتسب لشعٍب خاص، فینتسب للقدُّوس. 

ال أسلك بغباوة الجهال، 
فال أجرح جسدي في جنازة، 

وال أصیر أقرع بسبب حزٍن مفرط. 

  .لیتقدَّس حتى أكلي وشربي
فال یدخل فمي شيء غیر الئق، 

وال یدخل قلبي دنس ما. 

  ،ألقدِّم لك العشور والبكور والنذور
واحسب ذلك رمًزا لتقدیم كل مالي، 

فإنَّني ال أملك شیًئا. 
 كل ما في یدي هو من غنى حبَّك ورعایتك.
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اأصحاح الخامس عشر

الحياة الَسبتَية
شريعته من أجل تحويل حياة كل إنسان إلى حياة والمرذولين، يقِدم  والمطرودين  واأرامل  مسَرته في أن ينسب نفسه لأيتام  اه الذي يجد 

الراحة الحَقة فيه. يجد الفقير في اه راحته، ويتمَتع الغني بذات الحياة. وقد تحَدث للرب". يود أن يحِول حياتنا إلى  عمره "سبت   سبتَية، أي يصير كل 

 الكتاب المقَدس قبًا عن السنة السبتَية )خر 23: 10، ا 25: 7-1(.

أزيل تماًما، ُيحرمون من اانتفاع بالسنة السبتَية. هذا ا يعني أن الدين قد  العاجزين عن سداد ديونهم ا  أوضح في هذا اأصحاح أن المدينين 

العبراني )خر 21: 10-2( تحرير العبد  عاجًزا عن الدفع فُيعفى منه. كما تحَدث عن  ملزمين بإيفاء الديون، أَما من كان  يصيرون غير   لكن المدينين 

بإرادته.  وعن ثقب أذن العبد الذي يقبل العبودَية 

1. السنة السبتَية           ]6-1[.

بالفقراء        ]11-7[. 2. ااهتمام 

العبراني            ]18-12[. 3. العبد 

4. البكور                   ]23-19[.

1. السنة السبتَية:
اإبراء" تكشف عن اهتمام شريعة "سنة  ممارسات معَينة بل تمس عاقاتنا بأنفسنا واه والناس، لذا جاءت  إن كانت الحياة المقَدسة ا تقف عند 

يجدوا من يهتم بشأنهم. الرب نفسه، وأيًضا بالمعدمين، والعبيد الذين لم  برائهم من أجل  القادرين على اإيفاء واإ  اه، وبالتالي اهتمام أبنائه، بالمدينين غير 

إبراء. "في آخر سبع سنين تعمل 

اإبراء. وهذا هو حكم 

أقرضه صاحبه. يبرئ كل صاحب ديٍن يده مَما 

ا يطالب صاحبه وا أخاه،

للرب" ]2-1[. بإبراء  أَنه قد نودي 

إبراء. يظهر مدى اهتمام اه شريعة سنة السبت )السنة السابعة( كسنة  أوًا: اه هو إله الكل، ينسب نفسه للمحتاجين والمتأِلمين، لذا قَدم لهم 

ااخوة المحتاجين من ديونهم في السنة السبتَية "في آخر إبراء  بأواده، إذ يحسب أن من كان مديًنا أخيه، كأنالرب نفسه هو المدين. لهذا إذ يصر على   

الرب" ]2[. إبراء  اإبراء "  سبع سنين"، يدعو هذا 

الرب"، الذي فيه يعلن راحته بخلقته يوم  للرب، أو " أسبوع يقيم سبًتا  وراحة فيه. ففي كل  مفرًحا،  يريد اه أن يقيم من كل أَيام حياتنا سبًتا  ثانًيا: 

استراح، مشتهًيا أن يقِدم راحة الحب لمحبوبه اإنسان في اليوم السابع. أَما وقد جاء ذ خلق اإنسان في اليوم السادس   للعالم في اأَيام السَتة اأولى، واإ

الرب" الذي يوم  روحه القُدوس فينا فجعل من يوم اأحد سبًتا له ولنا، صار هذا اليوم " اأموات، وسكنى   الكلمة اإلهي وأعاد خلقتنا، بإقامتنا معه من 

الرب.  يحِول كل أَيام حياتنا إلى حياة مقَدسة وُمقامة في 

مرات )7 × 7 = 49( سنوات سبع  عمرنا، وكل خمسين عاًما، أي بعد سبع  ليبارك كل سنين  للرب  سنوات يقيم في السنة السابعة سنة  كل سبعة 

للرب" ُيعلن إبراء  الرب. بقوله " وراحٍة في  فرصة ممكنة لكي نتمَتع بحياتنا كعيٍد  الدوام كل  الرب. بمعنى آخر يقِدم لنا اه على  مفرًحا في   يقيم لنا يوبيًا 

أفكاره الداخلَية الرب وأجله؛ وكأن المؤمن في كل  تنازات، جميعها باسم  يمارسه المؤمن من عبادة أو احتفاات بأعياد أو عطاء أو   أن كل ما 
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الرب.  وسلوكَياته إَنما يحيا في 

الرب المقبولة" )لو 4: 19(، فقد جاء لُيبشر للرب"، فإَنها تشير إلى عمل السِيد المسيح الذي كرز "بسنة  إبراء  أروع تعبير "سنة  حًقا ما 

الفقراء، المثَقلين بالديون ليقِدم لنا المصالحة مع اه مَجاًنا بدمه )2 كو 5: 20(.  المساكين، وبالعتق للمسبِيين )لو 4: 18؛ إش 58: 6(. جاء إلينا نحن 

وربوات من اآباء واأنبياء نزل مسيحنا إلى الجحيم التقى بهم ألوف ألوف  ذ  للرب"، واإ اإبراء  أواد اه منذ آدم يتطَلعون إلى سنة " كان جميع 

للرب. اإبراء  يترَقبون ذاك الذي وحده يفي دينهم، ويدخل بهم إلى التمُتع بسنة   والكهنة الشعب، من كبار وصغار 

إبراء نفوسنا من الدين الذي كان علينا من جهة خطايانا، فدفع الثمن ببذل حياته من أجلنا، يليق بنا أن الرب أو راحته هي في  ثالثًا: كما أن سبت 

ونبرئهم من كل دين. نرد هذا الحب بالحب نحو اخوتنا، فنغفر لهم أخطاءهم من نحونا،   

فتبِرئه يدك منه" ]3[. مطالبة اأجنبي بالدين ليس فيه اإبراء، إذ يقول: "اأجنبي تطالب، وأَما ما كان لك عند أخيك  رابًعا: عدم إساءة استغال 

اإبراء كما بالنسبة لليهودي. لهذا التجارة أو الصناعة، فهو ا يفقد دخله في سنة  أرًضا بل يعيش على  كغريٍب يعيش في كنعان ا يملك   إحجاًما، فإَنه 

أوًا أَنه في نظرهم  اإبراء عن السنة السبتَية وحدها، يعود فيسِدد المدين الدين بعد ذلك. وعَلة ذلك في  يرى البعض أن  اقترضه.   فهو ُمطالب بتسديد ما 

الكثيرين إلى عدم توجد محاصيل يمكن بيعها لتسديد الديون. ثانًيا لو أن الدين ُيمحى تماًما، هذا يدفع  زراعته، وبالتالي ا  ُيماِرس أحد   السنة السبتَية ا 

قروضهم عليهم متى حَلت السنة السبتَية. اآخرين حتى ا تضيع  إقراض   

زراعة في تلك السنة. اأرض با  تُترك  يترك الدائن الدين بين يدّي المدين، كما  يترك"، أي  العبرَية تعني " يبرئ" في  جاءت كلمة "

اإبراء كل سبع فقراء ومدينون بين شعبه، لكن إلى حين وفي حدود معَينة. "إا أن لم يكن فيك فقير" ]4[. فإذ يتم  يوجد  خامًسا: يسمح اه أن 

ويفرح فيمارس الفقير مع الغني حياة الشكر؛  يوجد بينهم فقير مدقع، وا من يحل به البؤس الشديد. يسمح بالفقر المؤَقت وفي حدود معَينة،  سنوات ا   

الرب المحب معلًنا ومتجِلًيا في سلوك اأغنياء يرى  ويفرح الفقير والمدين إذ  الرب نفسه،  ويبِرئ، إذ يحسب أن ما يقِدمه هو لشخص   الغني حين ُيعطي 

 والدائنين.

الفقراء، فإن غاية السنة السبتَية ليس إبراء للمحتاجين  اإبراء ليس عاًما، بل هو  يرى البعض أن بقوله: "إا أن لم يكن فيك فقير" ]4[، يؤِكد أن 

َنما حفظ المؤمنين من الفقر المدقع.  أن يستغل المدينون دائنيهم، واإ

الخسارة بنفسه: ملتزًما أن يعِوضهم عن  يبِرئوا المدينين، فقد قَدم نفسه  سادًسا: إن كان اه قد طالب الدائنين أن 

الرب إلهك نصيًبا لتمتلكها. اأرض التي يعطيك  يباركك في  الرب إَنما  "أن 

الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم. إذا سمعت صوت 

الرب إلهك كما قال لك، يباركك 

تقترض، كثيرة وأنت ا  فتقرض أمَما 

كثيرة، وتتسَلط على أمٍم 

وهم عليك ا يتسَلطون ]6-4[.

باإبراء مجاًنا، لكَنه يطلب كثيرٍة. وكأَنه ا يأمر اأغنياء  قَوة وسلطاًنا على أمٍم  كثيرة، ويهبهم  عوض كونهم دائنين اخوتهم يجعلهم دائنين أمٍم 

للغرباء. والقَوة والسلطة، لكن ليس على حساب اخوتهم بل بالنسبة   لهم الغنى اأعظم 

المساواة، كما لآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب  الرسول بولس اهتمامه بالمعطي كما بالشخص الذي يأخذ، قائًا: "فإَنه ليس لكي يكون  يبرز 

كثيًرا لم يفضل، والذي جمع قليًا لم ينقص" )2 كو 8: 15-13(.  هو مكتوب الذي جمع 

الفقراء يتركوا  والحرَية، فإَنه يليق بهم أَا  يريد لهم الغنى  اأرض التي أعطيت للشعب هي هبة مجانَية من قبل اه الذي  سابًعا: إن كانت 
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للمقرض" )أم 22: 7(. والمقترض عبد  المقترضين في حالة فقر ومذَلة، إذ قيل: "الغني يتسَلط على الفقير،   

باإبراء في السنة السابعة فقط بعد التأَكد من عجز المدين عن السداد. هذا وقدم اه نفسه الفقراء طالبهم  إقراض  ثامًنا: لئَا يتوَقف اأغنياء عن 

خسارة.  ضامًنا للتعويض عن كل 

درًسا عملًيا في التخِلي عن محَبة المال أو الطمع الذي يسيطر على للرب"  اإبراء  الشريعة الخاصة بالسنة السبتَية التي فيها يتم " تاسًعا: جاءت 

ميراث في ملكوت المسيح واه" الرسول بولس: "فإَنكم تعلمون هذا أن كل طَماع الذي هو عابد لأوثان ليس له   القلوب بكونه عبادة أوثان. وكما يقول 

اأرض، الطمع الذي هو عبادة اأوثان" )كو 3: 5(. فأميتوا أعضاءكم التي على   )أف 5: 5(. "

باأحرى يتعب عامًا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج" )أف 4: اآخرين: " يليق باإنسان أن يعمل ا ليجمع لنفسه بل لُيعطي 

.)28 

اإبراء على أساس الواحد. يقوم  ااخوة" بين جميع المؤمنين في اه  الفقراء كانت أشبه بإعان " بإبراء المدينين  الشريعة الخاصة  الواقع هذه  في 

بعشرة آاف  اه أب للجميع، طبيعته غافر الذنوب، فمن يعفو عن أخيه يستحق أن ينال العفو من اه. وقد قَدم السِيد المسيح توضيًحا لذلك بمثل المدين 

وزنة. يقول سليمان بالعشرة آاف  أبرأه الدائن، لكن إذ رفض أن يعفو عن العبد رفيقه المدين له بمائة دينار عاد الدائن يطلب منه أن يفي  وزنة الذي   

يروي نفسه بحب اه اأعظم. اآخرين بالحب إَنما  يروي  يُروى" )أم 11: 25(، من  المروي هو أيًضا   الحكيم: "

بالفقراء: 2. ااهتمام 
الرب إلهك، فا تقِس قلبك، وا تقبض يدك عن أخيك الفقير. أرضك التي يعطيك  أبوابك في  "إن كان فيك فقير أحد من اخوتك في أحد 

واقرضه مقدار ما يحتاج إليه.  بل افتح يدك له 

وتسوء عينك بأخيك الفقير وا تعطيه. اإبراء  قربت السنة السابعة سنة  احترز من أن يكون مع قلبك كام لئيم قائًا قد 

الرب فتكون عليك خطَية. فيصرخ عليك إلى 

َاعطه وا يسؤ قلبك عندما تعطيه،

الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك. يباركك  أَنه بسبب هذا اأمر 

اأرض، الفقراء من  أَنه ا تفقد 

لذلك أنا أوصيك قائًا:

أرضك" ]11-7[. افتح يدك أخيك المسكين والفقير في 

الفقراء "Program for the poor"، كما تفعل اآن البرنامج الذي وضعه اه بخصوص  جزء من  ورد في هذا اأصحاح هو  إن حسبنا أن ما 

فقراء مدقعين اشتراكَية" وظَنت أَنها تقضي تماًما على وجود  كثيرة َتَدعي أَنها "  أغلب باد العالم، فإن اه قد دخل بنا إلى جذور المشكلة. فقد قامت أنظمة 

الواحدة أغنياء غنى فاحًشا برنامج خاص بالمحتاجين، ومع هذا نجد في كل الصنفين في المدينة  الرأسمالَية المتقِدمة   في المجتمع، كما وضعت الباد 

. أَما اه فقد أعلن: "ا تقِس قلبك... احترز من أن يكون مع قلبك كام لئيم" ]7-8[. فإن مشكلة التفاوت الخطير في الطبقات
[149]

وفقراء مدقعين تماًما  

الخارجَية ما لم يتغَير القلب ويتجَدد، رافًضا الخطَية. ترجع إلى القلب الذي أفسدته الخطَية، وا عاج باأنظمة   مادًيا 

ظروفنا وحسب احتياج الغير. "ا تقِس قلبك" ]7[، فاإحسان ينبع من القلب، كما أن إحسان نقرض حسب  يلزمنا خال الحب أن نعطي أو  أوًا: 

 اه من قلبه المحب.

الظاهري، لهذا يوصي: "فا تقِس قلبك، وا تقبض يدك على أخيك الفقير" ]7[. عندما ثانًيا: يهتم اه بتقديسنا، وتشكيل أعماقنا مع سلوكنا 

اأرض" )جا 11: 3(. إذ يكون لنا تريقه على  مطًرا  قسوة القلب الداخلَية. أَنه "إذا امتأت السحب   تقبض اليد أو تغلق عن العطاء إَنما تكشف عن 
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ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: أمضيا بسام عريانين  الرسول: "إن كان أخ وأخت   اإيمان نبسط أيدينا للعطاء بسخاء، وكما يقول: يعقوب 

تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟!" )يع 2: 16-15(.  استدفئا واشبعا، ولكن لم 

َنما عما هو أهم وهو فساد القلب ولؤمه: قروض فحسب، واإ يحِذر اأغنياء ا من اامتناع عن إعطاء 

"احترز من أن يكون مع قلبك كام لئيم، قائًا:

وتسوء عينك بأخيك الفقير وا تعطيه" ]9[. اإبراء  قربت السنة السابعة سنة  قد 

َنما من اأعماق الفاسدة. أَما العين السيئة أو التصُرف الخاطئ فحسب، واإ يحذِرنا من اأفكار الخفَية النابعة عن قلٍب فاسٍد، فا يكفي الحذر من 

الشِريرة هنا فهي ضّد العين البسيطة التي طَوبها السِيد المسيح )مت 6: 22؛ لو 11: 34(.  

القريب )مت 22: 39، مر 12: 31، لو 10: 27(. من يحب اه ا يستخف يرتبط حب اه بحب  v     هذه هي قَمة الفضيلة، أساس كل وصايا اه، أن 

هؤاء اأصاغر فعلتموه بأحد اخوتي   بأخيه، وا يحسب المال أفضل من العضو الذي له، بل يظهر له سخاًء عظيًما، مهتًما بذاك القائل: "بما أَنكم 

إراحته قد فعل معه هو. فا يتطَلع الشخص إلى مظهر الفقير يدرك أن رب الكل يحسب أن ما ُيفعل بسخاء للفقير   فبي فعلتم" )مت 25: 40(. أَنه 

.
150]

 البسيط بل إلى عظمة ذاك الذي يعد بأن يقبل ما يقَدم للفقير كأَنه مقَدم له
]

القِديس يوحنا الذهبي الفم
مملوء حًبا ه ا يفقد شيًئا، بل وتصير كل حياته يتنازل عن الدين للمدين الفقير بقلٍب نقٍي  الرب" ]10[ يؤِكد أن الدائن الذي  يباركك  ثالثًا: بقوله "

مبارًكا الرب فيه، يصير  الرب نفسه يتقَبل إيفاء الدين، ويصير كمن هو حامل  يرى الدائن في مدينه  تتبارك كل أعماله، وكل ما تمتد إليه يده. إذ  بركة".  " 

الرب العاملة فيه على كل ما حوله! بركة  مبارًكا. أينما حَل حَلت   به، ويصير كل ما يلمسه 

نوًعا من الحكمة، فيطلب ما لنفسه متجاهًا ما هو ه اقتراب السنة السابعة، حاسًبا ذلك  اإقراض خاصة عند  رابًعا: قد يمتنع اإنسان عن 

بسرور )2 كو 9: 7(، يريدنا أن نعطي  يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك" )مز 49: 18(. اه  المرِتل: “أَنه في حياته   وللغير. وكما يقول 

الدوام، ويشبع في الجدوب نفسك، وينشط عظامك فتصير كجَنة رَيا وكنبع مياه ا الرب على  يقودك   أَما عطَيته للسخي فهي كما يقول في إشعياء النبي: "

 تنقطع مياهه" )إش 58: 11(.

حذَرنا العهد الجديد مرارة. وقد  المملوءة  أصواتهم  يصرخون يسمع اه  والمعتازين، فإَنهم إذ  الفقراء  تحذّرنا الوصَية اإلهَية من تجاهل  خامًسا: 

الرسول ويحذِرنا يعقوب  موَجه ضّد اه نفسه.  الميراث اأبدي، أن التجاهل  الفقراء يفقد   من هذا اأمر: ففي )مت 25: 31-46( حسب اه من يتجاهل 

تصرخ وصياح الحَصادين قد دخل إلى أذنّي رب حصدوا حقولكم المبخوسة منكم  أجرة الفعلة الذين  هوذا  الفقراء قائًا: "  من الظلم الساقط على العمال 

 الجنود" )يع 5: 4(. جاء في )1 يو 3: 17( "وأَما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاًجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محَبة اه فيه؟!"

بركة العطاء، ويتمَتعون بعمل اه معهم: فقراء حتى تمتد أيديهم بالحب والعطاء، فينالون  يوجد بينهم  أحد الهبات التي يقِدمها اه لشعبه أن 

فرصة لكي نفتح قلوبنا بالحب معتازين إلى شيء ما هو إَا  فقراء بيننا أو  الرب علينا بحُبه. وجود  اأرض" ]11[، فيحنو  الفقراء من   “أَنه ا ُتفقد 

فرصة العطاء بكل بركة لكي يجد اأغنياء الصالحين  الفقراء معكم كل حين" )يو 12: 8(. أَنها   وأيادينا بالعطاء )15: 11(. يقول السِيد المسيح: "أن 

ذ يعلم السِيد ثمرة من ثمار خطايانا وفساد قلوبنا. واإ فقراء مدقعين هو  ووجود  الفقراء قلوبهم بالشكر ه واهب الحب. لكن التفاوت الخطير  ويرفع   القلب، 

ونرفع بالحب هذا الفقراء،  الفقراء معنا في كل حين. إذن الحاجة هي إلى تقديس القلب، فنعمل ما استطعنا مع  تفارق العالم الحاضر أَكد أن   أن الخطَية ا 

بصورته القاسية.  التفاوت 

العبراني: 3. العبد 
حًرا من عندك" ]12[. العبرانَية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه  العبراني أو أختك  "إذا بيع لك أخوك 
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ُيترك في عبودَية دائمة بل يتحَرر، إَما في السنة السابعة أو سنة يلزمه أَا  للحرَية، فإن اضطَر إنسان ما أن يبيع نفسه عبًدا  لقد ُدعي الشعب 

أقرب )خر 21: 2(.  اليوبيل أُيهما 

لُتذكِره بالدين الذي كان عليه بصفة خاصة. تاجًرا للعبيد قبل تجديده على هذه اآية في مكتبه  عَلق جون نيوتن الذي كان سابًقا 

مريم أخت أمه، وذلك حسب عادة كانوا أبناء خالته من  يسوع  اخوة  ُدعُوا  مريم أوضح أن الذين  جيروم عن بتولَية القِديسة  إذ دافع القِديس 

.
[151]

اأقرباء. وقد اعتمد على سفر التثنية )15: 12؛ 17: 15؛ 22: 1( اخوة، خاصة   اليهود، إذ يدعون اليهود 

فارًغا. حًرا من عندك ا تطلقه  "وحين تطلقه 

الرب إلهك تعطيه. باركك  معصرتك كما  بيدرك ومن  تزِوده من غنمك ومن 

الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا اأمر اليوم. أرض مصر ففداك  واذكر أَنك كنت عبًدا في 

اخرج من عندك أَنه قد أحَبك وبيتك إذ كان له خير عندك. ولكن إذا قال لك ا 

فخذ المخرز واجعله في آذنه وفي الباب،

فيكون لك عبًدا مؤَبًدا، وهكذا تفعل َأمتك أيًضا.

فيباركك أجرة اأجير خدمك ست سنين،  حًرا من عندك أَنه ضعفّي  ا يصعب عليك أن تطلقه 

الرب إلهك في كل ما تعمل" ]18-13[.

أرض مصر أخرجه من  فالرب  الرب.  يُرّد الدين الذي عليه عند  أمًرا عظيًما، إَنما  حين ُيطلب من السِيد أن يطلق عبيده يليق به أَا يظن أَنه فعل 

الحرَية يُرّد المؤمن هذا الدين اإلهي لدى أخيه العبد، فُيطلقه ويهبه مع  بركات ا حصر لها، لذا  كثيًرا مع  خروجهم ذهًبا  ووهبهم عند  أخرج آباءه   حين 

كثيرة.  عطايا 

حًرا، ا يجوز أحد أن إبراء العبد في السنة السابعة من عبودَيته ليس منحة من السِيد نحو عبده أو َأَمته، إَنما هو حق لكل إنسان أن يعيش 

الحرَية التي وهبها اه لإنسان. التزام بالعمل، وليس بفقد  السنوات الست التي يعمل فيها العبد هي   يغتصب منه هذا الحق. فإن 

فرصة عمل له بل "أَنه قد أحَبك"، فتثقب أذنه عند الباب أراد العبد أن يبقى في بيت السِيد، ليس عن عوز أو احتياج أو عدم وجود  أَما إن 

الحرَية التي تصاحبها انفصال عن المحبوب! الحب يعطي إرادته فَضل العبودَية الملتحمة بالحب، عن   كعامة ا للعبودَية، بل للحب الفائق. فبكامل 

 العبودَية ااختيارَية عذوبة فائقة.

القوانين تساندهم. إسرائيل إَا أن حالة العبيد كانت سعيدة في غالب اأحيان، وكانت  الرق كان مباًحا في  ُيظهران لنا أن  مع أن عددّي ]17-16[ 

المذكورين آنًفا، وا ينطبق على من ُبعن الرجال  باختيارهَن، كما ينطبق على  "َأمتك" ]17[ ينطبق هذا على السِيدات الآتي قَدمن أنفسهَن للخدمة 

كسراري )خر 21: 7(.  

4. البكور:
للرب إلهك، بقرك ومن غنمك تقِدسه  "كل بكر ذكر يولد من 

بقرك وا تجز بكر غنمك. ا تشتغل على بكر 

الرب أنت وبيتك. يختاره  الرب إلهك تآكله سنة بسنة في المكان الذي  أمام 

للرب إلهك. عرج أو عمى، عيب ما رديء فا تذبحه  ولكن إذا كان فيه عيب 

سواء كالظبي واآيل. أبوابك تآكله: النجس والطاهر  في 

اأرض تسفكه كالماء" ]23-16[. وأَما دمه فا تآكله، على 
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سبق الحديث عن ذلك في )خر 13: 1، 15؛ 11: 30؛ عد 18: 18-17(.

يقِدموا بكور العاشرة )خر 13: 11-16(، لهذا يليق بهم أن  الضربة  المصرِيين أثناء  يهلكوا مع أبكار  إن كان اه قد فدى كل بكر من شعبه، فلم 

للرب ]23-19[. تكريس كل ما لهم  الرغبة في  حيواناتهم عامة   

النقاوة والقداسة ا يقبل من أيدي شعبه ذبيحة بها عيب، خاصة وأَنها ظل لذبيحة المسيح الذي با خطَية. كل عيب في أَية ذبيحة أو اه الُكِلي 

لمغفرة الخطايا، بل تضيف إلى الخاطئ خطَية العصيان للوصَية.  تقدمة ا تكون 

باأحرى يكون دم طهارة الجسد، فكم  مرشوش على المنَجسين يقِدس إلى  ورماد عجلة  ثيران وتيوس  قيل عن ذبيحة المسيح: “أَنه إن كان دم 

لتخدموا اه الحّي؟!" )عب 9: 14(. يقِدم السِيد المسيح نفسه ذبيحة با ضمائركم من أعمال مِيتة  أزلي قَدم نفسه ه با عيبيظهر  بروح   المسيح الذي 

 عيب لكي يحضر لنفسه كنيسته المفدَية بدمه "كنيسة مجيدة ا دنس فيها وا غضن أو أي شيء من مثل ذلك بل تكون مقَدسة وبا عيب" )أف 5: 27(.

الرسول: لتوجدوا عنده با دنٍس وا عيٍب في سام" )2 بط 3: 14(. هذا هو عمل المخِلص نفسه كقول يهوذا  اجتهدوا  الرسول: " بطرس   لهذا يوصينا 

يوجد أفواههم لم  السماوي: "في  عاثرين ويوقفكم أمام مجده با عيب في اابتهاج" )يه 24(. كما قيل عن المفدِيين في مجدهم   "القادر أن يحفظكم غير 

عرش اه )رؤ 14: 5(.  غش أَنهم با عيب قدام 

بّره، فنصير في عينّي اآب با عيب، مقِدمين حياتنا مبذولة مع مسيحنا كذبيحة حب يسوع ربنا الذبيح الذي با عيب نحمل  إذ نَتحد بالمسيح 

 وشكر مَتحدة بذبيحة المسيح.

باوا Paula )على اسم جَدتها(، قدم لها هذا النص ليوِضح لها أَنه تربيتها ابنتها  جيروم أن يقِدم لها نصائح في  عندما سألت ائيته القِديس 

للرب با عيب. ]أتحَدث بصفة عامة أَنه بخصوص حالتك ليس أمامك اختيار، إذ قَدمتي طفلتك حتى قبل طاهرة   يجب أَا تهمل في تقديم ابنتها تقدمة 

جزء من صارت مستعَدة لتقديم  جريمة دنس. كم باأكثر تعاقب من  ارتكب  عرج أو عمى، عيب ما رديء يكون قد   الحبل بها. من يقِدم ذبيحة فيها عيب 

.]
[152]

نقاوة نفسها التي با لوم لقبات الملك ثم تعود فتهمل في تقدمتها؟  جسدها ومن 

للرب )راجع 13: 1-2؛ 34: 19-20؛ ا يلزمنا أن نهتم ببيت اه فنقِدم البكور التي با عيب  والفقراء والعبيد، هكذا  الزراعة(  باأرض ) نهتم 

منازلهم. ما هذه البكور إَا  27: 26-29؛ عد 18: 15-19(. تقَدم بكور البقر والغنم التي با عيب ه كذبائح سامة، أَما التي بها عيب فيذبحونها في 

البشرَية كَلها ذبيحة سام ه أبيه، يشتمها رائحة رًضا عَنا جميًعا. يسوع المسيح الذي هو با عيب، ُقِدم عن   ظال للبكر الحقيقي 

من وحّي تثنية 15

لتكن حياتي كَلها سبًتا لك

v     إذ خلقت اإنسان في اليوم السادس،

صار اليوم السابع سبًتا لك.

مسَرتك به. وجدت في اإنسان راحتك من أجل 

ووهبت اإنسان سبتك راحة له.

لتكن حياتي كَلها سبًتا لك يا مصدر كل راحة!

v     إذ تجد راحتك في المحتاجين والمتعبين،

سألتني أن اهتم بكل محتاج ومتأِلم!

أترَفق بهم من أجلك.
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أبرئ كل مدين محتاج!

تنازل من جانبي! أنت تفي، أنت ُتعِوضني عن كل 

وَفيَت بدمك الثمين كل ديون نفسي،

أتنازل عن كل دين مادي من أجلك! هب لي أن 

صرت أًخا لي أنا غير المستحق أن أكون لك عبًدا،      v

الرب. هب لي أن أقبل كل فقير أًخا لي في 

إذ قبلت أن أكون لك عبًدا،

أبواب سمائك وفتحت أذني لسماع صوتك. أخذتني إلى 

شريًكا لك في المجد اأبدي! مبارًكا،  قبلتني ابًنا 

v     وهبتني كل شيء،

أقِدم لك مَما لك العشور والبكور.

اقبل تقدمتي التي هي عطَيتك!

أرى واهب الكل يمد يده ويقبل تقدمتي! إِني أخجل إذ 

تنازل ليقبل تقدمتي! لك المجد يا من 

ملحق اأصحاح الخامس عشر عن

العبودَية في الكتاب المقَدس
وفكر اآباء[153]

مفهوم العبودَية:
حِرَية، ويكاد يفقد كل حقوقه اإنسانَية. يأمره، ليس له أَية  ملتزم أن يعمل لحسابه حسبما  بشري آخر،  ملتزم بااستعباد لكائن  العبد هو شخص 

يقتنوه )ا ميراثًا  التصٌرف فيه كيفما يشاء، ويسٍلمه ِملًكا أبنائه من بعده   يُوصف العبد بأَنه "شيء مملوك" )خر 21: 21(، أشبه بقطعة أثاث لسِيده حق 

 25: 45-46(، تقَدر قيمته بمبلغ ما من المال.

الوثنَية ونظام الرق:
والرومان. وقد أَيد بعض فاسفة العالم الوثني كاإغريق  المتحضِرة  يستوي في ذلك الشعوب المتخِلفة مع  الرق،  عرفت الشعوب الوثنَية نظام 

المتحِضرين( عبيد بالمولد، وا يصلحون إا لهذا العمل. ولم يعِط القانون البرابرة )غير  أرسطو أن جميع  وضروري، وأعلن   هذا النظام، كنظام طبيعي 

زوجته الروماني للعبيد أي حق مدني أو إنساني، إذ ا يعاقب السِيد أو ُيحاسب إن عذب عبًدا )أو َأَمة( أو قتله أو صنع معه الفحشاء أو اغتصب منه   
[154]

عاهرة! سراريه أو لتصير   لتكون إحدى 

العبودَية عند اليهود:
الشريعة اأخرى ُيحسب نظاًما معتدًا وفيه رحمة. ا يمكن القول أن  قورن نظام العبودَية عند اليهود باأنظمة التي كانت لدى اأمم  إن 
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التزمت بتقديم للشريعة اليهودَية أن تمنع هذا النظام دفعة واحدة، لهذا  الموسوَية قد قبلت هذا النظام، إَنما إذ كان النظام سائًدا في العالم. لم يكن ممكًنا   

ظروفه القاسية. وتنزع عنه - إلى حد كبير - جانب اإذال، ليعيش كإنسان وأخ تحت  قسوة النظام، وتحفظ للعبد حُقه اإنساني،  قواعد ونظم لتِحد من   

العبرانِيين، وعبودَية اأممِيين. نوعين من العبودَية: عبودَية  عرف اليهود   وتعطي حقوًقا للعبيد كما للسادة قدر ما يمكن تنفيذه في ذلك الحين. وقد 

باإسرائيلِيين قيل: "إذا ُوجد رجل قد للتجارة  الرقيق، وجعلت عقوبتها اإعدام؛ فبالنسبة  تجارة  سرقة البشر أنفسهم بقصد  الشريعة  حرمت  لقد 

سواء أكان الرق عامة،  لتجارة  فَتنزع الشّر من وسطك" )تث 24: 7(. أَما بالنسبة  السارق  واسترَقه وباعه يموت ذلك  إسرائيل  سرق نفًسا من اخوته بني   

سرق إنساًنا وباعه أو ُوجد في يده ُيقتل قتًا" )خر 21: 17(. إسرائيلًيا أو أجنبًيا قيل: "ومن   الشخص 

أنواع العبودَية:
بوالده هي: "عبد العبيد يكون اخوته" )تك 9: 25(. وقد تشهيره  نوح بسبب  نوح، فاللعنة التي حَلت بكنعان بن  يعود نظام العبودَية إلى عصر 

المتنِوعة منذ القدم، يمكن تقسيمها إلى ثاثة أصناف. ظهرت أنظمة العبودَية   

كأجراء لكن ُوجد أشخاص غيره. فمع وجود أشخاص يعملون  شيوًعا من  النوع الذي كان أكثر  منزلَية )لدى أهل البيت(: وهو  1. عبودَية 

وسارة تعتبر مثًا لذلك )تك 16: 1(. وكما إبراهيم  عبرانُيون أو أجانب من الجنسين يعملون كخدم، يملكهم صاحب البيت. ولعَل هاجر التي كانت تخدم   

 أشار السِيد المسيح في أمثاله إلى "عبيد رب البيت" )مت 13: 27؛ 21: 34(.

مسِخرين كانوا يعملون تحت  اإسرائيلُيون حيث  نوع آخر من العبودَية كان شائًعا، اأمر الذي سقط فيه  السخرة(:  2. عبيد لحساب الدولة )نظام 

مصرِيين )خر 3: 6-19؛ 13: 3(. كما جعل سليمان الشعوب الكنعانَية عليهم "تسخير عبيد" )1 مل 9: 21-20(  

ويشوع بتعيين أناس كعبيٍد لخدمة العاملين في الهيكل، منهم من كان يحتطب حطًبا أو يستقي ماء لبيت اه 3. عبيد لخدمة الهيكل: قام موسى 

 )عد 31: 25-47؛ يش 9: 27-21(.

جلب العبيد:
بالطرق التالية: الحرب. وكان يمكن اقتناء العبيد  مصدران رئيسَيان لجلب العبيد، هما الفقر في أوقات السام، واأسر في أَيام  ُوجد 

بعشرين شاقٍل من الفَضة عبًدا )تك 37: يشتري عبًدا، كما حدث بالنسبة ليوسف بن يعقوب، إذ باعه اخوته  بالشراء: يمكن للشخص أن   .1

المقَربين إليه جًدا، كأن يبيع اأب ابنته )خر 21: 7؛ نح 5: يشتري عبًدا )ا 25: 39، 44(. يمكن أن يبيع إنسان ما  لإسرائيلي أيًضا أن   28(. يمكن 

للرجل المدقع في الفقر أن يبيع نفسه للعمل من أجل تسديد ديونه حتى يحل اليوبيل اأرملة لسداد دين أبيهم )2 مل 4: 1(، ويمكن   5(، ويمكن بيع أبناء 

المرأة تبيع نفسها )تث 15: 12، 13، 17(.  فُيعتق من عبودَيته )ا 25: 39، 47(، وأيًضا 

ورد في )خر 21: 32( هو 30 شاقًا عن العبد، وجاء في )ا 27: 3-7( أن الثمن لم يكن ثمن العبد محَدًدا. كان السعر السائد حسب ما 

القدرة على تحديد الثمن )ا 27: 8(. وكان ثمن الصبي 20 يتراوح من 3-50 شاقًا حسب عمر العبد وجنسه مع االتجاء إلى الكاهن في حالة عدم   

وزنة، أي 40 شاقًا. حوالي 90   شاقًا. هذا ُيطابق ما ُدفع ثمًنا ليوسف )تك 37: 28(. لكن جاء في )2مكابِيين 8: 11( أن ثمن العبد 

ن ن زَوجها ابنه ُيفعل لها كل ما ُيفعل لفتاة مخطوبة، واإ لرجل أجنبي، واإ فقره فإَنه ليس من حق السِيد أن يبيعها  في حالة بيع إنسان ابنته بسبب 

تتركه مَجاًنا. َا  الزوجَية، واإ المعاشرة  الكسوة أو  أخرى فا ُينقصها حَقها من جهة الطعام أو  تزَوج  تزَوجها هو ثم   

للعبراني أن يستبدل العبد اأجنبي بعبٍد آخر أو بقطيٍع أو بأَية مئونة. 2. تبادل العبيد: يمكن 

يقِدموا أنفسهم عبيًدا مقابل الدين )خر 21: 2-6؛ نح 5: 1-5(، غير أَنه يجب أَا العاجزون عن سداد ديونهم يمكن أن  الفقراء  3. كسداٍد لدين: 

مرابحة، بل غريًبا أو مستوطًنا فيعيش معك. ا تأخذ منه ربا وا  وقصُرت يده عندك فأعضده   يستغل الدائن فقر المدين بل ُيعامله كأخ."وإذا افتقر أخوك 

كنزيل يكون عندك" )ا 25: 40-35(. ذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فا تستعبده استعباد عبيد، كأجير   اخش إلهك فيعيش أخوك معك... واإ
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4. هدَية: ُيمكن أن ُيقَدم العبد كهدَية )تك 29: 24(.

الغرباء كممتلكات لهم )ا 25: 46(. يرثوا العبيد  بالميراث: ُيمكن لأبناء أن   .5

غربته من أجل حُبه لسِيده )خر إبراء العبد في السنة السابعة له حق الخيار بين التحُرر أو البقاء كعبٍد كل أَيام  اإرادة: عند  6. العبودَية بحِرَية 

الحَرة. بإرادته  باختياره أن يبقى في العبودَية  التاريخ لم يذكر حالة واحدة عن عبٍد قِبل   21: 6(. غير أن 

سرقته. الجزاء عن  سرقه مع  بسرقته" )خر 22: 3(، ويمكن بعمله أن يسِدد ما  سرقه: "إن لم يكن له ُيبع  7. اللص العاجز عن رد ما 

تزَوج بَأَمة )عبدة( لدى السِيد، فتبقى السِيدة يصيرون عبيًدا للسِيد، إن تحَرر اأب وكان قد  العبراني بحكم المياد  8. بالمياد: أبناء العبد 

المولودين في البيت من العبيد. يتزايد بسبب اأطفال  وأوادها عبيًدا. كان عدد العبيد   

الرجال والنساء ويتركون البعض اآخر  الرجال  الحرب عبيًدا )تك 14: 21(. يقتل العدو بعض  أسرى  الحرب: غالًبا ما يصير  أسرى   .9

سراري لهم )تث 21: 11-10، 14(.  واأطفال ويجعلون منهم عبيًدا ومن النساء 

شهرة في بواسطة الفينيقِيين )يؤ 3: 6 أكثر الدول  فترات مختلفة،  حرب في  أسرى  سقطوا  غريبة حين  اإسرائيلِيين عبيًدا لدول  صار كثير من 

والرومانِيين.  
[155]

والمصرِيين والسورِيين )1 مل 3: 41؛ 2 مل 8: 11(،  تجارة العبيد قديًما(؛ والفلسطينِيين )عا 1: 6(   

يشوع عليها، أو من اأمم حرب، إَما عن بعض الشعوب الكنعانَية التي تبَقت في الباد أثناء استياء  أسرى  كان غالبَية العبيد لدى اليهود هم 

غرباء )ا 25: 44-45(، وصار البعض عبيًدا بسبب الفقر أو كثيرين عبيًدا  اشتروا  إسرائيل عليهم )عد 31: 26-28(. كما  انتصرت   المحيطة حيث 

ارتكبوها. لجرائم   

حقوق العبيد:
العبراني أو كان أجنبًيا. عبرانًيا بكونه أًخا للسِيد  العبرانِيين، فإَنها تختلف إن كان العبد  يلتزم بها العبيد نحو سادتهم  بالنسبة للخدمة التي 

العبراني كأٍخ، ليس في مذَلة. لما غيرهم. يعامل العبد  الرومان أو  اليونانُيون أو  العبراني بما ا يتمَتع به العبيد  العبراني لدى سِيده  أ. يتمَتع العبد 

ويترَفق بهم السادة )ا 25: 39؛ تث شركاء مًعا في رحلتهم،  أجراء،  يصيرون عبيًدا لدى اخوتهم، ُيعاملون كخدم  اإسرائيلُيون هم خَدام اه فإَنهم إذ   كان 

أرض مصر، ا يباعون بيع العبيد. ا تتسَلط عليه أخرجتهم من  كنزيٍل يكون عندك... أَنهم عبيدي الذين   15: 14(. "ا تستعبده استعباد عبٍد، كأجيٍر 

الواحد. نظرة جديدة للعبد، إَنه شريك في العبودَية ه  الشريعة   بعنف، بل اخَش إلهك" )ا 25: 39-43(. بذلك قَدمت 

اأحوال فإن التعامل مع العبيد يتوَقف غالًبا على شخصَية السِيد )تك 24؛ 39: 1-6(. كان رجال اه الحقيقِيين يخشون اه في على أي 

ذا افتقد فبماذا ُأجيبه، أو دعواهما علَي، فماذا كنت أصنع حين يقوم اه، واإ  معاملتهم للعبيد واأمة، فيقول أيوب: "إن كنت رفضت حق عبدي وَأَمتي في 

كسروا الرحم" )أي 31: 13-14(. لكن بالتأكيد كان العبد عبًدا في مذَلة، وكثير من السادة  صوَرنا واحد في   ليس صانعي في البطن صانعه، وقد 

تعرف اإنسانَية. القسوة التي ا  وأساءوا إلى اخوتهم العبيد. ولأسف كان نصيب النساء من العنف أكثر، إذ كَن يعاملن بكل ملء   الناموس 

يقتنوا ماًا أو تكون لهم ممتلكات، لهذا فإن العبد الفقير متى صار له مال يقدر أن يفدي نفسه بماله )ا 25: 49(. جاء في ب. من حق العبيد أن 

 قَصة شاول إَنه سأل الغام )عبد( إن كان معه ماًا ليقِدمه هدَية لصموئيل رجل اه؟ فقال: "بيدي ربع شاقل فَضة" )1 صم 9: 8(.

تزَوج وهو حّر. زوجته وأطفاله معه متى تحَرر، إن كان قد  ج. للعبد حق أخذ 

العبراني جعله إبراهيم تدبير بيته، ويوسف العبد  بكرامة خاصة، كما حدث مع أليعازر الدمشقي وهو عبد أجنبي سَلمه  د. يمكن أن يتمَتع العبيد 

الرجل الثاني في كل مصر بعده )تك 15: 2؛ 39: 4(. فرعون   

يحِررنا السِيد المسيح والمعصرة )ا 25: 43(، هكذا لم  تحرُره، بل يأخذ معه من الغال والقطيع ومن البيدر  فارًغا بعد  يخرج العبد  هـ. ا 

بُره وقداسته فينا. روحه القُدوس، فننطلق حاملين   فحسب، لكَنه وهبنا غنى 
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العبراني زوجة ابنه، وا يحق له أن يبيع العبد  يتزَوج اأَمة أو يعطيها  يتزَوج ابنة سِيده )1 أي 2: 35(، كما يمكن للسِيد أن  و. يمكن للعبد أن 

صورة حَية لعمل اه معنا الذي قَدمنا اأسرة. هذه  أفراد   أو اَأَمة لسِيد أجنبي )خر 21: 7-11(. بهذا تصير اَأَمة من أهل البيت لها كل الحقوق كأحد 

شركة أمجاده السماوَية. كعروس ابنه، فصار لنا   نحن عبيده 

حَرة! الزوجَية تصير اَأَمة  تزَوجها، من جهة الطعام أو المابس أو حقوقها  ز. إن أهمل السِيد أو ابنه في حق اَأَمة التي 

اأخرى )تث 12: 12، 18؛ يشترك في ذبيحة الفصح )تك 17: 12( وفي ااحتفاات الدينَية  ح. إن ختن العبد )تك 17: 12( فمن حُقه أن 

 16: 11، 14(، وأن يتمَتع بالسبت )خر 20: 11؛ تث 5: 14(.

وحِرمت بعد العودة من السبي. العبرانِيين  أخيًرا، فقد ألغيت عادة العبيد 

تحرير العبيد:
تحرير العبيد بأحد الوسائل التالية: يتم 

حِرَية العبد. 1. بالفداء: يمكن إنساٍن ما أن يفدي عبًدا بأن يدفع ثمنه للسِيد ويطلق 

أعوام من الدوام. إَنما يحِرر العبد بعد سَتة  العبراني على  عبراني أخاه  الموسوَية ا يمكن أن يستعبد  الشريعة  فترة العبودَية: حسب  2. بعد إتمام 

تخرج معه. إن أعطاه امرأة  يخرج. إن كان بعل  فوحده  حًرا مَجاًنا. إن دخل وحده  يخرج  عبرانًيا فست سنين يخدم وفي السابعة  اشتريت عبًدا   العمل. "إن 

يخرج وحده". يتمَتع العبد بالعتق من العبودَية في السنة السابعة من عبودَيته، أي يكونون لسِيده وهو  وأوادها  فالمرأة  امرأة وولدت له بنين أو بنات   سِيدة 

الزمان وقَدم الرب في السنة السبتَية، أي في ملء  صارت لنا جميًعا بمجيء  الحِرَية التي  إشارة إلى  الراحة. هذه   إن صح التعبير، في السنة السبتَية، سنة 

أحراًرا" )يو 8: 36(. تكونون  حَرركم اابن فبالحقيقة  الراحة الحقيقَية"، واضًعا حًدا لعبودَية الخطَية. في هذا يقول: "إن   لنا ذاته "سّر 

وأواده عليه أن يستعبد نفسه وزوجته  يترك بيت سِيده أو يطلب أن يبقى معه كل أَيام حياته، فإن كان العبد يحب سِيده  للعبد حق الخيار أن 

المرِتل: "أذني فتحت )ثقبت(" )مز 40: 6(. هذا إرادته إلى النهاية، فيقِدمه سِيده إلى الباب و يثقب أذنه، عامة الطاعة الكاملة، كقول داود   لسِيده بمحض 

جراحات الصليب أجل وأواده )أف 5: 25-27( فحمل في جسده  وعروسه   ما صنعه السِيد المسيح الذي وهو اابن صار من أجلنا عبًدا، أحَب أباه 

البنَوة ه. يرفعنا من العبودَية إلى   خاصنا. صار عبًدا لكي 

السنوات التي خدمها. "إلى سنة 3. حسب شريعة اليوبيل: سنة اليوبيل هي كانت السنة العظمى حيث يتحَرر جميع العبيد بغض النظر عن عدد 

يرجع" )ا 25: 40-41(. أن اليوبيل يتم في السنة لى ملك آبائه  عشيرته، واإ وبنوه معه ويعود إلى  يخرج من عندك هو   اليوبيل يخدم عندك. ثم 

بالشركة مع غفران الخطايا، ونتمَتع  وبالروح القدس ننال  الحِرَية في استحقاقات دم المسيح.  الروح القدس الذي يهب الكنيسة كمال  رمًزا لعمل   الخمسين، 

روح التبِني الذي به ننادي اه كأب لنا.  اه في ابنه، ونحمل 

بتحريره من العبودَية )خر 4. إن أصاب العبد ضرر: كان في ذلك الوقت يحسب هذا هِيًنا، كأن يفقد العبد عينه أو إحدى أسنانه، ُيعَوض عن هذا 

ضرب إنسان عبده أو أَمته بالعصا فمات تحت يده ُينتقم منه )خر 22: 20(.  21: 26-27(. إن 

الهروب للتحُرر من العبودَية. الهروب: يلجأ بعض العبيد إلى   .5

حًرا )خر 22: 4-1(. يلتزم به خال عمله كعبٍد يطلق  السرقة، فإَنه متى سَدد ما  6. إصاح الموقف: إذ صار إنسان عبًدا بسبب 

بالحِرَية يتمَتعوا  أثارت التساؤل: هل من حق العبيد أن  العبارة  إبراهيم في )تك 15: 2(. هذه  وارث: كقول  يوجد  7. موت السِيد دون أن 

الظروف وليس إبراهيم ذلك لكونه يخشى بعد موته أن يستولي رئيس العبيد على ذلك بحكم  يرثه، أم ذكر  تركه السِيد إن مات ولم يكن من  ويرثوا ما قد   

 حسب القانون.

الرب بعد أن قطع الملك صدقيا عهًدا مع كل الشعب الذي في إرميا من قبل  صارت إلى  إرميا: "الكلمة التي  8. بأمر إلهي مباشر كما جاء في 
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حّرين حتى ا يستعبدهما" )إر 34: 9-8(. والعبرانَية  العبراني  لينادوا بالعتق، أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد َأَمته،  أورشليم   

 

تحرير اَأَمة:
المنزل في السنة السابعة بعد عملها وا في سنة تترك  السراري، فإَنها ا تستطيع أن  منزل أو إحدى  كمدبِرة  عبراني  عبرانَية لدى  إذا بيعت َأَمة 

الحِرَية مَجاًنا في الحاات التالية: اشتراها لهذا الهدف )خر 21: 7(. لكَنها تنال كمال  الرجل قد   اليوبيل ما دام 

·        إن لم ُيسر بها سِيدها، فإَنها ا تُباع أجنبي )خر 21: 8(.

·        إن ُخطبت ابنه ولم ُيفعل معها ما ُيفعل مع المخطوبات )خر 21: 9(.

الزوجَية معها )خر 21: 11؛ تث 21: 14(. الكسوة أو العاقات  تزَوج بثانَية وأهمل في حِقها من جهة الطعام أو  تزَوج هو أو ابنه بها ثم  ·        إن 

حقوق السادة من نحو العبيد:
العبرانِيين كِملك دائم له )ا 25: 45(. 1. أن يقتني عبيده غير 

ورثًا أبنائه )ا 25: 46(. العبرانِيين  2. أن يقدم عبيده غير 

متزِوجين )خر 21: 4(. صاروا عبيًدا وهو غير  الزوجة واأطفال الذين لكل العبيد، بالنسبة للذين  3. أن ُيبقي 

ويرُدهم إليه )1 مل 2: 41-39(. الهاربين  4. أن يتعَقب العبيد 

الشريعة في السنة السابعة وسنة اليوبيل كما سبق تحرير العبيد حسب  التزامه بحق  الحِرَية أي عبد في أي وقت يشاء، بجانب  5. من حِقه منح 

فرأيناه.  

6. من حِقه أن يختن عبيده اليهود واأممِيين الذين في بيته )تك 17: 13، 23، 27(.

شروط خاصة ببيعه. فتوجد  العبراني  7. أن يبيع العبيد أو يستبدلهم )تك 29: 24(. بالنسبة للعبد 

ذكًرا أو أنثى – لكن ليس إلى حد الموت )خر 21: 20(. 8. أن يؤَدب العبد – 

لغيره )1 أي 2: 35(. زوجة  يتزوج اأمة أو يقدمها  9. أن 

يتزوج ابنة عبده )1 أي 2: 34 الخ(. 10. من حق السِيد أن 

أسواٍق أجنبية )ا 25: 44(. يشتري عبيًدا من  11. أن 

هارب من سِيد أجنبي )قاسي( ولو يحتفظ به ليس كعبٍد )تث 23: 16-15(. 12. أن يحتفظ بعبٍد 

13. أن يستعبد أو يبيع لًصا مقبوض عليه )تك 44: 8-33؛ خر 22: 3(.

مشورة عبيده )1 صم 25: 14(. 14. أن يطلب 

15. أن يطلب من عبيده القيام بالخدمة )تك 14:14؛ 24(.

عبودَية اأممي:
ُمشترين )تك 17: 27، 37: 28، 36؛ خر 27: 13؛ يؤ 3: 6، 8(، أو الحرب )عد 31: 9، 2 مل 5: 2(، أو  أسرى  كانوا من  غالًبا ما 

.
[156]

للرق عند اليهود التاريخ أَنه وجد سوق   بالمياد )تك 17: 12(. لكَننا ا نشَتّم من الكتاب المقَدس وا من 

ميراثه أحد عبيده يترك  إبراهيم أب اآباء مثًا حًيا في التعامل مع العبيد، فقد وضع في قلبه إن لم ينجب أن  الموسوَية قَدم لنا  الشريعة  قبل 

إبراهيم في عبده، وكان العبد في ظهرت ثقة  برفقة )تك 24(  زواج اسحق  أمواله. وفي  اليعازر الدمشقي" )تك 15: 20(، الذي جعله وكيًا على كل  " 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


تصُرفاته يكشف عن استحقاقه أن يكون موضع هذه الثقة.  

الموسوَية قَدمت للعبيد حقوًقا تحفظ لهم آدمَيتهم، منها: الشريعة  ذ جاءت  واإ

يوجد في يده يقتل )خر 21: 16(. يسرق إنساًنا ويبيعه أو  1. من 

تتساوى مع قتل الحّر )ا 24: 17، 22(. جريمة قتل العبد   .2

العبراني أن يختن عبيده. كانوا مخطئين، لكن من حق السِيد  ن  حِرَية العقيدة حتى واإ يعبدوا آلهتهم الخاصة، أي  الشريعة للعبيد أن  3. أعطت 

ااشتراك مع سادتهم في اأعياد )خر 20: 10، 23: 12(. 4. أعطتهم حق 

المسيحَية وااهتمام بالعبيد:
الرومانَية نصف كانوا يمِثلون في المملكة  إثارة العبيد ضد سادتهم، الذين  موضوعَية، إذ لم تشأ  بطريقة  الرق  عالجت المسيحَية مشكلة نظام 

.
[157]

ترك بين ممتلكاته 4116 عبًدا أسيدورس في أَيام أغسطس  كلوديوس  الرومان يدعى  اأثرياء   تعدادها، و يذكر بليني أن أحد 

ُتحِرم العبودَية. لكن استطاعت المسيحَية بما قَدمته من قوانين  أصدرت الكنيسة في بدء نشأتها  لم يأِت العهد الجديد بأمر يمنع نظام العبودَية، وا 

والترفُّق والحنو، كما  مفاهيم قوَية وحَية عن الحب أن تهز كيان هذا النظام وتحِوله من نظام يَتسم بالظلم والعنف مع المذَلة لتحمل السادة نحو الحب 

ليثوروا مستخدمين العنف ضد سادتهم إَنما طالبتهم بالطاعة )أف 6: 5-8، كو 3: 22-25، 1 تي 6: 1-2؛ 1 بط 2: 18-  رفعت من شأن العبيد ا 

فيشهدوا للمسيح الساكن فيهم.  ،)21

البنَوة. لقد ُأسلم السِيد المسيح مقابل ثورة عملَية ضد نظام العبودَية. صار كلمة اه الخالق عبًدا، لكي يحمل العبيد إلى  جاءت حياة السِيد نفسه 

شريًكا لهم، يرى العبيد في سِيدهم إَنه صار  زمرة العبيد ولم يأنف منهم، بل قَدس حياة المؤمنين منهم. هكذا إذ   ثاثين من الفَضة، بيع كعبد، فدخل إلى 

شركاء السِيد يروا أَنه لن يستطيع أحد مهما بلغ غناه أو سلطانه أو عنفه أن يحِطم نفسَيتهم، إَنهم  يستسلموا في مذَلة، بل  كواحٍد منهم، ا   يعيش بينهم 

ينزعها عنهم. الحِرَية الداخلَية، لن يقدر كائن ما أن يحِطمها أو   المسيح في حياته وآامه. يحملون 

تحرير العبيد أو أخذوا أحد موقفين إَما  ومسَرة أبيه صار عبًدا،  بإرادته  ذ قبل كثير من السادة أصحاب العبيد اإيمان بالخالق المتجِسد، الذي  واإ

تحرير العبيد. يقتنوا كل نفس لحساب ملكوت اه. كا ااِتجاهين دفع العالم نحو  كاخوة أحباء حتى   التعامل معهم 

يحِرركم... إن كل من وتعرفون الحق والحق  إرادتهم، قائًا: " حِرَية  البشرَية كَلها نحو العبودَية الداخلَية التي حَطمت  يوِجه  جاء السِيد المسيح 

أحراًرا" )يو 8: 36-31(. تكونون  حَرركم اابن فبالحقيقة   يعمل الخطَية هو عبد للخطَية... إن 

إرادته تصًرفاته حسب  الرسول بولس نفسه عبًدا )رو 1: 1؛ تي 1: 1(، إذ يؤمن أَنه قد بيع لمخِلصه، وهو يقود حياته وكل  اعتزاز يدعو  في 

لُيحِركه كيفما يشاء. حِرَيته يلقي بكل كيانه بين يدّي محبوبه   اإلهَية، يشعر المؤمن الحقيقي أَنه بكامل 

يوحنا الذهبي الفم يقول للمستمعين الرب. فا نعجب إن رأينا القِديس  آمنت الكنيسة بإمكانَية تأثير حتى العبد على سِيده خال الحياة المقَدسة في 

السيرافيم. فاأب يعِلم ابنه واأم ابنتها، وأيًضا العبد سِيده. طالب مجمع الخارج أَنه كان في صحبة   في اجتماعاته: ]إن كل واحد منهم ُيعِلم الذين في 

.]
[158]

الهروب من السادة وا استخدام العنف معهم يحاولوا  ويشهدوا لإنجيل الحّي فيهم، وا  الرب،  غنغرا أن يخضع العبيد لسادتهم في   

يتشَبهوا بالسِيد المسيح )أف يسوع )غا 3: 28(. لقد طالب كل من السادة والعبيد أن  الرسول بولس أَنه ليس عبيد وا سادة في المسيح  لقد أَكد 

الرب، وليس على حساب ُيطيعوا سادتهم في  الرسول مشكلة العبيد بمنظار إيماني، ففي الوقت الذي فيه طالب العبيد أن   6: 5-9(. عالج القِديس بولس 

الرسول شركاء معهم في العبودَية ه سِيد الجميع. طالبنا  أخوة مساوين لهم،  نظرة جديدة نحو عبيدهم، بكونهم  يحملوا   إيمانهم وخاصهم، طالب السادة أن 

البشري لكن في حدود إيمانَية، فيحمل العبد الشجاعة لاستشهاد إن طالبه سِيده بما ُيضاد خاصه، وُيطالب السِيد بتقدير العبد بالخضوع للنظام   بولس 

 كأخ له.
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ِانهياره فيكمن ، أَما سّر 
[159]

الرومانَية على الكنيسة المسيحَية الرئيسَية لهياج الدولة  جذوره، وكان ذلك أحد اأسباب  الرق ينهار من  لقد بدأ نظام 

 في اأسباب التالية:

كاخوة لهم )1 كو 7: 21-22، فل 3: 28؛ كو 3: 11(. يعاملوا العبيد  أوادها أن  ألزمت الكنيسة  أ. 

الهارب أنسيُمس إلى سِيده فليمون. وبعث معه رسالة تعتبر الرسول بولس مثًا عملًيا في رسالته إلى تلميذه فليمون، فقد رَد العبد  ب. قَدم لنا 

الهارب اللص أنسيُمس بعد توبته أخاه، وابنه الذي ولده في القيود، سارٍق، حيث اعتبر العبد  هارٍب  أروع ما يمكن أن ُيكتب من رسول بخصوص عبٍد   

افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى اأبد، ا الرسالة: "أَنه رَبما أجل هذا  ونظيره، والمعين له في الخدمة، كما سيم أسقًفا. كما جاء في   وأحشاءه، 

 كعبد في ما بعد بل أفضل من عبد أًخا محبوًبا وا سيما إلَي".

صريح بذلك. بوازٍع داخلي، دون وجود أمر  بتحرير عبيدهم  التزموا  بروح اإنجيل  ج. إذ عاش بعض السادة 

تذكرهم هؤاء من هم شهداء مثل باندينا وبابليس وفليكتاس، الذين  كرامة كنسَية سامية، من  نالوا رتًبا عالية أو  كانوا عبيًدا  كثيرون مَمن  د. 

؛
[161]

الرسول بولس، إذ صار أسقًفا على Borea بمكدونَية . ومن العبيد أيًضا سيم أساقفة مثل أنسيموس تلميذ القِديس 
[160]

 الكنيسة كأبطال إيمان

القرن الثالث.  وكالستوس أسقف روما في 

بمرارة( عبدك أو َأَمتك هـ.  شَجعت الكتابات الكنسَية اأولى على ِانهيار هذا النظام. نذكر على سبيل المثال ما جاء في الديداكَية: ]ا تنتهر )

.]
[162]

الوجوه يترَجيان اه إلهك، لئَا يفقدا مخافة اه، الذي هو فوق الكل، وليس عنده محاباة   اللذين 

.]
[163]

اإسكندري: ]العبيد هم أناس مثلنا يقول القِديس أكليمندس 

.]
[164]

شركاء معنا في الدين الروح، وهم عبيد  اخوة في  ليسوا عبيًدا لنا، لكَننا نحسبهم  اكتانتيرس: ]العبيد  ويقول اأب 

.]
[165]

باأحرى يَتضعون أجل مجد اه كبرياء، بل  كما جاء في كتابات القِديس أغناطيوس اأنطاكي: ]ا تحتقر العبيد، وا تدعهم ينتفخون في 

ثمرة الخطَية، فإن المقاصد اإلهَية ا تقبل أن يملك إنسان على زميله اإنسان ويسيطر واعتبر القِديس أغسطينوس أن ظهور العبودَية إَنما هو 

ظهرت فقط حينما سقط كنعان تحت اللعنة )تك 9: 25([. ، حيث قال: ]إن العبودَية 
[167]

الفكرة يوحنا ذهبي الفمبذات  . ونادى القِديس 
[166]

 عليه

غريغوريوس أسقف نيصص، المسيحِيين أَا يقتني أحد أكثر من عبدين لخدمة بيته وليس يوحنا الذهبي الفم، وهو معاصر القِديس  حَث القِديس 

، وبعض السادة في إنطاكَية لديهم المئات منهم.
[169]

اقتنوا ألًفا من العبيد عشرات السادة الذين  يوحنا الذهبي الفم عن  . لقد تحَدث القِديس 
[168]

 إذالهما

.
[170]

يوحنا الذهبي الفم أن العبودَية ليست في خَطة اه اأصلَية  ويوِضح القِديس 

.
[171]

الواقع الحاضر جزء من  النزينزي أن العبودَية هي تمييز أثيم، ومع ذلك فهي  غريغوريوس  ُيعلن الاهوتي الكبادوكي القِديس 

ن الروح يقول القِديس باسيليوس الكبير: ]إَنه ليس أحد بالطبيعة عبًدا. لكَنه في نفس الوقت لم يطلب مقاومة نظام المجتمع، إذ يقول: ]واإ وبنفس 

.]
[172]

اخوة عبيد الرتبة، نحن جميًعا قطيًعا لخالقنا،  بالمساواة في  نظرتنا الخاصة   كان إنسان ما ُيجعل سِيدا واآخر عبًدا، مع هذا فخال 

غريغوريوس أسقف نيصص للعبودَية: نظرة القِديس 
الرابعة فكرَية ضد العبودَية. قدم في منتصف عظته  بثورة  غريغوريوس أسقف نيصص هو أول اهوتي قام  الدارسين أن القِديس  يرى بعض 

 على سفر الجامعة أساًسا اهوتًيا لمقاومة العبودَية يتلَخص في النقاط التالية.

بشري إَنه سِيد لجنسه، إَنما يحسب في نفسه إَنه مختلف عن الخاضعين له )كأَنه من طبيعة غير طبيعتهم(. ·        أن يظن كائن 

المصيرَية بنفسه. قراراته  حَرة، لكل منهم حق أخذ  البشرَية التي خلقها اه  ·        الطبيعة 

صورة اه ومثاله الكائن العاقل الحّر. ·        يجب التمييز بين الممتلكات والخليقة غير العاقلة، وبين 

الحرة، فإَنه ا يقدر إنسان أن يدفع ثمن آخر! صورة اه  ·        استحالة السيادة على 
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·        اللقب )سِيد( ا ُيعطي سيادة على الخاضعين له.

بشري؟ ·        من أنت يا من تظن أَنك سِيد لكائن 

وردد في كتاباته: فقرات مَما  فيما يلي 

1. كُلنا متساوون بالطبيعة:
.
173]

متساوون بالطبيعة جميعنا 
]
     v

.
174]

البشرَية إلى عبيد وسادة ليست الطبيعة بل )حب( السلطة هو الذي قسم 
]
     v

.
175]

مصيرها )ليس للسِيد أن يتحَكم في حياة العبد( تقرير  البشرَية حق  وهب اه 
]
     v

.
176]

كرامة الطبيعة مساوي لك في  هذا الذي يخضع لك بالعادة والقانون هو 
]
     v

حزن وا تعب؛ فماذا يعني أن تُقاد إَا أن يمارس حياة با  البشرَية في اأصل متكاملة( لكل واحٍد سلطان أن يدير حياته با سِيد، وأن  v     )خلقت 

؟!
177]

 ُتستعبد
]

وقَوة حاكمة، قسم يأمر واآخر يخضع، هو طغيان واغتصاب للنظام الذي وضعه المساواة إلى عبيد  v     أن تُقَسم الخليقة التي تحتفظ بحق الطبيعة في 

.
178]

 اه
]

.
179]

 )العبودَية هي( خصي لتكامل الكائن الحي
]
     v

.
180]

إرادة اإنسان والحِرَية هي استدعاء الحكمة  حالة ااستقال 
]
     v

.
181]

للحِرَية هو أن يكون اإنسان سِيد نفسه أكبر مشكلة 
]
     v

2. اه سِيد الكل:
النوع من الحديث هو تحِدي ه. إذ العجرفة؟ مثل هذا  وجواري، وقد ولد عبيد في بيتي أجلي. ُانظر مدى بشاعة  يقول )السِيد(: لقد اقتنيت لي عبيًدا       v

للقَوة التي تفوق على الكل. لذلك عندما يحِول أحد ممتلكات اه ليجعلها ممتلكاته، وينتحل لنفسه سلطاًنا على النبَوة أن كل اأشياء عبيد   نسمع من 

.
182]

بالكبرياء، ظاًنا في نفسه أَنه شيء مختلف عن الخاضعين له  جنسه ظاًنا أَنه يملك رجاًا ونساء، فإن ما يفعله ليس إَا تخِطي لطبيعته 
]

حرَة: 3. الطبيعة البشرَية 
تشريًعا فيه تقرير مصير نفسه(، وأنت تقِدم  حَرة )له حق  إرادة  حَرة وله  تلزم إنساًنا بالعبودَية بينما طبيعته  وجواري". ماذا ُتعني؟  v     "اقتنيت عبيًدا 

بواسطة الخالق، هذا الذي اأرض، وأن ُتدار حياته  بشرَية. لقد وضع سمات معَينة ليكون اإنسان هو ملك  شريعة  شريعته إلى  محِوًا   منافسة مع اه، 

.
183]

وتحاربه  أنت تأتي به إلى نير العبودَية، وكأَنك تتحَدى القانون اإلهي 
]

4. لماذا تتعَدى حدود سلطانك؟
أرجل اأربعة  وذوي  لتتسَلطوا" على الطيور واأسماك  v     لقد نسيت حدود سلطانك، قانونك هو أن تسيطر على اأشياء غير العاقلة، فقد كتب: "

أرجل بل اأربعة  ذوي  مستوى  أحرار، حاسًبا من هم من جنسك كمن في  والزحافات. لماذا تتعَدى الحدود في ما يخضع لك وتقيم نفسك فوق من هم   

أرجل لهم؟ مستوى من ا   وفي 

والثيران والقطيع. حًقا لم يولد اإنسان من النبَوة، وجاء في النص اأشياء الخاضعة: الغنم  أخضعت كل اأشياء لإنسان، هكذا تعلن كلمة 

بشري! الكائنات غير العاقلة هي وحدها العبيد لإنسان.  قطيعك! لم تحبل البقر بقطيع 

.
[184]

البشرَية َتستعبد نفسها، وتملك نفسها! بتقسيمك البشر إلى "عبيد" و"ُمَاك" تجعل من 
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لشراء عبيدك؟ 5. أي ثمن دفعته 
وجواري" v     "اقتنيت لي عبيًدا 

البشرَية؟ َاخبرني بأي ثمن؟ ماذا وجدت في المسكونة ما ُيضاهي الطبيعة 

أّي ثمن تقِدمه مقابل التعُقل )أن العبد إنسان عاقل(؟

كم obole يمكن دفعه مقابل التشُبه باه )أن العبد على شبه اه(؟

كم staters أخذت عندما بعت كائًنا شَكله اه؟

اأرض من وُوهب سلطاًنا على كل ما على  اأرض،  صورتنا ومثالنا". فإن كان على شكل اه ويسيطر على  يقول اه: "لنصنع اإنسان على 

صرنا عبيًدا للخطَية - تلقائًيا البشري إلى العبودَية، إذ هو نفسه - عندما  ينزل بالجنس  يريد أن  أخبرني! من بائعه؟ اه ا  المشتري؟   قبل اه، فمن يكون 

.
[185]

الحِرَية. إن كان اه ا يستعبد ما هو حّر، من هو ذاك الذي يجعل سلطانه فوق اه؟  دعانا إلى 

اأرض كّلها! 6. هل ُيباع العبد مع ما يمتلكه؟ 
غريغوريوس وهو يوِبخ الروماني عندما ُيباع عبد ا تشمل عملَية البيع ممتلكات العبد )مثل ثيابه(، لكن القِديس  يرى البعض أَنه بحسب القانون 

يرى من العار أن يباع اإنسان وهو ورجل القانون، إذ  والواعظ ا المحامي  الروحي  شراء العبيد يتحَدث بلغة اإنسان  يشترك في عملَيات بيع أو   من 

اأرض كّلها.  كائن حّر مع ما يملكه، فقد أقام اه اإنسان لُيسيطر على 

يرتبط به وُيباع معه أيًضا. ما هي قيمة اأرضَية؟ فإن ما يملكه الشخص المُباع  اأرض وكل اأمور  ُيعرض للبيع صاحب السلطان على كل  v     كيف 

اخبرني... اأرض؟ إن كانت ا تقَدر بثمن، فأي ثمن ُيقَدم عن ذاك الذي فوق الكل؟  اأرض كّلها؟ كم قيمة اأشياء التي على   

بشري للبيع فإن مالك بشرَية. لذلك عندما ُيقَدم كائن  البشرَية بحق يقول إن كل العالم ا يستحق أن ُيقِدم مقابل نفٍس  يعرف الطبيعة  ذاك الذي 

مزاد للبيع. اأرض ُيقَدم إلى   

والجزائر، والبحار وكل ما فيها مقَدمة للبيع. ماذا سيدفع اأرض كَلها،  للمزاد. هذا يعني أن  لنفرض إذن أن اأشياء التي يمتلكها تُقَدم أيًضا 

.
[186]

موضوع الصفقة المشتري؟ ماذا يقبل البائع واضًعا في حساباته بالتفصيل كم هي الممتلكات   

7. كيف ُيكتب عقد بيع العبد؟
وشراءه! لورقٍة وقلٍم أن ُيسِجا بيعه  غريغوريوس أن اه الذي وهب اإنسان أن يسيطر على العالم كُله كيف ُيمكن  يرى القِديس 

غباوة هذه؟! فإن ُفقد العقد، إن أكل صورة اه؟ أَية  صرت سِيدا على  الورق، والعقد المكتوب، وعّد العملة يخدعك ظاًنا في نفسك أَنك  v     هل قطعة من 

.
187]

 العث الكتابة، أو سقط عليها نقطة ماء فأفسدتها، أّي ضمان لك من جهة عبودَيتهم؟ ما الذي ُيعِضد لقبك كمالٍك
]

قَوة أن اشترانا، ولن تستطيع  بشرَية، وهو دم السِيد المسيح الذي  صراحة عن الثمن الذي ُدفع عن كل نفٍس  غريغوريوس  لم يتحَدث القِديس 

يشتري أخاه! اشترينا جميًعا بثمٍن، وا يستطيع أحد منا أن  تنتزع هذا الصك أو تفسده أو تمحيه. لقد   

8. اختاف في اللقب ا غير:
شريكان في كل شيء. غريغوريوس أن ااختاف بين السِيد والعبد هو في اللقب ا غير، لكنهما  يرى القِديس 

سوى اللقب وحده. أرى أن لك سمو على الخاضعين لك  v     ا 

سمًوا في الفضيلة. ماذا يقِدم لك هذا السلطان كشخص؟ ا يهبك طول عمٍر وا جماًا وا صَحة، وا 

نوع حياته، آام النفس والجسد تحوط بك يا من تملكه وبالذي يخضع لملكَيتك: من أصلك من نفس اأساف التي ينسب إليها، وحياتك من نفس 
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يوجد خاف في هذه اأمور بين العبد ومالكه؟ ألم ينسحب إلى أمراض وموت. هل  ثورات ومخاوف،  أحزان ومباهج،  مرح ومصائب،  ومسَرات،   آام 

تراًبا واحًدا بعد الموت؟ أليست دينونة واحدة لاثنين؟ ملكوت واحد وجهَنم واحد! الهواء الذي يتنسمه؟ أا يصير ااثنان   ذات 

بشري؟ ويقول: "اقتنيت بشري تظن أَنك سِيد لكائن  أخبرني وأنت  إن كنتما متساويين في كل مثل هذه اأشياء ففي أي شيء أنت أعظم منه؟ 

.
[188]

الخنازير وجواري"، وكأَنهم قطيع من الماعز أو   عبيًدا 

دعوة لعتق العبيد:  .9
حَررنا السِيد المسيح بقيامته من تحرير عبيدهم كما  غريغوريوس أسقف نيصص السادة على  في عظة له على عيد القيامة المجيد حَث القِديس 

 عبودَية الخطَية.

المسجونون، وُعفي عن المدينين، وعتق العبيد بإعان صالح ولطيف من قبل الكنيسة؟! ]اآن هل تحَرر 

أعطوا اهتماًما لقولي كقوٍل صادٍق. لقد سمعتم أُيها السادة، 

الرب الموت عن اأجساد، ينتزع  انزعوا األم عن النفوس المتضايقة كما 

كرامة، عارهم إلى  وحِولوا 

فرح، وضيقهم إلى 

يتحَدثوا إلى انفتاح. وخوفهم من أن 

قبورهم، الزوايا كما من  المطروحين في  احضروا 

.
[189]

كزهرة فوق كل أحٍد يزهر  اجعلوا جمال العيد 

في موضع آخر يقول:

.]
[190]

مرارة في حياتهم بعد وعانوا  نالوا سعادة قليلة في بدء عبودَيتهم،  يزهر في... تقديم يٍد سخَية لعبيٍد  ]اللطف 

انتزاع العبودَية وكل ظلم من الجماعة بالمساواة، لذا يجب  يلتزم  يلزمه أن  غريغوريوس أن المجتمع المسيحي  وفي حديث آخر يعتقد القِديس 

 الكنسَية.

المساواة... لنحكم مكرمة، وا مجال لعدم  وأسرة  خضوع وسلطة، فقر وغنى فاحش، عامي منحط  يوجد  ]لُتمحى ااختافات ااجتماعَية، فا 

.]
[191]

يريده مملوءة ساًما ليختار ما  وبطريقة  الحِرَية  وتوَزع على كل واحٍد في كمال  والتشريعَية،  بالمساواة السياسَية   
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األصحاح السادس عشر 

السنویَّة  األعیاد
ل حیاة المؤمن إلى عیٍد دائٍم، وكما یؤكِّد في هذا األصحاح  "ال تكون إالَّ غایة الوصیَّة اإللهیَّة أن تتحوَّ

 ؛23-18: 34؛ 17-14: 23. یحدِّثنا موسى النبي عن الثالثة أعیاد السنویَّة الرئیسیَّة الكبرى (خر ]15[" فرًحا
"، فیها یذكر الشعب تغرُّبه بفرح وسرور مقدًِّما عطایا لبیت أعیاد السیاحة أو الغربة)، والتي یمكن دعوتها "23ال 

الرب قدر استطاعته وهي: 
: یرمز للفداء، فیه تهلَّلت البشریَّة بغلبتها على إبلیس. ]8-1[ . عید الفصح1
: یرمز لفرحنا بحلول الروح القدس علینا (العنصرة). ]12-9[ عید األسابیع أو البنطقستي .2
: إذ نقیم هنا كما في مظاٍل نترقَّب كمال المجد في المسیح. ]17-13[ عید المظال .3

لم یشر هنا إلى األعیاد الكبرى األخرى مثل عید األبواق ویوم الكفَّارة، إذ اكتفى باألعیاد التي یجتمع 
فیها الشعب مًعا في بیت الرب. وقد سبق لنا الحدیث عن األعیاد أثناء دراستنا ألسفار الخروج والعدد والالویِّین، 

]. 29-28عن مفاهیمها الروحیَّة، وطقوسها، ونظامها، لدراسة األعیاد راجع [عد 
یهتم هنا بالتركیز على الفرح الجماعي والعبادة الجماعیَّة في الموضع الذي یختاره الرب، وأالَّ یظهر 
المؤمن فارًغا في بیت الرب. یختم ذلك بتأكید العدالة في القضاء في بیت الرب، وعدم الخلط بین عبادة اهللا 
والعبادة الوثنیَّة. عالمة اإلخالص للعهد عطاء القلب هللا بممارسة الفرح والتهلیل. هكذا تمزج الشریعة العطاء 

القلبي بالفرح المستمر في الرب مع ممارسة العدالة كعالمة لإلخالص هللا العادل الذي یرفض الظلم. إذ ال یفصل 
بین الشرائع التي تحكم بین المؤمنین والشرائع الخاصة بالعبادة. هذا ما نالحظه عبر السفر كلُّه. فال عدالة وحب 

بدون عبادة نقیَّة، ولیست عبادة مقبولة دون عدل ورحمة نحو االخوة. هكذا تمتزج العبادة بالسلوك لیعمال مًعا 
كحیاة واحدة مقدَّسة ال تتجزَّأ. 

. ]8-1[. عید الفصح    1
. ]12-9[ عید األسابیع     .2
. ]15-13[. عید المظال    3
. ]17-16[. األعیاد والعطاء   4
. ]20-18[. األعیاد والعدالة   5
. ]21[. عدم الخلط بین عبادة اهللا واألوثان 6

 : . عید الفصح1
عید الفصح بالنسبة للشعب العبراني له معناه الخاص، ففیه خروج آبائهم من مصر لیعبروا إلى البریَّة، 

منطلقین نحو أرض الموعد. وهو العید الذي فیه ُوضع األساس إلقامة الشعب كأمَّة ُولدت في مصر، في بلٍد 
غریب، ثم انطلقت إلى البریَّة كصبیَّة غریبة مخطوبة لعریسها. كقول الرب في سفر إرمیا: "قد ذكرت لِك غیرة 

وكأن عید الفصح هو تذكُّر ). 2 :2صباِك، محبَّة خطبتِك، ذهابك ورائي في البریَّة في أرض غیر مزروعة" (إر 
انطالق الصبیَّة المولودة في الغربة إلى حالة نضوج لتكون عروًسا روحیَّة للسماوي. 
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هذا ما جعل حدث "الخروج" أو "عید الفصح" َعَصب الكتاب المقدَّس، بكونه ظًال للخروج الذي حقَّقه لنا 
فصحنا یسوع المسیح، الذي یعبر بنا من أرض العبودیَّة إلى البریَّة، متَّجهین نحو السماء، كعروٍس سماویَّة مزینة 

). وقد سبق أن عرض سفر الخروج لتفاصیل هذا العید في األصحاح الثاني عشر. 2: 21لرجلها (رؤ 
شریعة عید الفصح لها قدسیَّتها الخاصة، فیلتزم الشعب بحفظ الشهر كلُّه، مع أن العید یحتفل به لمدَّة 

أسبوع واحد وسط الشهر. 
احفظ شهر أبیب واعمل فصًحا للرب إلهك،  "

]. 1ألنَّه في شهر أبیب أخرجك الرب إلهك من مصر لیالً " [
". احفظ شهر األمور الجدیدة، واحفظ الفصح للرب إلهكجاء في الترجمة السبعینیَّة: "

  لقد انتهى زمان الظالل، واألمور القدیمة قد بطلت، اآلن شهر األمور الجدیدة قد صار بین أیدینا، والذي یلیق
. Ïبكل إنسان أن یحفظ العید في طاعة له

 البابا أثناسیوس الرسولي

شهر أبیب أو شهر الثمار الجدیدة (ما بین شهرّي مارس وٕابریل)، هو الشهر الذي فیه تمتَّع الشعب 
). 2: 12بالخروج من مصر، واالنطالق من العبودیَّة. صار هذا الشهر هو بدء السنة الیهودیَّة (خر 

  روا في االحتفال به، وال أن تحفظوه إن كان اهللا نفسه یحب العید، ویدعو إلیه، لهذا ال یلیق یا اخوة أن تتأخَّ
. Ðبإهمال، وٕانَّما نأتي إلیه بنشاٍط وغیرٍة، ونقبل نحو هذا العید السماوي بغیرة

البابا أثناسیوس الرسولي 
). 2: 12ُدعَي عید العبور حیث عبر المالك المهلك على األبواب المرشوشة بالدم ولم یهلك أحًدا (خر 

)، عندئذ ألحَّ المصریُّون على 29: 12ُقدِّم الفصح لیًال، وفي نصف اللیل ضرب الرب أبكار المصریِّین (خر 
الشعب أن یخرج. 

 معناها "االرتباك". العالمة أوریجانوسفي هذا العید نخرج روحًیا من "رعمسیس" بمصر، وفي ذهن 
ننطلق من حیث االرتباك والفساد إلى حیث السالم الداخلي والقداسة. عید الفصح هو دعوة لمراجعة النفس في 

ارتباطها بالفصح الحقیقي، ذبیحة المسیح الفریدة، القادرة وحدها أن تنقلنا إلى حضن اآلب، حاملین بّر مخلِّصنا، 
فنجد فیه فرحنا الدائم، وسالمنا األبدي، وشركتنا الحیَّة السماویَّة مع القدُّوس نفسه. 

لنخرج روحًیا كما في نصف اللیل وسط الظلمة الدامسة، لننعم بعربون السماء، حیث ال تحتاج إلى 
شمٍس أو قمٍر وال إلى سراٍج ُیضیئها، ألن شمس البّر نفسه یشرق فیها. یقیم فینا ملكوته السماوي، ویعكس بهاء 

مجده علینا، فال تقدر قوَّات الظلمة أن تقترب إلینا. 
مع كل یوم أحد، بل مع كل نسمة من نسمات حیاتنا نحتفل بعید الفصح، حیث نختبر قیامة المسیح 
ل اهللا كل أیَّامنا إلى عیٍد غیر منقطٍع،  فصحنا، فنعیش الحیاة المقامة التي تتحدَّى آخر عدو وهو الموت! یحوِّ

وُیشرق في نصف اللیل وسط الظلمة لنتمتَّع ببهاء مجده وسط غربتنا. 
"فتذبح الفصح للرب إلهك غنًما وبقًرا في المكان الذي یختاره الرب لیحل اسمه فیه. 

ال تأكل علیه خمیًرا،  
سبعة أیَّام تأكل علیه فطیًرا خبز المشقَّة،  

1 Paschal Letters, 19:1. 
2 Paschal Letters, 6:1. 
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ألنَّك بعجلة خرجت من أرض مصر لكي تذكر یوم خروجك من أرض مصر كل أیَّام حیاتك. 
وال یرى عندك خمیر في جمیع تخومك سبعة أیَّام. 

وال یبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في الیوم األول إلى الغد.  
ال یحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي یعطیك الرب إلهك. 

بل في المكان الذي یختاره الرب إلهك لیحل اسمه فیه هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس 
في میعاد خروجك من مصر.  

وتطبخ وتأكل في المكان الذي یختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خیامك.  
]. 8-2ستَّة أیَّام تأكل فطیًرا وفي الیوم السابع اعتكاف للرب إلهك ال تعمل فیه عمالً " [

. أمَّا هنا فنركِّز على النقاط 28 ، وعدد12 وجسبق لنا الحدیث عن طقس هذا العید في تفسیر خر
التالیة. 

]. لم یشر هنا إلى 7، 6، 2 أن تقدَّم ذبائح العید في المكان الذي یختاره الرب لیحل اسمه فیه [أوالً :
أورشلیم، إذ لم یكن قد ُبني الهیكل بعد. هذا یؤكِّد أن السفر قد ُكتب قبل عصر داود حیث اختیرت أورشلیم 

كمدینة اهللا لُیقیم فیها سلیمان بن داود هیكل اهللا.  
، مؤكًِّدا أن بیت الرب هو هبة اهللا ]2في المكان الذي یختاره الرب لیحل اسمه فیه" [ُتقدَّم الذبائح "

لشعبه، یختار الموضع لُیعلن سكناه في وسط شعبه. هكذا إذ یتطلَّع اإلنسان إلى أعماقه یرى في داخله هیكًال 
اختاره الرب لكي یقدِّم فیه ذبائح الحب والشكر هللا خالل الصلیب "ذبیحة الفصح". في داخلنا أورشلیم الروحیَّة 

التي اختارها اهللا بنفسه مدینته المقدَّسة، وأقام فیها هیكله، ویتقبَّل في داخلها تقدماتنا. 
تذبح الفصح للرب إلهك غنًما وبقًرا في المكان الذي یختاره الرب لیحل اسمه ال زالت الوصیَّة قائمة: "

 ما هو هذا المكان سوى الجلجثة، حیث ُقدِّمت ذبیحة الفصح الفریدة، فإن كل تقدمة أو ذبیحة ُتقدَّم ].2[" فیه
خارج الجلجثة لن یشتمها اهللا اآلب رائحة سرور ورضا. هذا هو عمل روح اهللا القدُّوس، الذي یجعل من الكنیسة 

جلجثة یلتقي فیها المصلوب مع محبوبیه القادمین لیحملوا معه صلیبه. هناك تقدَّم ذبائح الحب الحق. 
عمل الروح القدس أیًضا أن ُیقیم من النفس جلجثة ویبني مذبًحا غیر مصنوع من حجارة، بل هو مذبح 
فائق، فیه ُیعلن مسیحنا صلیبه، وتجد النفس لذَّتها باللقاء معه قائلة: "تحت ظلِّه اشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة 

 )4-3: 2لحلقي، أدخلني إلى بیت الخمر وَعَلمه فوقي محبَّة" (نش 

 لیتنا ال نذبح الفصح في الموضع الذي نختاره نحن، بل یختاره روح الرب وُیقیم منه جلجثة حقَّة!.
 أشار إلى تقدیم الذبیحة في الیوم األول من العید، من الغنم أو البقر، حیث تؤكل في ]2[: في ثانًیا

العشاء الخاص بالفصح، ال یبقى منها شيء إلى الیوم التالي. أمَّا في بقیَّة أیَّام العید فُیمكن ذبح أیَّة حیوانات 
)، كما كانت تقدَّم 7: 5كو  1أخرى. یربط العید بالذبائح، فالفصح نفسه هو ذبیحة؛ والمسیح فصحنا ُذبح ألجلنا (

. ]2[" فتذبح الفصح للرب إلهك غنًما وبقًرا). لهذا یقول: "19: 28ذبائح أخرى خالل أیَّام العید السبعة (عد 
في كل قدَّاس إلهي إذ نحتفل بعید فصحنا، أي بصلیب المسیَّا وقیامته، فیه نتمتَّع بالشركة مع المسیح 

الذبیح، فنقدِّم حیاتنا المبذولة ذبیحة حب مقبولة خالل الصلیب. من ال یقبل الصلب مع المسیا المصلوب ال 
 وهو یتطلَّع إلى المذبح الذي القدِّیس أغسطینوسیختبر بهجة القیامة معه، وال یتذوَّق "عید الفصح". لهذا یقول 

یحمل جسد الرب ودمه المبذولین مطالًبا إیَّانا أن نقبل شركة آالمه عملًیا، فیقول: "أنتم فوق المذبح، أنتم داخل 
الكأس". 
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]، لیس فقط ال یستخدمون الخمیرة طوال أیَّام 8، 4-3: یأكلون فطیًرا غیر مختمٍر لمدة سبعة أیَّام [ثالثًا
). 7: 5كو  1العید، بل وال یسمحون بوجودها في البیت (

"، إذ هو لیس سهًال في الهضم، وطعمه غیر لذیذ. ربَّما یشیر إلى خبز المشقَّة: یدعو هذا الفطیر "رابًعا
القسوة التي كانوا یعانون منها في أرض العبودیَّة. إذ یأكلونه یتذكَّرون كیف خرج آباؤهم من مصر بسرعة ولم 

یكن خبزهم قد اختمر. حسب الطقس الیهودي كان رب العائلة یكسر الخبز غیر المختمر، ویعطي كل واحد من 
أفراد األسرة وهو یقول له: "هذا هو خبز المشقَّة الذي أكله آباؤك في أرض مصر".  

رأى الرسول بولس في الخبز غیر المختمر إشارة إلى االحتفال بالعید بروح اإلخالص بغیر ریاء، أو 
). هذا العید یمتد إلى سبعة أیَّام، أي إلى األسبوع كلُّه، أو كل حیاة اإلنسان. 7: 5كو  1بغیر خمیر الخبث (

یرى المسیحي في كل أیَّام حیاته عیًدا للفصح، حیث یقبل المسیح الذبیح في أعماقه علَّة فرٍح سماوي ال 
ینقطع. 

 واضح أن السفر قد ُكتب حیث كان الشعب ال یزال یسكن الخیام. غیر ]7[" تذهب إلى خیامكبقوله: "
صم  2؛ 2: 13صم  1أن هذا التعبیر صار فیما بعد مستخدًما لیشیر إلى المساكن سواء كانت خیاًما أو مباٍن (

 الخ). 66: 8مل  1؛ 1: 20

 : المسیح فصحنا
كان عید الفصح یسكب على الیهود بهجة خاصة مرة واحدة في السنة، فیه تذبح مئات األلوف من 

الحمالن العاجزة عن تطهیر األعماق الداخلیَّة. أمَّا رجال اهللا الحقیقیُّون فكانوا یتطلَّعون إلى الحمل الحقیقي القادر 
وحده أن یطهِّر إلى التمام، ویسكب بهجة على المؤمنین كل أیَّام غربتهم، بل وفي السماء عینها. رأى القدِّیس 

). وٕاذ رأى القدِّیس یوحنا المعمدان یسوع 6: 5یوحنا الحبیب في وسط العرس إنَّه "خروف قائم كأنَّه مذبوح" (رؤ 
). وقال عنه الرسول بطرس: "عالمین أنَّكم 29: 1مقبًال إلیه قال: "هذا هو حمل اهللا الذي یرفع خطیَّة العالم" (یو 

ة أو ذهٍب من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اآلباء، بل بدٍم كریٍم كما من حمٍل  ُافتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضَّ
). هكذا قبل سقوطنا في 19: 18بط  1بال عیب وال دنٍس، دم المسیح، معروًفا سابًقا قبل تأسیس العالم" (

الخطیَّة قِبل كلمة اهللا بإرادته أن یقدِّم نفسه كخروف فصح لیعبر باإلنسان الذي سیسقط ویدخل به إلى األمجاد. 
أمَّا الرسول بولس فبكل وضوح یدعو صلیب المسیح عیًدا للفصح، إذ یقول: "ألن فصحنا أیًضا المسیح قد ذبح 

). 8-7: 5كو  1ألجلنا، إًذا لنعید" (
ل مخّلّ◌ِ◌صنا یسوع المسیح بصلیبه حیاتنا إلى عید فصٍح دائٍم، فال نأكل لحم خروٍف عاجز  هكذا حوَّ
عن القیامة، بل نتناول جسده ودمه المبذولین، فننعم بالحیاة الفصحیَّة المقامة. نأكله ال بأعشاٍب ُمرٍَّة، بل بروح 
التوبة الصادقة، فندخل إلى بهجة ملكوته السماوي. ال نرش الدم على قوائم أبواب بیوتنا، بل یرشُّه روح اهللا في 
أعماقنا، فتنفتح أمامنا أبواب السماء، ویصیر لنا حق الدخول إلى حضن اآلب في استحقاقات دم المسیح وبرِّه. 

 : . عید األسابیع2
یَّة التي صارت لنا في  یرتبط عید الفصح بحدٍث تاریخٍي، وهو انطالق الشعب من العبودیَّة، كرمز للحرِّ

الذي یفیض علینا بالمیراث من األرض  تقدمة شكر لعمل اهللالمسیح یسوع. أمَّا عید المظال أو األسابیع ففیه 
المساواة . العید األول هو عید المصالحة بین اهللا واإلنسان خالل الدم، والعید الثاني هو عید التي وهبنا إیَّاها
، فیشترك الكل مًعا في الفرح أمام الرب، أیًضا خالل ذبیحة المسیح. بین بني البشر
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عید األسابیع الذي هو البنطقستي أو الخمسین، حیث یحتفل بعد سبعة أسابیع من عید الفطیر (الیوم 
). یرى البعض أن العید یحتفل 10: 33الخمسین). فیه ُیبعث الرسل لحصاد حزمة شعیر ُتقدَّم للرب كبكوٍر (ال 

بالعنایة اإللهیَّة باألرض حیث یتم الحصاد في موعده خالل رعایة اهللا باألحوال الجویَّة. 

كیف ُیحتفل بالعید؟ 
"سبعة أسابیع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع تبتدئ أن تحسب سبعة أسابیع. 

]. 10-9وتعمل عید أسابیع للرب إلهك على قدر ما تسمح یدك أن تعطي، كما یباركك الرب إلهك" [
، وهي تقدمة اختیاریَّة، أشبه بجزیة تقدَّم للملك "اهللا ]10كٌل قدر استطاعته [: إحضار تقدمة للرب، أوالً 

یَّة اإلرادةنفسه" صاحب األرض، والذي وهبها للشعب كي یعمل فیها. هذه تقدمة  "، إذ ُترك للمؤمن أن یقدِّم "حرِّ
یَّته. كما أن الرب یعطیه بسخاء، إذ یبارك  حسب كرمه دون وضع حدود معینة، ولكي یقدِّم بفرح وبكامل حرِّ

]، هكذا یلیق به أن یقدِّم له ممَّا وهبه بسخاء. 10محصوله [
إذ هو عید شكر هللا السخي في العطاء، یلیق أن یعبَّر عن هذا العید لیس فقط بالعبادة وٕانَّما أن یتشبَّه 

المؤمن بإلهه فیكون سخًیا في العطاء ألخیه المحتاج. 
: أن ُیمزج العطاء بالفرح: ثانًیا

"وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وَأمَتك والالوي الذي في أبوابك والغریب والیتیم 
واألرملة الذین في وسطك،  

]. 11في المكان الذي یختاره الرب إلهك لیحل اسمه فیه" [
یترجم المؤمن شكره هللا عملًیا بعطائه السخي ألخیه، وفرحه بالعطاء بروح التسبیح. فیفرح وُیفرِّح قلوب 

اخوته معه. 
غایة األعیاد تمتُّع المؤمن بالفرح الروحي لیحیا كما في السماء، ویعكس هذا الفرح على حیاة أسرته 

وأقربائه والعاملین معه وتحته. یمارس هذا الفرح في بیته وعبادته وعمله وفي لقائه مع الغیر، خاصة المساكین 
والمحتاجین. فالفرح أمام الرب ال یقف عند تقدیم تسابیح بالفم هللا، وٕانَّما یعبر اإلنسان بكل كیانه عن فرحه وشكره 

هللا. 
 أن اهللا یطلب من المؤمن أن یفرِّح قلوب ثمانیة: أربعة من Ï Rashiیرى أحد المفسِّرین الیهود راشي

جانب المؤمن هم: "االبن واالبنة والعبد واَألَمة"، وأربعة من جانب اهللا: "الالوي والغریب والیتیم واألرملة". هكذا 
یحتفل المؤمن بالعید، جالًسا وسط أسرته وعبیده ورجال اهللا والغرباء والمحتاجین. یهتم المؤمن بأسرته لیشتركوا 

معه في بهجته بالعید، وال ینسى عبیده العاملین في بیته، وفي نفس الوقت یشترك معه من یخدم الرب ومن یهتم 
بهم الرب من أیتام وأرامل. 

یبالي بخدَّام الرب، وال  كل من یفقد حبُّه العائلي، أو یتشامخ على المرذولین من العبید واإلماء، أو ال 
یفتح بیته للغرباء، وال یهتم بالمحتاجین، یعجز عن أن یحتفل بالعید. 

بهذا یصیر االحتفال بالعید أیقونة للسماء حیث یجتمع الكل حول اهللا ویتمتَّعون بأحضانه، فیجد المؤمن 
نفسه كما في وسط أسرته، بال تمییز بین سیِّد وعبد، ذكر وأنثى، یهودي أو ُأممي، غني أو فقیر، كاهن وأحد 

أفراد الشعب. 

1 Joseph Parker: The People’s Bible, vol. 4, Deuteronomy 16:11. 
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یرتبط هذا الفرح بالعبادة، خاصة بتقدیم ذبائح السالمة، وذبائح التسبیح والشكر هللا، فیصیر القلب حامًال 
طبیعة الشكر المتهلِّلة. 

"، ألن فرح العالم الذي یقوم على اللهو وعدم االلتزام بالمسئولیَّة تفرح أمام الربیمیِّز نوع الفرح، فیقول "
ل إلى حزن.  وما إلى ذلك ال یتحقَّق أمام الرب، وال یمأل النفس في الداخل، بل غالًبا ما یتحوَّ

: ثالثًا: التأمُّل في عمل اهللا الخالصي
من أهم العوامل التي تبعث الفرح الداخلي في النفس وتدفعنا إلى حفظ الوصیَّة اإللهیَّة هو تذكُّر 

معامالت اهللا معنا في حیاتنا، وخالصه العجیب لنا. 
وتذكَّر أنَّك كنت عبًدا في مصر،  "

]. 12وتحفظ هذه الفرائض" [
هكذا یربط بین الفرح وعمل اهللا الخالصي مع حیاة الشكر والطاعة للوصیَّة، كلَّها جوانب متالحمة 

لحقیقة واحدة هي "الشركة مع اهللا المخلِّص". 

 : كنیسة بنطقستیَّة
ل حیاتنا على األرض كما إلى السماء،  رأینا في عید الفصح رمًزا للسیِّد المسیح الفصح الحقیقي الذي حوَّ

إلى عید ال ینقطع. نراه فتتهلَّل نفوسنا وینطق كل كیاننا بتسبحة الحمل الجدیدة. أمَّا بالنسبة لعید األسابیع أو 
"البنطقستي" فنرى الكنیسة تقیم هذا العید كل أیَّام تغربها على األرض، فتقدِّم لآلب المسیح البكر، تقدمة الشكر 

" باكورة الراقدینالعجیبة التي لحساب كل المؤمنین، وكما یقول الرسول: "اآلن قد قام المسیح من األموات وصار 
). هذا هو أول وأعظم حصاد، مقبول لدى اآلب، وموضع سروره. من یتَِّحدون به یصیرون معه 20: 15كو  1(

). وكما یقول الرسول یعقوب: "شاء فولدنا بكلمة الحق 15: 16كو  1" (أنَّهم باكورة أخائیَّةأبكاًرا، فیقال عنه: "
). كما ُیقال عنهم: "هؤالء هم الذین یتبعون الخروف حیثما ذهب، 18: 1" (یع باكورة من خالئقهلكي نكون 

). هكذا تبقى الكنیسة البكر في حالة عیٍد مستمٍر 4: 14" (رؤ باكورة هللا وللخروفهؤالء ُأشتروا من بین الناس 
تقدِّم مسیحها البكر، السنبلة األولى، تردِّدها في حضرة اآلب، تقدمة شكر مقبولة لدیه. 

 : . عید المظال3
تتكامل هذه األعیاد الثالثة مًعا بإعالنها عن احتیاجنا إلى تقدیس اهللا لعملنا في هذا العالم في كل 

مراحله، إذ كان الیهود یحتفون بعید الفصح مع ضربة المنجل األولى للحصاد عالمة بدء العمل، وبعید 
البنطقستي حین یتم الحصاد عالمة استمرار بركة الرب وسط عملنا، وبعید المظال في نهایة السنة الزراعیَّة لكي 

تختم بركة الرب على عملنا في نهایة الطریق. كأن بركة الرب ترافقنا في البدایة وخالل العمل وحتى النهایة. 
في عید الفصح یتمتَّع المؤمن بالمصالحة مع اهللا، وفي عید األسابیع یقدِّم المؤمن الشكر هللا بالسخاء مع 

اخوته وشعوره بالمساواة بین المؤمنین، وفي عید المظال یفرح المؤمن بغربته مشتاًقا نحو االنطالق إلى السماء. 
هذه األعیاد الثالثة ال یمكن فصلها عن بعضها البعض، وهي ُتوِجد نوًعا من االتِّحاد بین اهللا واإلنسان والسماء، 

هذا االتِّحاد یولِّد فرًحا جماعًیا وشخصًیا، لن یتحقَّق إالَّ خالل ذبیحة السیِّد المسیح على الصلیب. 
ح 12: 29ُیذكرهم هنا ببعض الطقوس الخاصة بعید المظال التي سبق فتحدَّث عنها (عد  ). ویوضِّ

الحقائق التالیة: 
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الربط بین عمل المظال والجمع من البْیدر ومن المعصرة: "تعمل لنفسك عید المظال سبعة أیَّام : أوالً 
، فإنَّه إذ یهبنا الرب بركة في محصوالتنا ویسكب فیض عطایاه ]13عندما تجمع من بْیدَرك ومن معصرتك" [

الزمنیَّة علینا ببركته الفائقة یخشى لئالَّ ترتبط نفوسنا بالعالم ال بخالقه. لهذا كلَّما تمتَّعنا بالخیرات یلیق بنا أن نقیم 
ألنفسنا "المظال"، متذكِّرین أنَّنا غرباء ونزالء على األرض، التي لن نستقر علیها أبدًیا. 

. ثانًیا: ارتباط الشعور بالغربة بالفرح السماوي في الرب
"وتفرح في عیدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وَأَمتك والالوي والغریب والیتیم واألرملة الذین في أبوابك 

سبعة أیَّام تعیِّد للرب إلهك في المكان الذي یختاره الرب،  
ألن الرب إلهك یبارك في كل محصولك، وفي كل عمل یدیك،  

]. 14فال تكون إالَّ فرًحا" [
هذا العید هو دعوة إلدراك حقیقة مركز اإلنسان في العالم، إنَّه غریب. وكما یقول المرتِّل: "ألنِّي أنا 

). هذه النظرة لیست تشاؤمیَّة، إذ یرافقها تطلُّع نحو السماء 12: 39غریب عندك، نزیل مثل جمیع آبائي" (مز 
المفتوحة وأذرع اهللا المبسوطة للمؤمنین، لكي ینطلقوا إلیه ویستریحوا فیه. وكما یقول الرسول بولس: "ألنَّنا نعلم إنَّه 

). الشعور 1: 5كو  2إن نُقض بیت خیمتنا األرضي فلنا في السموات بناء من اهللا بیت غیر مصنوع بیٍد أبدي" (
بالغربة مصحوًبا بالرجاء في السماء یولِّد فرًحا داخلًیا. 

هذه هي إرادة اهللا لنا أن نفرح أمامه، وتفرح قلوب اآلخرین معنا. إن كان یلیق بمن هم في ظل الناموس 
أن یفرحوا ویبعثوا الفرح في حیاة اآلخرین كم باألكثر یلیق بنا نحن الذین دخلنا إلى عهد النعمة وتمتَّعنا بسكنى 

الروح القدس الدائمة فینا، هذا الذي یهبنا ثماره التي هي المحبَّة والفرح الخ. 
یفرح المؤمن من أجل ما وهبه اهللا من عطایا وبركات، ویفرح أیًضا أنَّه یعطي الغیر، فیكون فرحه في 

العطاء أكثر من األخذ، حاسًبا فرح اخوته فرًحا له! 
إنَّنا نفرح في العید من أجل الرب نفسه عیدنا، ومن أجل عطایاه التي تعلن عن حبُّه لنا، ومن أجل إنَّه 

العطاء للغیر فتفرح قلوبهم، ونفرح من أجل مواعیده الصادقة واألمینة التي ننالها حین یحملنا إلى  یهبنا بركة
حضن اآلب ِعوض المظال التي نعیش فیها هنا، ونتمتَّع بشركة المجد معه. إنَّنا ال نعرف هنا إالَّ الفرح الروحي 

 ].15[" فال تكون إالَّ فرًحاالداخلي: "

 : . األعیاد والعطاء4
: 34، 17-16: 23یقدِّم لنا لمسات عامة خاصة بهذه األعیاد السنویَّة الثالثة، كما جاء في (خر 

23 .(
أوالً : ممارسة الحیاة الجماعیَّة في الرب. 

"ثالث مرَّات في السنة یحضر جمیع ذكورك أمام الرب إلهك. 
]. 16في المكان الذي یختاره في عید الفطیر وعید األسابیع وعید المظال" [

ظهور الذكور مًعا ثالث مرَّات في السنة في موضع العبادة المركزي یشیر إلى تأكید الوحدة في الرب، 
والشركة مًعا بروح الفرح الجماعي. 

. ثانًیا: العطاء
وال یحضروا أمام الرب فارغین. "

]. 17-16كل واحٍد حسبما ُتعطي یده كبركة الرب إلهك التي أعطاك" [
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هذا العطاء هو ذبیحة شكر ُتقدَّم للرب ممَّا یعطینا، كٍل حسب اتِّساع قلبه، قدر ما یفیض قلبه بروح 
الشكر هللا، ومحبَّته الخوته كي یشبع احتیاجاتهم ویفرح قلوبهم، وذلك كما یشبع اهللا احتیاجاته ویسكب فرحه علیه. 
یوصینا الرسول بولس: "وأمَّا من جهة الجمع ألجل القدِّیسین في كل أول أسبوع لیصنع كل واحٍد منكم عنده خازًنا 

). كما یقول عن أهل مكدونیَّة: "َأعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من 2-1: 16كو  1ما تیسر" (
تلقاء أنفسهم، ملتمسین منَّا بطلبة كثیرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدِّیسین. ولیس كما رجونا بل أعطوا 

). 5-2: 8كو  2أنفسهم أوًال للرب ولنا بمشیئة اهللا" (
صورة رائعة للعطاء، فهو عطاء النفس هللا ولمحبِّیه قبل عطاء المادة، أو عطاء الحب والفرح قبل 

العطاء المنظور، نابع عن شوق حقیقي ورغبة صادقة للعطاء، قدَّموه حسب طاقتهم، بل ما هو فوق إمكانیَّاتهم، 
إذ حسبوا ذلك كرامة ومجًدا أن یتمتَّعوا بنعمة العطاء ویشتركوا في خدمة القدِّیسین. إنَّهم تمثَّلوا باألرملة الفقیرة 

). 4: 21التي قدَّمت كل ما عندها (لو 

 : . األعیاد والعدالة5
یود اهللا لشعبه ممارسة الفرح في الرب، فیأتون إلى بیته فرحین، ویتهلَّل الكل بالفرح، والغنى بعطائه 
بسخاء وحب، والفقیر بقبوله العطیَّة بشكر وامتنان. یتحقَّق هذا الفرح باألكثر حیث یقیم لهم قضاة وعرفاء في 

جمیع األبواب، أي عند باب كل مدینة وقریَّة كي ینظروا في متاعب الشعب وینصفوا المظلومین. 
لم تقم مباني خاصة بالقضاء، وال كان القضاء ُیقام في میادین البالد العامة بل عند أبواب أسوار 

المدینة، لماذا؟ 
 ألن أغلب المدن كان لها أسوار، منها یخرج العاملون في الزراعة والحقول كل یوم حیث یعبرون أوالً :

إلى أماكن عملهم، ومنها یدخلون بعد العمل؛ كما یدخل منها كل الغرباء أو القادمین من بالد أخرى، فكانت 
أبواب األسوار تعتبر مناطق عامة یلتقي عندها الداخلون والخارجون. 

 إن كان یجب تحصین المدینة بأسواٍر قویَّة لحمایة سكان المدینة من العدو، فإنَّه یلیق أن ترتبط ثانًیا:
هذه الحمایة بالعدالة. بدون العدل ال تقدر األسوار أن تحفظ المدینة من العدو، بل یدمِّرها الظلم. 

 اهللا نفسه ُكلِّي العدالة هو السور الذي یحمي شعبه، لذا یقول: "أكون لها سور ناٍر من حولها، ثالثًا:
). 5: 2وأكون مجًدا في وسطها" (زك 

"قضاة وعرفاء تجعل لك في جمیع أبوابك التي یعطیك الرب إلهك حسب أسباطك،  
]. 18فیقضون للشعب قضاء عادالً " [

یلیق بالقاضي أن یدرك أن من قبل محبَّة اهللا وتنازله ُسمح لإلنسان أن یمارس القضاء، "ألن القضاء 
). القاضي هو وكیل وسفیر عن اهللا، لذا یلیق أن یقدِّم صورة الئقة بهذا المركز الخطیر. لقد 17: 1هللا" (تث 

). 1: 82ُدعي القضاة آلهة: "في وسط اآللهة یقضي، حتى متى تقضون جوًرا، وترفعون وجوه األشرار؟!" (مز 
ویوصینا الرسول بولس: "لتخضع كل نفٍس للسالطین الفائقة، ألنَّه لیس سلطان إالَّ من اهللا، والسالطین الكائنة 

). 1: 13هي مرتَّبة من اهللا" (رو 
لقد أقام لهم قضاة حسب أعدادهم مع رؤساء ألوف ورؤساء مئات وذلك في البریَّة. اآلن وهم قادمون 
إلى المدن یقیم لهم قضاة وعرفاء (الهیئة التنفیذیَّة للقضاء) تكون عند كل مدینة وقریة. فكما ینطلق الرجال إلى 

بیت الرب للعبادة بفرٍح، یجدون عند بیوتهم من ینصفهم من الظلم ویدافع عن المظلومین منهم. 
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بجانب السبعین شیًخا الذین اختارهم موسى فصاروا نواة وبدایة لمجمع السنهدرین الذي یجلس للقضاء 
 عائلة مجالس قضاء حسب 120في القدس أقیم في المدن الكبرى وفي المدن الصغیرة التي تحوي أكثر من 

). 8، 5: 19أي  2تعداد المدینة، وقد تجدَّد ذلك في أیَّام یهوشافاط (
 هنا هم مجموعة السكرتاریِّین والكتبة الذین یرافقون القضاة، officersیرى البعض أن العرفاء 

لمساعدتهم، وربَّما یكونون أشبه بمشیرین لهم یقدِّمون مشورات تسندهم. 
لم یذكر هنا عدد القضاة والعرفاء، إذ یختلفون من مدینة إلى مدینة أو من قریَّة إلى أخرى حسب 

التعداد. 
لقد طلب اهللا من الشعب أن یقیموا القضاة، فیختاروا من یروا فیهم روح العدالة وعدم المحاباة. 

جاء في النص العبري "قضاء عادًال عادالً "، هذا التكرار یشیر إلى التأكید. تكرارها مرَّتین، ربَّما ألن رقم 
 یشیر إلى المحبَّة التي تجعل من االثنین "واحًدا"، وكما قدَّمت األرملة الفلسین في الخزانة خالل حبَّها، وأیًضا 2

قدَّم السامري الصالح فلسین للفندق من أجل االهتمام بالجریح عالمة حبُّه. هكذا یلیق بالقاضي وهو یصدر الحكم 
بالعدل أالَّ یحمل في داخله كراهیَّة أو بغضة حتى للمحكوم علیهم بالتأدیب أو الرجم، إنَّما یلزم أن یحمل في 

داخله محبَّة ال تنفصل قط عن العدل. 
ال تحرِّف القضاء،  "

وال تنظر إلى الوجوه،  
وال تأخذ رشوة. 

]. 19ألن الرشوة تعمي أعین الحكماء وُتعوِّج كالم الصدِّیقین" [
إذ یعلم اهللا فساد قلب اإلنسان وانحرافه لذا حذَّر القضاة من ثالثة أمور: "الحید عن الحق، محاباة 

الوجوه، الرشوة". 

  بینما یطلبون المال (الرشوة) یفقدون نفوسهم. لیس أحد یقتني ربًحا بظلم دون خسارة عادلة. حیث یوجد الربح
. Ïتكون الخسارة. یكون الربح في مال الصندوق، أمَّا الخسارة فتكون في الضمیر

األب قیصریوس 
.  )، بل یلتزموا بالعدالة8: 23یحذِّر القضاة من ممارسة أي ظلم، ورفض أیَّة رشوة (خر 

"العدل العدل تتبع،  
]. 20لكي تحیا وتمتلك األرض التي یعطیك الرب إلهك" [

 غالًبا العاملین لتحقیق القضاء مثل الجند وأیًضا الذین یقومون بالتفتیش مثل مراجعة بالعرفاءیقصد 
الموازین والمقاییس. 

 : . عدم الخلط بین عبادة اهللا واألوثان6
"ال تنصب لنفسك ساریة من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك. 

]. 21وال تقم لك نصًبا، الذي یبغضه الرب إلهك" [

1 Sermon 13. 
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ذكر األنصاب والسواري برهان على أن هذه الخطابات ُألقیت في زمن مبكِّر، حیث تتجلَّى مظاهر 
ر تأثَّر الشعب فیه بما حوله من عادات وثنیَّة. واضح أن الحدیث ُقدِّم  العبادة الكنعانیَّة، ولیس في زمن متأخِّ

للشعب قبل إقامة هیكل سلیمان حیث كان یمكن إقامة مذابح في مناطق متعدِّدة.  
 Astarate كانت شجرة مقدَّسة أو عموًدا خشبًیا یرمز لآللهة عشتاروت Asherah (الشاریة) الساریة

أو في شبه إحدى اآللهة، وكانوا یفترضون وجود قوَّة سحریَّة فیها. 
 هو عمود من حجر له قیمة مقدَّسة، وقد یكون تذكارًیا، یشیر إلى اإلله الذكر بعل. masseba النصب

"، فاهللا لیس في حاجة إلى ذبائح الذي تصنعه لكالمذبح الذي ُیقام باسم الرب هو للشعب ال هللا، "
وتقدمات، بل نحن نحتاج إلى المصالحة مع اهللا. 

یبغض اهللا الخلط بین الحق والباطل، والعبادة هللا مع عبادة األوثان. فإنَّه یلیق باإلنسان أالَّ یعرِّج بین 
الفریقین، بل یسلك في الطریق الملوكي باستقامة. فهو ال یطالبنا أن نسلك بالحق فحسب، إنَّما وأن ندقِّق في 
سلوكنا حتى ال ُنعثر أحًدا. لهذا لیس فقط یرفض العبادة الوثنیَّة، وٕانَّما مجرَّد غرس ساریة من خشب أو إقامة 

نصب بجوار الهیكل حتى وٕان لم یستخدمه المؤمن في العبادة الوثنیَّة، لكي ال یشك أحد أن الذي صنع المذبح 
یمارس عبادة وثنیَّة. 

القدِّیس جیروم یمیِّز  "ال تقم لك عموًدا، األشیاء التي یبغضها الرب إلهك". جاء في الترجمة السبعینیَّة
" بین النصب التذكاري الذي ُیسر اهللا به، والنصب أو نقش تذكاري لداود "16تعلیقه علي عنوان المزمور  في

یبغضه اهللا.  العمود التذكاري الذي
 وغیره من المزامیر تمثِّل نقًشا تذكارًیا ینحت علي نفوسنا كلمات اهللا حتى نتذكَّر علي 16فالمزمور 

 في قلوب القدِّیس جیرومالدوام موت الرب، وذلك كما أقام یعقوب عموًدا تذكارًیا علي قبر راحیل. هكذا یري 
المسیح، وتشارك مسیحها آالمه وموته.  المؤمنین أشبه بقبٍر مقدَّس ُینحت علیه تذكار عن موت

توجد أیًضا نصب تذكاریَّة یبغضها الرب، كما أقام أبشالوم لنفسه عموًدا تذكارًیا، وكما صارت امرأة لوط 
. Ïنفسها عموًدا تذكارًیا بتطلُّعها إلي خلف ال إلي األمام

1 St. Jerome: On Ps. hom. 61. 
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 16من وحّي تثنیَّة 
ال تكون إالَّ فرًحا! 

  .أقمت من سبتك سبًتا لي، ومن راحتك راحة لي
، وتهبني راحة فیك.  فإنَّك تستریح فيَّ

تود أن تجعل من كل أیَّامي أعیاًدا مقدَّسة،  
بل تود أن تدخل بي إلى عیٍد ال ینقطع. 

  .جعلت من حیاتي أیَّاًما جدیدة على الدوام
تخرجني في كل یوم من عبودیَّة الخطیَّة. 

وتعبر بي إلى كنعان السماویَّة. 
فُأعید لك عید العبور یا أیُّها الفصح الحقیقي! 

  .أیَّامي كلَّها أیَّام حصاد
ثمر روحك القدُّوس ال ینقطع وال ینقص! 

ألتقدَّم أمامك بثمر روحك، وتأكل نفسي وتفرح. 
ألشبع من عملك، ولُتشبع نفوس الجائعین معي! 

لتأكل یا أیُّها القدُّوس من جنَّتك التي غرستها فيَّ . 
لتدعو أصحابك السمائیِّین، فیأكلوا ویشربوا ویفرحوا!  

  .أقضي حیاتي كلَّها كعیٍد للمظال
لن تستقر نفسي مادمت على األرض،  

بل تحیا في خیمة هذا الجسد. 
واستقر في حضن أبیك!  حتى التقي بك

  :توصیني بل تعدني
"ال تكون إالَّ فرًحا!" 

نعم ألفرح! 
أفرح بسبوتك وبأعیادك غیر المنقطعة. 

أفرح حین أقدِّم لك ممَّا وهبتني. 
فال أظهر أمامك فارًغا. 

  .ألفرح ببرَّك، وأسلك بروح العدالة المملوءة حًبا
فال یتسلَّل ظلم إلى قلبي. 

وال ُأعثر أحًدا في سلوكي. 
لتفرح بعملك معي یا مخلِّصي الصالح. 

ولتفرح نفسي مع جسدي وكل كیاني. 
ولیفرح كل فقیر ومحتاج بسخاء قلبي. 

ولیفرح كل متألِّم إذ یجد في حیاتي روح العدالة والحب! 
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 األصحاح السابع عشر

حزم مع عابدي األوثان 
والقضاة والملك 

 السمات التي یلتزم بها قادة الشعب الرئیسیِّین في ذلك الحین وهم: الملك )18-17(یعالج األصحاحان 
 الحقیقي بالجدِّیَّة مع التوبة. األولى هللاوالكاهن والنبي. اتَّسمت العبادة الوثنیَّة باللهو والرجاسات بینما تتَّسم العبادة 

ل هللاتولِّد فرًحا مؤقًَّتا لن یشبع النفس، أمَّا الثانیة فتهب فرًحا داخلًیا. ا  في محبَّته لشعبه قدَّم لهم األعیاد لكي تتحوَّ
حیاتهم إلى فرٍح دائٍم في الرب، لن یتحقَّق خالل التهاون أو التراخي في ممارسة وصیَّة الرب. لهذا یتحدَّث في 

حزٍم عن أموٍر ثالثة: عقوبة العبادة الوثنیَّة؛ وخضوع القضاة بروح الطاعة للنظام الجماعي المقدَّس، التزام الملك 
بالوصیَّة اإللهیَّة. 

]. 7-1[. عقوبة عابدي األوثان  1
. ]13-8[  . خضوع القضاة للنظام2
. ]20-14[ . التزامات الملك  3

: . عقوبة عابدي األوثان1
ال تذبح للرب إلهك ثوًرا أو شاة فیه عیب شيء ما رديء،  "

]. 1ألن ذلك رجس لدى الرب إلهك" [
 القدُّوس والدخول معه في عهٍد دائٍم، لهذا هللاإذ سبق فأعلن أن الفرح الحقیقي والدائم هو في االلتصاق با

 هللا)، وٕانَّما أالَّ یقدِّموا ذبیحة بها عیب. ا44: 10یلیق بالمؤمنین لیس فقط أن یكونوا قدِّیسین كما هو قدُّوس (ال 
مقدَّسة بال عیب بكونها ظل للسیِّد المسیح الذي بال عیب، فینعم على شعبه قدُّوس وذبیحة المصالحة یلزم أن تكون 

بالحیاة المقدَّسة. 
كل ثوٍر أو شاه به عیب ٌیقدِّم للرب لیس فقط ال یكون مقبوًال لدیه، وٕانَّما یحسبه رجس وخطیَّة، ألن في 

ذلك إهانة للذبیح الحقیقي الذي بال عیب. 
 شعبه من تقدیم ذبیحة بها عیب، قائالً : "وٕان قرَّبتم هللاعلى لسان آخر نبي في العهد القدیم یحذِّر ا

). 8: 1األعمى ذبیحة أفلیس ذلك شًرا؟! وٕان قربَّتم األعرج والسقیم أفلیس ذلك شًرا؟!" (مال 
"إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي یعطیك الرب إلهك رجل أو امرأة یفعل شًرا في عینّي الرب 

إلهك بتجاوز عهده،  
ویذهب ویعبد آلهة أخرى،  

ویسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوِص به،  
وأخبرت وسمعت وفحصت جیًدا،  

وٕاذا األمر صحیح أكید قد عمل ذلك الرجس في إسرائیل،  
یر إلى أبوابك، الرجل أو المرأة، وأرجمه  فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك األمر الشرِّ

]. 5-2بالحجارة حتى یموت" [
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 وضّد الجماعة المقدَّسة وضّد اإلنسان هللاُینظر إلى عبادة األوثان كجریمة عظمى، بكونها خیانة ضّد ا
نفسه، لهذا فإن عقوبتها هي اإلعدام رجًما. 

كانت األوثان منذ القدیم تتركَّز باألكثر في عبادة الشمس والقمر والكواكب، ثم اتَّجهت نحو التماثیل 
افات. أمَّا خطورة هذه الخطیَّة فهي أن من یمارسها  التي تصور بطریقة أو أخرى بشًرا أو حیوانات أو طیوًرا أو زحَّ
ال یهدأ حتى یغوي اآلخرین لیمارسوا نفس العبادة. إنَّها أشبه بوباء یحل بالنفس لینتشر في نفوس اآلخرین. یظن 
البعض أن ذكر عبادة  الشمس یشیر إلى أن السفر قد كتب في عصر آشور، لكن هذه العبادة  قدیمة ترجع إلى 

. Sumerian timesÏما قبل عصر موسى النبي، إلى أیَّام 
 علیهم فیضاًنا هللایرى البعض أن عبادة الشمس بدأت في أیَّام برج بابل حیث خشي الناس لئالَّ یرسل ا

آخر، فالتجأوا إلى الشمس ظانین إنَّها لن ترسل فیضاًنا. هؤالء لم یدركوا أن للشمس دور في سقوط األمطار 
. لقد عبدوا Ðوحدوث الفیضانات، خالل تبخیر المیاه وارتفاعها كسحب في السماء ثم سقوطها على شكل أمطار

 الشمس والقمر والكواكب حاسبین إنَّها صدیقة لإلنسان، عبدوها وجحدوا خالقها.

لماذا ُینظر إلى عبادة األوثان كجریمة عظمى؟ 
 الذي لم یأمر بالعبادة الوثنیَّة، بل حرمها. عبادة األوثان هي حركة هللا: إنَّها تمثل عصیاًنا مباشًرا أوالً 
. إن كان التمرُّد ضّد الملك الزمني ُیحسب جریمة عظمى، كم باألكثر التمرُّد ضّد ملك الملوك؟! هللاتمرُّد ضّد ا

، یبغضها وال ]2[" یفعل شًرا في عینّي الرب إلهك بتجاوز عهده: إنَّها شّر في عینّي الرب: "ثانًیا
یطیقها، ألنَّها تعني إحالل الخلیقة الجامدة في موضعه. 

، فهي نوع من الخیانة للعهد الزوجي، تكسر الرباط الزوجي هللا: تحمل خیانة للعهد الُمبرم مع اثالثًا
 ومؤمنیه. هللالروحي بین ا
 قد اختار شعبه لیكون خاًصا به، مقدًَّسا ومكرًَّسا له، یتمِّم هللا]؛ فإن كان ا4: رجس في إسرائیل [رابًعا

إرادته اإللهیَّة، یقدِّم له معرفته ألسراره اإللهیَّة. فإنَّه إن انحرف إلى العبادة الوثنیَّة تكون خطیَّته أعظم من الشعوب 
األخرى. إنَّها رجس! 

ما هي شریعة السقوط في العبادة الوثنیَّة؟  
فاته، أوالً : الفحص الدقیق ، فمع جسامة هذه الخطیَّة ال یمكن معاقبة شخٍص ما لمجرَّد االشتباه في تصرُّ

بل یلزم الفحص الدقیق لألمر. 
سمعت وفحصت جیًِّدا،  و"وأخبرت 

]. 4وٕاذا األمر صحیح أكید، قد عمل ذلك الرجس في إسرائیل" [
 القدُّوس، إالَّ أنَّه یجب إالَّ ُیساء إلى سمعة أحد أو ُیجازي ظلًما. هللامع اهتمام الشریعة بقداسة شعب ا

لهذا فإن كل إنسان یعتبر بریًئا حتى تثبت إدانته بعد تدقیق شدید. وفي نفس الوقت من تثبت إدانته بعد الفحص 
الدقیق ال یجوز التهاون معه. 

في األصحاح السابق رأینا تأكید الشریعة أن ُیقام قضاة یتَّسمون بالعدالة وعدم المحاباة، وفي هذا 
األصحاح یطلب أن یكونوا قادرین على الفحص الدقیق للقضایا حتى ال یسقط أحد تحت الظلم. إن كانت "أحكام 

 یلتزم أن یلتحف بالعدالة في غیر محاباة للوجوه. هللا) فإن القاضي كوكیل ا9: 19الرب حق عادلة كلَّها" (مز 

1 J.A. Thompson: Deuteronomy, 1973, p. 201,202. 
2 J. Vernon McGee: Deuteronomy, ch 17. 
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 لیجد في "كراسي هللاقد ال یجد اإلنسان الفقیر من ینصفه في أي مكان، لذا الق به أن یلجأ إلى بیت ا
 الذي یقدِّم روح البّر والعدل مع الرحمة والحنو. كثیرون یتعثَّرون في هللالقضاء" العدالة. في بیت الرب یرى حمل ا

إیمانهم بسبب ما قد یجدوه من محاباة لدى رجل الدین. 
] كدلیٍل صادٍق ضّد الُمشتكى علیه. إذ ال یجوز 6: أن تتم المحاكمة بوجود شاهدین أو ثالثة [ثانًیا

 ُیساء إلى إنسان بريء. هللاتحت التظاهر بالدفاع عن مجد ا
"على فم شاهدین أو ثالثة شهود ُیقتل الذي ُیقتل،  

ال یقتل على فم شاهد واحد.  
أیدي الشهود تكون علیه أوًال لقتله،  

ثم أیدي جمیع الشعب،  
]. 7-6أخیًرا فتنزع الشّر من وسطك" [

: عقوبة عبادة األوثان الرجم، سواء كان العابد رجًال أو امرأة، فإنَّه ال ُیقدَّم ضعف المرأة عذًرا للتعبُّد ثالثًا
لألوثان. 

: یتم الرجم عند باب المدینة، وفي مواضع أخرى نجد أن العقوبة كانت تنفَّذ خارج أسوار المدینة رابًعا
: 24)، وفي أثناء التیه في البریَّة كانت تتم خارج المحلَّة (ال 12: 13؛ عب 58: 7؛ أع 7: 29؛ أي 1: 8(نح 
). وُیلقي الشاهدان أو األكثر أول الحجارة وذلك لألسباب التالیة: 36: 15؛ عد 14

. مادامت الخطیَّة علنیَّة، أو یمكن أن تصیر عالنیَّة، یجب أن تكون العقوبة علنیَّة. أ
ب. لكي تتَّعظ المدینة كلَّها، فیكون ذلك درًسا للجمیع. 

روا أمام ضمائرهم إن كانوا شهود زوٍر، إذ  ج. إذ ُیلقي الشهود الحجارة األولى ال یستطیعون أن یتبرَّ
یشعروا بأنَّهم قتلوا إنساًنا بأیدیهم ظلًما. 

  في ظل الشریعة القدیمة من یعصى الكهنة ُیطرد خارج المحلَّة وُیرجم بواسطة الشعب، أو تقطع رأسه، ویكفر
عن استخفافه بدمه. أمَّا اآلن فإن العاصي ُیقطع بسیف الروح أو ُیستبعد من الكنیسة وُیقطع إلى أجزاء 

. Ïبواسطة الشیَّاطین الثائرة
القدِّیس جیروم 

)، أو 26: 2مل  1" (رجل الموت"، أو "الرجل المیِّت یموتد. الترجمة الحرفیَّة للنص العبري هي: "
). وكان ما یصدر علیه من حكم بالموت لیس باألمر الغریب عنه ألنَّه بفعله 31: 20صم  1" ("ابن الموت

الشرِّیر صار بالفعل ابن الموت، وفي قبضته. كان رجمه إنَّما یظهر ما حلَّ بنفسه من موت. 

: . خضوع القضاة للنظام2
العمل القضائي لیس كرامة یقتنیها القاضي لذاته، لكنَّه التزام ومسئولیَّة، لهذا ُوضعت القواعد التالیة: 

: ال یحكم القاضي في أمٍر یشك فیه أو یجد صعوبة في أخذ قرار من جهته. إنَّه یلتزم أمام ضمیره أوالً 
له إلى قضاٍء أعلى، إلى أصحاب خبرة أكثر منه.  أن یحوِّ
"إذا عسر علیك أمر في القضاء بین دٍم ودٍم،  

أو بین دعوى ودعوى،  

1 St. Jerome: Letter 14:8. 
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أو بین ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك،  
فقم واصعد إلى المكان الذي یختاره الرب إلهك،  

واذهب إلى الكهنة الآلویِّین،  
وٕالى القاضي الذي یكون في تلك األیَّام،  

واسأل فیخبروك بأمر القضاء،  
فتعمل حسب األمر الذي یخبرونك به من ذلك المكان الذي یختاره الرب،  

]. 10-8وتحرص أن تعمل حسب كل ما یعلِّمونك" [
 الخ)، وبعد 13: 18لقد نصح یثرون حمى موسى زوج ابنته أن یتفرَّغ للقضایا الكبرى والصعبة (خر 

 یقومون بنفس الدور مثل نثنائیل ودبُّورة هللاموت موسى ُوجد بعض األشخاص لهم تقدیرهم العام كرجال ا
وجدعون. وأحیاًنا كان یقوم بهذا الدور رئیس الكهنة، حین یكون سامًیا وقادًرا على تدبیر هذه األمور مثل عالي 

الكاهن، وأحیاًنا یقوم بالدور مجمع من الكهنة والآلویِّین الذین یخدمون المقدَّس. 
: یلتزم القاضي بالخضوع لمن هو أكثر منه خبرة وفي رتبة أعلى، إذ یلیق به أن یكون متواضًعا، ثانًیا
محًبا للتعلُّم. 

وتحرص أن تعمل حسب كل ما یعلِّمونك. "
حسب الشریعة التي یعلِّمونك،  

والقضاء الذي یقولونه لك تعمل. 
ال تحد عن األمر الذي یخبرونك به یمیًنا أو شماالً . 

والرجل الذي یعمل بطغیاٍن، فال یسمع للكاهن الواقف هناك لیخدم الرب إلهك أو للقاضي،  
ُیقتل ذلك الرجل،  

فتنزع الشّر من إسرائیل. 
]. 13-10فیسمع جمیع الشعب ویخافون وال یطغون بعد" [

 العادل. لكن تبقى القضایا هللاطالبت الشریعة بإقامة قضاة عادلین عالمة ارتباط الشعب بالعهد مع ا
الصعبة التي یصعب على القضاة المحلیِّین البت فیها، فإنَّها ُترفع إلى الكهنة الآلویِّین وٕالى القاضي في هیكل، 

). 13-8: 17كما إلى القضاء العالي على أعلى مستوى، من ال یقبل حكمهم ُیقتل (
یروي لنا سفر أخبار األیَّام الثاني ما فعله یهوشفاط، إذ بعدما أقام قضاة في األرض في كل مدن یهوذا، 
أقام هیئة قضاء علیا في أورشلیم: "وكذا في أورشلیم أقام یهوشافاط من الآلویِّین والكهنة ومن رؤوس آباء إسرائیل 

). إذ أقام یهوشفاط ملك یهوذا قضاة في كل المدن قال لهم: "انظروا ما 8: 19أي  2لقضاء الرب والدعاوي" (
 2أنتم فاعلون، ألنَّكم ال تقضون لإلنسان بل للرب وهو معكم في أمر القضاء. واآلن لتكن هیبة الرب علیكم" (

). 7-6: 19أي 

  یلیق بالبشر أن یحفظوا الطریق بعنایة أثناء سیرهم بین النار والماء، حتى ال یحترقون وال یغرقون. هكذا یلیق
 .Ïبنا أن ننظم خطواتنا بین قمَّة الكبریاء ودوَّامات الخمول، كما هو مكتوب: "ال تنحرف یمیًنا وال یساًرا"

1 St. Augustine: Letter 48:2. 
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القدِّیس أغسطینوس 
یلیق بالقاضي أن یطیع القاضي األكبر منه، وٕاالَّ فُیرجم لیكون عبرة للشعب كلُّه. یبدو أن الخطأ بسیط 
ال یستحق الرجم. لكن وٕان بدا الخطأ بسیط غیر أن مرتكبه في مركز قیادي، لذا ُتحسب أخطاؤه جسیمة من أجل 

 ال یطیق في القائد أن یكون متعجرًفا هللافكما یلیق باآلخرین أن یطیعوه یلتزم هو بطاعة رؤسائه. امركزه. 
وعنیًدا! 

: . التزامات الملك3
  .أوالً : أن یكون الملك مؤمًنا

متى أتیت إلى األرض التي یعطیك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فیها،  "
 فإن قلت اجعل عليَّ ملًكا كجمیع األمم الذین حولي.

فإنَّك تجعل علیك ملًكا الذي یختاره الرب إلهك. 
من وسط اخوتك تجعل علیك ملًكا. 

]. 15-14ال یحل لك أن تجعل علیك رجًال أجنبًیا لیس هو أخاك" [
بالنسبة للشعب، فإنَّهم إذ یلتقون مع شعوب كثیرة لهم ملوك عظماء وأقویاء یشتهون أن یكون لهم ملك 

مثل سائر األمم المحیطة بهم. 
ون في أرض الموعد،  لقد أدرك موسى النبي خالل خبرته بشعبه، وأیًضا بروح النبوَّة أنَّهم إذ یستقرُّ

 ملكهم یشتهون ما لألمم. هذه مشاعر هللا ملكهم یطلبون ملًكا أرضًیا. ِعوض افتخارهم باهللاِعوض اعتزازهم بقیادة ا
اإلنسان الطبیعي ال الروحي، یطلب المجد الظاهر، وال یختبر جمال المجد الداخلي. حتى بعد خبرتهم الُمرَّة مع 

رهم ویهبهم سلطاًنا زمنًیاملوٍك أشراٍر حین جاء السیِّد المسیح رفضوه،  . أرادوا أن یكون لهم ملًكا أرضًیا یحرِّ
 عاًما من نیاحة 400تحدَّث موسى عن الملك الذي یقود الشعب، األمر الذي اشتهاه الشعب بعد حوالي 

. وكما جاء في هوشع النبي: "أقاموا هللاموسى النبي. لقد اشتهوا أن ُیقیموا ملوًكا حسب شهوة قلبهم ال حسب فكر ا
 ].15فإنَّك تجعل علیك ملًكا الذي یختاره الرب إلهك" [). لهذا یؤكِّد هنا: "4: 8رؤساء وأنا لم أعرف" (هو 

واضح من أسلوب الكتابة أنَّه لم یكن بعد قد ظهر النظام الملكي في إسرائیل، بل وأن ظهوره یبدو إنَّه 
احتمال بعید وغیر مقبول. 

فه من إقامة ملوك على الشعب بأقل ممَّا كان لصموئیل النبي الذي طلب  لم یكن موسى النبي في تخوُّ
)، فساء األمر في عینّي صموئیل. 5: 8صم  1من الشعب: "فاآلن اجعل لنا ملًكا یقضي لنا كسائر الشعوب" (

حذَّرهم صموئیل النبي: "تصرخون في ذلك الیوم من وجه ملككم الذي اخترتموه ألنفسكم فال یستجیب لكم الرب 
 1)، "فأبى الشعب أن یسمعوا لصوت صموئیل وقالوا: ال، بل یكون لنا ملك" (18: 8صم  1في ذلك الیوم" (

). 19: 8صم 
بروح النبوَّة علم موسى النبي أن الشعب سُیصر على إقامة ملك لهم مثل سائر الشعوب، وجاء الحدیث 

هنا یضع الخطوط العریضة لما یلتزم به الملك. 
 بملٍك وال أمرهم أن یختاروا لهم ملًكا، بل جاءت الشریعة تنظم وتكشف عن سمات من هللالم یعدهم ا
 أن یكون هذا الشعب هو خاصته، یمیِّزهم عن سائر الشعوب، وینسبهم إلیه بكونه ملكهم. هللایكون ملًكا. لقد أراد ا

، وأن یكون ظال� ورمًزا للملك المسیَّا. هللافإن اشتهوا أن یكون لهم ملك، یسمح لهم بذلك بشرط أن یحقِّق إرادة ا
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 هللایلزم أن یكون الملك باختیار اإن طلبوا ملًكا  شرع الناموس القوانین الخاصة بالحكم الملكي، فإنَّهم
ته أو إمكانیَّاته الفائقة أو شخصیَّته القویَّة. یخشى لئالَّ هللا،، ومن شعب انفسه  ولیس إنساًنا غریًبا بسبب قوَّ

ینحرف بالشعب إلى العبادة الوثنیَّة واآللهة الغریبة، ویدفع الشعب إلى ممارسات دنسة غیر الئقة. لذلك یلیق 
). إذ 14: 2مؤمًنا، یحمل رمًزا للملك الحقیقي، المسیَّا المخلِّص، الذي هو عظم من عظامنا (عب بالملك أن یكون 

یكون الملك مؤمًنا یشتاق أن یحقِّق ال إرادته الذاتیَّة بل إرادة الملك السماوي، ملك الملوك. 
. الشریعة أعطت للشعب حق اختیار الملكإذ طلب منهم أالَّ یختاروا رجًال أجنبًیا كملك واضح أن 

 في اختیار الملك (وبالتالي كل القیادات). فمن التزام الشعب بالعمل اإلیجابي هللاوواضح من الوصیَّة هنا تأكید ا
. لذلك ركَّز الرسول ُیساهم في اختیار القائد المؤمن الذي یسلك بروح الربحق كل إنسان، بل من واجبه أن 

 تیموثاوس، تیطس). 2، 1بولس على التدقیق الشدید في اختیار الشماس أو الكاهن أو األسقف في رسائله (
:  القدِّیس یوحنا الذهبي الفمفي كتابه "عن الكهنوت" یقول 

[هؤالء الذین ینتمون إلى المسیح یدمرون ملكوته أكثر من األعداء والمقاومین له، وذلك باختیارهم غیر 
.] Ïالمستحقِّین للخدمة

[ال یكفي أن یعتذروا عمَّن اختاروه بعدم معرفتهم له. ألن عذرهم هذا یزید من مسئولیَّتهم، إذ ما حسبوه 
ًرا لهم یزید مسئولیَّتهم.  مبرَّ

ألیسوا إن أرادوا شراء عبٍد یقدِّمونه أوًال إلى الطبیب لكي یفحصه، ویطلبون من البائع ضمانات 
ویستعلمون عنه من جیرانه، وبعد هذا كلُّه ال یتجاسرون على شرائه بل یطلبون فرصة لیكون العبد تحت 

االختبار؟! ومع هذا فإن من یقدِّم شخًصا إلى وظیفة عظیمة كهذه، یقدِّم شهادته وتذكیته باستهتار دون اعتناء أو 
تدقیق، إنَّما لمجرَّد تلبیة رغبة البعض؟! من إًذا یتوسَّط لنا في ذلك الیوم، إن كان الذین یدافعون عنَّا هم أنفسهم 

في احتیاج إلى من یدافع عنهم؟! 
فمن ُیختار، یلزمه أن ُیفحص بتدقیق ألنَّه إن كان قد تحرَّى عنه وعرف عدم استحقاقه، ومع ذلك 

.] Ðاختاره، فإن أي اتهام ضّد الُمختار یتحمَّل من اختاره العقوبة مع المختار، بل وتكون عقوبة األول أشد
من رخام ثمین، أسقفها  : [في هذه األیَّام كثیرون یبنون كنائس، حوائطها وعمدهاالقدِّیس جیرومویقول 

.] Ñ فال یعطون اهتماًماهللامتألِّقة بالذهب، مذابحها محالَّة بالجواهر، أمَّا بالنسبة الختیار خدَّام ا
. هللاثانًیا: أن یتجنب الملك كل ما یجعله بعیًدا عن ا

]. فال ینشغل بما 17-16 على خالف الملوك المحیطین به من األمم [یحمل روح التواضعیلیق به أن 
یحرمه من الحیاة التقویَّة المقدَّسة مثل حب المجد الباطل، والملذَّات الجسدیَّة، ومحبَّة الغنى. 

 یقول:  محبَّة المجد الباطلفمن جهة 
ولكن ال یكثر له الخیل،  "

وال یرد الشعب إلى مصر لكي یكثر الخیل،  
]. 16والرب قد قال لكم: ال تعودوا ترجعون في هذه الطریق أیًضا" [

Ï ،230، ص1965 للمؤلف: الحب الرعوي. 
Ð230،231 المرجع السابق، ص. 
Ñ233 المرجع السابق، ص. 
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یلیق بالملك أن یدرك أن األمة لم توجد من أجله، بل هو من أجلها، فال یعمل ما لترفه ومجده الذاتي، 
بل ما هو لصالح الجماعة. 

یلیق بالملك أالَّ یرد الشعب إلى العبودیَّة التي خرجوا منها، أي من مصر. فإن هذا الطریق یجب أن 
یَّة ولیس بروح العبودیَّة. فإن رد الشعب إلى مصر ال یعني مجرَّد إرسال  ُیغلق تماًما، فیعیش الشعب بروح الحرِّ

ل حیاة الملك نفسه إلى بلد مستعمر ُیسخَّر طاقات الشعب لحسابه، من أجل  البعض لشراء خیل له، وٕانَّما أن تتحوَّ
غناه ومجده الشخصي. 

كثیًرا ما یمیل اإلنسان إلى أرض العبودیَّة القدیمة، كما اشتهى الشعب العبراني في البریَّة العودة إلى 
مصر لیأكل الُكرَّات والبصل ویشتم رائحة قدور اللحم. هكذا كثیًرا ما یرتد قلب اإلنسان إلى أعمال اإلنسان القدیم 

الفاسد ِعوض تمتُّعه بأعمال اإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه. یلیق بالمؤمن أالَّ یرتد قلبه مع قلب امرأة 
لوط إلى الوراء لئالَّ یصیر عمود ملح، بل ینفتح أمامه الرجاء في الحیاة العتیدة. یقول مع الرسول بولس: "أفعل 

 العلیا في هللاشیًئا واحًدا إذ أنسى ما هو وراء وَامتد إلى ما هذا قدَّام؛ أسعى نحو الغرض ألجل ُجعالة دعوة ا
). 14-13: 3المسیح یسوع" (في 

بهذه النظرة المستقبلیَّة المفرحة ال یرتد قلبنا إلى الماضي، فنشتهي أن تعود بنا عقارب الساعة إلى ما 
مّر وانتهى، بل نسر باألیَّام التي عبرت وبنهایة كل عام، متهلِّلین بالحاضر، ومنطلقین نحو المستقبل بروح الفرح 

المجید. 

  ،یمكننا أن نأخذ الفرس رمًزا ألیَّة ممتلكات في هذا العالم، أو ألي نوع من الكرامة نتَّكل علیها في كبریاء
حاسبین خطأ أنَّكم كلَّما ارتفعتم یزداد آمانكم وعلّوكم. أال ُتدركون بأّي عنٍف سوف تلقون؟! كلَّما ارتفعتم إلى 

 فكیف إذن یتحقَّق األمان؟ فإنَّه ال یتحقَّق بالقوَّة وال بالسلطة وال بالكرامة وال ...أعلي یكون سقوطكم بأكثر ثقل
. Ïبالمجد وال بالفرس

القدِّیس أغسطینوس 
أن الخیل تشیر إلي الشیَّاطین التي سقطت من السماء بسبب كبریائها، هؤالء العالمة أوریجانوس یري 

). 14 :14الذین تبعوا القائل: "أصعد فوق مرتفعات الرب وأصیر مثل العليّ " (إش 

  امتطي فرعون خیله، فسقط في نوم وهلك. كان للمصریِّین أیًضا خیولهم وهلكوا. لهذا السبب فإن الشریعة قد
قدَّمت دواء أالَّ یملك عبراني خیالً . تذكَّر أن سلیمان لم یكن له حصان من أورشلیم أو من الیهودیَّة، إنَّما 

). كانت الخیول تباع في مصر. "هؤالء بالمركبات وهؤالء 28: 10مل  2اشترى بعض الخیل من مصر (
). هؤالء بالحق الذین یمتطون خیوًال ینامون ویهلكون. 8: 19بالخیل، أمَّا نحن فباسم الرب إلهنا نذكر" (مز 

. Ðربَّنا له خیول أیًضا، لكن له بجانب ذلك جبال مشرقة، أمَّا جبال الشیطان فمملوءة ظالًما
القدِّیس جیروم 

 ؛ وجاء في موضع آخر في الكتاب 17: 33في سفر المزامیر: "باطل هو الفرس ألجل الخالص" (مز  ُكتب(
). كانت الوصیَّة الصادرة لملك إسرائیل أالَّ یمتطي 1: 15المقدَّس: "الفرس والمركبة طرحهما في البحر" (خر 

 أظن أن الخیول هي البشر الخطاة وراكبیها هم الشیَّاطین التي تمتطي األشرار، الذي ...)16: 17خیًال (تث 

1 On Ps. 33 (32). 
2 On Ps. hom. 9. 
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ل إلي ُمضطهد هو فرس، والشیطان هو قائده الذي یرشقنا برمح. الخیل یجري والشیطان یرشق بالرماح.  تحوَّ
. Ïالخیل مُسوق في حالة هیاج بمن یثیره ویهیِّجه بجنون بغیر إرادته

القدِّیس جیروم 
لم ُیمنع الملك من أن یركب خیًال، وٕان كان ملك الملوك في تواضعه دخل أورشلیم راكًبا على أتان 

وجحش ابن أتان. لقد ُمنع من المبالغة في استخدام الخیول كنوٍع من المجد الباطل، أو ألنَّه مع كثرة الخیل یعطي 
أناًسا غیر مستحقِّین للكرامة أن یستغلُّوا موقعهم في القصر الملكي، قیل: "قد رأیت عبیًدا على الخیل، ورؤساء 

). 7: 10ماشین على األرض كالعبید" (جا 
ته الذاتیَّة وٕامكانیَّاته العسكریَّة، إذ قیل: "هؤالء بالمركبات وهؤالء هللایخشى ا  على الملك من أن یعتز بقوَّ

). كما قیل: "لن یخلص الملك بكثرة الجیش. الجبَّار ال ُینقذ 7: 20بالخیل، أمَّا نحن فباسم الرب إلهنا نذكر" (مز 
ته ال ینجى" (مز  ). "ال یخلِّصنا أشور، ال نركب 17: 33بعظم القوَّة. باطل هو الفرس ألجل الخالص وبشدَّة قوَّ

). 3: 14على الخیل" (هو 
)، فلم یرد لهم اقتناء خیول 29-28: 10مل  1كانت مصر هي مصدر التصدیر للخیول إلى كنعان (

كثیرة حتى ال یدخلوا في معامالت تجاریَّة مع مصر بطریقة مبالغ فیها ممَّا یدفعهم إلى الحنین إلى آلهة 
المصریِّین مثل عجل أبیس، كما فعلوا في البریَّة حیث صبُّوا عجًال ذهبًیا وتعبَّدوا له. 

]. یلیق به أن ُیدرك أنَّه بدوره خاضع 20-18یلتزم الملك أن یثق في الرب ویسلك حسب وصایا العهد [
 أعظم من الخاضعین له. هللا، وال في عینّي اال یظن الملك أنَّه فوق القانون أو الشریعة اإللهیَّةللملك السماوي. 

. هذا ما ]17[" وال یكثر له نساء لئالَّ یزیغ قلبه فقیل عن الملك: "الشهوات الجسدیَّةأمَّا من جهة 
سقط فیه سلیمان الحكیم: "وأحبَّ الملك سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون، موآبیات وعمونیَّات وأدومیَّات 

 فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شیخوخة سلیمان ... فالتصق سلیمان بهؤالء بالمحبَّة...وصیدونیَّات وحثِّیَّات
). 6-1: 11مل  1أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب داود أبیه" (

ة وذهًبا ال یكثر له كثیًرا: "محبَّة الغنيحذَّر الملك من   فإن محبَّة المال تدفع الملك إلى ].17[" وفضَّ
). محبَّة 4: 12مل  1الضغط على الشعب ألجل نفعه الخاص. یبدو أن سلیمان الحكیم سقط في هذا الضعف (

المال تجعل الملك یثق في إمكانیَّاته وقدراته ال على ذراع الرب، قیل: "ال تتَّكلوا على الظلم، وال تصیروا باطًال في 
ة (10: 62الخطف؛ إن زاد الغني فال تضعوا علیه قلًبا" (مز  )، 4: 29أي  1). لقد جمع داود النبي ذهًبا وفضَّ

 ولیس لخدمة أسرته الخاصة. هللا، ولخدمة شعب اهللالكن لم یجمعهما لنفسه بل لخدمة ا
  .ثالثًا: یلتزم بالوصیَّة اإللهیَّة

وعندما یجلس على كرسي مملكته یكتب لنفسه نسخة من هذه الشریعة في كتاب من عند الكهنة "
الالویِّین. 

فتكون معه، ویقرأ فیها كل أیَّام حیاته،  
لكي یتعلَّم أن یتَّقي الرب إلهه،  

ویحفظ جمیع كلمات هذه الشریعة وهذه الفرائض لیعمل بها،  
لئالَّ یرتفع قلبه على اخوته،  

  ولئالَّ یحید عن الوصیَّة یمیًنا أو شماالً .

1 On Ps. hom. 56. 
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لكي یطیل األیَّام على مملكته،  
]. 20-18هو وبنوه في وسط إسرائیل" [

، یعشق الكلمة اإللهیَّة. هللا، رجل كلمة ارجل الكتاب المقدَّسیلیق بالملك أن یكون أوًال وقبل كل شيء 
، فیسلك بروح الطاعة للوصیَّة اإللهیَّة، وینحني قلبه بروح هللایلیق به أن یكون طالًبا مجتهًدا في دراسته لكلمة ا

 الذي أقامه ملًكا، ونحو شعبه، بهذا یهبه نجاًحا في كل شيء. هللالحب نحو ا
"، حیث تقدَّم وصایا سفر التثنیَّة. یرى البعض النسخة من الشریعة التي یكتبها الملك بنفسه هي "أ

وشرائع تمس حیاة الملك والقادة، لیس مثل سفري الآلویِّین والعدد حیث أغلب الشرائع تمس الطقوس والخدمة 
 التي كانت تحفظ مًعا في وحدة واحدة أسفار موسى الخمسةوالكهنوت. ویرى البعض أن الشریعة هنا تعني 

كأساس لكل ما یمس الجانب الدیني. 
ب. بال شك كان الملك لدیه أكثر من نسخة من الشریعة، لكنَّه یلتزم أن یكتب بخط یده نسخة له بعد 

جلوسه على العرش إن كان لم یكتب نسخة قبل تَولِّیه الحكم. یلزم أن یكتب نسخة جدیدة لتكون أشبه بتجدید 
. ُتكتب النسخة عن تلك التي بین یدّي الكهنة المحفوظة في تابوت العهد أمام الرب لكي هللالعهد بینه وبین ا
تطابق األصل. 

ج. غالًبا ما یكون لدى الملك نسَّاخ خطوطهم أجمل ممَّا للملك، لكنَّه یلتزم أن یكتب بخط یده، ألن 
الكتابة تثبت األفكار، وتسند الشخص لیتأمَّل ما یكتبه أكثر من القراءة المجرَّدة. بهذا یود أن ُتطبع الشریعة في 

ذهن الملك. 
، تحت كل هللاد. یتعلَّم الملك أنَّه لیس في شئون دولته ما هو أهم من أن یجلس وینشغل بوصیَّة ا

ظروف المملكة وثقل المسئولیَّة. لیس له عذر أنَّه یحمل مسئولیَّات كثیرة، وأنَّه یمكن لغیره أن یقوم بهذا العمل. 
هـ. ال یكفي أن یكتبها ویحفظها في خزانته، إنَّما یلتزم أن یقرأها ال مرة وال مرَّتین، إنَّما یبقى یراجعها كل 

أیَّام حیاته. 
ل إلى حیاة التقوى، فیخاف الرب إلهه. ُیدرك أنَّه وٕان نال سلطاًنا ومهابة، لكنَّه  و. غایة القراءة أن تتحوَّ

 فوق الكل، وملك الجمیع. هللا وعزَّته. اهللایلتزم باالنحناء بمخافة أمام سلطان ا
ز. یلتزم باألمانة في تنفیذ جمیع الوصایا والفرائض، فیكون حافًظا للشریعة على الدوام. 

ح. بالشریعة یتعلَّم التواضع فال یرتفع قلبه على اخوته. 
ط. تصیر أیَّامه طویلة أي مثمرة ومباركة. 
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 17من وحّي تثنیَّة 
هب لي روح القداسة والعدل والسلطة 

  .تشتاق أیُّها اآلب القدُّوس أن تقیمني لك قدِّیًسا
أرسلَت لي ابنك القدُّوس لكي یحملني إلیك. 

وقدَّمت لي روحك القدُّوس لكي یقدِّسني إلى التمام! 
هب لي أالَّ أقدِّم لك ما ال یلیق بك،  

بل لتشتم في كل تقدماتي رائحة ابنك القدُّوس. 
لیته ال یكون في أعماقي عیب وال دنس،  
فتخرج صالتي وكل عبادتي مقدَّسة فیك! 

  .في القدیم كانت عبادة األوثان جریمة كبرى عقوبتها الرجم
لیعمل روحك الناري في قلبي فینزع كل آلهة غریبة عنِّي. 

ال یكون للرجاسة موضع في أعماقي. 
بل یسكن روحك في داخلي، یهبني روح القداسة. 

  .هب لي مع القداسة روح العدالة
أقمتني قاضًیا، فأحكم على نفسي بروح العدالة. 

أنت قاضي القضاة، تدین كل البشر. 
هب لي روح الحق مع التواضع! 

لتكن وصیَّتك هي الحكم في داخلي. 

  .مع القداسة والعدالة هب لي روح السلطة
أنت ملك الملوك. 

تقیم من شعبك ملوًكا لكن لیس كملوك األمم. 
اخترتني ملًكا أحمل سلطاًنا روحًیا. 

أقول لهذا الفكر اذهب فیذهب، ولذاك أدخل فیدخل! 
هب لي سلطاًنا فال أخشى الخطیَّة،  

وال أهاب الشیطان أو األحداث! 
بك أصیر ملًكا،  

بك تغتني نفسي بكل البركات،  
بل أدرك أسرار وصیَّتك. 

شریعتك هي دستور مملكتي الداخلیَّة. 
ال أحید عنها یمیًنا وال یساًرا. 

هي تهیِّئ لي طریقي الملوكي! 
 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن عشر 

خدَّام الرب 
إذ قبل الكهنة الآلویون الرب نصیًبا لهم یلتزم الشعب أن یقدِّموا لهم نصیب الرب، أال وهي العشور 

قین بین المدن یلتزم الشعب باحتیاجاتهم المادیَّة. أمَّا خدَّام الشیطان  والبكور والنذور. بالنسبة للكهنة الآلویِّین المتفرِّ
 لقد كان لألمم المحیطة أنبیاء كذبة وأصحاب .فال یكون لهم موضع في وسطهم مثل العائفون والمتفائلون والسحرة

]. 14-9قوَّة الشیطان، لذا حرمَّ اهللا ممارسة الِعرافة [ عرافة یعتمدون على
]. كل نبي یتنبَّأ بغیر ما ینطق به الرب 19-15أقام اهللا لشعبه أنبیاء ینطقون بكلمة اهللا ویعلنون إرادته [

]. 22-20یموت [
" وهو رب األنبیاء المتجسِّد، أي عن النبي المنتظرمن الجانب اآلخر قدم نبوَّة عن الخادم الحقیقي: "

"، إذ هو فرید ...مجيء السیِّد المسیح، بقوله: "یقیم لك الرب إلهك نبًیا من وسطك من اخوتك مثلي، له تسمعون
ته، رب األنبیاء، الذي یهب حیاة لمن یسمع له، وكل نفس ال تنصت له تُباد من الشعب (أع  -22: 3في نبوَّ

الخ).  37: 7؛ 23
. ]8-1[. نصیب الكهنة الآلویِّین  1
. ]14-9[. ال عائفون وال سحرة  2
. ]22-15[. النبي المنتظر   3

  :. نصیب الكهنة الآلویِّین1
كان الشعب على وشك الدخول إلى أرض الموعد، وهي أرض خصبة، وكما رأینا تعتمد على األمطار، 

وكأن اهللا نفسه هو الذي یعولهم باألرض كما بالمیاه. اآلن خصَّص سبًطا كامًال لیس له أرض زراعیَّة یعیش 
علیها لیؤكِّد أن میراث الرب هو لهم. إنَّهم مَثل حي لالعتماد الكامل على اهللا بدون أرض! 

لم یهتم اهللا أن یذكر شیًئا عن حقوق الملك، بل على العكس نجد صموئیل النبي یحذر الشعب الطالب 
أن یقیم ملًكا علیه، قائالً : "هذا یكون قضاء الملك الذي یملك علیكم. یأخذ بنیكم ویجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه 

ویركضون أمام مراكبه، ویجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسین، فیحرثون حراثته، ویحصدون حصاده، 
ویعملون عدَّة حربه وأدوات مراكبه. ویأخذ بناتكم عطارات وطبَّاخات وخبَّازات، ویأخذ حقولكم وكرومكم وزیتونكم 

). 15-11: 8صم  1" (...أجودها ویعطیها لعبیدكم، ویعشِّر زروعكم وكرومكم ویعطي لخصیانه وعبیده
بینما یهتم باحتیاجات الكهنة والآلویِّین ویحدِّد نصیبه لیكون لهم النصیب األعظم ممَّا له، یحذِّر الشعب 

ممَّا یفعله الملوك الذین كثیًرا ما یسیئون استخدام سلطانهم ویسلبون ما لیس لهم. 
: لكي ال ینشغل الكهنة بأمور هذه الحیاة، وال بغناه، بل بما هو لبنیان النفوس لم یكن لهم نصیب أوالً 

في غنائم الحرب وال في أرض الموعد التي ُقسِّمت بالقرعة بین األسباط. لقد أكَّد اهللا أنَّه هو نصیبهم ومیراثهم. 
"ال یكون للكهنة الآلویِّین كل سبط الوي قسم وال نصیب مع إسرائیل. 

یأكلون وقائد الرب ونصیبه. 
فال یكون له نصیب في وسط اخوته. 

. ]2-1[" الرب هو نصیبه كما قال له
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في العهد القدیم ال یكون للكهنة الآلویِّین، كل سبط الوي، قسم وال نصیب مع إسرائیل في األرض التي 
ُوزِّعت على األسباط. أمَّا في العهد الجدید فالكنیسة كلَّها، كهنة وشعًبا، یشعرون أن نصیبهم هو الرب نفسه؛ 

موضعهم هو األرض الجدیدة، كنعان السماویَّة. 
" ویقصد بها هنا ما جاء في سفر نیران یهوة جاءت الترجمة الحرفیَّة "].1[" وقائد الربیأكل الكهنة "

العدد: "هكذا یكون لك من قدس األقداس من النار كل قرابینهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطایاهم وكل ذبائح 
). أمَّا في العهد الجدید فصار من حق كل المؤمنین ال أن یأكلوا وقائد 9: 18آثامهم التي یردِّدونها لي" (عد 

لهم إلى وقائد وذبائح ناریَّة. یصیرون كخدَّام اهللا الملتهبین ناًرا، یسكن  ناریَّة، بل یسكن فیهم الروح الناري، ویحوِّ
فیهم كما في وسطهم اهللا، النار اآلكلة. 

یأكل الكهنة نصیب الرب من عشوٍر وبكوٍر ونذوٍر، وفي العهد الجدید یقدِّم الرب نفسه لهم لیكون 
نصیبهم، یتناولون جسده ودمه المبذولین حًبا عن البشریَّة كلها. الرب الذي هو روح هو نصیبهم، لكن إذ لهم 

أجسادهم هبة من اهللا ال یتركها جائعة، بل یلتزم أن ُیشبعها، یقدِّم لهم نصیبه نصیًبا لهم. 
یرّدد كل مؤمن حقیقي مع المرتِّل: "الرب هو نصیب میراثي وكأسي، أنت الذي ترد لي میراثي" (مز 

). 26: 73)، "صخرة قلبي ونصیبي اهللا إلى الدهر" (مز 5: 16
یشتاق الجسد أن یقتني كل العالم ویحتویه، بینما لن تشبع النفس إالَّ من اهللا خالقها. هو وحده یمأل كل 
فراغ فیها، ویهبها كل شبٍع وفرٍح وسالمٍ . بامتالكها للرب إلهها تقتني كل شيء، فتردِّد مع الرسول: "كفقراء ونحن 

). 21: 3كو  1)، "إن كل شيء لكم" (10: 6كو  2نغني كثیرین، كأن ال شيء لنا ونحن نملك كل شيء" (
یَّة العطاء للكهنة حسب كرمهم، إنَّما وضع شریعة تحدِّد نصیبهم. ثانًیا : لم یترك اهللا للشعب حرِّ

"وهذا یكون حق الكهنة من الشعب من الذین یذبحون الذبائح بقًرا كانت أو غنًما. 
یعطون الكاهن الساعد والفكِّین والِكرش. 

وتعطیه أول حنطتك وخمرك وزیتك وأول جزاز غنمك. 
]. 5-3ألن الرب إلهك قد اختاره من جمیع أسباطك لكي یقف لیخدم باسم الرب هو وبنوه كل األیَّام" [

] ال یقصد به الذبائح في هیكل الرب، 3 والتلمود أن ما ورد هنا [Ðوفیلون Ïیوسیفوسیرى كل من 
وٕانَّما ذبح الحیوانات في البیوت لالستعمال الخاص. 

) ُأعطي للكهنة الحق في الصدر والساق الیمنى، هنا یضیف الفكِّین 34-32: 7. في سفر الآلویِّین (أ
والِكرش. كان أفضل نصیب من الذبیحة ُیقدَّم هللا على المذبح الناري، وما هو أقل ُیقدَّم للكهنة والآلویِّین، ویكتفي 

مقدِّم الذبیحة بما تبقَّى. هذا مع استثناء ذبیحة المحرقة فإنَّها تقدَّم بأكملها هللا. 
كانت مشاعر المتعبِّدین أن اهللا ساكن في وسط شعبه الذي وهبهم أرض الموعد فصارت ملًكا لهم، وهم 

لونه، فیقدِّمون له أفضل ما لدیهم، أمَّا كهنته والآلویون فهم ممثِّلون له، لهذا كان المتعبِّدون یفرحون وهم  یفضِّ
یقدِّمون من أفضل ما لدیهم.  

ما هو نصیب المسیحي الحقیقي ككاهٍن للرب: 
: یشیر إلى اهللا الذي یسند ساعد المؤمن للعمل لحساب ملكوت اهللا. الساعد •

1 Antiqu. 4:4:4. 
2 De Praemiis Sacerdot. 
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أن "بیت فاجي" تعني "بیت الفك"،  القدِّیس جیروم : تشیران إلى تقدیس الكلمات الصادرة من الفم. یريالفكِّین •
وتحمل رمًزا لبیت االعتراف (بالفم)، فإن هذا البیت ینتمي للكهنة. 

  كانت العادة أن ُیعطى الفك للكهنة. قد یسأل أحد: لماذا یتسلَّم الكاهن وحده الفكSiagonaإنَّه جزء من ...؟ 
: 2العمل الكهنوتي أن یكون قادًرا علي تعلیم الشعب، إذ یقول النبي: "اسأل الكهنة عن الشریعة" (حجي 

). إنَّه من واجب الكهنة أن یجیبوا األسئلة علي الشریعة، وبالتالي ینالون قوَّة التعبیر التي ُیرمز لها بالفك، 11
ومعرفة الكتب المقدَّسة التي ُیرمز لها بالصدر. 

ال نفع للكلمات حیث ال توجد معرفة. 
. فإنَّه لن تستفید Ïعندما تستلم الفك والصدر عندئذ تستلم عضالت الساعد، التي هي رمز لألعمال

.  Ðشیًئا إن كان لدیك إمكانیَّة الكلمات والحدیث بسهولة، وال تكون لك معرفة، ما لم تترجم هذه إلي أعمال
القدِّیس جیروم 

: تكریس األعماق الداخلیَّة الخفیَّة لحساب الرب. الكرش •
: له نصیب في الخبز النازل من السماء. أول الحنطة •

 التي تظهر في مواسمها وال یمكن حفظها لزمن طویل، یبدو إنَّها كانت ُتقدَّم للكهنة بكور الفواكهب. 
الذین یعیشون في وسطهم للعمل الرعوي في المدن.  

یقدِّمون كل احتیاجات الكهنة الآلویِّین العاملین في الهیكل. یقدِّمون لهم بكور الحنطة والخمر والزیت 
للطعام، وجزاز الغنم للبس. ویقدِّم الكهنة الآلویون من هذه البكور والنذور والتقدمات احتیاجات الفقراء والمعوزین. 

: إن كان اهللا قد التزم بتقدیم نصیبه لخدَّامه، فیلیق بخدَّامه أالَّ ینشغلوا بنصیبهم بل یقفوا ویخدموا ثالثًا
باسمه هم وأبناؤهم كل األیَّام. ُتمتص كل أفكارهم في الشهادة للرب أمام الشعب، وتدریب أبنائهم على الخدمة. 

 ال تعني فقط الذبائح الحیوانیَّة التي تقدَّم للرب بل كل ما ُیذبح ]3[" ذبائح أن كلمة "Ñ: یرى البعضرابًعا
لالستعمال العام. وكأن للكهنة نصیب في كل ما ُیذبح حتى وٕان كانت ذبائح في المدن للطعام ولیس كتقدمة 

للرب. فالكهنة یشاركون الشعب في طعامهم الیومي. 
. فإن كان الآلویُّون لیس لهم حق المیراث ]8[" ما یبیعه عن آبائه: ینال الآلوي بجوار نصیبه "خامًسا

من أرض الموعد التي قسِّمت على األسباط بالقرعة، لكن ُسمح لهم أن یشتروا بیوًتا وقطعان وحقول كما في حالة 
). 8-7: 32؛ إر 26: 2مل  1أبیاثار (

وٕاذا جاء الوي من أحد أبوابك من جمیع إسرائیل حیث هو متغرِّب وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان "
]. 6الذي یختاره الرب" [

وجاء بكل لقد اختار اهللا سبط الوي لخدمة هیكله، لكنَّه لم یجبر أحًدا منهم على الخدمة بل یقول: "
. اهللا ال یحطِّم اإلرادة البشریَّة لكنَّه یشتاق أن تكون في انسجام مع ]6[" رغبة نفسه إلى المكان الذي یختاره الرب

إرادته، یقدِّسها ویعمل بها. 
وخدم باسم الرب إلهك مثل جمیع اخوته الآلویِّین الواقفین هناك أمام الرب. 

]. 8-7یأكلون أقساًما متساویَّة عدا ما یبیعه عن آبائه" [

1 Cf. St. Jerome: Letter 6:1,2 PL 22:608-9; Commmen. On Melach. 2:3,4 PL 25:1554-5. 
2 Cf. St. Jeromeon Mark 11:1-10, hom. 81 (VII). 
3 Adam Clarke Commentary. 
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 یؤكِّد اهللا أن الكهنوت لیس درجة للكرامة لكنَّها فرصة للعمل والخدمة. مشاركة في ]7وخدم" [بقوله "
. إنَّه یعمل عمل الرب بروح اهللا القدُّوس، عمل یبدو كأنه مستحیل لكنَّه غاسل أقدام اآلخرینعمل السیِّد المسیح 

مملوء عذوبة وكرامة مقدَّسة. 
یردِّد كل مؤمن حقیقي مع المرتِّل: "الرب هو نصیب میراثي وكأسي، أنت الذي ترد لي میراثي" (مز 

). 26: 73)، "صخرة قلبي ونصیبي اهللا إلى الدهر" (مز 5: 16
كان لآلویِّین بیوت، ومع هذا ُاعتبروا ُرحَّل وغرباء في هذا العالم، إذ لم یكن لهم نصیب في األراضي 

التي تورث ألبنائهم. 
ًها إلیه شخصًیا.  ه إلیهم یحسبه موجَّ هنا یؤكِّد اهللا إنَّه یحب الذین یحبُّون مذبحه المقدَّس. كل اهتمام موجَّ

  :. ال عائفون وال سحرة2
إذ یتحدَّث عن الكهنة خدَّام الرب الممثِّلین له، والذین یمثِّلون الشعب أمامه، یحذِّرهم من االلتجاء إلى 

خدَّام األوثان أو ما یماثلهم ممَّن یظنُّون إنَّهم یمارسون عملهم الرعوي خالل إجازة االبن أو االبنة في النار 
)، أو العرافة، أو العیافة، أو التفاؤل، أو السحر، 5-2 :20 ؛10:18خاصة وقت األزمات السترضاء اآللهة (ال 

أو الرقي (استخدَّام اسم اهللا في السحر)، أو سؤال الجان، أو التابعة للجان، أو استشارة الموتى. 
متى دخلت األرض التي یعطیك الرب إلهك "

ال تتعّلم أن تفعل مثل رجس أولئك األمم. 
ال یوجد فیك من ُیجیز ابنه أو ابنته في النار،  

وال من یعرف ِعرافة، وال عائف، وال متفائل، وال ساحر،  
وال من یرقي رقیة،  

]. 11-9وال من یسأل جاًنا، أو تابعة، وال من یستشیر الموتى" [

  رهم من العادات الوثنیَّة، لكن األمر لیس هكذا بالنسبة لنا. یقول الرسول القداسة بالنسبة لهم تكمن في تحرُّ
. Ï)34: 7كو  1بولس: "لتكون مقدَّسة جسًدا وروًحا" (

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  
: 28صم  1اشتهر كل من قدماء المصریِّین والكلدانیِّین بفنون السحر، وقد مارس الكنعانیُّون السحر (

). وكانت الشعوب تتطلَّع إلیه بكونه یحمل نوعین: سحر صالح ُیستخدم في معالجة األمراض وحّل 7-10
المشاكل ومساندة القادة على أخذ قرارات مصیریَّة الخ، وسحر شرِّیر غایته اإلضرار باآلخرین كأن تسكنهم 

الشیَّاطین أو تصیبهم أمراض أو یفقدون سالمهم الخ. وقد جاءت الشریعة الموسویَّة لتؤكِّد أن كل أنواع السحر 
مهما كانت وسائلها أو أهدافها شرِّیرة واعتبرتها دنًسا ورجًسا. 

أراد اهللا أن یحصِّن شعبه من العبادة الوثنیَّة وكل رجاساتها وعاداتها وخدَّامها. إذ كانوا في خطر 
االلتجاء إلى كل أنواع السحر وما یشبهه، وااللتجاء إلى الشیطان لتحقیق شهواتهم حتى إنَّهم كانوا یقدِّمون 

). یخشى لئالَّ یلجأوا إلى الشیطان واتِّباعه 21: 18أبناءهم وبناتهم ذبائح بشریَّة لملوك اإلله الممثِّل للشمس (ال 
فاتهم ِعوض االلتجاء إلى اهللا خالل خدَّامه. لقد وهبهم اهللا  في معرفة المستقبل واالستشارة في تحرُّكاتهم وتصرُّ

األرض المقدَّسة لكي تكون لهم شركة معه ال مع عدو الخیر. 

1 In John, hom. 14:2. 
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یورد موسى النبي هنا تسعة تعبیرات عن استخدَّام التنبُّؤ بالمستقبل عن طریق السحر. ربَّما لم تعد هذه 
األنواع موجودة اآلن كما هي لكن لألسف یوجد ما یشبهها، بل وأشر منها حیث انتشرت حركة "عبادة الشیطان" 

وما یتبعها من الدعوى بالتنبُّؤ بالمستقبل بوسائل كثیرة. 
من الصعب التمییز بین األصناف التي ذكرها موسى النبي عن أنواع السحر والعرافة في أیَّامه، إذ 

تختلف في التعبیرات عما ُیستخدم حالًیا في ذات المجال. 
): "ألن 21 :21 معرفة اإلرادة اإللهیَّة خالل تصویب األسهم كما جاء في (حز بالعرافةغالًبا ما یقصد 

ملك بابل قد وقف على أم الطریق على رأس الطریقین لیعرف عرافة، صقل السهام، سأل بالترافیم، نظر إلى 
الكبد". 

 قراءة المستقبل عن طریق السحاب وصنع أصوات غریبة. بالعیافةوُیقصد 
 هو التعرُّف على األمور المخفیَّة عن طریق قراءة الكأس كما في أیَّام یوسف. یشیر نفس التفاؤل

التعبیر في السریانیَّة إلى التنبُّؤ عن طریق مالحظة الطیور والنار والمطر وبعض المظاهر الطبیعیَّة. 
 فُتستخدم أدویة وأعشاب یعتقد البعض أن لها تأثیر سحري. یستخدم البعض كلمات للسحرأمَّا بالنسبة 

سحریَّة، أو یربطون إنساًنا ویعقدون عقًدا سحریَّة. 
في هذه األنواع نرى كیف ُیسيء عدو الخیر استخدَّام كل شيء. أساء استخدام الطبیعة التي خلقها اهللا 

صالحة ومقدَّسة ألجلنا، كما أساء استخدام حتى أكلنا وشربنا مثل قراءة الفنجان، وأساء استخدام جسد اإلنسان 
نفسه مثل قراءة الكف، بل وحتى بالنسبة الخوته الراقدین فیدعى اإلنسان بقدرته على استدعاء میٍت یتنبَّأ عن 

المستقبل. 
ال یرید اهللا أن یخفي إرادته اإللهیَّة عنَّا، وال یرید أن یجعل من المستقبل أمًرا مجهوًال، لهذا فقد أعلن عن 

). لكن 1 :1إرادته بطرق كثیرة حتى جاء كلمة اهللا نفسه، االبن الوحید الجنس لیتحدَّث معنا وجًها لوجه (عب 
ل اإلنسان  الطرق الخاطئة والمضلِّلة من كل أنواع السحر والعرافة عن االستماع لصوت الرب لألسف كثیًرا ما یفضِّ

نفسه. 
خلق اهللا اإلنسان كائًنا یتطلَّع إلى المستقبل، فالحیوانات یمكنها أن تشبع الیوم وال تفكِّر في الغد، أمَّا 
اإلنسان فبطبعه یمیل إلى الغد. هذا االشتیاق یلهب في قلب المؤمن رغبة حارة ولهیًبا متَّقًدا نحو معرفة الحیاة 

العتیدة. إنَّه یتوق أن ینطلق لیرى اهللا ویرتمي في أحضانه، ویتعرَّف على السمائیِّین ویشاركهم تسابیحهم، ویلتقي 
لت هذه الرغبة إلى حالة قلق واضطراب نحو  برجال اهللا منذ آدم حتى آخر الدهور. أمَّا وقد فسد القلب تحوَّ

المستقبل في هذا العالم. هذا ما یدفعه أحیاًنا إلى االلتجاء إلى السحر والعرافة.  

لماذا یرفض اهللا التنبُّؤ خالل السحر وما یشبهه؟ 
: یضلِّل الشیطان البشریَّة بإحدى وسیلتین تبدوان كـأنَّهما متناقضتان. إمَّا أنَّه یحث اإلنسان على أوالً 

إنكار عالم األرواح، إنكار وجود اهللا نفسه ومالئكته والشیطان وخلود النفس البشریَّة، بهذا یحطِّم رجاء اإلنسان 
في األبدیَّة. وأمَّا السالح اآلخر الذي یبدو معارًضا لألول وهو مع عدم إنكار وجود اهللا واألرواح المقدَّسة 

والشیَّاطین إالَّ أن العدو یوحي للبشر أنَّه صاحب سلطان، یعطي بفیض ما ال یعطیه اهللا. أذكر في حدیثي مع 
أحد الشبان وقد بدأ یرتبط بعبادة الشیطان أنَّه قال لي: "لماذا ال أعبد الشیطان وهو یعطیني كل ما أطلبه؟" إنَّها 
ذات التجربة التي أراد العدو أن یجرِّب بها السیِّد المسیح، إذ "أخذه أیًضا إبلیس إلى جبٍل عاٍل جًدا وأراه جمیع 

). 9: 4ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي" (مت 
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]. اهللا 9: االلتصاق بأعمال الشیطان یفقد اإلنسان قدسیَّته، إذ یمارس الرجاسة مثل سائر األمم [ثانًیا
نور، من یسلك فیه یتمتَّع بالنور والحق، ومن یشترك في أعمال إبلیس إنَّما یسیر في الظلمة ویرتبط بالباطل. 

: أعمال إبلیس تفقد اإلنسان لطفه ورقَّته، فیحمل نوًعا من القسوة أو العنف حتى بالنسبة ألوالده، ثالثًا
فیقدِّم أحیاًنا أبناءه ذبائح بشریَّة. 

یقِدم لهم األسباب التي تمنع االلتجاء إلى الشیطان واتباعه: 
" ألن كل من یفعل ذلك مكروه عند الرب: هذه التصرُّفات هي رجس عند الرب، مكروهة لدیه. "أوالً 

. إذ من یحب اهللا ال یطیق أعمال الشیطان الرجسة والمكروهة لدى الرب. ]12[
وبسبب هذه األرجاس الرب إلهك طاردهم من : طردت هذه األعمال األمم من كنعان، إذ یقول: "ثانًیا

 فإن مارس الشعب ما قد مارسته األمم یكون نصیبهم كنصیب األمم المطرودین أمامهم. ].12[" أمامك
: یشتهي اهللا أن یمیِّزهم عن األمم فیكونوا كاملین في عینیه في كل شيء. ثالثًا

تكون كامًال لدى الرب إلهك.  "
إن هؤالء األمم الذین تخلفهم یسمعون للعائفین والعرَّافین،  

].  14-13وأمَّا أنت فلم یسمح لك الرب إلهك هكذا" [
بنفس الروح یقول الرسول بولس: "فأقول هذا وأشهد في الرب أن ال تسلكوا فیما بعد كما یسلك سائر 

). یقول أیًضا مع برنابا الرسول: 20، 17: 4األمم أیًضا ُببطل ذهنهم، وأمَّا أنتم فلم تتعلَّموا المسیح هكذا" (أف 
). لقد ترك األمم في طرقهم 16: 14"الذي في األجیال الماضیة ترك جمیع األمم یسلكون في طرقهم" (أع 

الردیئة فحطَّموا أنفسهم، أمَّا شعب اهللا فیسلك في طریق الرب. 
. إنَّه ]13[" تكون كامًال لدى الرب إلهكغایة منعنا من هذه الطرق الخاطئة هي شوق اهللا إلى كمالنا: "

ال یطلب حرماننا من شيء بل یطلب شبعنا به وكمالنا فیه. 
 في إمكانیَّة اإلنسان أن یصیر كامًال بذاته، قائلین أمَّا إن ]13[اعتمد أتباع بیالجیوس على اآلیة 

 القدِّیس جیروم. وقد أجاب Ïالسامعین قادرین على تنفیذ ذلك أو یكون الخطأ ممَّن وضع وصیَّة مستحیل تنفیذها
على ذلك قائًال بأن هذا ما یطلبه اهللا للجهاد من أجله لكن حتى رسل المسیح أنفسهم لم یكونوا كاملین بعد. 

یدعونا اهللا إلى الكمال، أو إلى النمو الدائم في الحیاة الكاملة، لكن یلیق بنا أن نمیِّز بین الكمال اإللهي 
المطلق والكمال عمد اإلنسان. 

 كما أن نهایة الحیاة هي بدایة الموت، هكذا التوقُّف في سباق الفضیلة عالمة بدایة السباق في الشرÐ .

 ما یحمل عالمات الحدود فهو لیس بفضیلةÑ .

 من یسعى نحو الفضیلة الحقیقیَّة ال یشترك إالَّ في اهللا، الذي هو نفسه الفضیلة المطلقةÒ .

  كما قلت لیس للكمال حدود، حدود الفضیلة هي غیاب للحدود. كیف یمكن لشخص أن یبلغ طلب الحدود
. Óحیث ال یمكن أن توجد حدود

1 St. Jerome: Against the Pelagians, Book 1,14. 
2 Life of Moses, 6. 
3 Life of Moses, 6. 
4 Life of Moses, 7. 
5 Life of Moses, 8. 
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  فإنَّه في 48: 5ال یتجاهل أحد أمر الرب القائل: "كونوا كاملین كما أن أباكم السماوي هو كامل" (مت .(
حالة األمور الصالحة بطبیعتها، فإنَّه وٕان كان البشر یدركون عجزهم عن بلوغ كل شيء، لكن ببلوغهم جزء 

. Ïمنها ینالون كرامة عظیمة

  الَّ نسقط من الكمال الذي یمكن بلوغه بل نطلبه قدر المستطاع. إلى هذا أیلیق بنا أن نظهر اجتهاًدا عظیًما
الحد لنتقدَّم في هذا األمر الذي نسعى فیه. فإن كمال الطبیعة البشریَّة یكمن ربَّما في ذات النمو في 

. Ðالصالح
القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  :. النبي المنتظر3
في كل العصور ألعمال السحر والعرافة وكل أنواع التنبُّؤ جاذبیَّتها الخاصة حتى یومنا هذا، وفي أكثر 
البالد تقدًُّما ومعرفة، لهذا كان البد من تقدیم عمل فائق یشبع احتیاجات اإلنسان ویكشف عن أسرار المستقبل. 
لهذا أعلن موسى النبي في خطابه الوداعي عن مجيء السیِّد المسیح الذي وحده یحمل النفس كما إلى السماء 
لترى األبواب مفتوحة، وتجد لها موضًعا في حضن اآلب. بهذا تستقر النفس وتستریح، وتنتظر في رجاء یوم 
الرب العظیم حیث یتمتَّع اإلنسان بكلیَّته بالشركة في المجد األبدي. وكأنَّه یلیق بالمؤمن في العهد القدیم أن 

یكرِّسوا طاقاتهم لمعرفة المستقبل نحو رؤیة مجيء المسیا مخلِّص العالم؛ وبمؤمني العهد الجدید بانتظار مجیئه 
لیحملهم إلى مجده. 

جاء "كلمة اهللا" الذي هو "حكمة اهللا" لنقتنیه، فنرى المستقبل واضًحا، بل نذوق عربونه بروح الفرح 
والتهلیل. 

مع عظمة شخصیَّة موسى النبي الذي احتمل الشعب قرابة أربعین عاًما، ذاق فیها الكثیر من غالظة 
قلوبهم، حمل قلًبا كبیًرا یتَّسع لكل الشعب، وقد أعطاه الرب صنع اآلیات والعجائب بصورة لم یكن ممكًنا أالَّ 

ه موسى النبي أنظار الشعب إلى مجيء السیِّد المسیح من وسطهم، وكان  یتوقَّع الشعب قیام نبي مثله. لقد وجَّ
من الصعب أن یدرك كمال شخصیَّته، وٕان أدركها یصعب أن یقدِّمها للشعب. 

]. 15"ُیقیم الرب إلهك نبًیا من وسطك من اخوتك مثلي، له تسمعون" [
هنا وعد بمجيء "النبي". كاد الشعب أن یعبد موسى النبي بعد موته، لذلك أخفى میخائیل رئیس 

المالئكة جسده، وصارع مع إبلیس الذي أراد إظهاره لینحرف الشعب عن عبادة اهللا إلى عبادة موسى. فلو قال 
موسى أن القادم أعظم منه لظنُّوا وجود إلهین، إذ لم یكن ممكًنا لهم إدراك األقانیم اإللهیَّة، لهذا قال: "مثلي". 

بتجسُّده صار إنساًنا، فصار مثله. 
"، أي من وسط إسرائیل ولیس من أمة أخرى كما یحاول البعض ادعاء ذلك. أكَّد من وسطك: یقول "أوالً 

). ویقول القدِّیس یوحنا: "جاء إلى 22: 4السیِّد المسیح ذلك بقوله للسامریَّة: "ألن الخالص هو من الیهود" (یو 
). 11: 1خاصته وخاصته لم تقبله" (یو 

تحدَّث بطرس الرسول مع جمع الیهود بعد العنصرة عن شخص المسیح، قائالُ :  
"ویرسل یسوع المسیح المبشر به لكم قبل. 

1 Life of Moses, 9. 
2 Life of Moses, 10. 
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الذي ینبغي أیًضا أن السماء تقبله إلى أزمنة رّد كل شيء التي تكلَّم عنها اهللا بفم جمیع أنبیائه القدِّیسین 
منذ الدهر. 

فإن موسى قال لآلباء إن نبًیا مثلي سُیقیم لكم الرب إلهكم من اخوتكم. 
له تسمعون في كل ما یكلِّمكم به. 

ویكون أن كل نفٍس ال تسمع لذلك النبي تُباد من الشعب. 
-20: 3وجمیع األنبیاء أیًضا من صموئیل فما بعده جمیع الذین تكلَّموا سبقوا وأنبأوا بهذه األیَّام" (أع 

24 .(
وفي خطاب رئیس الشمامسة إسطفانوس الوداعي عن شخص المسیح قال: "هذا هو موسى الذي قال 

). ویقول اإلنجیلي یوحنا: "فلمَّا 37: 7لبني إسرائیل نبًیا مثلي سُیقیم لكم الرب إلهكم من اخوتكم له تسمعون" (أع 
: 6رأى الناس اآلیة التي صنعها یسوع (إشباع الجموع) قالوا إن هذا هو بالحقیقة النبي اآلتي إلى العالم" (یو 

14 .(
" میَّزه عن بقیَّة األنبیاء، إذ ُوجد في كل العصور أنبیاء كثیرون. هنا یقصد نبًیا من وسطك: بقوله "ثانًیا

؛ 1 :1)، الكلمة الذي به تكلَّم اآلب معنا (یو 22: 8"النبي" الذي وحده یستطیع القول: "أنا هو نور العالم" (یو 
). 2: 1عب 

"، فإنَّه وٕان كان رب األنبیاء لكنَّه صار مثل موسى. مثلي: یقول: "ثالثًا
كان موسى یتحدَّث مع اهللا بطریقة فائقة، إذ قیل عنه: "إن كان منكم نبي للرب فبالرؤیا استعلن له، في الحلم  •

 ال باأللغاز، فًما إلى فم وعیاًنا أتكلَّم معهأكلِّمه، أمَّا عبدي موسى فلیس هكذا، بل هو أمین في كل بیتي. 
عرفه الرب وجًها ). "ولم یقم بعد نبي في إسرائیل مثل موسى الذي 8-6: 12" (عد  وشبه الرب یعاین

). 10: 14). أمَّا بالنسبة لیسوع المسیح، ابن اهللا وكلمته، فإنَّه في اآلب واآلب فیه (یو 10: 34" (تث لوجه
). 21-20: 5إدراكه إلرادة اآلب كاملة (یو 

مقدِّم الشریعة إلسرائیل ومخلِّصهم من عبودیَّة فرعون، والمسیح هو معلِّم البشریَّة ومخلِّص العالم من  موسى •
عبودیَّة إبلیس. 

ته  • موسى مؤسِّس التدبیر الجدید للشعب بآیات وعجائب فائقة، والمسیح جاء إلى العالم لُیقیم العهد الجدید بقوَّ
اإللهیَّة الفائقة. 

)، وأمَّا المسیح فهو االبن الوحید الجنس. "موسى كان أمیًنا في كل 7: 12كان موسى أمیًنا لكن كعبٍد (عد  •
بیته كخادم شهادة للعتید أن یتكلَّم به، وأمَّا المسیح فكابن على بیته، وبیته نحن إن تمسُّكنا بثقة الرجاء وأفكاره 

). 6-5: 3ثابتة إلى النهایة" (عب 
)، أمَّا السیِّد المسیح فهو الوسیط الذي وهو واحد 5 :5قام موسى وسیًطا بین اهللا وشعبه كما رأینا في (تث  •

مع اآلب في ذات الجوهر حملنا أعضاء في جسده، وصالحنا مع أبیه. "ألنَّه یوجد إله واحد، ووسیط واحد 
). لكن شتَّان ما 7-6: 2تي  1بین اهللا والناس اإلنسان یسوع المسیح، الذي بذل نفسه فدیة ألجل الجمیع" (

ین الوساطتین، األول وسیط لنوال العهد اإللهي خالل خدمة الظالل وشبه السمویَّات، أمَّا الثاني فدخل بنا 
إلى السماء عینها. وكما یقول الرسول بولس: "الذین یخدمون شبه السمویَّات وظلِّها، كما أوحى إلى موسى 
وهو مزمع أن یصنع المسكن، ألنَّه قال ُانظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي ُأظهر لك في الجبل، 

ولكنَّه اآلن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسیط أیًضا لعهٍد أعظم فقد تثبَّت على مواعیٍد أفضل" 
). 6-5: 8(عب 
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)، أمَّا المسیح فهو في حضن 8-6: 12امتاز موسى النبي عن بقیَّة األنبیاء إنَّه تحدَّث مع اهللا فًما لفٍم (عد  •
). 13: 3؛ 18: 1اآلب نزل إلى السماء یخبرنا عن اآلب (یو 

موسى النبي صنع آیات وعجائب فائقة باسم الرب، أمَّا المسیح فصنع آیات كثیرة بأمٍر منه، یشهد القدِّیس  •
یوحنا عن العجز عن حصر أعمال المسیح خاتًما إنجیله بالقول: "وأشیاء أخر كثیرة صنعها یسوع إن كتبت 

). 25: 21واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه یسع الكتب المكتوبة" (یو 
). 16: 6تي  1؛ 16: 19قام موسى النبي بدور الملك والقائد، وجاء المسیح ملك الملوك ورب األرباب (رؤ  •
لم یوجد في تاریخ البشریَّة كلَّها من قدَّم الشریعة اإللهیَّة سوى موسى النبي والسیِّد المسیح. تسلَّم موسى  •

ن، أمَّا السیِّد المسیح فجاء یهب نعمة  الشریعة حینما اضطرب الشعب وخافوا بسبب النار والجبل الذي ُیدخِّ
  ).14: 1فوق نعمة، مقدًِّما الحق والنعمة مًعا (یو 

. مع أن السیِّد المسیح هو بعینه ]18واجعل كالمي في فمه، فیكلِّمكم بكل ما أوصیه به" [: یقول: "رابًعا
كلمة اهللا، لكنَّه إذ تجسَّد خضع بالطاعة لیتمِّم إرادة أبیه عنَّا، التي هي واحدة مع إرادته. لهذا ال نعجب إنَّه إذ 

قالوا: "كیف هذا یعرف الكتب وهو لم یتعلَّم؟ أجابهم یسوع وقال: تعلیمي لیس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد 
أن یعمل مشیئته یعرف التعلیم هل هو من اهللا أم أتكلَّم أنا من نفسي؟ من یتكلَّم من نفسه یطلب مجد نفسه، وأمَّا 

). إذن قد تحقَّق هذا الوعد العظیم وجاء 18-15: 7من یطلب مجد الذي أرسله فهو صادق ولیس فیه ظلم" (یو 
"النبي"، یسوع المسیح العظیم مخلِّص العالم! 

ال یمكن أن تنطبق العبارات التي نطق بها العظیم في األنبیاء إالَّ على شخص السیِّد المسیح، إذ قیل 
عنه إنَّه مثله، وقد قیل عن موسى: "ولم یقم بعد نبي في إسرائیل مثل موسى الذي عرفه الرب وجًها لوجه، في 
جمیع اآلیات والعجائب التي أرسله الرب لیعملها في أرض مصر بفرعون وبجمیع عبیده وكل أرضه، وفي كل 

). فإن كان 12-10: 34الید الشدیدة وكل المخاوف العظیمة التي صنعها موسى أمام أعین جمیع إسرائیل" (تث 
لم یقم نبي مثل موسى وال یقوم فكیف یقیم اهللا نبًیا مثله، إالَّ بمجيء ذاك الذي هو ربُّه وصار مثله؟! 

یقدِّم تحذیًرا من األنبیاء الكذبة، فبعد مجيء المسیح أیًضا یأتي أنبیاء كذبة، ویطالبنا بعدم الخوف من 
]. 22-20النبي الكذَّاب [

  "یتحدَّث موسى النبي عن المسیح قائالُ : "یقیم لك الرب إلهك نبًیا من وسطك من اخوتك مثلي، له تسمعون
. Ï]. لهذا فمن ال یطیعه یعصى الناموس15[

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

  توقَّعوا إنَّه سیأتي نبي خاص إذ یقول موسى هذا هو المسیح، لذلك لم یقولوا (لیوحنا): "أأنت نبي؟" قاصدین
). بإضافة أداة التعریف، 21: 1بهذا إنَّه واحد من بین األنبیاء العادیِّین بل جاء التعبیر: "ألنبْي أنت؟!" (یو 

قاصدین بذلك: "هل أنت هو النبي الذي سبق فأخبرنا عنه موسى؟" لهذا لم ینكر إنَّه نبي إنَّما رفض أن 
 .Ð یدعى "ذاك النبي!"

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 "إنَّه یشبهه، بمعنى من جهة الجسد، ولیس من جهة سمّو العظمة. لذلك دعي الرب یسوع "النبيÑ .

1 Commentary on Galat.2. 
2 In John, hom. 16. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tract. 15:23. 
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القدِّیس أغسطینوس 
"حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوریب یوم االجتماع قائالً : 

ال أعود اسمع صوت الرب إلهي، وال أرى هذه النار العظیمة أیًضا لئالَّ أموت. 
قال لي الرب: قد احسنوا فیما تكلَّموا. 

أقیم لهم نبی�ا من وسط اخوتهم مثلك،  
واجعل كالمي في فمه فیكلِّمهم بكل ما أوصیه به.  

ویكون أن اإلنسان الذي ال یسمع لكالمي الذي یتكلَّم به باسمي أنا أطالبه. 
وأمَّا النبي الذي یطغي فیتكلَّم باسمي كالًما لم أوصه أن یتكلَّم به أو الذي یتكلَّ باسم آلهة أخرى 

فیموت ذلك النبي.  
وٕان قلت في قلبك كیف نعرف الكالم الذي لم یتكلَّم به الرب.  

فما تكلَّم به النبي باسم الرب ولم یحدث ولم یصر فهو الكالم الذي لم یتكلَّم به الرب بل بطغیان تكلَّم 
]. 22-16به النبي فال تخف منه" [

یرید اهللا أن یلتقي مع كل إنسان شخصًیا ویتحدَّث معه وجًها لوجه، لكن اإلنسان عاجز عن هذا اللقاء، 
ال أعود اسمع صوت الرب إلهي وال أرى هذه إذ ال یقدر أحد أن یتطلَّع إلى بهاء مجد اهللا ویعیش. لقد صرخ: "

"، لهذا كان البد أن یتحقَّق اإلعالن اإللهي للبشر خالل إنسان. لهذا تحدَّث اهللا النار العظیمة أیًضا لئالَّ أموت
مع موسى النبي على جبل سیناء وسط النار من أجل كل الشعب. 

هكذا أرسل اهللا من جیل إلى جیل نبًیا أو أكثر یتحدَّث اهللا إلیه لحساب شعبه حتى یتجسَّد كلمة اهللا 
نفسه الذي یظهر كنبٍي على مثال موسى، وهو رب األنبیاء. عندئذ یستطیع اإلنسان أن یلتقي مع اهللا، ویتحدَّث 

معه. 
كان العالم في حاجة إلى اإلعالن اإللهي لیس خالل المسیح فحسب، بل وفیه، لقد تحدَّث مع الجماهیر 

كواحٍد منهم، ولم ُیعلن مجده إالَّ لقلَّة "بطرس ویعقوب ویوحنا" على جبل تابور في تجلِّیه، وأحضر موسى وٕایلیا 
لیشهدا له كممثِّلین للناموس واألنبیاء. 
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 18من وحّي تثنیَّة 
خدَّام اهللا وخدَّام الشیطان 

  .في یدیك مفاتیح قلبي
لتفتح ولتدخل ولُتقم في أعماقي. 
لیدخل معك خدَّامك الحقیقیُّون. 

یعلنون كلمتك ویختفون في وصیَّتك. 
یجدون راحتهم في ملكوتك القائم فيَّ ! 

  .لتغلق أبواب قلبي بمفاتیح الحق
فال یدخل نبي كاذب وال تتسلَّل رجاسة! 

لن أسأل آخر غیرك. 
لیس للشیطان ومالئكته موضع في داخلي! 

  .طال انتظار المؤمنین لمجیئك
انتظرك آدم ومعه حواء،  

وترقب اآلباء واألنبیاء مجیئك! 
أخیًرا أتیت إلى عالمنا. 

لت أرضنا إلى سماء.  حوَّ
قدَّمت دمك كفَّارة عن العالم كلُّه! 
 .نعم لتدخل إلى عالم قلبي الداخلي

ولُتعلن حلولك في أعماقي! 
طال انتظاري لك یا مخلِّص نفسي! 
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 األصحاح التاسع عشر

مدن الملجأ والشاهد الكاذب 
 أن یترجموا حیاتهم الدینیَّة إلى سلوك الئق في كل العالقات االجتماعیَّة هللاإن كان یلیق بشعب ا

والمعامالت المدنیَّة والجنائیَّة، فإنَّهم كشعٍب مبتدٍئ في الحیاة الروحیَّة احتاجوا إلى شریعة تفصیلیَّة تحكم سلوكهم 
. ومعامالتهم

أشار في األصحاح السابق إلى مجيء "النبي" المنتظر الذي له نسمع، فنتمتَّع بالخالص. اآلن یقدِّم لنا 
صورة رمزیَّة لهذا الخالص المسیاني، وهو إقامة مدن الملجأ، التي یلجأ إلیها كل قاتٍل ارتكب القتل خطأ بغیر 

إرادته. 
هذا العدل الجزائي البدائي بعید كل البعد عن القتل المتعمِّد، والغرض منه أن یمنعه فهو ال یكسر 

الوصیَّة السادسة بل باألحرى یحفظها. 
تحدَّث أیًضا عن احترام حقوق الآلخرین، سواء بالنسبة لممتلكاتهم أو لنفوسهم. فال یجوز لإلنسان أن 

أرض لیست من حّقه. وال یلیق به أن یشهد كذًبا على إنسان بريء.  ینقل تخومه لیستولى على
. ]13-1[. مدن الملجأ  1
. ]14[. نقل الُتُخم  2
. ]31-15[. شهادة الزور  3

 : مدن الملجأ. 1
متى قرض الرب إلهك األمم الذین الرب إلهك یعطیك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبیوتهم،  "

تفرز لنفسك ثالث مدن في وسط أرضك التي یعطیك الرب إلهك لتمتلكها.  
تصلح الطریق وتثلث تخوم أرضك التي یقسم لك الرب إلهك،  

فتكون لكي یهرب إلیها كل قاتل.  
وهذا هو حكم القاتل الذي یهرب إلى هناك فیحیا،  

من ضرب صاحبه بغیر علٍم وهو غیر مبغٍض له منذ أمس وما قبله.  
ومن ذهب مع صاحبه في الوعر لیحتطب حطبا فاندفعت یده بالفأس لیقطع الحطب وافلت الحدید من 

الخشب وأصاب صاحبه فمات،  
فهو یهرب إلى إحدى تلك المدن فیحیا. 

لئالَّ یسعى ولّي الدم وراء القاتل حین یحمى قلبه ویدركه إذا طال الطریق ویقتله ولیس علیه حكم 
الموت ألنَّه غیر مبغٍض له منذ أمس وما قبله.  

ألجل ذلك أنا آمرك قائالً : ثالث مدن تفرز لنفسك.  
وٕان وسَّع الرب إلهك تخومك كما حلف آلبائك أعطاك جمیع األرض التي قال أنَّه یعطي آلبائك.  

إذا حفظت كل هذه الوصایا لتعملها كما أنا أوصیك الیوم لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل األیَّام 
فزد لنفسك أیًضا ثالث مدن على هذه الثالث.  

]. 10-1حتى ال یسفك دم بريء في وسط أرضك التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا فیكون علیك دم" [
لیس كل قتل هو جریمة، إنَّما یجب دراسة كل حالة على حدة، فقد میَّزت الشریعة بین نوعین من القتل: 
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: یمكن للقاتل أن ینجو من االنتقام منه بالهروب إلى إحدى مدن الملجأ (عد ]6-4[: القتل خطأ .أ
35 :9-34 .(

]. 13-11 یجوز للولي أن ینتقم من القاتل [القتل عمًدا: ب.
). اآلن 6: 9التي قدِّمت ألبناء نوح أن من یسفك دم إنسان ُیسفك دمه انتقاًما للدم (تك  أحد األوامر

 بإقامة مدن الملجأ، كما سبق هللاستقرَّت هذه الشریعة. لكن ماذا إن ُسفك دم خطأ ولیس عن قصد. لهذا أمر ا
) الخ. لقد عالج سفر العدد هذا األمر 10: 35)، وسفر العدد (13: 21فرأینا في دراستنا لسفر الخروج (

بالتفصیل، غیر أنَّه إذ كان الشعب على وشك الدخول إلى أرض الموعد قدَّم لهم توجیهات عملیَّة إلقامة الثالث 
مدن في الضفَّة الشرقیَّة. 

: تحدید ثالث مدن للملجأ في أرض كنعان، في الضفَّة الغربیَّة، حیث كان موسى قد حدَّد ثالث أوالً 
. ُتقسَّم المنطقة كلها إلى ثالثة أقسام، متساویَّة قدر المستطاع، وتكون مدینة ]7، 3-1[مدن في الضفَّة الشرقیَّة 

الملجأ مركز كل قسم، حتى یستطیع كل إنسان أینما ُوجد أن یجد بالقرب منه مدینة للملجأ. تعتبر مدینة الملجأ 
أشبه بمكان حفظ یلجأ إلیه القاتل حتى تتم محاكمة عادلة، وُیفصل في أمره إن كان قاتًال عن خطأ أم عن عمد. 

فمدینة الملجأ هي صون وحمایة للبريء ولیس للمجرم. 
ة الِسفر، فإن أي  ال نجد تسجیًال لزیادة هذه المدن التي طلبها موسى، وهذا دلیل غیر متعمِّد على صحَّ

كاتب متأِخر ما كان یمكن أن یبتدع هذا. 
ُتشیر مدینة الملجأ إلى السیِّد المسیح، مخلِّص العالم، الذي نزل إلى أرضنا ولم یعد بعیًدا عّنا، بل هو 

قریب إلینا جًدا، ال نبحث عمَّن یصعد إلى السماء لكي ینزله، وال من یهبط إلى الجحیم لكي یصعده إلینا، بل هو 
). لقد جاء إنجیلنا بالخالص وجعله بین أیدینا. أنَّه یقرع على أبوابنا الداخلیَّة لعلَّنا 8: 10قلوبنا (رو  قائم في

ر من  نقبله، نفتح له فیدخل عریس نفوسنا لیتعشَّى معنا. جاء مسیحنا إلى أرضنا لیصیر حصننا، فیه نتحرَّ
). تطلَّع 39-31: 8؛ 10-9، 1: 5)، ونخلص من كل جریمة في حمایة إلهیَّة فائقة (رو 1: 8الدینونة (رو 

). هذا 1: 26إشعیاء النبي إلى هذه المدینة الفریدة فقال: "لنا مدینة قویَّة؛ یجعل الخالص أسواًرا ومترسة" (إش 
). 31: 16ما یؤكِّده الرسول بقوله: "آمن بالرب یسوع المسیح فتخلص" (أع 

في القدیم كان القاتل یهرب من وجه الولي إلى مدینة ملجأ لیحتمي فیها حتى تتم محاكمته، وٕان وجد 
بریًئا یبقى إلى موت الكاهن. أمَّا في العهد الجدید فإن الولي والقاضي في نفس الوقت هو الرب یسوع، ِعوض 
االنتقام یفتح لنا أحشاءه اإللهیَّة ملجأ لنا فنستریح فیها. ونبقى فیها إلى األبد، ننعم ال بالبراءة فقط بل وبشركة 

أمجاده. 
إنَّه لیس فقط مدینة الملجأ بل وهو الطریق المفتوح لنا، لذا الق بنا أن نسرع بروحه القدُّوس وندخل فیه، 

ل، حتى ال یلحق بنا السیف وتهلك نفوسنا.  وال نؤجِّ
 نحن نعلم أن كثیر كیف یعرف الهارب مدینة الملجأ؟: أجاب هذا األصحاح على السؤال التالي: ثانًیا

من الطرق في القدیم كانت ُتمهَّد خالل سیر الحیوانات التي تحمل األثقال خاصة القوافل. وهذا وقد كان الیهود 
في ذلك الحین ال یعرفون الطرق، إذ عاشوا في البریَّة طوال األربعین عاًما. یلتزم المسئولون أن یهیِّئوا الطرق 

المؤدیَّة إلى مدن الملجأ، فُیزیلوا كل عقبات تعطِّل االنطالق إلیها، كما یلتزمون بإقامة جسور واالهتمام بها للعبور 
علیها نحو هذه المدن، وعند مفترق الطرق توضع الفتات ُیكتب علیها: "ملجأ! ملجأ!" وكان المسئولون ملتزمین 

بإصالح هذه الطرق كل عام في شهر أذار. هكذا یلیق بخدَّام الكلمة أن ُیهیِّئوا الطریق لكل نفس كي تلتقي 
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بالمخلِّص كملجأ لها. یلتزموا بأن ُیزیلوا كل عقبة، لیفتحوا باب الرجاء أمامهم لیتمتَّعوا ببّر المسیح وقداسته ِعوض 
خطایاهم، وعدم الفساد ِعوض فسادهم. 

 في حبُّه هیَّأ للبشریَّة هللاكما التزم المسؤولون بتهیئة الطرق في كل مكان نحو مدن الملجأ، هكذا ا
لین في أول لقاء معهما بعد سقوطهما، ومهَّد الطریق لمعرفته  الطریق نحو یسوع المسیح، فأعلن عنه ألبوینا األوَّ
خالل اآلباء األنبیاء واألحداث والشریعة حتى ال یوجد أي عذر لمن یرفض االلتجاء إلیه. لقد بعث إلینا بنبوَّات 

واضحة أشبه بعالمات تشیر نحو شخص المخلِّص، مدینة ملجأنا. 
)، 29-25: 35كان الهارب ملتزًما أن یبقى في المدینة حتى موت رئیس الكهنة فیخرج منها (عد 

ومسیحنا رئیس الكهنة األعظم مات مرة لیدخل بنا فیه، ولن یموت بل یبقى حی�ا بعد قیامته حتى ال یخرج أحد 
). في اختصار قد 39-38: 10؛ 14: 3؛ عب 23: 1؛ كو 4: 15منه، بل نسكن فیه وهو فینا أبدی�ا (یو 

). 18: 6وضع أمامنا ملجأ خالصنا (عب 
)، وفي العهد الجدید فإن مجرَّد الغضب 17: 28: كانت خطیَّة القتل لها خطورتها العظمى (أم ثالثًا

یدفع باإلنسان إلى نار جهنم. ومع أن السهو یعتبر خطیَّة تقدَّم عنها ذبیحة، إالَّ أن القتل سهًوا ال ُیحسب خطیَّة 
ُیعاقب علیها، وٕانَّما یسمح لمرتكبها أن یهرب إلى مدینة الملجأ حتى ال یحق للولي أن ینتقم للدم. 

لقد قتل شاول الطرسوسي كثیرین لكنَّه فعل هذا بجهالة لذلك ظهر لهم السیِّد المسیح نفسه وأعلن له 
الحق، فاشتاق أن ُیقتل من أجل اسمه. وغفر أیًضا السیِّد لصالبیه ألنَّهم فعلوا هذا عن عدم معرفة. 

 المترفِّق بشعبه الذي یدخل بالنفوس المؤمنة الهاربة هللا: جاءت فكرة مدن الملجأ تكشف عن نیَّة ارابًعا
من الدینونة إلى جنبه باإلیمان بدم المسیح. من یهرب من الخطیَّة إلى السیِّد المسیح یجده فاتًحا أبواب محبَّته 

مدینة ملجأ له. 
: ال یوجد ملجأ للقتلة عن عمد، أي للمصریِّین على قتل النفوس، والسلوك بروح إبلیس السفَّاك. خامًسا

لیس من حق القاتل عمًدا أن یجد رحمة عند القاضي الذي ال یحمل السیف عبثًا، بل لالنتقام من سافكي الدم. ال 
).  26: 10یتمتَّع بالمغفرة من كان مصمًِّما على الخطیَّة (عب 

 ذراًعا، وكانت دائًما تحفظ 32یخبرنا الیهود أن الطرق المؤدیَّة لمدن الملجأ كانت متَّسعة جًدا، حوالي 
. Ïفي حالة جیِّدة

: یالحظ أن الشریعة لم تحسب كل مدن الآلویِّین مدن ملجأ، بل اختارت ثالث مدن في كل سادًسا
ضفَّة لتأكید أن الآلویین على قدم المساواة مع الشعب، إن أخطأ الوي وقتل عن غیر عمد لن تحمیه مدینته، بل 

یلزمه أن یهرب إلى مدینة ملجأ حتى تتم محاكمته. هذا ما تؤكِّده الشریعة باستمرار أن الكاهن، وٕان نال كرامة 
 وتكون دینونته أشد وأقسى بسبب معرفته. هللا، لكنَّه یقف مع الشعب أمام اهللاخدمة ا

: ربَّما یتساءل البعض إن كانت الشریعة الموسویَّة قد أباحت للولّي أن ینتقم لدم قریبه، فنجیب بأن سابًعا
الشریعة أرادت أن تحد بكل الطرق من االنتقام. ففي القدیم، وحتى إلى وقت قریب في بعض بالد صعید مصر 
كما في كثیر من البالد الصحراویَّة، إن قتل إنسان آخر ال تكتفي أسرة القتیل بقتل القاتل، إنَّما یعتدون على كل 

ل األمر إلى حرب داخلیَّة بین العائالت، قد تمتد إلى  األسرة وینتقمون بقتل القاتل وأحیاًنا أوالده وأقاربه ویتحوَّ
عشرات السنوات. كل منهم یتربَّص لالنتقام ألسرته بال ضابط. لهذا جاءت الشریعة لتضع حًدا بالسماح للولّي 

وحده أن یقتل القاتل ولیس أهل بیته أو أقرباءه. 

1 Adam Clarke Commentary. 
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هكذا جاءت الشریعة هنا تحقِّق اآلتي:  
. ترفع من شأن المؤمنین لكي ال یعیشوا بال ضابط من جهة االنتقام واآلخذ بالثأر. أ

ب. تأكید قدسیَّة حیاة اإلنسان، سواء بالنسبة للقتیل أو القاتل. 
ج. ال یوجد إنسان فوق القانون، بل یخضع الكاهن كما الشعب للشریعة. 

د. التزام الجماعة المقدَّسة بإقامة محاكمات عادلة وبتأنِّي في غیر اندفاعٍ . 
 مالك السماء واألرض وهب شعبه أرض الموعد بكل ما فیها من مدن؛ لكنَّه طلب أن تكون له هللا اثامًنا:

 التي یلجأ إلیها الطالبون رحمته. كل المدن مدنه وهبها هللاثالث مدن في كل ضفَّة تنسب إلیه، أشبه بمدن ا
للبشر، لكنَّه یعود فیطلب قلیل القلیل لیكون مكرًَّسا لعمله اإللهي في حیاة البشریَّة. 

لیت إلهنا یجد في أعماقنا مدینة ملجأ یقبلها وینسبها إلیه، فتتجلَّى محبَّته ونعمته فیها. 
" بخط واضح، حتى متى رآها miklot توضع على مفارق الطرق عالمات ُیكتب علیها "ملجأ ا:سعً ات

الهارب ال یقف لیقرأ أو یبحث أو یناقش، إنَّما یسرع نحو المدینة، فإن الوقت بالنسبة له مقصِّر. أنَّه في خطر! ما 
هنا نحو مخلِّصنا یسوع المسیح. أنَّه لیس وقت للمناقشات الغبیة بل  هذه العالمات إالَّ الكتاب المقدس الذي یوجِّ

لالنطالق بسرعة نحو المخلِّص لنرتمي في أحضانه ونختفي فیه، فال یقدر العدو أن یلحق بنا ویقتلنا. 
إنجیلنا هو العالمات التي تقودنا إلى مدینة الملجأ الفریدة "یسوع المسیح"، وٕاذ نحن أنفسنا قد صرنا 

، ویجدون في miklotرسالة المسیح المقروءة من جمیع الناس الق بنا كإنجیل مفتوح أن یقرأ الكل فینا كلمة 
أعماقنا طریًقا یقود إلى المخلِّص. هذا هو حال الكنیسة الحیَّة. إنَّها عالمة تحمل ذات الكلمة، تقود كل نفس في 

 الذي یفوق كل عقل، وفرح هللا، وسالم اهللاطریق الحق، وتدخل به إلى الملجأ اإللهي، لیتمتَّع بحریَّة مجد أوالد ا
السماء الذي ال ینقطع. الكنیسة هي المنارة التي تحمل بهاء المسیح الذي یشرق على النفوس. إنَّها تنادي 

الجمیع: "اهربوا إلى الملجأ، إلى الرجاء الذي یقدِّمه لكم اإلنجیل". 
یلیق بالمؤمنین أن یجاهدوا بروح الحق، لكنَّهم كأعضاء في كنیسة المسیح یدركوا أن حیاتهم لیست إال 

اختفاء في المسیح یسوع ملجأهم. 

 : حق االلتجاء إلى المذبح
في أیَّام اإلمبراطور قسطنطین ظهر نظام كنسي شبیه بمدن الملجأ، وهو أن یلجأ المَتهم إلى المذبح 

 قاوم أتروبیوس هذا القدِّیس یوحنا الذهبي الفمویمسك بقرونه، فال ُیقتل حتى تتم محاكمة عادلة له. ففي أیَّام 
األمر، وأخذ موقًفا مضاًدا من الكنیسة. وحین ُأتُّهم بخیانة اإلمبراطور وتدبیر مؤامرة لقتله التجأ إلى المذبح، وتوقع 

رجال الشرطة والشعب أن ینتقم منه القدِّیس یوحنا الذهبي الفم بتسلیمه خارج الكنیسة كي ُیقتل. لكن ذهبي الفم 
أعلن محبته لمقاومیه. وقد ألقى حدیثین عن مفهوم الكنیسة ورسالتها حتى نحو مقاومیها أمام الشعب، معلًنا أن 

. Ï أن یحب األعداءهللاجمال مذبح ا
وقد تطورت هذه العادة في أوربا، فكان یسمح البعض بحمایة المَتهمین إن التجأوا إلى المذبح أو 

الكنیسة أو أي مكان مقدَّس لمدَّة شهر وأحیاًنا لمدَّة ثالثة أیَّام حتى تتم محاكمتهم. ال یعني هذا حمایة المجرمین 
. كما أعطت هللاوالقتلة إنما إعطاء فرصة كافیَّة للمحاكمة العادلة، وأیًضا فرصة لتوبة الخاطئین ورجوعهم إلى ا

الفرصة لألساقفة أن یشفعوا في أمر بعض التائبین منهم. 

Ï.راجع كتاب "الكنیسة تحبك" ترجمة المؤلف  
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ولكن إذا كان إنسان مبغًضا لصاحبه فكمن له وقام علیه وضربه ضربة قاتلة فمات ثم هرب إلى 
إحدى تلك المدن. 

یرسل شیوخ مدینته ویأخذونه من هناك ویدفعونه إلى ید ولي الدم فیموت. 
]. 13-11ال تشفق عینك علیه، فتنزع دم البري من إسرائیل فیكون لك خیر" [

حرصت الشریعة على حمایة أصحاب القلوب النقیَّة والنیَّة الطاهرة، وبغیر عمد تسببوا في قتل آخرین 
فبنت لهم مدن الملجأ. وفي نفس الوقت رفضت الشریعة اإللهیَّة حمایة أصحاب القلوب الشرِّیرة، الذین یحملون 

بغضة وكراهیَّة الخوتهم ویقومون بقتلهم، فإن مدن الملجأ لم تُبَن ألمثالهم. إن هربوا إلیها یسحبون منها وُیقتلون. 
إنها صورة ُمّرة لبعض األشرار الذین یخفون قلوبهم الذئبیة البغیضة برداء التدین، الذي یلزم أن ُیشق 

الثوب تماًما وُیفضح الشرِّیر وینال ثمرة شره، ما دام لم یتب. 
ال توجد مدینة ملجأ للقلوب البغیضة، فإن مسیحنا كلي الحب یفتح أبواب قلبه لمن یود أن یعیش 

بالحب، أمَّا من یحمل كراهیَّة فلیس له موضع فیه. مسیحنا مدینة ملجأ لمن یغتسل من جرائمه في دمه، فبالرحمة 
اإللهیَّة الملتحمة بالعدل یستقر المؤمن في المسیح ویتمجد معه إلى األبد. أنَّه یحتضن الخطاة التائبین، المعترفین 

رون باإلیمان.  بخطایاهم، والذین یتبرَّ

 : . نقل الُتُخم2
تنزع دم البريء من إسرائیل فیكون ، فنجده بعد تأكیده: "هللاهتم سفر التثنیَّة باألرض التي یرثها شعب ا

ال تنقل تخم صاحبك الذي نصبه األولون في نصیبك الذي تناله في األرض ، یكمل الحدیث: "]13[" لك الخیر
. وكأن نقل عالمات حدود األرض الغتصاب جزء من نصیب الغیر ]14[" التي یعطیك الرب إلهك لكي تمتلكها

ال یقل خطورة عن سفك دم بريء. سّر هذا ما حملته أرض الموعد من رمز للحیاة السماویَّة الموعود بها، وكأن 
من یسفك دم برئ لیس بأقل من أن یفقد آخر نصیبه األبدي أو خالص نفسه خالل العثرة. 

موضوع األرض التي ینالها كل سبط كمیراٍث دائٍم له تمثل بالنسبة له حیاة أو موت، فمن یحرك 
العالمات التي تحدِّد أرضه لیغتصب جزء من أرض أخیه یكون كمن قد اغتصب منه بركة الرب التي هي حیاته، 

]. 14أو كمن اغتصب میراث العهد [
 أن یدرك كل إنسان غنى نعمة هللابالقرعة نال كل سبط نصیبه من األرض، وأیًضا كل عشیرة. إرادة ا

 علیه دون طمع فیما لیس له، فلیس من حق أي شخص أن یعتدي على ما لآلخرین. هللا
 درًسا هاًما، وهو أن یدرك كل إنسان حدوده وممتلكاته، محترًما حقوق الغیر وممتلكاتهم. نقل هللایعطینا ا

التخم عمل فیه عدم أمانة وخداع وطمع وٕاصابة اآلخرین باألضرار. هذا ما یلیق أن یتدرب علیه حتى األطفال 
الصغار في تعاملهم حتى مع والدیهم وبقیَّة أعضاء األسرة. فمع سخاء العطاء لطفل یدرِّبونه على إدراك حدود 

ممتلكاته، واالقتناع بما ُوهب له. 

 : شهادة الزور. 3
"ال یقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطیَّة ما من جمیع الخطایا التي یخطئ بها على فم 

شاهدین أو على فم ثالثة شهود یقوم األمر. 
إذا قام شاهد زور على إنسان لیشهد علیه بزیغ،  

یقف الرجالن اللذان بینهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة والقضاة الذین یكونون في تلك األیَّام. 
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فإن فحص القضاة جیًِّدا وٕاذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخیه،  
فافعلوا به كما نوى أن یفعل بأخیه، فتنزعون الشر من وسطكم. 

ویسمع الباقون فیخافون، وال یعودون یفعلون مثل ذلك األمر الخبیث في وسطك. 
]. 21-15ال تشفق عینك، نفس بنفٍس، عین بعیٍن، سن بسٍن، ید بیٍد، رجل برجلٍ " [

ربَّما یحدث خالف على القتل إن كان عمًدا أم سهًوا، وهل یوجد عداء سابق بین القاتل والقتیل. قد 
یحدث خالف أیًضا على الحدود التي لُتخم األسباط أو العشائر، فكیف یكون الحكم في هذه األمور وغیرها؟ 

ة أحیاُنا إلى شهادة البعض، لهذا ُتعالج الشریعة موضوع "شهادة الزور". ترفض الشریعة قیام الشهادة  الحاجة ملحَّ
]. الشهادة الزور تحسب 19-15)، بل على األقل بشخصین [6: 17؛ تث 30: 35على شخٍص واحٍد (عد 

]. 21-19 نفسه الذي یبغض الظلم والكذب [هللاخیانة للعهد مع ا

 وٕان كانت المعاصي ترتكب سر�ا، لكن یلزم أن نكتفي بشهادة شاهدین كبرهان على البحث والتقصِّيÏ .

  19إذ كتب عنوان معیَّن على آالم الرب عندما صلب، ُكتب بالعبرانیَّة والیونانیَّة والآلتینیَّة: "ملك الیهود" (یو: 
. Ð)، في ثالثة ألسنة، إذ ثبت العنوان بثالثة شهود ألنَّه على فم شاهدین أو ثالثة شهود تثبت الكلمة19

 القدِّیس أغسطینوس

، ]21نفس بنفٍس، عین بعیٍن، سن بسٍن، ید بیٍد، رجل برجلٍ " [جاءت الشریعة الموسویَّة تطالب: "
بهذا ارتفعت باإلنسان في بدء حیاته الروحیَّة من روح االنتقام بأكثر ممَّا أصابه من ضرر، إذ یمیل اإلنسان 

بطبعه أن یقاوم الشر بشٍر أعظم. هكذا ارتفعت به الشریعة لكي تهیئه للحب تدریجًیا حتى یمارس بالنعمة اإللهیَّة 
محبَّة العدو فیقاوم الشر بالخیر. إنَّها تدخل باإلنسان إلى الحب والتسامح بتدریبه تدریجًیا على ضبط نفسه. 

ر أمامها؟! شكًرا   الذي نقلنا بغنى حبُّه من تحت الشریعة هللالشریعة حازمة وعادلة، من یستطیع أن یتبرَّ
ر أمام ا . لقد دفع مسیحنا هللاإلى عهد النعمة، فنقف أمام كرسي الرحمة، ویستر مسیحنا بدمه الذكي علینا، فنتبرَّ

. هللالثمن وحقَّق متطلِّبات الشریعة، مقدًِّما لنا كمال الحریَّة للحیاة الجدیدة التي بال لوم قدَّام ا
من یشهد بالزور یقدِّم للمحاكمة في محكمة علیا، أمام الكهنة والقضاة الذین هم أمام الرب. فكما یجلس 

 (تث هللالقضاة عند أبواب المدینة ویحكمون، هكذا یجلس الكهنة والقضاة أمام باب الهیكل لیحكموا حسب إرادة ا
17 :12 .(

إن ثبت كذب الشاهد فما كان ُیحكم به على المتَّهم یسقط على شاهد الزور. ربَّما یظن اإلنسان أن في 
ذلك قسوة! فمن أجل كلمات كذب قد یسقط إنسان تحت حكم اإلعدام. من یحفر حفرة ألخیه یسقط هو فیها. بهذا 

 درًسا عملًیا لیبث روح المخافة فیهم. هللایقدِّم ا
ة سوسنَّة ُوجد شاهدان شیخان Ñالقدِّیس أغسطینوسیرى   في هذه العبارة تلمیًحا لسّر التثلیث، ففي قصَّ

)، وفي محاكمة السیِّد المسیح شهد الشعب كلُّه ضد المسیح، 62-36: 13ومع ذلك كانت شهادتهما كاذبة (دا 
). فماذا یعني ثبوت الشهادة الحقَّة بشاهدین أو ثالثة إالَّ شهادة اآلب 1: 23ومع ذلك كانت شهادتهم باطلة (لو 

). 18: 8واالبن والروح القدس الحقَّة (یو 

1 In 1 Tim. Hom. 15. 
2 St. Augustine: Ps. 56. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tract. 36:10. 
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 19من وحّي تثنیَّة 
أنت ملجأي وسندي 

  ّرت الخطیَّة حیاتي، وأفقدتني سالمي،  مر
من یحمیني من هالكها إلى أنت؟ 

أنت مدینة الملجأ التي تتَّسع لكل الخطاة. 
أنت هو الطریق إلى مدینة الملجأ،  

تدخل بي إلى كمال السالم. 
أنت هو العالمة التي تشیر إلى األمان! 
أنت في داخلي عمیًقا أعمق من نفسي،  

أنت قریب لي جًدا، أقرب إليَّ من نفسي،  
فلماذا أبحث عن ملجأ غیرك؟ 

  !إلهي أنت هو ملجأ نفسي
هب لي أن أطیر وأدخل في أحضانك. 

ألحملك في داخلي،  
فأدخل بكثیرین إلیك. 

لتنقش بروحك الناري على قلبي كلمة "إلى الملجأ". 
ألصیر عالمة حیَّة تقودهم إلیك. 

   ،كثیًرا ما تعدَّیت ُتخمي
اغتصبت حقوق اخوتي،  

رد لي برَّك، فاحترم حق كل طفٍل صغیٍر،  
واحترم مشاعر كل ضعیٍف ومحتاجٍ ! 

علِّمني وقدني حتى ال أتعدَّى تخمي التي وهَبْتني إیَّاها یداك! 

  !من ال یحتاج إلى شاهد یسنده ویؤكِّد صدق كلماته؟
شریعتك تطلب شاهدین أو ثالثة حتى ال یخطئ القضاء. 

والعالم كلَّه یلجأ إلى شهادة شهود. 
من یشهد لي؟!  

من یعرف أفكاري الخفیَّة؟ 
أنت یا مخلِّصي الصالح وأبوك السماوي وروحك القدُّوس شهود حق! 

تشهدون لغنى نعمتك العاملة فيَّ . 
ألقل مع سمعان بطرس: 

أنت تعلم یا رب إنِّي أحبَّك! 
أنت شاهد حق لما یفیض في أعماقي! 
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األصحاح العشرون 

القانون العسكري 
إذ كان الشعب في طریقه للتمتُّع بأرض الموعد حسب وعد اهللا آلبائهم كان إسرائیل یمثِّل معسكًرا حربًیا 
أكثر منه مملكة. بال شك كان السؤال الذي یشغل أذهان الكل، كهنة وشعًبا، رجاًال ونساًء، وربَّما حتى األطفال 

هو: "ما هو دورنا في المعارك القادمة؟" لهذا كانوا في حاجة أن یضع لهم الرب سلوًكا خاًصا بحروبهم مع األمم 
التي یحتلُّون أرضهم، وأیًضا األمم المجاورة. ویالحظ في جوهر هذا السلوك إدراك وجود اهللا وسط شعبه لیتمِّم 
رة من كل الرجاسات التي كانت تمارسها األمم الوثنیَّة، حتى یأتي مخلِّص  خطَّته بهم لتهیئة أمَّة مقدَّسة متحرِّ

العالم كلُّه. 
). 47: 17صم  1الشریعة الواردة هنا تناسب وقت غزو األرض لتذكیرهم بأن الحرب للرب (

 أنَّه ال یوجد وجه للمقارنة بین ما قدَّمته الشریعة هنا وبین ما Dr. Jamesonیوضح دكتور جامیسون 
. Ïكانت تسلكه األمم في ذلك الحین بخصوص الحروب والعادات الخاصة بها

. ]9-1[. الخروج للحرب  1
. ]15-10[حصار المدن خارج كنعان  .2
. ]18-16[. المدن المحرَّمة   3
. ]20-19[. التصرُّف في أشجار المدن 4

 : . الخروج للحرب1
وضعت هذه الشریعة الخاصة بالحروب إلى حین یملك الشعب عوض األمم الوثنیَّة، لكن فْكر اهللا 

واضح حتى في العهد القدیم أنَّه ال یرید الحروب بل السالم. وكما یقول المرتِّل مسبًِّحا أعمال اهللا الفائقة: "ُمسكن 
الحروب إلى أقصى األرض، یكسر القوس ویقطع الرمح. المركبات یحرقها بالنار. كفُّوا واعلموا إنِّي أنا اهللا" (مز 

). وجاء في رؤیة إلشعیاء النبي عن عمل المسیَّا: "ویكون في آخر األیَّام أن جبل بیت الرب یكون 8-10: 46
 فیطبعون سیوفهم ورماحهم مناجل. ال ترفع أمَّة على أمَّة سیًفا، ... وتجري إلیه كل األمم...ثابًتا في رأس الجبال

). وفي میالد السیِّد المسیح قیل: "على األرض السالم وبالناس 4-2: 2وال یتعلَّمون الحرب فیما بعد" (إش 
). 14: 2المسرَّة" (لو 

]. لذا ُیعفي 4-1یبدأ القانون العسكري بتأكید من اهللا نفسه أنَّه هو قائد جیش شعبه، وواهب النصرة [
خدَّامه من ممارسة األعمال العسكریَّة، لیس احتقاًرا لها، ولكن للتفرُّغ للعبادة هللا الذي یهب الغلبة، فبدونهم ال 

]. 9-5یتقدَّس الشعب وال الجند، ولن توجد نصرة [
هنا یتحدَّث عن الحرب القائمة لكي یرث الشعب أرض كنعان، لهذا ال یجوز تطبیقها على الحروب 
السیاسیَّة. لكنَّها تنطبق رمزًیا على الحروب الروحیَّة والجهاد من أجل كنعان السماویَّة، حیث یحتل المؤمنون 

مركز إبلیس الذي سقط من بین الطغمات السماویَّة. 
یمتاز العدّو عن شعب اهللا بكثرة العدد ووفرة اإلمكانیَّات العسكریَّة، لكن هذا كلُّه یلزم أال یرعب 

المؤمنین.  
ك ورأیت خیًال ومراكب قوًما أكثر منك، " إذا خرجت للحرب على عدوَّ

1 Pulpit Commentary, Deuteronomy, p. 331. 
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فال تخف منهم، 
]. 1ألن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر" [

بال شك لم یكن لشعب إسرائیل حتى لحظات انتقال موسى النبي خیل ومركبات حربیَّة، وربَّما إلى أیَّام 
سلیمان، لهذا فإن موسى النبي یتحدَّث بصفة عامة عمَّا سیحدث فیما بعد حین یكون للشعب الخیل والمركبات. 
هذا وال یعني النص ضرورة أن یكون للشعب خیل ومركبات أقل وٕانَّما یقصد اإلمكانیَّات العسكریَّة بصفة عامة. 

من هو الرجل الخائف والضعیف القلب، لیذهب أول مبدأ في الجهاد الروحي هو "عدم الخوف": "
. صوت الخائف یذیب قلب اخوته ویحطِّمهم نفسًیا، بینما ]8ویرجع إلى بیته لئالَّ تذوب قلوب اخوته مثل قلبه" [

صوت رب الجنود یذیب الجبال الصلدة ویحطِّم قوى الشر، واهًبا نصرة لمؤمنیه. 
الرب إلهكم سائر معكم لكي یحارب عنكم سّر الشجاعة هو الثقة في اهللا قائد المعركة الروحیَّة: "

 وأما سّر الخوف فهو ارتباط القلب بالزمنیَّات، لذا یطالب من بنى بیًتا جدیًدا أو غرس ].4لیخلِّصكم" [ أعداءكم
كرًما ولم یبتكره (أي قدَّم بكوره في السنة الرابعة) أو خطب امرأة ولم یتزوِّجها بعد یرجع إلى بیته. إنَّها صورة 

رمزیَّة للنفوس الضعیفة التي تعلَّقت بالعالم وغیر قادرة على البذل روحًیا، فهي معثرة للغیر. 
رة في الكتاب المقدَّس، ألن الخوف شیمة عدم اإلیمان باهللا والثقة في ال تخفجاءت الوصیَّة: " " متكرِّ

ر:   ته وحكمته وقدرته على الخالص. هي خطیَّة إلحاد متستِّر. لهذا یكرِّ أبوَّ
ال تضعف قلوبكم. "

]. 3ال تخافوا وال ترتعدوا وال ترهبوا وجوههم" [
أما سّر الشجاعة وعدم الخوف فیكمن في اآلتي: 

"ألن الرب إلهكم سائر معكم لكي یحارب ، ]1[" ألن معك الرب إلهك الحضرة اإللهیَّة وسط شعبه. "أوالً :
. وكما جاء في إشعیاء النبي: "ال تخف ألنِّي معك؛ ال تتلفَّت ألنِّي إلهك. قد أیَّدتك ]4[" عنكم أعداءكم لیخلِّصكم

دتك بیمین برِّي... ألنِّي أنا الرب إلهك الممسك بیمینك، القائل لك: ال تخف أنا أعینك" (إش  : 41وأعنتك وعضَّ
10 ،13 .(

. فقد ]1[" الذي أصعدك من أرض مصر خبراتنا وخبرة آبائنا السابقة مع اهللا مخلصنا، إذ یقول: "ثانًیا:
 في عمود النار والسحاب الرب أشرف على عسكر المصریِّینجاء في سفر الخروج: "وكان في هزیع الصبح أن 

 حتى ساقوها بثقلة. فقال المصریُّون: نهرب من إسرائیل، ألن الرب وخلع بكر مركباتهم عسكر المصریِّین، وأزعج
). كما قیل: "الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجیشه 25-24: 14ُیقاتل المصریِّین عنهم" (خر 

). وترنَّمت مریم قائلة: "رنِّموا للرب فإنَّه قد تعظَّم. الفرس وراكبه طرحهما في 4-3: 15ألقاها في البحر" (خر 
). 21: 15البحر" (خر 

: یشارك الكل في هذه الحرب، كل حسب موهبته وقدراته. فكما یلتزم الشعب أن یحارب، یقوم ثالثًا
الكاهن بدوره، إذ یتقدَّم لیخاطب الشعب مؤكًِّدا لهم معیَّة الرب، ومقدًِّما لهم وصیَّة الرب التي هي عدم الخوف. 

یقوم العرفاء أیًضا بدورهم، إذ یعزلون الخائفین من وسط رجال الحرب حتى ال یثبطوا همم اخوتهم. كان من عادة 
األمم أن یحملوا معهم تماثیل آلهتهم، یصحبها الكهنة كممثِّلین لآللهة. كل نصرة تتحقَّق تنسب إلى إله هذه األمة. 

نفسه.  لهذا كان البد هللا أن ُیعلن حضرته وسط شعبه أثناء المعركة وأن یسندهم الكهنة كممثِّلین هللا
وعندما تقربون من الحرب یتقدَّم الكاهن ویخاطب الشعب. "

ویقول لهم: اسمع یا إسرائیل أنتم قربتم الیوم من الحرب على أعدائكم، 
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]. 3-2ال تضعف قلوبكم، ال تخافوا وال ترتعدوا وال ترهبوا وجوههم" [
ال یتحدَّث هنا عن رئیس الكهنة وال عن الكهنة بوجه عام، بل عن الكاهن الذي یرافق الجیش في 

معاركه. فنقرأ عن المعركة ضد الموآبیِّین في أیَّام موسى النبي: "أرسلهم موسى ألًفا من كل سبط إلى الحرب هم 
صم  1). راجع أیًضا (6: 31 إلى الحرب وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في یده" (عد العازار الكاهن وفینحاس بن

). وكان عمله الرئیسي تشجیع رجال الحرب أن اهللا هو قائدهم یسندهم وینصرهم. 12: 13أي  2؛ 4 :4
القدِّیس یوحنا كاسیان: بنا أالَّ نخاف في حربنا الروحیَّة، وكما یقول  یلیق

[لنتعلَّم في كل شيء أن نشعر بضعفنا الطبیعي، وفي نفس الوقت ندرك معونته، فنقول مع القدِّیسین:  
دني.  : 118" (مز قوتي وتسبحتي الرب، وقد صار لي خالًصا"دحرتني دحوًرا ألسقط، أمَّا الرب فعضَّ

13-14  .(
"لوال أن الرب معیني لسكنت نفسي سریًعا أرض السكوت، إذ قلت قد زّلّ◌ت قدماي فرحمتك یا رب 

).  19-17: 94تعضدني" (مز 
وكان الرب سندي، أخرجني إلى ناظرین أیًضا أن قلوبنا تتقوَّى في مخافة الرب وفي الصبر، فنقول: "

). 19-18 :18" (مز الرحب
وٕاذ نعلم أن المعرفة تنمو بالتقدُّم في العمل، نقول: "ألنَّك تضيء مصباحي أیُّها الرب، یا إلهي أنر 

". حینئذ نشعر نحن أنفسنا باالنتماء إلى الشجاعة والصبر  بك أخلص من التجربة وبك أتحصَّنظلمتي، ألنَّه
 ویجعل إنَّه اهللا الذي یمنطقني بالقوَّةفي طریق الفضیلة مباشرة وبسهولة عظیمة وبغیر جهد، فنقول: " ونسیر

طرقي كاملة، الذي یجعل قدميَّ كقدمّي اإلیل، ویجلسني في األعالي، ویعلِّم یديَّ الحرب". 
، ونصرخ إلى اهللا: "تأدیبك فنتقوَّى بذاك الذي به نستطیع أن نقهر أعداءنانملك أیًضا روح التمییز، 

جاء عليَّ إلي النهایة، وسوف یعلِّمني تأدیبك، توسِّع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي، وألنِّي أنا هكذا أتقوَّي 
تك".   بمعونتك وقوَّ

أتبع أعدائي فأدركهم، وال أرجع حتى أفنیهم. أسحقهم فال یستطیعون بجسارة أقول هذه الكلمات: "
). 38-37: 18" (مز القیام، یسقطون تحت رجليَّ 

مرة ثانیة نراعي ضعفنا الخاص وندرك هذه الحقیقة أنَّه بینما نظل مثقَّلین بالضعف الجسدي ال نستطیع 
"، "باسمك ندوس القائمین بك سوف نشتِّت أعدائنابدون معونته أن نغلب مثل هؤالء األعداء (خطایانا)، فنقول: "
، أخزیت مبغضینا" (مز أنت خلَّصتنا من مضایقیناعلینا، ألنِّي علي قوسي ال أتَّكل، وسیفي ال یخلِّصني، ألنَّك 

، وتعطني أقفیة أعدائي 6-8: 44 )، لكن فضًال عن ذلك: "تمنطقني بقوَّة للقتال، تصرع تحتي القائمین عليَّ
). 40-39: 18ومبغضي أفنیهم" (مز 

إذ نتأمَّل أنَّنا بأسلحتنا الخاصة ال نستطیع أن نغلب، نقول: "امسك مجًنا وترًسا وانهض إلى معونتي، 
). 3-2: 35أشرع رمًحا وصد تلقاء مطاردي. قل لنفسي: خالصِك أنا" (مز 

دني" (مز  ). 35: 18"وتجعل یدي كسهٍم من نحاس، وتجعل لي ترس خالصك ویمینك تعضِّ
"آباؤنا لیس بسیفهم امتلكوا األرض، وال ذراعهم خلَّصتهم، لكن یمینك وذراعك ونور وجهك، ألنَّك 

. )3-1: 44رضیت عنهم" (مز 
أخیًرا بعقل مملوء غیرة نتأمَّل في كل بركاته بالشكر، فنصرخ إلیه بمشاعر قلبیَّة عمیقة ألجل كل هذه 

األمور، ألنَّنا قاتلنا وأخذنا منه نور المعرفة وضبط النفس والتمییز (الفطنة)، وألنَّه زودنا بأسلحته الخاصة، 
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ومنطقنا بالفضیلة وجعل أعداءنا یهربون من أمامنا، وأعطانا القوَّة أن نحطِّمهم ونجعلهم كالرماد أمام الریح. 
تي، الرب صخرتي ومنقذي، إلهي صخرتي به َاحتمي، ترسي وقرن خالصي وملجأي، أدعو  "أحبَّك یا رب یا قوَّ

 .]Ï)3-2: 18الرب الحمید فأتخلَّص من أعدائي" (مز 
إنَّنا ندخل في سلسلة ال تنقطع من الحروب، یتبعها نصرات متتالیة، وتمتُّع متجدِّد بقوَّة اهللا الغالبة بنا 

وفینا. یقول الرسول: "إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیَّة، بل قادرة باهللا على هدم حصون، هادمین ظنوًنا وكل علو 
). ویقول المرتِّل: "یسقط عن 5-4: 10كو  2یرتفع ضد معرفة اهللا، ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح" (
.  Ð)7: 91یسارك ألوف، وعن یمینك ربوات، وأنت ال یقتربون إلیك" (مز 

أن القدِّیس بولس یشبه داود النبي في قتاله ضد عدوُّه، فكان القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص یرى 
یجري بسرعة من أمامه. [هكذا كان بولس مقاتًال سریع الحركة ورشیًقا، وكان داود یوسَّع خطواته أثناء تعقُّبه 

-8: 2عدوُّه، وأیًضا العریس في سفر النشید ُیشبه الظبي یقفز بسرعة على الجبال، طافًرا على التالل (نش 
9(Ñ .[

  علَّمني اهللا أن أكون ماهًرا في القتال ضد المقاومین (الشیَّاطین) الذین یهدفون إلى إقامة حاجز یحجبني عن
. Òملكوت السماوات

القدِّیس أغسطینوس 

  :أطرد أعدائي إذا صلَّیت ضد آالمك (شهواتك الشرِّیرة) والشیَّاطین التي تهاجمك، تذكر ذاك اإلنسان القائل"
(مز فأدركهم، وال أرجع حتى یسقط جمیعهم. أسحقهم فال یستطیعون الوقوف، یسقطون تحت قدميَّ ..." 

. Óتقول هذا في اللحظة الحاسمة التي فیها تتسلَّح ضد خصمك بالتواضع )38: 18
القدِّیس أوغریس من بنطس 

 : استبعاد الخائفین وضعیفي القلب
ما یشغل فكر اهللا لیس حجم الجیش بل إیمان الملتحقین به، فالنصرة لیست بالعدد وال بالقوَّة، بل برب 
الجنود نفسه، لهذا استعبد كل الفئات التي یمكن أن تفسد قدسیَّة الجیش ببث روح الخوف واإلحباط، فإن واحًدا 

أفضل من ألف جندي مملوءین ُجبًنا وخوًفا. 
"ثم یخاطب العرفاء الشعب قائلین: 

من هو الرجل الذي بنى بیًتا جدیًدا ولم ُیدشِّنه، 
لیذهب ویرجع إلى بیته لئالَّ یموت في الحرب فُیدشِّنه رجل آخر. 

ومن هو الرجل الذي غرس كرًما ولم یبتكره، 
لیذهب ویرجع إلى بیته لئالَّ یموت في الحرب فیبتكره رجل آخر. 

ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم یأخذها، 
لیذهب ویرجع إلى بیته لئالَّ یموت في الحرب فیأخذها رجل آخر. 

ثم یعود العرفاء یخاطبون الشعب ویقولون: 

1 St. John Cassian: Institutions, 12:17. 
Ð 18 راجع تفسیر المزامیر، مز. 

3 The Beatitudes, Sermon 2. 
4 On Ps 17 (18). 
5 Chapters on Prayer, 135. 
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من هو الرجل الخائف والضعیف القلب،  
لیذهب ویرجع إلى بیته لئالَّ تذوب قلوب اخوته مثل قلبه. 

]. 9-5وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب یقیمون رؤساء جنود على رأس الشعب" [
طالبت الشریعة باستثناء أربع فئات من االشتراك في الحرب خشیة أن یحل بهم الخوف، فیرتبكون أثناء 
المعركة. أمَّا الفئة الرابعة وهي فئة الخائفین وضعفاء القلب فهؤالء یلزم استبعادهم تماًما ألنَّهم كالوباء الذي ینتشر 
فیهلك اآلخرین. هذا ما فعله جدعون مع جیشه إذ نادى كأمر اهللا في آذان الشعب قائالُ : "من كان خائًفا ومرتعًدا 

). 3: 7فلیرجع وینصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب اثنان وعشرین ألًفا، وبقي عشرة آالف" (قض 
طلب من الفئات التالیة حق أن ینسحبوا من المعسكر حتى ال یفسدوا نفسیَّة الجیش. 

 أي لم یقم احتفاًال مع أصدقائه ]،5من بنى بیًتا جدیًدا أو اشترى بیًتا جدیًدا ولم ُیدشِّنه بعد [ .أ
بمناسبة شرائه الذین یأتون لیهنئونه به، فلیرجع إلى البیت ویستریح فیه، لئالَّ ینشغل بالبیت واحتفاله به أثناء 

الحرب. الجندي الحقیقي لیس له بیت ینشغل به، بل یعیش كغریٍب على األرض حتى یستقر في حضن اهللا، في 
بیته السماوي. 

ربَّما یقصد باإلنسان الذي بنى بیًتا جدیًدا ولم ُیدشِّنه بعد ذاك الذي ینشغل بالراحة الجسدیَّة والبركات 
الزمنیَّة، ولم یحول بیته إلى كنیسة مقدَّسة، ولم ُیدشِّنها ویحتفل بسكنى الرب في بیته، مثل هذا ال یستطیع أن 

یجاهد روحًیا. 
 "مزمور أو أغنیة عند تدشین بیت داود"، أنَّه كان من عادة إسرائیل أن 30واضح من عنوان المزمر 

یدشِّنوا البیت الجدید هللا بالصالة والتسبیح وتقدیم التشكُّرات. هذا كلُّه لتأكید تسلیم كل بیت هللا لیسكن وسط كل 
أسرة ویباركها. فإنَّه ال یمكن لمؤمن أن یسكن في بیٍت ویشعر باألمان ما لم یتحقَّق من رعایة اهللا وحمایته له. وال 

ننسى أنَّه في كثیر من األمم القدیمة كانت األسرة تخصِّص جزًء من البیت للعبادة، یقیمون فیه التماثیل. على 
 في أفریقیا غالًبا ما یقسمون أماكن السكن إلى ثالثة أقسام، قسم لسكن الشخص Bonnyسبیل المثال كان سكان 

، اإللهة الثعبان Jujuأو األسرة، والثاني یحسب مكاًنا عاًما إلضافة الغیر وٕاطعامهم، والثالث یخصَّص للـ 
serpent-god التي یعبدونها. فقد كان حتى هؤالء الهمجیون یعتقدون بأنَّه في كل بیت یلزم أن یجد إلههم هیكًال 

له. 
ال یزال یوجد عند كثیر من األقباط تقلید جمیل، وهو أالَّ یسكن أحد منزًال جدیًدا ما لم یستدِع الكاهن 

"، خاللها یطلب الكل من اهللا أن یسكن في وسط األسرة، ویبارك تبریك المنازلویجتمع مع األسرة لیقدِّموا صالة "
الموضع، ویتمِّم رسالة الساكنین فیها. لألسف البعض یستدعون األقارب واألصدقاء والجیران إلقامة حفٍل عند 

بناء بیت جدید أو عند شرائه، لكنَّهم ینسون الصالة والتسبیح هللا. هذا ویخصِّص كثیر من المسیحیِّین، خاصة في 
الشرق، المنتمین للكنائس الرسولیَّة حجرة خاصة للصالة أو زاویة من حجرة ُتزیَّن باألیقونات حتى یشعر أهل 

البیت بأن المنزل كلُّه مكرَّس للرب. 
. الكلمة العبریَّة هنا تعني حقًال أو حدیقة من غَرس كرًما وأنفق علیه الكثیر ولم یجِن منه ثمًرا بعد ب.

فواكه، لیس بالضرورة أن تكون غروس عنب، بل أي نوع من الفواكه أو مزارع الزیتون. أنَّه یشتاق أن یتمتَّع 
). مثل هذا اإلنسان 23: 19بالثمر، وبحسب الشریعة كان ُیمنع من أكل ثمرها لمدَّة الثالث سنوات األولى (ال 

الذي یضع قلبه في بطنه، فیشتهي أن یأكل ویشرب متلذًذا حتى وٕان كان من تعب یدیه ال یصلح أن یشترك في 
معركة السیِّد المسیح. یلیق بجندي المسیح أالَّ تكون له كروم وال معاصر وال موائد تشبع شهواته، بل یأكل ویشرب 
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ممَّا یجده عند قدمیه لكي یعیش ویجاهد. أنَّه ال ینشغل بشيء سوى االستعداد لسماع صوت البوق الذي یدعوه 
إلى المعركة. 
، مثل هذا من عقد خطبة مع فتاة واهتم أن یعد لها بیت الزوجیَّة حتى یستدعیها ویتزوَّجها ج.

اإلنسان إن كان قلبه مشغوًال بتهیئة البیت لعروسه ال یلتزم بالذهاب إلى المعركة. أنَّه یمثِّل اإلنسان الذي لم یذق 
ء بعد مكان العرس السماوي لیستقر فیه، مثل هذا  عذوبة االتِّحاد الزیجي الروحي مع اهللا مخلِّصه ولم یهيِّ

اإلنسان ال یقدر أن یجاهد في المعركة الروحیَّة. جاء في نفس السفر: "إذا اتَّخذ رجل امرأة جدیدة فال یخرج في 
). 5: 24الجند، وال ُیحمل علیه أمر ما، حًرا یكون في بیته سنة واحدة ویسر امرأته التي أخذها" (تث 

اتَّفق الُكتَّاب الیهود أن هذه التجاوزات سمح بها فقط في الحروب التي تُثار بحریَّة إرادة إسرائیل، أمَّا 
التي ألزمهم بها الرب مثل محاربة عمالیق والكنعانیِّین فیلتزم بها كل الرجال دون استثناء. 

إذ ُینزع الخائفون وضعیفو القلب یقیم العرفاء رؤساء قادة مملوئین شجاعة ویقین في عمل اهللا معهم. 
یلیق بنا هنا أن نمیِّز بین اإلنسان الذي یشعر بضعفه وعجزه، لكنَّه یثق في إمكانیَّات اهللا معه وبه، 
وبین اإلنسان الخائر والضعیف القلب. فإن اهللا یعمل بقوَّة في الضعفاء، لكنَّه ال یسند من ال یثق فیه ویتَّكئ 

علیه. 
: 8هذا الخوف ینبع عن فساد في الضمیر، لذا قیل: "قدِّسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم" (إش 

). إن خطورة الخائرین تكمن في أنَّهم إذ یحتلُّون مراكز قیادیَّة یبثُّون روح اإلحباط في غیرهم، ویتسرَّب 13
مرضهم إلى غیرهم، فال یعملون عمل الرب وال یتركون اآلخرین یعملون. خطورة الخائرین أَمّر وأقسى من األعداء 
المقاومین للحق ولكنیسة المسیح، فعن اآلخرین قیل أن اهللا یحكم علیهم بقضیب من حدید، أمَّا الخائرون فینزعون 

ته عنهم.  نعمة اهللا عن كثیرین ویحجبون قوَّ
 قبل الدخول في أیَّة معركة، "وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك نحسب النفقةیطالبنا السیِّد المسیح بأن 

آخر في حرٍب ال یجلس أوًال ویتشاور هل یستطیع أن یالقي بعشرة آالف الذي یأتي علیه بعشرین ألًفا، وٕاالَّ 
). لقد أدرك إلیشع النبي أن الذي معه 32-31: 14فمادام ذلك بعیًدا یرسل سفارة ویسأل ما هو للصلح" (لو 

أعظم من الذین علیه. وأخطأ داود النبي خطیَّة عظمى حینما حسب النفقة بحسابات بشریَّة، متجاهًال عنصر 
 الخ). 2: 24صم  2اإلیمان فقام بعمل تعداد لشعبه (

غایة شریعة الحرب هذه هو تأكید أنَّنا ننتسب هللا، فما یحبُّه نحبُّه نحن، وما ال یطیقه من ظلمة وفساد 
ودنس یصیر بالنسبة لنا عدًوا. لیس لنا شيء في ذواتنا. معاركنا هي معركة اهللا مع الظلمة. نحن لسنا طرًفا 

فیها، إنَّما نختفي في اهللا لیحارب هو بنا وفینا معلًنا نصرته الفائقة. 

 : . حصار المدن خارج كنعان2
]. ال 15-10بالنسبة لألمم البعیدة یرسل إلیهم إلقامة عهود سالم، فإن قبلوا یقومون بخدمة اهللا وشعبه [

یجوز لهم أن ینزلوا في معركة مع الجیران ما لم یقدِّموا أوًال إعالًنا عاًما، فیه یطلبون الصلح. 
حین تقرب من مدینة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. "

فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فیها یكون لك للتسخیر ویستعبد لك. 
وٕان لم تسالمك بل عملت معك حرًبا فحاصرها. 

وٕاذا دفعها الرب إلهك إلى یدك فاضرب جمیع ذكورها بحد السیف. 
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وأمَّا النساء واألطفال والبهائم وكل ما في المدینة كل غنیمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنیمة أعدائك 
التي أعطاك الرب إلهك. 

]. 15-10هكذا تفعل بجمیع المدن البعیدة منك جًدا التي لیست من مدن هؤالء األمم هنا" [
اختلف المفسِّرون في شرح هذه العبارة، فالبعض یرى أنَّها تنطبق على البالد المجاورة ألرض الموعد، 

وال تنطبق على األمم السبع التي في كنعان. وعلَّة هذا أن بقاء أیَّة بقیَّة من األمم السبع وسط الشعب یكون عثرة 
لهم، ویجذبونهم إلى عبادة اآللهة الوثنیَّة وممارسة الرجاسات. ویرى آخرون أنها تنطبق على هذه األمم أیًضا 

حیث تكون شروط الصلح هي: 
جحد العبادة الوثنیَّة والدخول إلى عبادة اهللا الحي. . 1
الخضوع للیهود. . 2
دفع جزیة سنویَّة. . 3

من ال یقبل هذه الشروط ال یبقون في مدینتهم كائًنا حًیا متى كانت من األمم السبع، أمَّا إذا كانت من المدن 
الحیوانات وكل غنائمها. أمَّا سبب التمییز فهو أال یترك أي أثر  المجاورة فیقتل الرجال ویستبقى النساء واألطفال مع

في وسط الشعب للعبادة الوثنیَّة. 
). 25: 9 الخضوع للعمل الشاق، تحقیق للعنة نوح لكنعان ابنه (تك 

-10: 20بالنسبة للبالد البعیدة التي ال تتبع أرض الموعد فیمكن طلب الصلح معها وتسخیر شعبها (
). صورة رمزیَّة عن رغبة اإلنسان الروحي الداخلیَّة للسالم مع تحویل الطاقات من العمل لحساب الشر إلى 15

طاقات خاضعة لحساب ملكوت اهللا فینا. 

 : . المدن المحرَّمة3
"وأمَّا مدن هؤالء الشعوب التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا فال تستبِق منها نسمة ما. 

زیِّین والحویِّین والیبوسیِّین كما أمرك الرب  بل تحرمها تحریًما: الحثِّیِّین واألموریِّین والكنعانیِّین والفرِّ
إلهك. 

-16لكي ال یعلِّموكم أن تعملوا حسب جمیع أرجاسهم التي عملوا آللهتهم، فتخطئوا إلى الرب إلهكم [
18 .[

بالنسبة لألمم التي تقیم في أرض الموعد یلزم مقاتلتهم حتى ال یسحبوا قلب الشعب إلى االرتداد 
]. كانت األمم التي تمتَّع الشعب القدیم بأرضها ترمز إلى الخطیَّة، 18-16والعبادات الوثنیَّة وممارسة الرجاسات [

فكان إبادتهم یشیر إلى تحطیم كل شر. من الجانب التاریخي كانت هذه الشعوب عنیفة للغایة تقدِّم األطفال 
محرقة لآللهة وتتقدَّم النساء والفتیات للزنا لحساب اآللهة الوثنیَّة مع رجاسات أخري بشعة، لذا كانت تمثِّل خطًرا 

). ال یستخدم مع األمم أیَّة رحمة، ألن الفساد قد تفشَّى ودمَّر سكَّانها أبدیَّتهم 18: 20على انحراف شعب اهللا (
بأنفسهم، وصار األمر خطیًرا حتى بالنسبة لشعب إسرائیل متى احتلُّوها إن بقیت أیَّة آثار لعبادتهم. 

 : . التصرَّف في أشجار المدن4
)، ألنَّها خلیقة اهللا الجیِّدة. إن كان اهللا یهتم 19: 20ال یجوز قطع األشجار التي تعطي ثمًرا لألكل (

هكذا حتى باألشجار أفال یهتم باإلنسان؟! لذا لم یكن األمر بإبادة الوثنیِّین صادًرا عن قسوة للشریعة، إنما هم 
وضعوا أنفسهم تحت الضیق بشرِّهم وقسوة قلوبهم. 
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االلتزام بإتالف الشجر الذي ال یثمر... ربَّما كي ینزع كل أثر للعبادة الوثنیَّة، حیث اعتاد الوثنیُّون أن 
). 20: 2یتعبَّدوا تحت كل شجرة خضراء (إر 

"إذا حاصرت مدینة أیَّاما كثیرة محارًبا إّیاها لكي تأخذها فال تتلف شجرها بوضع فأٍس علیه. 
إنَّك منه تأكل، فال تقطعه، 

ألنَّه هل شجرة الحقل إنسان حتى یذهب قدَّامك في الحصار. 
وأمَّا الشجر الذي تعرف أنَّه لیس شجًرا یؤكل منه فإیَّاه تتلف وتقطع. 

]. 20-19وتبني حصًنا على المدینة التي تعمل معك حرًبا حتى تسقط" [
بهذا أوضح اهللا للشعب أالَّ تكون الحرب هدًفا للتدمیر، فالجنود أثناء حماسهم یقطعون أشجار الحقل 

التي تأتي بثمار ویجعلون منه عوارض في الطریق لحمایتهم من العدو، فیتلفون األشجار والحقول التي سیستولون 
علیها، یحطِّمون ما هو لطعامهم وحیاتهم. یلزم أن یضبط الجیش نفسه فال یتصرَّف إالَّ بروح الحكمة، ما فیه 

بنیانهم. 
فهم الیهود هذه الوصیَّة بمعنى أوسع، فال یقصد به فقط عدم تحطیمهم األشجار التي تأتي بثمار، وٕانَّما 
عدم كسر األواني الصالحة لالستعمال أو تمزیق الثیاب التي یمكن االستفادة منها، أو ردم اآلبار، أو هدم المباني 

الخ. یلیق بنا أن نتطلَّع إلى السیِّد المسیح الذي یحرص أن یجمع الكسر حتى ال یفقدها المجتمع. 
إن كانت الحیاة في جوهرها معركة مستمرَّة أو سلسلة معارك یتمتَّع خاللها المؤمن بالنصرة الدائمة، فإنَّه 
یلیق به في جهاده أن یكون حكیًما. ال یكون مندفًعا، بل یعرف أن یمیِّز في المعركة ما هو للبنیان وما هو للهدم، 

فیحطِّم األشجار غیر المثمرة ویحافظ على ما هو مثمر فیها. 
قد یظن اإلنسان في نفسه أنَّه قوي، فیستعرض عضالته بقطع األشجار المثمرة، وال یدرك أن االمتناع 

عن قطعها والحفاظ علیها أثناء المعارك یتطلَّب قوَّة أعظم، فالهدم أسهل من البناء. 
لیتنا في جهادنا الروحي ال نعثر أحًدا أو نحطِّم نفسیَّة أحد، فنكون قد اقتلعنا شجرة مثمرة ِعوض الحفاظ 

علیها. 
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 20من وحّي تثنیَّة 
اقبلني جندًیا في جیش خالصك 

  .اقبلني جندًیا في جیش صالحك
ال أخاف قط من كل قوى إبلیس وجنوده، 

فأنت القائد واهب النصرة. 
 هوذا العدو كثیر العدد، وقوي ومخادع،

لكن الذي معنا أعظم وأقوى! 
لن أتراجع، وال یخر قلبي فأنت ساكن فیه! 

أنت فيَّ وأنا فیك. 
أنت سائر أمامي ُتحارب عنِّي. 

  !أللتحق بجیش خالصك
قلبي لیس مشغوًال ببیٍت جدیٍد وال كرٍم أو زوجةٍ . 

لیس لي بیت َانشغل به سوى كنیستك القائمة فيَّ . 
هي قدیمة وجدیدة، ألنَّك أنت ساكن فیها یا قدیم األیَّام ویا واهب التجدید. 

أنت بیتي، أنت فرحي، أنت عریس نفسي! 
ال أخاف الموت ألنَّك حیاتي! 

  !كیف أخاف یا من أنت حال في وسطنا
خبرات آبائنا تعلن عن نصرتك الفائقة! 

ألقدِّم كل موهبة وٕامكانیَّة قدَّمتها لي. 
وألعزل كل خوف عن قلبي! 

  !هب لي إن أمكن أن أصنع سالًما مع كل بشر
هب لي أالَّ ُأقیم عهًدا مع الشرّ ! 

ألترفَّق بكل خاطئ، 
وأتطلَّع إلیه، فأراه قادًما بالمجد في یوم الرب العظیم، 

فأنت مخلِّص الخطاة! 
هب لي أالَّ أترفَّق بالخطیَّة، 

بل أدمِّر مملكتها التي تتسلَّل لتحتل أعماقي! 

  ،طلبت من شعبك الترفُّق باألشجار
هب لي قلًبا رحیًما یترفَّق بكل الخلیقة حتى الجامدة! 

خلقت لي العالم ال ألدمِّره، 
بل ألعمل فیه فتباركه بالثمار! 

هب لي أن اهتم بكل شجرة حدیثة الغرس. 
فتمتلئ جنَّتك بأشجار القدِّیسین الحاملة ثمار الروح! 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


. ألكن محارًبا قوًیا وجندًیا مترفًِّقا
ألحب الحق وأترفَّق بكل ضعیف! 
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األصحاح الحادي والعشرون 

حقوق الفئات المرذولة 
شرائع خاصة بالقتیل بیٍد مجهولة، 

وبالمسبیَّات، واالبن البكر، االبن المعاند، 
والمعّلق على خشبة 

تحدَّث في األصحاح السابق عن المؤمن كجندي حقیقي یدخل المعركة تحت قیادة اهللا نفسه، یحارب 
الشر بكل قوَّة وحزٍم، ویحمل روح اهللا واهب الحب فیترفَّق حتى باألشجار فال یدمِّرها أثناء معركته. اآلن ینطلق 

بنا إلى دائرة الرحمة فیقدِّم لنا خالل شریعته أمثلة حیَّة للرحمة الحقَّة التي ال یمكن نزعها عن العدل، حتى ال 
ل إلى نوع من التسیُّب. أراد المشرع تأكید حقیقتین هامتین في هذا األصحاح، وهما  ، تقدیر الحیاة البشریَّةتتحوَّ

، خاصة العاجز عن التمتُّع بحقوقه. بحقوق اإلنسانواالهتمام 
تحدَّث هنا عن الفئات المرذولة والمحتقرة أو المظلومة حتى نأخذ موقًفا إیمانًیا الئًقا. تحدَّث عن دم 

القتیل المجهول، والمسبیَّة التي تؤخذ زوجة ثم یعود فیطردها الزوج، واالبن البكر من األم المكروهة، واألب الذي 
یتمرَّد علیه ابنه، وجثمان من ُحكم علیه باإلعدام وُعلِّق على خشبة. هذه عیِّنات متنوِّعة لفئات مرذولة أو 

مظلومة. 
. ]9-1[. القتیل بید مجهولة  1
. ]14-10[. المسبیَّة التي تؤخذ زوجة 2
. ]17-15[. حق البكوریَّة    3
. ]21-18[. االبن المتمرِّد   4
. ]23-22[. المعلَّق على خشبة  5

 : . القتیل بیٍد مجهولة1
"إذا وجد قتیل في األرض التي یعطیك الرب إلهك لتمتلكها واقًعا في الحقل ال یعلم من قتله. 

]. 2-1یخرج شیوخك وقضاتك ویقیسون إلى المدن التي حول القتیل" [
ال یستطیع أحد أن یدرك قیمة هذه الشریعة الخاصة باالهتمام بالدم المسفوك بیٍد مجهولٍة إالَّ ذاك الذي 
یدرس عادات األمم في ذلك الحین، حیث كان دم اإلنسان في نظرهم تافًها ال یساوي شیًئا، أمَّا هنا فُیحسب ذلك 
جریمة على األرض، وخطیَّة في نظر السماء ال یمكن غفرانها ما لم تكن الجماعة جادَّة في البحث عن القاتل. 

حیاة كل إنسان هي موضع االهتمام اإللهي نفسه. 
)، وكیف ُیسلَّم في ید ولّي الدم فیموت، فُینزع دم البريء من 11: 19سبق فقدَّم شریعة القاتل عمًدا (

إسرائیل. في هذا األصحاح یعالج الموقف إذا لم ُیعرف من هو القاتل. إن ُوجد إنسان قتیل ال یؤخذ األمر بتهاون 
ألنَّه "بل یلزم البحث عن القاتل في جدِّیَّة حتى ال تتنجَّس األرض بسفك دٍم بريء. وكما جاء في سفر إشعیاء: 

هوذا الرب یخرج من مكانه لُیعاقب إثم سكان األرض فیهم، فتكشف األرض دماءها، وال تغطِّي قتالها في ما 
). ُتعتبر الجماعة كلَّها المحیطة بالموقع الذي یوجد فیه قتیل بیٍد مجهولة مذنبة في حقِّه وأمام اهللا، 26 بعد" (إش
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ما لم تعمل كل ما في وسعها حتى تكتشف القاتل وتحكم علیه. من أجل هذا یجتمع شیوخ المدن المجاورة 
. Ïوقضاتها لفحص األمر

نَّه ال یطیق أن یسمع إ). 10: 4أمال اهللا أذنیه لیسمع صوت دم هابیل الصارخ إلیه من األرض (تك 
). 9: 4األعذار البشریَّة: "ال أعلم، أحارس أنا ألخي؟!" (تك 

جاءت الشریعة تؤكِّد اآلتي: 
، وفحص الشهود، ودراسة الظروف المحیطة بالجریمة، حتى یمكن الكشف البحث الجاد عن القاتل .أ

عن مرتكب الجریمة، لكن إن لم یتمكَّن أحد من التعرُّف على المجرم فال یجوز التسرُّع في اتِّهام أي شخص، 
حتى ال ُیظلم أحد. 

: یمارس الشیوخ الطقس التالي ب.
"فالمدینة الُقربى من القتیل یأخذ شیوخ تلك المدینة عجلة من البقر لم ُیحرث علیها، 

لم تجرَّب بالنیر، 
وینحدر شیوخ تلك المدینة بالعجلة إلى واٍد دائم السیالن لم ُیحرث فیه ولم یزرع، 

]. 4-3ویكسرون عنق العجلة في الوادي" [
) "كل بكر حمار تفدیه بشاة، وٕان لم تفده فتكسر عنقه". هذا الطقس 13 :13جاء في سفر الخروج (

لیس ذبیحة تقدَّم هللا، وٕانَّما هو عمل رمزي فیه یؤكِّد شیوخ المدینة التي بالقرب من القتیل أنَّه إن سقط القاتل بین 
أیدیهم یكسرون عنقه بال تردُّد. أمَّا اختیارهم لواٍد لم ُیحرث فیه ولم یزرع فإشارة إلى أنَّه بسبب هذه الجریمة تصیر 

األرض خربة ال تصلح للزرع. یرى بعض الیهود أنَّه إن لم ُیكتشف القاتل وُیقتل تترك األرض التي ُكسر فیها 
عنق العجلة قفر، ال ُتزرع. 

"ثم یتقدَّم الكهنة بنو الوي، 
ألنَّه إیَّاهم اختار الرب إلهك لیخدموه ویباركوا باسم الرب، 

]. 5وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة" [
هكذا سفك دم إنسان یربك كل الحكام (الشیوخ) والقضاة والكهنة لیعمل الكل مًعا من أجل اكتشاف 

القاتل. 
 بكونهم خدَّام اهللا ملك إسرائیل، وملتزمین أن یحرصوا على إتمام الشریعة "الكهنة بنو الوي"یتقدَّم 

اإللهیَّة بكل أمانة. هنا یحضر الكهنة الساكنون في أقرب مدن الآلویِّین المجاورة للموضع الذي ُوجد فیه القتیل. 
حضورهم أیًضا ُیعطي للموقف قدسیَّته، ویكشف عن خطورته، یعلنوا حضرة اهللا نفسه لیفصل في القضیَّة. اهللا 

نفسه یهتم بهذا األمر. 
 "ویغسل جمیع شیوخ تلك المدینة القریبین من القتیل أیدیهم على العجلة المكسورة العنق في ج

الوادي، 
ویصرِّحون ویقولون: 

أیدینا لم تسفك هذا الدم وأعیننا لم تبصر. 
اغفر لشعبك إسرائیل الذي فدیت یا رب،  

وال تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائیل. 

1 Josephus: Antiq. 4:8:16. 
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فُیغفر لهم الدم. 
]. 9-6فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عینّي الرب" [

إذ یغسل جمیع الشیوخ أیادیهم على العجلة المكسورة العنق یعلنون أنَّهم أبریاء من سفك الدم، وأن 
المدینة كلها تلتزم أن تعلن عن الحق، وتكشف عن القاتل. كأنَّهم یقولون مع المرتِّل: "َاغسل یدي في النقاوة، 

). أنَّهم 13: 73). "حًقا قد زك�یت قلبي باطًال، وغسلت بالنقاوة یديَّ " (مز 6: 26فأطوف بمذبحك یا رب" (مز 
یعترفون أنَّهم لیس قط لم یسفكوا هذا الدم البريء بل ولم یستطیعوا أن یتعرَّفوا على القاتل لتسلیمه لولّي الدم. أمَّا 

). لكن قوله هذا لم یعفه من 24: 27بیالطس فقد غسل یدیه وهو یقول: "إنِّي بريء من دم هذا البار" (مت 
". غسل یدیه ال أیدینا لم تسفك هذا الدم وأعیننا لم تبصرالمسئولیَّة، فإنَّه ال یستطیع أن یقف أمام اهللا ویقول: "

یجعله بریًئا من سفك دم السیِّد المسیح. 
، فال یتحمَّل الشعب هذا الُجرم بسبب قاتٍل ارتكب ُیصلِّي الشیوخ (والكهنة) لكي یغفر اهللا لشعبه ـ.د

جریمته ِخفیة وهرب. إن كان كل شخص مسئول عن خطئه هو ولیس عن أخطاء الغیر، لكن الجماعة ككل 
تلتزم بالعمل والصالة من أجل الحیاة الجماعیَّة المقدَّسة. عندما حزن شعب أهل كورنثوس من أجل إنساٍن واحٍد 
سقط في خطیَّة الزنا، قال الرسول: "فإنَّه هوذا حزنكم هذا عینه بحسب مشیئة اهللا كم أنشأ فیكم من االجتهاد، بل 

من االحتجاج، بل من الغیظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغیرة، بل من االنتقام؛ في كل شيء 
). 11: 7كو  2أظهرتم أنفسكم أنَّكم أبریاء في هذا األمر" (

من هو هذا القتیل إالَّ البشریَّة التي حطَّمتها الخطیَّة؟! من یزیل إثمها إالَّ ذبیحة السیِّد المسیح البار؟! 
ال نعجب من الضغط الذي تضعه الشریعة على قادة المدن المجاورة لموقع الجریمة، فإنَّه في علم 

النفس الجنائي الحدیث اكتشف العلماء أن مرتكب الجریمة غالًبا ما یحوم حول الجریمة، لهذا كثیًرا ما یكتشف 
الجاني بمراقبة موقع الجریمة في شيء من السریَّة ومالحظة المتردِّدین على الموقع. 

غالًبا ما ترتكب جرائم القتل ِخفیة، ألنَّها من عمل عدّو الخیر رئیس مملكة الظلمة، لذا طالبت الشریعة 
أن یكون البحث عن الجاني عالنیَّة في النور، حتى تسیر األمور في طریقها الصحیح. 

 : . المسبیَّة التي ُتؤخذ زوجة2
إذ عالجت الشریعة موضوع الزواج بالمسبیَّات أوضحت حقوق الزوجات إن حدث تعدُّد زوجات، وٕان 

كان هذا التعدُّد لم یكن مقبوالً . یمكننا القول بأنَّه من أجل قسوة قلوبهم ُسمح للجنود، حسب الشریعة الموسویَّة، أن 
یتزوَّج الجندي بالسیِّدة التي یسبیها في الحرب، إن أراد ذلك. وقد ُسمح له بذلك حتى ال یسقط في الدنس معها 

دون زواج، فیكون في وسط إسرائیل حرام، ویحّل غضب الرب على الجیش كلُّه. لكن یلزمهم أالَّ ُیسیئوا استخدام 
هذا السماح إذ وضعت له قوانین وحدود.  

واضح، كما یقول الیهود، أن الرجل هنا متزوِّج، فُیسمح له بالزوجة الثانیة المسبیَّة. هنا ینسحب قلب 
الجندي وراء عینیه اللتین تنظران إلى امرأة فیراها جمیلة ویشتهیها. أمَّا في العهد الجدید فقد ُحسبت النظرة وراء 

الشهوة خطیَّة زنا، إذ تطالبنا شریعة المسیح أالَّ نشتهي، فال ینسحب القلب وراء النظرة الخاطئة. 
. مهما كانت رغبة الجندي، ومهما بلغ جمال المرأة المسبیَّة، یجب أالَّ یتسرَّع في االلتصاق بها، إنَّما أ

]. 11یجب أوًال أن یتَّخذها لنفسه زوجة [
"إذا خرجَت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى یدك وسبیت منهم سبًیا. 

].  11-10ورأیت في السبي امرأة جمیلة الصورة والتصقت بها واتَّخذتها لك زوجة" [
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ب. إن كانت المرأة مسبیَّة فمن حقِّه أن یتزوَّجها دون أن یطلب رضا والدیها. لكنَّه یلتزم أالَّ یقترب منها 
إالَّ بعد شهر من الزمان، إذ قیل: 

فحین تدخل إلى بیتك تحلق رأسها وتقلِّم أظافرها، "
وتنزع ثیاب سبیها عنها،  

وتقعد في بیتك،  
وتبكي أباها وأمها شهًرا من الزمان، 

]. 13-12ثم بعد ذلك تدخل علیها وتتزوَّج بها، فتكون لك زوجة" [
حْلق رأسها یرمز للحزن في ذلك الوقت في البالد الشرقیَّة. سمح بذلك أوًال لكي ال یكون الجمال هو ِعلَّة 
الزواج بها، فإنَّها تحلق شعرها وتقلِّم أظافرها، عندئذ ال یكون قرار الزواج فیه تسرُّع بسبب الجمال الجسدي. هذا 

ومن جانب آخر ال یشبع رغبته الجسدیَّة على حساب مشاعرها، فیتركها وحدها لمدَّة شهر ترثي حالها وتبكي 
والدیها اللذین فقدتهما. ویرى البعض في حلق رأسها عالمة على جحدها عبادتها الوثنیَّة ودخولها إلى اإلیمان باهللا 
الحيّ . فإنَّها مع التغییر الخارجي لمظهرها یلزم أن تقبل تغییًرا داخلًیا باإلیمان الصحیح. لهذا یرى الیهود أن المرأة 

المسبیَّة التي ترفض قبول اإلیمان ال یمكن أن ُتقبل كزوجة. تقلیم األظافر التي كانت النساء في منطقة الشرق 
یزیِّنونها بالحنَّة، خاصة عند الزواج یعني حزنها على ترك أسرتها. 

إنَّها ال تبكي لحرمانها من ممارسة العبادة الوثنیَّة، بل من االلتصاق بوالدیها، ونوال رضاهما وبركتهما 
في الزواج، والحرمان من بقیَّة أفراد أسرتها. 

مدَّة بكائها هو شهر كامل، وقد جاءت الترجمة الحرفیَّة "شهر من األیَّام"، هذا وقد كانت فترة الحزن هي 
 یشیر إلى كل أیَّام غربتنا، لذا صام موسى النبي، وٕایلیَّا، والسیِّد 40). فإن كان رقم 3: 50أربعین یوًما (تك 

 یوًما یشیر إلى عدم 40المسیح أربعین یوًما كرمز للحیاة النسكیَّة كل أیَّام غربتنا، فإن بكاء المسبیَّة لمدَّة أقل من 
تجاهل مشاعرها البشریَّة بالسماح لها بالبكاء لكن لیس كل المدَّة، ألن زوجها یعوِّضها هذا الحزن ویهتم 

بإسعادها. لتحزن ولكن في رجاء أن حیاتها الجدیدة تعوِّضها ما قد فقدته، وربَّما أكثر ممَّا ُحرمت منه، إذ ال 
ُتعامل كمسبیَّة بل كزوجة، وكإحدى أفراد األسرة. إنَّها تدخل في عضویَّة شعب اهللا. 

وٕان لم تسّر بها فأطلقها لنفسها.  "ج.
ة،   ال تبیعها بفضَّ

]. 14وال تسترقَّها من أجل أنَّك أذللتها" [
ألنَّه قبلها زوجة، فإن لم ُیسر بها ال یجوز له أن یعاملها كقطعة أثاث یبیعها، أو كعبدٍة، أو أسیرٍة 

یَّتها. لها حق العودة إلى بلدها، ألنَّه أذلَّها وأحزنها.  یسلِّمها لغیره، إنَّما یطلقها بكامل حرِّ
 أن هذه المرأة المسبیَّة الجمیلة هي الفلسفة العالمة أوریجانوس والقدِّیس جیرومیرى بعض اآلباء مثل 

الزمنیَّة والحكمة البشریَّة، فإنَّه یلیق بالمؤمن أن یستخدم هذه الفلسفة أو الحكمة بشرط نزع كل ما تحمله من أفكار 
خاطئة میِّتة. حلق الشعر وتقلیم األظافر یشیر إلى ذلك. 

  نقرأ في التثنیَّة األمر الذي یصدره صوت الرب بأن ُیحلق شعر رأس المرأة المسبیَّة وجفون عینیها وكل شعرها
مع تقلیم أظافرها، بعد ذلك یمكن أن تصیر زوجة. 
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هل في هذا عجب؟ أنا أیًضا إذ أعجب بجمال شكل الحكمة الزمنیَّة ونعمة بالغتها، مشتاًقا أن أجعل 
من األسیرة لدّي والعبدة زوجة إلسرائیل الحقیقي أقوم بحلق وقطع كل ما هو میِّت فیها، سواء كان هذا عبادة 

أوثان أو لذَّة أو خطأ أو شهوة، آخذها طاهرة ونقیَّة، فأِلْد منها خدَّاًما لرب الصباؤوت؟ 
)، وحزقیال یحلق 20: 7یتحدَّث إشعیاء النبي عن موسى حاد به ُیحلق "رأس الخطاة، وشعر أقدامهم" (إش 

 زانیة، كعالمة على االلتزام بنزع  التي صارت كرمز ألورشلیمرأسه 
. Ïكل ما فیها ممَّا هو بال إحساس وال حیاة

 القدِّیس جیروم

بال شك تسبِّب الحروب ارتباكات كثیرة أثناء المعارك وما بعدها. لكن هذا ال یعطي الجندي عذًرا 
فاته.  لیتصرَّف مع الفتاة المسبیَّة بغیر لیاقة. لیكن االرتباك في الخارج، لكن یلزم أالَّ یمس قلبه أو فكره أو تصرُّ

 ال تدخل الحرب إلى قلبه وال تفسد مبادئه وقَیِمه. ...لیكن كل شيء في اتِّزان وبحكمة
لیس هناك وجه مقارنة بین ما ورد هنا عن حقوق المرأة المسبیَّة المختارة زوجة وبین ما كانت األمم 

تفعل بالنساء المسبیَّات. لقد قدَّمت الشریعة أقصى ما یمكن أن یحتمله إنسان اقتنى فتاة مسبیَّة لكي یحترم 
كرامتها. فإنَّها إذ تصیر زوجته علیه أن یدرك أنَّها لیست ُدمیة یلهو بها حسب أهوائه الجسدیَّة، بل یحترمها كابنة 

إسرائیل، تشاركه عبادته هللا الحّي وحبُّه هللا وخضوعه الناموس اإللهي. إن لم یهبها هذه الحقوق فلیتركها لتتمتَّع 
ر من العبودیَّة".  بأثمن عطیَّة بشریَّة وهب "التحرُّ

لقد قدَّمت الشریعة أساًسا حی�ا بقبول اإلنسان فیما بعد الفكر المسیحي أنَّه في المسیح یسوع "لیس رجل 
وامرأة"، بل الكل أعضاء متساویة في الكرامة في جسد المسیح الواحد. 

تقدِّم لنا هذه الشریعة صورة حیَّة عن قوَّة الحب. فإنَّه حتى في الحروب حیث یسیطر الغضب وحب 
رها! الحب  سفك الدماء على كثیرین، متى سقطت فتاة مسبیَّة بین یدّي جندي، أن تحرِّك فیه الحب، فالحب یحرِّ

یزیل روح العبودیَّة لتحتل الحریَّة موضعها! 
إن كان حب الجندي المقاوم والعدو ینتزع من السیِّدة روح العبودیَّة ویدخل بها إلى "بیت إسرائیل" 

رنا من  لتمارس الحیاة بحریَّة كاملة، فماذا یفعل الحب اإللهي بالنفس الخاضعة لعبودیَّة الخطیَّة؟ حب اهللا حرَّ
عبودیَّة إبلیس ودخل بنا إلى "أهل بیت اهللا". 

 : . حق البكوریَّة3
بعد أن تحدَّث عن حقوق المرأة المسبیَّة التي یحبَّها مؤمن، أشار إلى حقوق االبن البكر المولود من 
زوجة مكروهة من رجلها. بروح العدالة ال یعامل الرجل ابنه األكبر حسب مشاعره من نحو والدته، إنَّما یلتزم 

األب باحترام حق البكوریَّة. 
"إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة واألخرى مكروهة، 

فولدتا له بنین، المحبوبة والمكروهة. 
فإن كان االبن البكر للمكروهة.  

فیوم یقسم لبنیه ما كان له ال یحّل له أن یقدِّم ابن المحبوبة بكًرا لیعطیه نصیب اثنین من كل ما 
یوجد عنده، 

]. 17-15ألنَّه هو أول قدرته له حق البكوریَّة" [

1 St. Jerome: Letter 70:2. 
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. یظهر هذا القانون مساوئ تعدُّد الزوجات، كیف تسِبب للرجل متاعب حتى في عالقته بأبنائه. أ
ب. یظهر هذا القانون عنایة اهللا العجیبة، فإنَّه غالًبا ما یهب اهللا للرجل ابنه البكر من المرأة التي 

ة یعقوب الذي أحب راحیل وأبغض لیئة  یبغضها حتى یحبَّها من أجل ابنه البكر أو أبنائه. هذا ما نراه في قصَّ
)، ففتح اهللا رحمها ووهب لیئة أبناء وكانت أم�ا البنه البكر. 31: 29(تك 

ج. یلیق بالوالدین أالَّ یتعاملوا مع األبناء في محاباة. حًقا حرْم یعقوب ابنه البكر رأوبین حق البكوریَّة، 
لكن لیس ألنَّه كان یبغض أمُّه، وٕانَّما ألن االبن أهان بكوریَّته بسلوكه. إن كان الوالدان عاجزین على ممارسة 

الحب الكامل تجاه بعضهما البعض، وهذا له خطورته العظمى حتى على األطفال، فإنَّه على األقل یلزم أالَّ یفقد 
الوالدان روح العدالة في التعامل مع أبنائهما حتى في تحدید المیراث بعد انتقالهما من هذا العالم. یلیق بهما أن 

یكونا عادلین متى كتبا وصیَّة خاصة بالمیراث. 
" لألب أن یختار ابن المحبوبة ویحسبه بكًرا، متجاهًال البكر الحقیقي المولود من المكروهة. ال یحلد. "

وقد جاءت الترجمة "ال یقدر"، بمعنى أن الشریعة اإللهیَّة تجعله عاجًزا عن تنفیذ مشاعره الخاطئة. هذا ویالحظ 
أن بعض األمم كانت تعطي البكر حق أخذ كل المیراث ویكون أشبه بأب اخوته، یعمل الكل تحت ظلُّه في بیت 

. mass familyكبیر 
هـ. اإلنسان الروحي یحب اآلخرین كأبناء أبكار له، فیود أن یقدِّم لهم ضعًفا في وصیَّته الوداعیَّة، بل 
ویشتهي أحبَّاؤه الروحیِّین في جرأة أن ینالوا هذا المیراث. هذا ما اشتهاه الیشع النبي حیث طلب من معلِّمه إیلیا 

). 9: 2مل  2النبي: "لیكن نصیب اثنین من روحك عليَّ " (
إن كانت إسرائیل قد صارت كزوجة مكروهة بسبب إصرارها على خطایاها حتى سلَّمها اهللا كتاب 

ته لم تقبله" (یو ته جاء وخاصَّ ). 11: 1 طالقها خالل األنبیاء، فقد جاء السیِّد المسیح ابًنا لهذه األمَّة: "إلى خاصَّ
مع هذا فهو البكر الوارث الحقیقي، من یرتبط به یرث معه حتى وٕان كانت أسرته أو والداه أشراًرا. هكذا ال نخف 

من انتسابنا لوالد ووالدة غیر مقدَّسین، فإنَّنا في عینّي اآلب السماوي أبناء أبكار، لنا حق المیراث المضاعف. 
: القدِّیس أكلیمندس السكندريیعتز المؤمن ببكوریَّته، إذ صار عضًوا في كنیسة األبكار. یقول 

  لون في 23: 12هذه هي الكنیسة البكر (عب ) تضم أبناء صالحین كثیرین، هؤالء هم األبكار الذین ُیسجَّ
السماء، ویمارسون عیًدا سامًیا مع ربوات المالئكة. نحن أیًضا أبناء أبكار، الذین یقومون بواسطة اهللا، نحن 

. Ïاألصدقاء الحقیقیُّون للبكر، الذین ننال معرفة اهللا أوًال وقبل كل شيء

 : . االبن المتمرِّد4
"إذا كان لرجل ابن معاند ومارد، ال یسمع لقول أبیه وال لقول أمُّه، ویؤدِّبانه فال یسمع لهما.  

یمسكه أبوه وأمُّه، ویأتیان به إلى شیوخ مدینته وٕالى باب مكانه. 
ویقوالن لشیوخ مدینته: ابننا هذا معاند ومارد ال یسمع لقولنا وهو مسرف وسكِّیر. 

فیرجمه جمیع رجال مدینته بحجارة حتى یموت، 
]. 20-18فتنزع الشّر من بینكم، ویسمع كل إسرائیل ویخافون [

1 Paedagogos 1:5. 
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لم ترد هذه الشریعة الخاصة بمحاكمة االبن العاق إالَّ بعد أن قَدمت الشریعة الكثیر عن مسئولیَّة 
الوالدین في ممارسة الحب الحقیقي والسلوك كأسرة مقدَّسة، وتقدیم حیاتهما كمثال حّي لألبناء، مع خلق جو 

مناسب للتربیة الآلئقة باألنبیاء. لقد ركَّزت الشریعة على مسئولیَّة الوالدین قبل إدانة األوالد. 
جاءت هذه الشریعة لتؤكِّد حقیقة هامة أنَّه في كل مجتمع، وفي كل جیل یوجد أوالد صالحون وأوالد 

أشرار. فلو أن الجمیع صالحون فال حاجة لهذا التشریع، ولو أن الكل أشرار فال نفع منه أیًضا. 
إن العناد مع الوالدین الجسدیِّین العالمة أوریجانوس . رأى Ï سبق لنا الحدیث عن عقوبة إهانة الوالدین

هو ظل للعناد ضد الوالدین السماویِّین: اهللا اآلب وأورشلیم العلیا أمِّنا، فیقول: 
[إن كان الحكم هكذا لمن یسب أسرته الجسدیَّة، فكم باألكثر من یهین اهللا بكلمات سب، وینكرون أنَّه 

] Ð)؟!26: 4خالق العالم؟! أو من یسيء إلي أورشلیم السماویَّة التي هي أمِّنا كلِّنا (غال  
العصیان مع العناد یشبه التجدیف، والبد من معاقبته بنفس العقاب، والمفروض أن ذلك یتم بعد أن فشل 

الوالدان في تقویمه. ویالحظ في العقوبة هنا اآلتي: 
تتم جریمة التمرُّد لیس بسبب عجز االبن أو عدم قدرته على تنفیذ طلبات والدیه أو عجزه في . أ

، وٕانَّما عن إرادة شرِّیرة وعنادٍ . أنَّه یبغض أن یصلح من شأنه، أو یخجل من انتسابه لوالدیه أو عائلته، إدراكها
ممَّا یحزن قلبیهما ویحطِّمهما. 

، فإنَّها تفقد االبن عقله لیسلك بعناٍد، مقاوًما والدیه. فإن ]20خطیَّة اإلسراف والسكر [ب. یركِّز على 
السكر یجعل اإلنسان ینسى كل الشرائع. لذا كانت وصیَّة األم البنها لموئیل الملك: "لیس للملوك یا لموئیل، لیس 

ة كل بني المذلَّة" (أم  : 31للملوك أن یشربوا خمًرا وال للعظماء المسكر، لئالَّ یشربوا وینسوا المفروض ویغیِّروا حجَّ
). یربط النص العناد باإلسراف والسكر؛ وكان ذلك في نظر الیهود جریمة كبرى. عندما تحدَّث السیِّد المسیح 5

عن االبن الضال ذكر أنَّه بدَّد میراثه في عیشة مسرفة. وفي سفر األمثال یعطي الویل "للذین یدمنون الخمر 
). كما قیل: "الحافظ الشریعة هو ابن فهیم وصاحب 30: 23الذین یدخلون في طلب الشراب الممزوج" (أم 

). 7: 28المسرفین ُیخجل أباه" (أم 
، بل یلزم أن یتَّفق االثنان مًعا على أنَّه معاند ومسرف ال ینفرد األب وال األم بالشكوى ضد االبن. ج

وسكِّیر. وحتى في اتِّفاقهما مًعا ال یستطیعان الحكم علیه دون االلتجاء إلى الشیوخ، حیث یذهبان إلى موضع 
القضاء، ویدرس الشیوخ األمر ویتحقَّقان منه قبل صدور الحكم. 

، "فیرجمه جمیع رجال مدینته بحجارة حتى یموت، فتنزع الشّر من . یقدِّم الوالدان الشكوى للشیوخد
. یصعب جًدا على الوالدین أن یشتكیا ابنهما المتمرِّد وهما یعلمان أنَّه ]21[" بینكم ویسمع كل إسرائیل ویخافون

ُیحكم علیه بالرجم حتى یموت. لكن اهللا سمح بذلك في العهد القدیم لكي ُیدرك الكل خطورة تربیة األبناء. فإن 
كان اإلنسان بحسب مشاعره الطبیعیَّة یصعب علیه قبول ذلك، فماذا یكون موقفه وهو یدرك أنَّه بإهماله یسلِّم 
أوالده ال للرجم بل للنار األبدیَّة؟! إن ما یشغل فكر اهللا ال المشاعر اإلنسانیَّة المجرَّدة، وٕانَّما الخالص األبدي 
والمصیر النهائي لإلنسان. لقد طالبت الشریعة أن تكون المحاكمة علنیَّة یقوم بها الشیوخ؛ هذا یعطي الفرصة 

ألهل المدینة أن یشهدوا إن كان هذا العقوق بسبب إهمال الوالدین أو عنفهما أو انحاللهما، حتى ال ُیظلم األبناء. 

Ï209-208 راجع تفسیر الالویین، ص. 
2 In Lev. Hom. 11:2. 
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. ُوضع هذا القانون لكي یراجع اإلنسان نفسه، فإن كان العناد مع الوالدین یدفع باإلنسان إلى الرجم، ه
فماذا یكون العناد مع اهللا نفسه؟! 

". وكما یقول المرتِّل: "باكًرا فتنزع الشر من بینكم. الخطیَّة، خاصة العناد، تفسد األرض، لذا قیل: "و
). خطیَّة العقوق مع اإلسراف 8: 101أبید جمیع أشرار األرض ألقطع من مدینة الرب كل فاعلي اإلثم" (مز  

هة لیس فقط ضد الوالدین بل ضد الجماعة كلَّها، لهذا تتم عقوبة المصّر على العصیان عالنیَّة أمام  والسكر موجَّ
كل الجماعة التي یخطئ االبن العاق في حقِّها. اإلنسان العاق یحطِّم سالم بیته، وینقل هذا الوباء إلى زمالئه 

لیفسد اآلخرین. لقد حذَّرنا الرسول بولس من تصرُّفات اآلباء التي تسبِّب هذا الوباء، إذ یقول: "أیُّها اآلباء ال 
تغیظوا أوالدكم". فاالبن یحتاج أن یعیش في جو من الحب حتى ال ینحرف إلى العنف والفساد. إنَّها مسئولیَّة 

الوالدین. 
)، هكذا یكشف عن خطورة العقوق. 21-18: 21. یحكم على االبن العاق بالرجم (ز

 : . المعلَّق على خشبة5
"وٕاذا كان على إنسان خطیَّة حقَّها الموت فُقتل وعلَّقته على خشبة، 

فال تِبْت جثَّته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك الیوم، 
ألن المعلَّق ملعون من اهللا، 

]. 23-21فال تنجِّس أرضك التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا" [
العقوبة باإلعدام مع ترك الجسد معلًَّقا على خشبة أو على شجرة أو على الصلیب إلى فترة ما كان 

ُیقصد بها الكشف عن خطورة الجریمة وبشاعتها. على ما أظن أن الشریعة قد سمحت لجثمان المجرم أن یعلَّق 
على الشجرة ال للتشهیر به، وٕانَّما لیكون عبرة لغیره، فال ُیسمع بل ُیرى منظر المجرم المعلَّق على خشبة فیخاف 
الكل. ومع هذا فإن الشریعة تؤكِّد تقدیرها لألجساد، فلم تسمح أن ُیترك جسد المجرم المعلَّق على خشبة إلى ما 

بعد الغروب، بل یلزم دفنه. 
یرى كثیر من الدارسین أن التعلیق على خشبة كان یتم بعد موت المجرم، ولیس كوسیلة لموته. 

عندما بدأ الشعب یزني مع بنات موآب وجذبن الشعب نحو الذبح لألوثان وتعلَّق إسرائیل بالوثن بعل 
فغور صدر األمر اإللهي لموسى النبي: "خذ جمیع رؤوس الشعب وعلِّقهم للرب مقابل الشمس فیرتد حمو غضب 

). 5: 25الرب عن إسرائیل" (عد 
كانت عادة التعلیق على خشبة منتشرة عند األمم، فعند تفسیر یوسف الحلم لخبَّاز فرعون ملك مصر 

). واضح هنا أن 19: 40قال له: "یرفع فرعون رأسك عنك ویعلِّقك على خشبة وتأكل الطیور لحمك عنك" (تك 
وذلك لألسباب التالیة:  ُیعلَّق جثمانهالحكم یصدر أوًال بقطع رأسه وبعد ذلك 

: مهما بلغت بشاعة الخطیَّة، فإن اهللا یهتم أن تدفن األجساد في القبور. أراد اهللا حفظ تكریم األجسام أوالً 
البشریَّة حتى بالنسبة ألشر المجرمین. حًقا یسمح اهللا بالتأدیب، ولكن في حدود حتى ال ُتهان الطبیعة البشریَّة، 

یسمح بالجلد ولكن في حدود، ویسمح عند الضرورة باإلعدام، ولكن ال یبقى الجسد أكثر من نهاٍر واحدٍ . 
: إن كان ُیسمح بترك الجسم معلًَّقا في النهار، فإن اهللا یریدنا أالَّ نبالغ في الخوف من الخطیَّة، وأالَّ ثانًیا

یسیطر ذلك علینا. لنذكر خطایانا كي نتوب، لكن لُتدفن أیًضا، وننشغل باهللا غافر الخطیَّة. 
: تقدَّم هذه الشریعة طقًسا دینًیا، فبحسب الشریعة یحمل جثمان المیِّت دنًسا، ألن الموت جاء إلى ثالثًا

العالم كثمرة للخطیَّة. فال یبقى الجثمان غیر مدفون حتى ال تتدنَّس أرض المدینة كلَّها. 
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 جاءت هذه الشریعة تمس موضوع خالصنا. ولم یوجد عار أحّط من هذا لینزل إلیه المسیح رابًعا:
: 19) وقد حاول حكام الیهود عبثًا أن یبعدوا اللعنة بالتمسُّك بحرفیَّة هذا الناموس (یو 13: 3مخلِّصنا (غل 

). فقد قبل السیِّد المسیح أن یموت صلًبا، إذ وهو ال یعرف الخطیَّة صار خطیَّة ألجلنا. صار واهب البركة 31
حامًال لعنة الناموس عنَّا، فصار معلًَّقا على الصلیب كمن ال یستحق أن یوجد في السماء وال على األرض، لكنَّه 
ُیدفن قبل الغروب حتى یقتل اللعنة ویهبنا فیه الحیاة المقامة. وكما یقول الرسول بولس: "المسیح افتدانا من لعنة 

الناموس، إذ صار لعنة ألجلنا، ألنَّه مكتوب ملعون كل من ُعلِّق على خشبة، لتصیر بركة إبراهیم لألمم في 
). لقد قبل مسیحنا اللعنة من أجل تقدیسنا. ویقول 14-13: 3المسیح یسوع لننال باإلیمان موعد الروح" (غال 

، لكي نموت عن الخطایا فنحیا على الخشبةالقدِّیس بطرس الرسول: "الذي حمل هو نفسه خطایانا في جسده 
). 29: 1 خطیَّة العالم" (یو یرفع). وكما یقول القدِّیس یوحنا المعمدان: "هوذا حمل اهللا الذي 24: 2بط  1للبرّ " (

لقد احتلَّ مخلِّصنا مكاننا لكي نحتل مكانه، قبل الصلیب بكل سرور. "ناظرین إلى رئیس اإلیمان 
ومكمِّله یسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي، فجلس في یمین عرش 

). هذا العمل الفدائي العجیب موضع سرور اآلب: "أمَّا اآلب فسرَّ بأن یسحقه بالحزن؛ أن 2: 12اهللا: (عب 
). سّر اآلب الذي قدَّم ابنه الحبیب ذبیحة إثم، أن یحمل اللعنة عنَّا، لكي 10: 35جعل نفسه ذبیحة إثم" (إش 
یدخل بنا إلى برِّه ومجده. 

یروي لنا اإلنجیلي یوحنا: "ثم إذ كان استعداد فلكي ال تبقى األجساد على الصلیب في السبت، ألن یوم 
). 31: 19ذلك السبت كان عظیًما. سأل الیهود بیالطس أن ُتكسر سیقانهم وُیرفعوا" (یو 

  إن سأل أحد من شعبنا، لیس عن حب الحوار بل عن حب التعلُّم: "لماذا ال یحتمل الموت بطریق آخر غیر
الصلیب؟ فلیقل له أیًضا أنَّه لیس من طریق آخر غیر هذا نافع لنا، وأنَّه حسًنا أن الرب یحتمل هذا من 

) 13: 3أجلنا. فإنَّه هو نفسه جاء لكي یحمل اللعنة التي حلَّت بنا، إذ كیف یمكن أن یصیر هو لعنة (غال 
. Ïما لم یتقبَّل الموت الذي یحمل لعنة؟ هذا هو الصلیب

البابا أثناسیوس الرسولي 

 هذا الموت الذي لنا، الذي ...كان الموت على الصلیب في أعینهم دنًسا عظیًما إذ لم یدركوا أنَّه كان نبوَّة 
. Ðُوجد أصله في الخطیَّة، قد حمله بنفسه وسمره على الخشبة

القدِّیس أغسطینوس 
أخیًرا ما یؤكِّده هذا األصحاح بخصوص كل الحاالت المذكورة أنَّه حتى في العهد القدیم یهتم اهللا بكل 

إنسان شخصًیا، فمن أجل دم قتیل واحد یحل بغضبه على كل المدن المجاورة له، إن أهملت في البحث عن 
القاتل؛ ومن أجل جثمان مجرم ُیترك معلًَّقا على خشبة إلى اللیل تتدنَّس األرض كلَّها! هكذا یؤكِّد اهللا اهتمامه بكل 

: 18إنسان شخصًیا. وفي العهد الجدید أعلن السیِّد المسیح أنَّه لیس مشیئة اهللا أبینا أن یهلك أحد األصاغر (مت 
: 18)، وأن من قِبل ولًدا واحًدا باسمه فقد قِبَله (مت 10: 15)، وأن مالئكة اهللا تفرح بخاطئ واحٍد یتوب (لو 14
5 .(

1 De Incarnatione Verbi Dei, 25:1-2. 
2 St. Augustine: On Ps. 38. 
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السیِّد المسیح لم تشغله الجماهیر التي تزحمه عن زكَّا، بل أوقف الموكب كلُّه لكي یدعو نفسه للدخول 
). لقد اهتم بنازفة الدم وسط الجماهیر فقال: "من الذي 2: 19إلى بیت زكَّا الذي طلب أن یرى یسوع من هو (لو 

). قال بطرس والذین معه: "یا معلِّم الجموع یضیِّقون علیك ویزحمونك وتقول من لمسني؟!" 45: 8لمسني؟" (لو 
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 21من وحّي تثنیَّة 
أللتقي بك خالل المرذولین! 

  ،اللتقي بك یا من ُصلبت خارج المحلَّة
صرت مطروًدا ومرذوالً ! 

حتى یلتقي بك المطرودون والمرذولون، 
والذین ال یجدون من یسأل عنهم. 

أراك تلتقي بي، 
فإنَّه لیس من یضمَّني غیرك. 

تبحث عن ضعفي أنا المرذول، 
ألبحث أیًضا فأجدك بین المرذولین، 

والتقي بك بین المطرودین! 

  !أنت تهتم بالدم البريء، المسفوك بیٍد مجهولة
ال تترك الظلم یدنِّس األرض. 

تطلب من شعبك أن یهتمُّوا بالدم المسفوك، 
وفي نفس الوقت ال یتهمُّوا أحًدا بتسرُّع! 

لیغسل الكل أیدیهم في النقاوة، 
ال یتستَّروا على سافك الدم. 

وال یتهمُّوا أحًدا ظلًما. 

  ،قتَلتني الخطیَّة وألقت بي أرًضا
صرت جثماًنا بال حیاة! 

لیس من یتطلَّع إليَّ وال من یسأل عنِّي. 
نزلت إليَّ وتطلَّعت إليَّ . 
انتقمت لدمي بصلیبك، 

فسمَّْرت الخطیَّة وشهَّرت بعدو الخیر. 
بعثت فيَّ الحیاة، ووهبتني القیامة! 

لم أعد جثماًنا ملقی�ا بدمه على األرض، 
بل صرت ابًنا هللا أتمتَّع باألمجاد! 

  !تهتم بمشاعر سیِّدة مسبیَّة وثنیَّة فقدت أسرتها وبلدها
تطلب منها أن تبكي والدیها وال تبكي أوثانها. 

تحفظ حقوقها حتى ال یحطِّمها من سباها! 
یا لك من إله حكیم ورقیق للغایة! 

أنت تهتم بنفسي، 
لقد سبتها الخطیَّة وأذلَّها عدو الخیر. 
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رتني وحملتني إلى حجالك.  حرَّ
سكبت بهاءك عليَّ ! 
وأقمت منِّي ملكة! 

  .تهتم بالزوجة غیر المحبوبة من رجلها
غالًبا ما تهبها االبن البكر. 

وتهتم بمشاعر ابنها! 

  .جعلت منِّي بكًرا یا أیُّها الوحید والفرید في البكوریَّة
أمِّي الكنیسة محبوبة جًدا لدي عریسها، 

أوالدها جمیًعا صاروا أبكاًرا. 
یتمتَّعون بمیراث أبدي مضاعف. 

  .تهتم بخالص االبن المتمرِّد
تسمح بالحزم الشدید معه من أجل أبدیَّته. 

تعلن لوالدیه خطورة هالكه أبدًیا. 
یسلِّمه والداه للشیوخ فُیقتل. 

أمَّا أنا فنزعت عنِّي عقوقي، 
 ، حملتني ال إلى الشیوخ لیحموا عليَّ

بل إلى اآلب السماوي الستقر في حضنه! 
ألبستني برَّك وجعلتني شریًكا في طاعتك! 

  ،اعترف لك بأنِّي كسرت ناموسك
سقطت تحت لعنة الناموس، 

وصرت تحت حكم الموت محبوًسا في دائرة اللعنة. 
. بحبَّك دخلت بالصلیب إلى دائرة اللعنة

فجرت اللعنة وحطَّمت متاریسها،  
أطلقتني حر�ا ومبارًكا. 

رفعت عنِّي لعنة الناموس، 
ووهبتني بركات المجد األبدي! 

  .قد یستحق المجرم أن ُیعلَّق على خشبة
لكنَّك تهتم حتى بجثمانه فال یبقى حتى الغروب. 

بل وللجسد أیًضا.  تؤكِّد لنا تقدیرك ال للنفس وحدها،
أنت المهتم باإلنسان ككل یا خالقنا. 

  ،مالیین المالیین من السمائیِّین واألرضیِّین یزاحمونك
وأنت في حبَّك تهتم بي شخصًیا. 

: قدِّیسك أغسطینوسأقول مع 
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كأنِّي ال أرى في العالم إالَّ أنت وحقارتي! 
تعطیني كل الحب، 
وأعطیك كل القلب! 

هل یوجد من تحبُّه مثلي؟! 
هل یوجد من یحبَّك مثلي؟! 

وأنت لي یا شهوة قلبي!  أنا لك یا حبیبي،
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األصحاح الثاني والعشرون 

شرائع خاصة بالُحنّو والقداسة 
یعتبر هذا األصحاح تكملة لألصحاح السابق، حیث یظهر في السابق اهتمام اهللا بفئة المرذولین، أو 
من لیس لهم من یسأل عنهم. هنا تكشف الشریعة عن غایتها أال وهو الحنو مع كل أحد مع القداسة. فالمؤمن 

یتَّسع قلبه بالحب ویمتلئ حُنًوا على أخیه كما على الحیوانات والطیور. هذا الحنو یرتبط بالقداسة، فیلیق بالجماعة 
أن تتَّسم بالحزم حتى ال تتسلَّل النجاسة إلى جماعة المؤمنین. 

. ]4-1[. االهتمام بما للجار أو الغریب  1
. ]5[. منع الشذوذ الجنسي   2
. ]7-6[. الترفُّق بالطیور الحاضنة   3
. ]8[. المحافظة على حیاة الغیر  4
. ]11-9[. عدم الخلط    5
. ]12[. أهداب الثوب    6
. ]19-13[. اتِّهام الزوجة بعدم البكوریَّة  7
. ]21-20[. شریعة الزوجة فاقدة العذرة  8
. ]22[. الخیانة الزوجیَّة   9

. ]27-23[.الزنا مع عذراء مخطوبة  10
. ]29-28[.الزنا مع عذراء غیر مخطوبة  11
. ]30[.السقوط مع زوجة األب   12

 : . االهتمام بما للجار أو الغریب1
ال یلیق بالمؤمن أن یتغاضى عن أي  شيء مفقود ألخیه بل یهتم أن یردُّه إلیه. یهتم حتى بالحیوان 

الساقط في الطریق. 
ال تنظر ثور أخیك أو شاته شارًدا وتتغاضى عنه، بل تردُّه إلى أخیك ال محالة. "

وٕان لم یكن أخوك قریًبا منك ولم تعرفه فضمُّه إلى داخل بیتك، 
 ویكون عندك حتى یطلبه أخوك حینئذ تردُّه إلیه. 

وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثیابه. 
وهكذا تفعل بكل مفقود ألخیك ُیفقد منه وتجده. 

ال یحل لك أن تتغاضى. 
]. 4-1ال تنظر حمار أخیك أو ثوره واقًعا في الطریق وتتغافل عنه، بل ُتقیمه معه ال محالة" [

) تطالب الشریعة اإلنسان أن یهتم بحمار عدوُّه 4: 23هكذا یهتم اهللا حتى برعایتنا للحیوانات. في (خر 
أو مبغضه، فمهما بلغت العداوة بین اإلنسان وأخیه یلزمه أن یترفَّق بالحیوان الذي ال ذنب له. إن كان هذا 

بالنسبة للعدو، فماذا یكون بالنسبة للجار أو الغریب، سواء كان یهودًیا أو أممًیا. ویالحظ في هذه الشریعة اآلتي: 
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 ]2[" هنا ُتفهم بالمعنى الواسع، فال یقصد األخ حسب الجسد فقط. هذا واضح من اآلیة أخ: كلمة "أوالً 
". وكأن االهتمام بحیوانات الغیر ال تقوم على أساس االهتمام باحتیاجات األقرباء حسب الجسد، إنَّما ولم تعرفه"

هو عمل رحمة مقدَّم للحیوان أو الطائر، أّیا كان صاحبه. 

 نا یلزمنا أن نقیمه نا، فإنَّه إن سقط حیوان عدوِّ . Ïالشریعة نفسها تعلِّمنا كیف نحب عدوِّ
القدِّیس جیروم 

 یلزم رّد القطیع الشارد إلى صاحبه أو إلى المرعى الذي ضلَّ منه، من أجل حق الجیرة، ومن ثانًیا:
أجل الترفُّق بالحیوان. هكذا ال یمكن للمؤمن أن یتغاضى أو یتجاهل حیوان جاره الشارد، بل خالل طبیعته المحبَّة 

لعمل الخیر یُرد الحیوان الشارد. 
هكذا یهتم اهللا حتى بالحیوانات الشاردة، فكم باألكثر یهتم بالنفوس التي تركت بیتها السماوي، وشردت 
عن المرعى اإللهي، وتاهت وسط دوَّامة هذه الحیاة. لقد نزل كلمة اهللا نفسه إلى أرضنا لیرد الخروف الضال، 
فتفرح السماء برجوعه. ونحن كأعضاء جسد المسیح لن یستریح قلبنا حتى نرد كل نفس إلى راعیها السماوي، 

وندخل بكل إنساٍن إلى بیته، حضن اآلب األبدي. 
 تلزمنا الشریعة أن نضم الثور أو الخروف الضال، ال أن نبعث إرسالیَّة إلى صاحبه كي یأتي ثالثًا:

ویأخذه، فإن لعامل الزمن أهمیَّة قصوى. كل تأخیر في ضم الخروف قد یسبب ضرًرا له. لنحمل الخروف ونأتي 
به إلى صاحبه أو إلى مرعاه بأسرع فرصة ممكنة. 

 إن لم نعرف صاحب الحیوان أو مرعاه، فلنحمله إلى بیتنا أو مرعانا كأمانة نحفظها وننفق علیها رابًعا:
حتى نعرف صاحبها. 

 بمعنى متى رأى اإلنسان إحدى حیوانات أخیه Ð"مسحوًبا: جاءت الترجمة الحرفیَّة لكلمة "شارد" "خامًسا
یسحبها آخر ال یقف مكتوف األیدي، وال یسلك بروح السلبیَّة، بل یتصرَّف بما یلیق كإنساٍن أمیٍن مع صاحب 
الحیوان. كما أن اهللا لم یقف سلبًیا أمام انهیارنا حیث سلَّمنا أنفسنا لعدو الخیر، وصرنا كغنمة یسوقها ویضلِّلها 

بعیُدا عن حظیرتها، فجاء الراعي الصالح وبذل ذاته من أجل كل حمل، لكي یردُّه إلى الحظیرة السماویَّة. هكذا ال 
نقف نحن في سلبیَّة إن سلب أحد إحدى حیوانات أخینا. وال نقف في سلبیَّة إن سلب عدو الخیر نفس أخینا أو 

ذهنه أو إرادته من المرعى السماوي لینحدر به إلى الجحیم. 
یلیق بنا أن نسمو فوق متطلِّبات الناموس، لكن لألسف أحیاًنا ننحدر فال ننفِّذ حتى متطلِّبات سفر 

التثنیَّة. إن كان سفر التثنیَّة یحثِّنا أن نهتم حتى بحمار قریبنا أو ثوره كیف ال نبالي بأفكاره وقلبه وكیانه الداخلي 
حین یسحبه الشیطان إلى نیران جهنَّم، مقدِّمین أعذاًرا كثیرة باطلة وغیر الئقة. 

إن كنَّا ال نحتمل أن نرى حمار قریبنا شارًدا، فما هو موقفنا إن كان مالك الحمار نفسه شارًدا؟! لنرتفع 
فوق كل تبریر ونصالح أخانا إن كان في خصومة معنا مهما كلَّفنا األمر، ونبحث عن نفس أخینا التائه أینما 

وجد، فإن هذا ما یطلبه حتى ناموس العهد القدیم. 

  أن االنفصال عمَّن تدخل معهم في صراٍع أو المصالحة معهم أمر أقل من رفع حیواٍن تدركیلیق بك أن 
ساقٍط تحت ثقٍل ما. 

1 St. Jerome: Against the Pelagians, Book 1:30. 
2 The People’s Bible, vol. 4, p. 305. 
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إن كان یجب تقدیم المساعدة إلقامة حمار األعداء ألیس باألكثر یجب إقامة نفوس األصدقاء، خاصة 
متى كان السقوط خطیًرا، إذ ال تسقط النفوس في وحٍل، بل في نار جهنَّم دون أن نرفع عنهم ثقل الغضب الحال 

علیهم. 
عندما ترى أخاك ساقًطا تحت الثقل والشیطان واقًفا یشعل الحطب بالنیران تجري عنه بقسوة ال تعرف 

الرحمة، األمر الذي ال یلیق أن تفعله حتى بالنسبة للبهائم. 
عندما رأى السامري إنساًنا جریًحا غیر معروف، وال ینتسب إلیه قط وقف وحمله على الحیوان وجاء به 

إلى الفندق، واستأجر طبیًبا، وأعطاه ماًال، ووعد أنَّه یقدِّم ماًال أكثر، بینما أنت ترى إنساًنا ساقًطا لیس بین 
لصوٍص بل بین عصابة شیَّاطین وحل علیه الغضب، لیس في البریَّة، بل وسط الساحة، والمطلوب منك ال أن 

تقدِّم ماًال، وال أن تستأجر حیواًنا یحمله، وال تسیر معه طریًقا طویًال، إنَّما تقول له بعض الكلمات، ومع هذا 
 Ïتتباطأ! تعطیه ظهرك وتجري في قسوة بال رحمة! كیف تظن أنك بعد هذا تدعو اهللا لتجده مملوء حناًنا؟!

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
تطالبنا الشریعة أن نرد ثوب أخینا المفقود منه لكي یستر به جسده، فكم باألحرى یلیق بنا أن نرد له 

سمعته وكرامته التي تستر على شخصه وكیانه اإلنساني. فمن یستطیب االستماع إلى مذمَّة أخیه یكون كمن ال 
یرد ما هو مفقود ألخیه، یتركه عارًیا ال من ثیاب مادیَّة بل من كرامته السماویَّة. 

مسیحیَّتنا دعوة ال لنغلق أعیننا ونهرب ونتطلَّع بمنظار ضیِّق، قائلین هذا یمسُّني وذاك یمس أخي، إنَّما 
هي دعوة للعمل بروح الحب واتِّساع القلب والوحدة، لحساب كل البشریَّة واالهتمام بحقوقهم وبنیانهم. وكما یقول 

). 24: 10كو  1الرسول بولس: "ال یطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحٍد ما هو لآلخر" (

 : . منع الشذوذ الجنسي2
"ال یكون متاع رجل على امرأة وال یلبس رجل ثوب امرأة، 

]. 5ألن كل من یعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك" [
ال یلیق باإلنسان أن یرتدي مالبس إنسان من الجنس اآلخر؛ هنا یعني اعتزاز كل جنس بما خلقه اهللا 

علیه، فال یشتهي أحد أن یكون من الجنس اآلخر. الطبیعة ذاتها تعلِّم اإلنسان أن یكون متمیًِّزا بجنسه حتى 
)، هكذا في ملبسه. أمَّا علَّة ذلك فهو: 14: 11كو  1بالنسبة للشعر (
 فالرجل اعتزاز كل إنسان بجنسه الذي وهبه اهللا. في هذه الوصیَّة القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیرى أوالً : 

فال یشتهي الذكر أن یكون أنثى، وال أنثى أن تكون ذكًرا. جمال كل جنس یعتز برجولته، والمرأة بأنوثتها، 
وصالحه في اعتزازه بما قدَّمه له اهللا، مع تقدیره وتقدیسه للجنس اآلخر، كمكمٍِّل لجنسه ولیس كمضاد أو منافٍس 
له. فهو ال یحتقر الجنس اآلخر، وال یتشامخ علیه، بل یرى تكامًال بین الجنسین، وتحقیًقا للنجاح البشري وتقدُّمه 

وبنیانه. یرى ید اهللا العجیبة وخطَّته الفائقة في كل الجنس البشري. 

  من یعصى األمر یسبِّب ارتباًكا في كل األمور، ویخون عطایا اهللا، ویلقي على األرض الكرامة الممنوحة له
من العالي، لیس فقط بالنسبة للرجل بل والمرأة. فإنَّه بالنسبة لها هي أیًضا تكون لها كرامة عظمى أن تحفظ 

. Ðرتبتها، وأمَّا التذمُّر على وضعها فیحمل بالحقیقة مهانة لها

1 In Matt. Hom. 15:15. 
2 In 1 Cor. hom. 26:4. 
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القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
یشعر كل جنس بمسئولیَّاته، فیقوم الرجل بعمله المناسب له في غیر أنوثة، وتقوم المرأة بدورها ثانًیا: 

الحّي، بهذا یصیر المجتمع متكامالً . 
یرى البعض في هذه الوصیَّة ما هو أعمق من المظهر الخارجي، وهو عدم االنحراف نحو الشذوذ ثالثًا: 

الجنسي، فارتداء الجنس ثیاب الجنس اآلخر یعني رغبة الجنس أن یحتل مكان الجنس اآلخر في العالقات 
الجسدیَّة. 

 ممارسة الشذوذ الجنسي مع الزنا، فیقول:  س السكندريدكلیمنأالقدِّیس یدین 
). 22: 18[یعلن اللوغوس هذا بصوٍت عاٍل وبوضوح خالل موسى: "ال تضاجع امرأة، إنَّه رجس" (ال 

 اقتبس هذا من قراءاته Ï"عندما نصح أفالطون الحكیم أنَّه "یجب أن تمتنع عن حقل كل امرأة لیست لك
). 20: 18في الوصایا الكتابیَّة، وهي: "ال تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع، فتتنجَّس بها" (ال 

. ال تزرع "حیث ال ترغب في البذرة Ð""یجب أالَّ یزرع ما هو غیر مثمر، بذرة غیر شرعیَّة مع البویضة
. Ò". ال تلمس أحًدا سوى زوجتك التي تكلَّلَت بهاÑ"أالَّ تنمو

مع زوجتك وحدها یسمح لك أن تتمتَّع باللذَّة الجسدیَّة من أجل إنجاب النسل، فإن هذا هو كل ما یسمح 
به اللوغوس. نحن الذین نشارك في العمل اإللهي للخلقة یلزمنا أالَّ نبعثر البذار بطریقة عشوائیَّة، وال أن نتصرَّف 

 .]Óبغیر وقار أو نلقي بذاًرا حیث ال یمكن أن تنمو
 تظهر النساء Venus یرى البعض أن هذه العادة وثنیَّة، فكان بین المتعبِّدین في هیكل فینوس رابًعا:

متسلِّحین بأسلحة كجنود أقویاء، ویرتدي الرجال ثیاب النساء. 

 : . الترفُّق بالطیور الحاضنة3
"إذا اتَّفق قدَّامك عش طائر في الطریق في شجرة ما أو على األرض فیه فراخ أو بیض واألم حاضنة 

الفراخ أو البیض فال تأخذ األم مع األوالد. 
]. 7-6أطلق األم، وخذ لنفسك األوالد، لكي یكون لك خیر وتطیل األیَّام" [

الحدیث عن إطالق األم الحاضنة حرَّة بعد الحدیث عن تثبیت التمییز بین الجنسین الرجال والنساء 
ره البعض بأن الشریعة أرادت تأكید أهمیَّة األم وتقدیس دورها في الحفاظ على الجنس. حتى في الطیور لألم  یبرِّ

دورها الهام. 
ربَّما ظنَّ بعض النساء في المجتمعات القدیمة أن للرجل دوره الهام، وِاْشَتْقن لو كنَّ رجاًال فیتمتَّعن 

یَّة أكثر ومراكٍز أعظم، لذا أكَّدت الشریعة أن األم هي األساس الحّي لقیام جیل جدید قوي، فال تستهین النسوة  بحرِّ
بدورهن. 

: 1وهب اهللا لإلنسان سلطاًنا على طیور السماء كما على سمك البحار والبهائم وعلى كل األرض (تك 
)، ال لیمارسوه بال ضابط، إنَّما بروح الرحمة والشفقة على الخلیقة. جاء في سفر إشعیاء: "هكذا قال الرب، 26

). 8: 65كما أن الُسالف یوجد في العنقود فیقول قائل ال تهلكه ألن فیه بركة" (إش 
).  29: 10حیاة الطیور هامة لحفظ النوع، فكانت هذه الشریعة الزمة وحكیمة وٕانسانیَّة (مت 

1 Laws 8:839 A. 
2 Laws 8:841 D. 
3 Laws 8:839 A. 
4 Laws 8:841 D. 
5 Paedagogos 2:10:91: David G. Hunter: Marriage in the Early Church, Minneapolis, 1992, 
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یقول الیهود أن هذه الوصایا هي أصغر الوصایا في الناموس الموسوي الذي یهتم حتى بالطائر الذي 
في الطریق، الذي یحتضن بیًضا أو فراًخا صغیرة، حیث ُیسمح بأخذ البیض والفراخ وترك األم الحاضنة لكي 

تطیر. والعجیب أن المكافأة هي كمكافأة من یكرم أباه وأمُّه، أي من ینفِّذ الوصیَّة الخامسة، حیث یطیل اهللا عمر 
اإلنسان. 

). 6: 12یعلن الرب دوًما اهتمامه بخلیقته، حتى بالعصافیر التي تبدو كأنَّها بال ثمن (لو 

 : . المحافظة على حیاة الغیر4
تقدِّم لنا هذه الشریعة مفهوًما صریًحا للحریَّة، فاإلنسان له كمال الحریَّة أن یبني بیًتا وُیقیم سطًحا، لكنَّه 
ملتزم أالَّ یبتهج على حساب أخیه، فقد یكون هو حذًرا، أو لیس له أوالد یخشى أن یسقطوا من سطح البیت، لكن 

یجب علیه أن یبني سوًرا لئالَّ یزوره أحد أقاربه وال یكون هو أو أوالده أو أحفاده أو عبیده حذرین... فإن سقط 
أحدهم یطلب دمه منه! 

"إذا بنیت بیًتا جدیًدا فاعمل حائًطا لسطحك، 
]. 8لئالَّ تجلب دًما على بیتك إذا سقط عنه ساقط" [

اهللا في حبُّه لإلنسان یحمیه لیس فقط برعایته اإللهیَّة، وٕانَّما أیًضا بشریعته. اإلنسان ثمین في عینّي اهللا، 
وأیًضا في أعین مؤمنیه. 

من ال یقیم حائًطا لسطح بیته یجلب على نفسه دم من یسقط من السطح بسبب اإلهمال.  
سطح البیت في منطقة الشرق األوسط غالًبا ما یكون مستوًیا یستضیف علیه صاحب البیت ضیوفه 

لیًال، فكان البد له من جدار للوقایة والحفظ. السقف مسطَّح، حیث یمكن لإلنسان أن یتمشَّى علیه، بل وكثیر من 
العائالت كانت تنام على السطوح في الصیف بسبب الحر. یلتزم صاحب المسكن أن ُیقیم سوًرا حول السطح 

حتى ال یسقط منه أحد. كانوا ُیقیمون سوًرا ارتفاعه ثالثة أقدام ونصف. فإن سقط إنسان دون وجود هذا السور 
یطلب دمه من صاحب المنزل. 

بحسب هذه الشریعة یرى الیهود االلتزام بعمل كل ما یحفظ حیاة اآلخرین من الخطر، مثل تغطیة 
اآلبار، وصیانة الجسور الخ. 

 : . عدم الخلط5
"ال تزرع حقلك صنفین لئالَّ یتقدَّس الملء الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل. 

ال تحرث على ثور وحمار مًعا. 
]. 10-9ال تلبس ثوبا مختلًطا صوفا وكتَّاًنا مًعا" [

الخلط غیر الطبیعي یقود إلى عدم النظام والفوضى وهكذا االختالط بالعالم. ولیس من السهولة غسل 
الثوب المختلط بهذا الشكل. 

 فال تخلط البذار مًعا ثم ُتزرع، ممَّا یجعل الحصاد صعًبا. هذا أوالً : عدم زراعة صنفین في حقل واحد،
الحقل یشیر إلي المزج بین المؤمنین وغیر المؤمنین مًعا في الكنیسة. كما یشیر إلي القلب المتذبذب بین طریق 

النور وطریق الظلمة، فال یحمل روح التمییز واإلفراز، أي إلي القلب الذي ال یعرف البساطة، أو الطریق الواحد. 
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في سحب محراٍث واحٍد، إذ یعطِّل الضعیف القوي، أو یحطِّم القوي ثانًیا: عدم استخدام ثور وحمار مًعا 
الضعیف. یلیق التمییز في التعلیم بین األقویاء والضعفاء، وبین الثابتین في اإلیمان وحدیثي اإلیمان؛ فیقدِّم لكل 

منهم ما هو لبنیانه. 
كالصوف والكتان. فإن هذا قد یسبِّب حساسیَّة ثالثًا: عدم استخدام نوعین من الخیوط في نسیج واحد 

للجسم. یلیق بكنیسة اهللا أن تكون نسیًجا واحًدا منسجًما، ذات روح واحد وفكر واحد. 
). ربَّما أراد 19 :19هذه جمیعها صورة رمزیَّة لاللتزام بعدم الخلط بین الحق وفلسفة العالم الباطلة (ال 

أن یكون شعب اهللا متمیًِّزا بالنقاوة واالستقامة. 
سبق لنا الحدیث عن عدم الخلط من الجانب الحرفي، وفي الواقع العملي، وما یحمله من رموز، أثناء 

 فهو: سّر المنع. أمَّا 19تفسیرنا لسفر الآلویِّین، األصحاح 
. لقد حذَّر الرب شعبه من اللباس الغریب الذي یحمل خلًطا منعهم من مثل هذه العادات الوثنیَّة أوالً :

بین الصوف والكتَّان، لیس ألن في اللباس ذاته خطیَّة، وٕانَّما لما یحمله من معنى الشركة مع الوثنیِّین. "ویكون 
). 8: 1" (صف وجمیع الآلبسین لباًسا غریًبافي یوم ذبیحة الرب إنِّي أعاقب الرؤساء وبني الملك 

 یحمل هذا القانون رمًزا نحو التزام المؤمن بالنقاوة والطهارة. لیست شركة بین المؤمن وغیر ثانًیا: 
المؤمن، وبین النور والظلمة، والمسیح وبلیعال. 

 : . أهداب الثوب6
]. 12"اعمل لنفسك جدائل على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطَّى به" [

"، فقد كان الغرض منها إظهار الشعب بمظهر مختلف عن باقي الشعوب ألنَّهم شعب الجدائلأمَّا عن "
). فال یخجل أحد من انتسابه لشعب اهللا؛ كما تشیر إلى تذكُّر الوصایا اإللهیَّة حتى في 41-37: 15الرب (عد 

األمور البسیطة التي تبدو تافهة كهدب الثوب. غایة هذا القانون أن یكون المؤمن متمیًِّزا عن أهل العالم، كل من 
یراه یعرف حتى من مظهره أنَّه منتسب لشعب اهللا. تكرار الوصیَّة هنا ربَّما ألن الیهود استخفُّوا بها بكونها أمًرا ال 

یمس حیاتهم الداخلیَّة، بل خاصة بالمظهر. اهللا یرید أن نعلن أنَّنا مكرَّسون للرب بحیاتنا الداخلیَّة كما بمظهرنا 
). 44: 8الخارجي، فال نخجل من ارتباطنا به. وقد لمست نازفة الدم هدب ثوب المسیح هذا فشفیت (لو 

: . اتِّهام الزوجة بعدم البكوریَّة 7
تهتم الشریعة بالكشف عن قدسیَّة الزواج. هنا تقدِّم لنا ست حاالت: 

إذا اتَّخذ رجل امرأة وحین دخل علیها أبغضها.  "
ونسب إلیها أسباب كالم وأشاع عنها اسًما ردًیا 

وقال هذه المرأة اتَّخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة. 
یأخذ الفتاة أبوها وأمَّها ویخرجان عالمة عذرتها إلى شیوخ المدینة إلى الباب. 

ویقول أبو الفتاة للشیوخ أعطیت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها. 
وها هو قد جعل أسباب كالم قائالً : 

لم أجد لبنتك عذرة، 
وهذه عالمة عذرة ابنتي،  

ویبسطان الثوب أمام شیوخ المدینة. 
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فیأخذ شیوخ تلك المدینة الرجل ویؤدِّبونه.  
ة ویعطونها ألبى الفتاة، ألنَّه أشاع اسًما ردًیا عن عذراء من إسرائیل.  ویغرِّمونه بمئة من الفضَّ

]. 19-13فتكون له زوجة ال یقدر أن یطلِّقها كل أیَّامه" [
العروس المخادعة التي تلتصق برجلها تدنِّس الشعب كلُّه، لذا ُیحكم علیها بالرجم. كل فساد في الحیاة 
الزوجیَّة یمس حیاة الجماعة كلَّها. أمَّا من یسيء إلى سمعة زوجته كذًبا مدَّعًیا أنَّها لم تكن بكًرا یوم زواجه بها 

ة غرامة ألبیها كنوٍع من رد الكرامة. هكذا یكون  یؤدِّبه شیوخ المدینة، غالًبا بضربه بالسیاط، ویدفع مائة فضَّ
التأدیب عالنیَّة لرد سمعة الزوجة وبیت أبیها، كما تعوَّض الزوجة المتَّهمة ظلًما بعدم السماح للزوج أن یطلِّقها 

كل أیَّام حیاته أو حیاتها. 
یتطلَّع الناموس إلى الطهارة بكونها فضیلة مكرَّمة، فمن یشكك في طهارة إنسان إنَّما یهین كرامته 

الداخلیَّة. التشهیر بسمعة إنساٍن جریمة عظمى، وكما یقول المرتِّل: "تجلس تتكلَّم على أخیك البن أمَّك تضع 
). هذا بالنسبة للتشهیر باألخ فكم باألكثر یكون األمر بالنسبة للتشهیر بالزوجة التي صارت 20: 50معثرة" (مز 

معه جسًدا واحًدا، أو الزوج. أنَّه یكون كطائر یفسد عشُّه ویدنِّسه. 

 : . شریعة الزوجة فاقدة العذرة8
"ولكن إن كان هذا األمر صحیًحا ولم توجد عذرة للفتاة. 

یخرجون الفتاة إلى باب بیت أبیها  
ویرجمها رجال مدینتها بالحجارة حتى تموت، 

ألنَّها عملت قباحة في إسرائیل بزناها في بیت أبیها  
]. 21-20فتنزع الشّر من وسطك" [

كما تكرَّم العروس المتَّهَمة ظلًما، هي وأهل بیتها عالنیَّة، یحكم على العروس الزانیة عالنیَّة. الزنا 
هة ضد اهللا القدُّوس نفسه ملك هذا الشعب الذي كان ینبغي أن یكون  جریمة عظمى عقوبتها الرجم، ألنَّها موجَّ

مقدًَّسا للرب. 

 : . الخیانة الزوجیَّة9
"إذا وجد رجل مضطجًعا مع امرأة زوجة بعل، 

یقتل االثنان: الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، 
]. 22فتنزع الشّر من إسرائیل" [

 كان الرجم هو عقوبة الزنا بین المتزوِّجین أو الخطیبین إلبراز بشاعة الخیانة الزوجیَّة.

 : . الزنا مع عذراء مخطوبة10
"إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدینة واضطجع معها. 

فأخرجوهما كلیهما إلى باب تلك المدینة وارجموهما بالحجارة حتى یموتا.  
الفتاة من أجل أنَّها لم تصرخ في المدینة. 

والرجل من أجل أنَّه أذلَّ امرأة صاحبه. 
فتنزع الشّر من وسطك. 

ولكن إن َوجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وامسكها الرجل واضطجع معه. 
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یموت الرجل الذي اضطجع معها وحده.  
وأمَّا الفتاة فال تفعل بها شیًئا، 

لیس على الفتاة خطیَّة للموت، بل كما یقوم رجل على صاحبه ویقتله قتًال هكذا هذا األمر. 
]. 27-23إنَّه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم یكن من یخلِّصها" [

 عن القدِّیس جیرومكانت الخطبة في الشرق مساویة للزواج حتى ُسمِّیت المخطوبة زوجة. في حدیث 
دوام بتولیَّة القدِّیسة مریم كتب أنَّه ال یرتبك أحد في دعوتها زوجة یوسف مع أنَّها لم تكن إالَّ مخطوبته، فقد اعتاد 

. Ï)7: 20؛ 25-24: 22الكتاب المقدَّس أن یدعو المخطوبة زوجة كما في (تث 

 : . الزنا مع عذراء غیر مخطوبة11
"إذا وجد رجل فتاة عذراء غیر مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فُوجدا. 

ة،  یعطي الرجل الذي اضطجع معها ألبي الفتاة خمسین من الفضَّ
وتكون هي له زوجة من أجل أنَّه قد أذلَّها، ال یقدر أن یطلِّقها كل أیَّامه. 

 ].29-28 ["من یذل عذراء یلتزم بالزواج منها وعدم تطلیقها مدى الحیاة

 .ایامه كل أن یطلقها یسمح له الكان ومن یذل عذراء یضطر ان یتزوجها 

 : .السقوط مع زوجة األب12
]. 30ال یتَّخذ رجل امرأة أبیه وال یكشف ذیل أبیه" [

أخیًرا یلتزم االبن بمراعاة قدسیَّة مضطجع أبیه. 

1 St. Jerome: The Perpetual Virginity of Blessed Mary, 4. 
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 22من وحّي تثنیَّة 
ترعاني بحبَّك وتهتم بي بشریعتك 

  .بحبَّك أوّد أن أتشبَّه بك
لقد سحبني عدو الخیر كما من مرعاي السماوي، 
فحللتني، وُعدت بي إلى أحضان أبیك السماوي. 

هب لي أن اهتم بأخي وكل ما یملكه! 
ال أكف عن الصالة مع العمل حتى یرجع إلى أحضانك. 

َاهتم بنفسه وقلبه وذهنه وٕارادته، 
فیكون بكلیَّته مقدًَّسا. 

أرد له حماره الضال، أي جسده الذي فسد. 
وثیابه المفقودة، أي كرامته في الرب. 

وكل مفقود منه، فیصیر غنًیا بك! 
هب لي أن َاقتدي بك، 

فأعمل لحساب كل اخوتي بال فتور! 

  .بعنایتك اإللهیَّة تحتضنِّي على الدوام
بشریعتك تهتم بدقائق أمور حیاتي. 

تحرص في حبَّك أن تقیم منِّي كائًنا محًبا حتى للحیوانات والطیور. 
أترفَّق بكل كائن ما استطعت! 

  ،كأب یشغلك أطفالك
فُتلِزم كل صاحب بیٍت أن یبني سوًرا على سطح بیته. 

تعلِّمنا أن نحرص على حیاة اخوتنا بغیر إهمال. 

  .تشتاق إلى نقاوتي
فال أخلط البذور مًعا، 

وال األنسجة في ثوٍب واحدٍ . 
ُأدرك أنَّه ال خلطة بین النور والظلمة. 

وال شركة بین المسیح وبلیعال. 

  !تود أن تمیِّزنا عن أهل العالم
. تجعلنا شعًبا خاًصا مقدًَّسا لك

تشتاق أن یكون لنا لغتنا وفكرنا حتى شكلنا الخاص. 
تهتم حتى بأهداب ثوبنا لُندرك أنَّنا مكرَّسون لك وحدك. 

   ،تحرص على سمعة كل إنسان
وال تقبل أن یشهِّر إنسان بزوجته كذًبا.  

تحسب هذا جریمة عظمى! 
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  .تدعوني إلى القداسة ألنَّك قدُّوس
فأكون أمیًنا في عالقتي بك. 

اقبل نفسي عروًسا بال عیب وال دنس، 
یقدِّسها روحك الناري، 

ویهبها االتِّحاد بك. 

  ،انزع عنِّي كل فساد
أنت وحدك القدُّوس، 

بك أتقدَّس، وبدونك ال أعرف القداسة. 
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األصحاح الثالث والعشرون 

جماعة الرب، وجیش الرب، 
وبیت الرب 

تحرص الشریعة على قدسیَّة المؤمنین فتؤكِّد لهم أنَّهم جماعة الرب، وجیش القدُّوس، وبیت الرب 
القدُّوس. هذا ما یؤكِّده هذا األصحاح إذ ال یسمح بأي دنس یحل بالجماعة المقدَّسة، أو یتسرَّب إلى الجیش في 

حربه المقدَّس، أو إلى بیته. هذا وقد حرص هذا السفر على التحذیر من أعداء اإلنسان الحقیقیِّین وهم العالم 
الشرِّیر وشهوات الجسد وٕابلیس. یحاربون المؤمن في حیاته الیومیَّة، مع كل لحظة من لحظات عمره. 

ویالحظ أن النظرة هنا إلى األمم األربع، أي إلى العمونیِّین والموآبیِّین واألدومیِّین والمصریِّین، هي نظرة 
رة.  العصر الموسوي وتختلف كل االختالف عنها في أیَّام الملكیَّة المتأخِّ

. ]8-1[. المحرومون من جماعة الرب  1
. ]14-9[. جیش مقدَّس    2
. ]16-15[. العبد الهارب    3
. ]18-17[. رفض الفسق والنجاسة   4
. ]20-19[. الربا     5
. ]23-21[. عدم التسرُّع في النذور   6
. ]25-24[. حق الجیرة    7

 : . المحرومون من جماعة الرب1
تقدِّم الشریعة هنا قائمة ببعض المحرومین من الدخول في "جماعة الرب"، حتى تبقى الجماعة مقدَّسة 

". لم یقصد شعب اهللا أثناء خدمتهم الدینیَّةللرب. لكن ماذا یعني بجماعة الرب هنا؟ یرى البعض أنَّه یقصد هنا "
حرمانهم من خالص أنفسهم وتعبُّدهم للرب، إنَّما حرمانهم من التمتُّع بكمال الحقوق، مثل استالم مسؤولیَّات معیَّنة 

تولِّي مراكز قیادیَّة في وسط أو الدخول إلى المقادس والشركة الكاملة مع الجماعة. یعني حرمان هذه الفئات من 
االمتناع من ، فال یكون أحدهم شیًخا من شیوخ إسرائیل وال قاضًیا. ویرى آخرون أن المقصود هنا مجرَّد الشعب

، فال یتم زواج مختلط بینهم وبین اإلسرائیلیِّین. الزواج منهم

ما هي الفئات الممنوعة؟ 
]. 1. المخصیُّون أو المجبوبون: "ال یدخل مخصي بالرض أو مجبوب في جماعة الرب" [أ

كان لهذا التعلیم الخاص باستبعاد المخصیِّین من جماعة الرب أهمیَّته الخاصة في ذلك الحین، إذ كان 
شائًعا بین األمم أن یخدم جماعة من المخصیِّین الهیاكل الوثنیَّة، وأیًضا الذین یحتلُّون مراكز عظیمة في القصر 

" صارت تطلق على الخصیانالملكي، خاصة الذین یخدمون في جناح الملكة وجناح النساء، حتى أن كلمة "
. Ïأصحاب المراكز في القصر حتى وٕان كانوا لیسوا مخصیِّین جسدًیا

Ï19 راجع تفسیر "دانیال"، ص. 
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) وأوالدهم حتى الجیل العاشر، لتأكید قدسیَّة كل 21-17: 21ُمنع المخصیُّون من الكهنوت (ال 
أعضاء الجسم. فقد جاء هذا القانون لكي یمنع اإلنسان من أن یخصي نفسه، خاصة إن كان بسبب نظرته إلى 
األعضاء الجنسیَّة كأعضاء دنسة، أو أن العالقات الجسدیَّة في الزواج نجاسة. وقد حرَّمت الكنیسة على الذین 
یخصون أنفسهم حتى إن كانوا بتولیِّین من نوال أیَّة درجة كهنوتیَّة، ذلك ألنَّهم یدنِّسون النظر نحو ما خلقه اهللا 

صالًحا ومقدًَّسا. 
من هنا – حتى في العهد القدیم – ال ُیحرم الخصي من عضویَّته في جماعة الرب إن كان مقدًَّسا 

للرب. وكما جاء في سفر إشعیاء: "فال یتكلَّم ابن الغریب الذي اقترن بالرب قائالً : إفراًزا أفرزني الرب من شعبه. 
. ألنَّه هكذا قال الرب للخصیان الذین یحفظون سبوتي ویختارون ما یسرُّني ال یقل الخصي ها أنا شجرة یابسةو

ویتمسَّكون بعهدي. إنِّي أعطیهم في بیتي وفي أسواري نصیًبا واسًما أفضل من البنین والبنات. أعطیهم اسًما أبدًیا 
). 5-3: 56ال ینقطع" (إش 

واضح أن ما یشغل ذهن اهللا لیس الشكل الخارجي مثل أن یكون اإلنسان خْصًیا أم ال، إنَّما األعماق 
الداخلیَّة، حیث یختبر االخصي حفظ السبت، أي التمتُّع بالعید األسبوعي والفرح المستمر في الرب، وتقدیس 

السبت كعالمة على تقدیس العمر كله لحساب الرب. من یختار أن یسر اهللا ویتمسَّك بعهده، أي یود أن تكون له 
ن  شركة دائمة معه، مثل هذا ُیحسب ابًنا (أو ابنة) هللا أكثر من غیره ویكون له نصیب في بیت الرب، ویتحصَّ

بأسواره. 
ال یدخل ابن زني في جماعة الرب؛ حتى الجیل العاشر ال یدخل منه أحد في جماعة : "ب. أبناء الزناة

]. 2الرب" [
ما هو ذنب االبن؛ فقد أخطأ األب، فلماذا ُیحرم االبن من الدخول في جماعة الرب؟ ال ُیحرم االبن غیر 

الشرعي من االلتصاق باهللا والتمتُّع بالمیراث األبدي، إن سلك في حیاة الئقة مقدَّسة في الرب. لكن هذا القانون 
یقصد تحریم الزنا، إذ یشعر الزاني أن ثمرة هذا الزنا ال تدخل في جماعة الرب. 

)، وذكرهم بولس الرسول في 11 من بین رجال اإلیمان الذین وردت سیرتهم في سفر القضاة (قض
)، قیل عنه: "وكان یفتاح الجلعادي جبَّار بأس وهو ابن 22: 11قائمة رجال اإلیمان هو یفتاح الجلعادي (عب 

). 2-1: 11 وقالوا له ال ترث في بیت أبینا ألنَّك أنت ابن امرأة أخرى" (قض ...امرأة زانیَّة، وجلعاد ولد یفتاح
)، فعزل نسله ممَّا یتمتَّع به 11: 13: لقد انفصل أبوهما لوط عن إبراهیم (تك ج. نسل عمون وموآب

أوالد إبراهیم رجل اإلیمان. هذا وقد جاء عمون وموآب ثمرة سكر أبیهما والتصاقه بابنتیه. لكن قد ُیقال: وما هو 
ذنبهما هما ونسلهما من بعد؟ جاءت اإلجابة أن نسلهما أخذ موقًفا عدائًیا من شعب اهللا، إذ یقول:  

ال یدخل عموني وال موآبي في جماعة الرب. "
حتى الجیل العاشر ال یدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى األبد. 

من أجل أنَّهم لم یالقوكم بالخبز والماء في الطریق عند خروجكم من مصر؛ 
وألنَّهم استأجروا علیك بلعام بن بعور بن فتور آرام النهرین لكي یلعنك. 

ولكن لم یشأ الرب إلهك أن یسمع لبلعام، 
ل ألجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة،  فحوَّ

ألن الرب إلهك قد أحبَّك. 
]. 6-3ال تلتمس سالمهم، وال خیرهم، كل أیَّامك إلى األبد" [
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لیس من حق العموني أو الموآبي أن یدخل في الجماعة المقدَّسة حتى الجیل العاشر وذلك لحفظ 
الجماعة من أثر الوثنیَّة. هذا وأن من ینسحب عن فساد هذه األمم وال یلتصق بآلهتهم الوثنیَّة تقبله الجماعة. 

فراعوث األممیَّة فاقت باإلیمان كثیرات من نساء اإلیمان، صار لها سفر في الكتاب المقدَّس باسمها؛ وجاء السیِّد 
المسیح من نسلها، وُذكر اسمها في أنساب الرب. 

إن كان عمون وموآب ابنا لوط قد عاشا بعیًدا عن اهللا، فإن نسلیهما قد أكمال مكیالهما. فقد اتَّسم هذان 
الشعبان بسمتین خطیرتین في مواجهتهما لشعب إسرائیل، وهما العنف والحسد. ظهر العنف في رفضهم مساندة 

الشعب في البریَّة، وظهر الحسد في طلب موآب من بلعام أن یلعنهم، هذا الذي إذ فشل في رسالته قدَّم لهم خطَّة 
لمعثرة الشعب. لم یقدِّموا خبًزا وماء للشعب في وسط البریَّة، مع أن هذا واجب إنساني، خاصة وأنَّهم لم یطلبوا 

اًنا. هكذا من  ذلك مجاًنا، بل أرادوا دفع الثمن. رفضوا ذلك فقدَّم لهم اهللا الخبز من السماء والماء من الصخرة مجَّ
یحرم نفسه من العطاء، إنَّما یحرم نفسه من التمتُّع بما هللا في یوم الرب العظیم، إذ یقول لهم: "بما أنَّكم لم تفعلوه 

). 45: 25بأحد هؤالء األصاغر فبي لم تفعلوا" (مت 
ل اهللا اللعنة إلى بركة، لكن هذا ال یعفیهم من  لقد طلب بنو موآب من بلعام أن یلعن شعب اهللا، وحوَّ
الشر الذي كمن في قلوبهم. وكما یقول المرتِّل: "أعطهم حسب فعلهم، حسب شر أعمالهم. حسب ُصنع أیدیهم 

). 4: 28أعطهم، ُرد علیهم معاملتهم" (مز 
 أن عدم السماح للموآبیِّین والعمونیِّین حق الدخول في بیت اهللا یشیر القدِّیس غریغوریوس النزینزيیرى 

. Ïإلى رفض استخدام البراهین السوفسطائیَّة المهلكة التي لحب االستطالع

ما هو نصیب األدومیِّین والمصریِّین؟ 
]. أمَّا بنو آدوم 6-1لقد رفض بنو عمون وبنو موآب أن یعبر الشعب بأرضهم لذا یجب أالَّ یأتمنوا لهم [

-7والمصریُّون فقد استضافوهم في وقٍت ما وٕان كانوا بعد ذلك قد استعبدوهم، لذا یمكن أن یتمتَّعوا معهم بالعهد [
]. هكذا یلیق بنا أالَّ نتجاهل عمًال خیًِّرا ُقدِّم لنا مهما بدا صغیًرا. 8

لئالَّ بسبب ما قیل عن بني عمون وبني موآب یحمل الشعب روح الكراهیَّة نحو كل الشعوب یطلب منهم 
أن یأخذوا موقًفا لطیًفا مع بني آدوم ومع المصریِّین، إذ یقول:  

ال تكره أدومًیا، ألنَّه أخوك. "
ال تكره مصرًیا، ألنَّك كنت نزیًال في أرضه. 

]. 8-7األوالد الذین یولدون لهم في الجیل الثالث یدخلون منهم في جماعة الرب" [
إن صار أدومي أو مصري دخیًال، أي ترك أوثانه وقبل اإلیمان باهللا الحقیقي فإن لحفیده الحق في 

الدخول في جماعة الرب.  
)، واستعبدهم المصریُّون، لكن یلیق بالشعب أن ینسى هذا كله متى 20 :20لقد قاومهم األدومیُّون (عد 

التقى األدومي أو المصري باهللا وثبت صدق إیمانه حتى الجیل الثالث، فُیقبل متذكًِّرا لألدومي أنَّه أخوه، 
وللمصري أنَّه استضافه یوًما ما في وطنه. 

كثیًرا ما كان اهللا یذكرهم بعبودیَّتهم للمصریِّین ال لُیثیر فیهم روح العداوة ضدَّهم، بل یتذكَّروا عمل اهللا 
الخالصي العجیب. أمَّا بالنسبة للمصریِّین فیذكرون كیف فتحوا لهم بلدهم لیستضیفوهم حوالي أربعة قرون. 

في اختصار طلب اهللا تقدیس شعبه باآلتي: 

1 See The Last Farewell, 17. 
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. حرمان كل من یدنس نظرته نحو الجسد ویستهین بخلقة اهللا الصالحة من الشركة في العمل القیادي أ
الروحي لجماعة الرب. 

ب. من یحمل روح الكراهیَّة والحسد ألوالد اهللا، ومن یقدِّم معثرة لهم، لیس لهم نصیب في الشركة 
المقدَّسة. 

ج. یلیق بالجماعة المقدَّسة أن یحملوا روح الحب نحو الغیر، وال یتجاهلوا كل عمل صالح ُقدِّم لهم ولو 
إلى حین، فیعاملونهم بالحب الممتزج بالحكمة. 

 : . جیش مقدَّس2
كان الشعب على وشك الدخول إلى أرض الموعد، حیث یدخلون في سلسلة مستمرَّة من المعارك ضد 

الكنعانیِّین، لهذا كان لزاًما وضع أسس خاصة برجال الجیش حتى یمكنهم التمتُّع بحیاة الغلبة. لذلك بعد أن 
تحدَّث عن "جماعة الرب" وعن المحرومین من الدخول في الجماعة، وٕامكانیَّة دخول األدومیِّین والمصریِّین في 

جماعة الرب تحدَّث عن الجیش وتقدیسه، فتحدث عن ثالثة أنواع من التقدیس. 
. ]9[" إذا خرجت في جیش على أعدائك فاحترز من كل شيء رديء، "أوالً : التقدیس من الخطیَّة

فالخطیَّة تسحب قلب اإلنسان نحو الجبن، ألنَّها تربطه باألرض والحیاة الزمنیَّة. أمَّا بّر المسیح فیرفع قلبنا إلى 
السماء، ویهبه قوَّة تتحدَّى الموت. لهذا یلیق بالمعارك الزمنیَّة أن تكون فرًصا حیَّة للدخول في معارك داخلیَّة، 

فیتنقَّى الكل من كل شيٍء شرِّیر. بهذا یجتذبنا الكتاب المقدَّس نحو اهللا الذي یسمع صلوات األبرار ویهبهم روح 
النجاح والنصرة. وكما یقول المرتِّل: "إن راعیت إثًما في قلبي ال یستمع لي الرب... مبارك اهللا الذي لم یبعد 

). لقد أكَّد صموئیل النبي للشعب أن تقدیس القلب هو طریق 20، 18: 66صالتي وال رحمته عنِّي" (مز 
النصرة، قائالً : "إن كنتم بكل قلوبكم راجعین إلى الرب فانزعوا اآللهة الغریبة والعشتاروت من وسطكم وأعدُّوا 

). 3: 7صم  1قلوبكم للرب واعبدوه وحده، فینقذكم من ید الفلسطینیِّین" (
، مع التطهیر من كل شر. یلزم أن یمارسوا الطقس الخاص بالتطهیرات، ثانًیا: تقدیس طقسي روحي

حتى إن كان الدنس ال إرادي كاالحتالم.  
"إن كان فیك رجل غیر طاهٍر من عارض اللیل یخرج إلى خارج المحلَّة ال یدخل إلى داخل المحلَّة. 

ونحو إقبال المساء یغتسل بماء،  
]. 11-10وعند غروب الشمس یدخل إلى داخل المحلَّة" [

لما كان اهللا قدُّوس یود أن یكون شعبه مقدًَّسا في الداخل والخارج، فإن رأى إنسان حلًما أثاره ال شعورًیا 
فإن هذا ال ُیحسب خطیَّة، لكن یلیق به أن یغتسل حتى یكون جسده نقًیا، وأیًضا یغسل ثیابه كما جاء في (ال 

): "إذا حدث من رجل اضطجاع زرع یرحض كل جسده بماء ویكون نجًسا إلى المساء؛ وكل ثوٍب وكل 16: 15
جلٍد یكون علیه اضطجاع زرع ُیغسل بماء ویكون نجًسا إلى المساء". 

لیس من حق الجندي وهو في وسط المعسكر إن احتلم أن یعطي لنفسه عذًرا فال یطبق هذا القانون 
الخاص بتطهیر جسده وثیابه، فإن المعركة تدفعه بالعكس ال إلى تجاهل الشریعة بل إلى التدقیق في تنفیذها. 

لینسحب في ذلك الیوم من المعركة ویتمِّم شریعة التطهیر هذه لكي یقف اهللا في صف الجیش كله. بحسب 
الحسابات البشریَّة هؤالء المحتلمون إذ ینسحبون یسبِّبون خلًال في الجیش فتقل قوَّة الجیش وقدرته، لكن بحسب 

الحسابات اإللهیَّة فإن انسحابهم تأكید لالهتمام بقدسیَّة الشعب والجیش فیكون القدُّوس نفسه هو القائد وهو واهب 
النصرة. 
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إن كان هكذا یهتم اهللا بتقدیس الكل حتى فیما یحدث ال شعورًیا كم باألكثر یلیق بالكل أن یكون مقدًَّسا 
في الجسد والفكر واألحاسیس. 

 یؤكِّد أهمیَّة النظافة داخل المحلَّة ]12[" ویكون لك موضع خارج المحلَّة لتخرج إلیه خارًجابقوله: "
حفًظا للصحة والطهارة الشخصیَّة. إن حضور الرب في وسطهم حافز دائم على القداسة. 

. لتأكید حضرة اهللا في وسط شعبه، خاصة أثناء معاركهم، التي هي معركته ضد طهارة طبیعیَّة ثالثًا:
إبلیس وأعماله، أراد أن یكونوا طاهرین حتى من الضروریَّات، فال یوجد في المحلَّة شيء قذر، إذ یقول:  

"ویكون لك وتد مع عدَّتك لتحضر به عندما تجلس خارًجا وترجع وتغطِّي برازك. 
ألن الرب إلهك سائر في وسط محلَّتك لكي ینقذك، 

ویدفع أعداءك أمامك. 
]. 14-13فلتكن محلَّتك مقدَّسة لئالَّ یرى فیك قذر شيء فیرجع عنك" [

یتساءل البعض: كیف تهتم الشریعة اإللهیَّة بأمر كهذا، ینطق به العظیم في األنبیاء موسى؟ 
. لقد أراد تأكید أن الطبیعة نفسها تعلِّمنا أن نمیِّز أنفسنا عن الحیوانات، فیلیق بنا أن نكون أنقیاء في أ
كل شيء. 

ب. إن كان اهللا یهتم بتطهیر القلب وتقدیس اإلنسان ككل، فإنَّه خالل االهتمام حتى بنظافة الموضع 
ندرك مدى أهمیَّة الطهارة والقداسة في عینّي القدُّوس. إذ لم ُیقصد بالحرب اغتصاب أرض أو ممتلكات بل تهیئة 
شعب اهللا كخمیرة لتقدیس الشعوب، لذا كان اإلعداد لها ال بالمعدات الحربیَّة والتنظیمات العسكریَّة، إنَّما بالحیاة 

المقدَّسة الداخلیَّة والخارجیَّة كالنظافة. 
عن وحدة الحیاة، فال تفصل بین الشرائع التي تخص العبادة عن السلوك، وال  ج. تكشف الشریعة ككل

ة الفرد، وال الشرائع الخاصة بفترات الحرب عن  ة العامة أو صحَّ السلوك األخالقي عن السلوك فیما یخص الصحَّ
تلك التي تخص حیاة السلم. فالمؤمن إذ یحیا في الرب یهتم بكل جوانب حیاته الروحیَّة واالجتماعیَّة والدراسیَّة 

والصحیَّة والوطنیَّة واألسریَّة. هي حیاة واحدة ال تتجزَّأ.  
" إلهك سائر في وسط محلَّتك الرب  حتى في لحظات الحرب: "الحضرة اإللهیَّةد. تكشف الشریعة عن 

. وكأن ما یشغل ذهن المؤمن حتى في اهتمامه بالجوانب الصحیَّة هو انشغاله باهللا القدُّوس. فإن كان ]14[
رئیس الكهنة یلتزم بوضع صحیفة ذهبیَّة منقوش علیها "قدس للرب"، فإن المؤمن إذ یشعر بحضرة اهللا في بیته 
یهتم بكل أثاثات البیت وكأنَّه ینقش علیها "قدس للرب". أینما وجد یشعر أنَّه كما في هیكل مقدَّس حیث یلتقي 

بالقدُّوس. 
هـ. إن كان اهللا قد خلق العالم الجمیل من أجل اإلنسان، وقد أحب اإلنسان العالم أكثر من خالقه، لهذا 

وهو یدعوه إلى جحد محبَّة العالم یسأله أن یحافظ على كل ما هو جمیل في العالم. یود أن نعیش في جٍو صحي 
بال تلوث. أنَّنا نسمع اآلن العالم یصرخ من تلوُّث البیئة، تلوُّث الهواء وتلوُّث المیاه، وتلوُّث الطعام، وتلوُّث 

األرض! هذا ما فعله اإلنسان بعد أن تلوَّث قلبه بالخطیَّة، لوَّث العالم في جوانب متعدِّدة. أنَّنا نسمع الیوم عن 
تحذیر لئالَّ ننقل التلوُّث حتى إلى الكواكب التي نبعث إلیها سفن فضائیَّة. 

لیتنا بروح الرب نحفظ أعماقنا من كل تلوُّث فنشتاق أن نعیش حتى في عالٍم بال تلوُّث. اآلن تقیم الدول 
وزارات خاصة بالبیئة لمعالجة كل تلوُّث! لنبدأ بنظافة الداخل وال نتجاهل نقاوة الخارج أیًضا! 
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و. إن ما یفعله شخص واحد حتى وٕان كان بنیَّة غیر شرِّیرة قد یسيء إلى الجماعة كلها ویحزنها، بل 
وقد یحطِّمها. لهذا الق بكل عضو أن یعمل ما استطاع من أجل نفسه بل من أجل الجماعة كلها. 

 : . العبد الهارب3
بعد أن تحدَّث عن التدقیق في الطهارة والنقاوة روحًیا وجسدًیا وطقسًیا حتى في أمور الطبیعة الضروریَّة 

التي تبدو تافهة قدَّم لنا شرائع تكشف عن مدى تدقیق اإلنسان في كل أمور الحیاة. ابتدأ بالحدیث عن العبد 
األجنبي الذي یهرب من سیِّده بسبب ما یحل به من ظلم. 

"عبًدا أبق إلیك من مواله ال ُتسلِّم إلى مواله. 
عندك یقیم في وسطك في المكان الذي یختاره في أحد أبوابك حیث یطیب له. 

]. 16-15ال تظلمه" [
واضح أن الشریعة الموسویَّة وٕان كانت لم تلِغ نظام العبودیَّة لكنَّها بكل الطرق تحث المؤمن على الترفُّق 
رهم من عبودیَّة فرعون،  بالعبید ومعاملتهم كأخوة. إن كان اهللا قد أعطى الشعب أرض الموعد ملجأ لهم بعد أن حرَّ

فإنَّه یشتهي أن یقتدي شعبه به، فیفتحون قلوبهم وبیوتهم لكل نفس متألِّمة أو متضایقة. 

هل من العدالة أن تحمي إنساًنا هارًبا؟ 
 ال ُیفهم هذا القانون أنَّنا نحمي هارًبا من القانون، خاصة إن كان قد ارتكب جریمة ما، إذ یختم أوالً :

" ممَّا یدل على أنَّه یتحدَّث عن العبد الهارب من الظلم الذي كان یالحقه. ال تظلمهالقانون بقوله: "
 یرى البعض أن العبد هنا هارب من سیِّد وثنٍي، من بلٍد مجاورة، وقد جاء یحتمي في شعب اهللا ثانًیا:

ئقة في اهللا. لالویتعبَّد هللا حیث یجد سالمه الداخلي وراحته ا
 یود اهللا من شعبه وأبنائه أن یكونوا ملجأ خاصة لمن هم في ضیقة، كحمایة العبد الهارب من ثالثًا:

قسوة سیِّده، مع االهتمام بالضعفاء المظلومین. وقد عرف ملوك إسرائیل بهذه الفضیلة كما یظهر من قول العبید 
). 30: 20مل  1لبنهدد ملك األموریِّین (

: یرى البعض أن هذا التشریع یكشف عن مقاومة اهللا للعبودیَّة. ففي نفس السفر یشدِّد اهللا على رابًعا
المؤمن أن یرد كل ما هو مفقود ألخیه سواء كان عبرانًیا أو أممًیا، نجده یشدِّد أالَّ ُیرد العبد إلى سیِّده. فإنَّه لیس 

من حق اإلنسان أن یملك إنساًنا ویستعبده. وقد سبق لنا الحدیث عن نظرة الكتاب المقدَّس للعبودیَّة. 
ال یقف األمر عند عدم رد العبد لسیِّده، وٕانَّما یلتزم المؤمن أن ُیعد له مكاًنا لیعیش ویعمل. 

: بینما یؤكِّد الكتاب المقدَّس أنَّه لیس من حق إنساٍن أن یمتلك إنساًنا، أوضح أن اهللا وحده من خامًسا
دوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي هللا" ( ). 20: 6 كو 1حقِّه أن یمتلكنا له. "ألنَّكم قد أشتریتم بثمن فمجِّ

ر داخلًیا من كل عبودیَّة. وكما یقول  : "كن عبًدا لسیِّد واحٍد خیر من القدِّیس أرسانیوسمن یستعبد نفسه هللا یتحرَّ
أن تكون عبًدا لسادة كثیرین". 

 : . رفض الفسق والنجاسة4
إن كان یلیق بشعب اهللا أن یكون ملجأ حتى للعبد الهارب من الظلم، إالَّ أنَّه یجب أالَّ یكون ذلك للفاسق 

]. 18-17والنجس. فالدعارة مرفوضة تماًما، وكل مكسب من خالل هذا العمل لن ُیقبل كتقدمة هللا القدُّوس [
ال تكن زانیة من بنات إسرائیل، "

وال یكن مأبون من بني إسرائیل. 
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ال تدخل أجرة زانیة وال ثمن كلب إلى بیت الرب إلهك عن نذٍر ما،  
]. 18-17ألنَّهما كلیهما رجس لدى الرب إلهك" [

لم یكن مسموًحا إلحدى بنات إسرائیل أن تبقى في وسط شعبها تمارس الزنا، وال ألحد أبناء إسرائیل أن 
یمارس الشذوذ الجنسي، إذ یلزم بقاء الشعب "أمَّة مقدَّسة". عندما طلب أمنون بن داود من أخته ثامار أن تخطئ 

). 12: 13صم  2معه قالت له: "ال یا أخي ال تذّلني، ألنَّه ال ٌیفعل هكذا في إسرائیل. ال ُتعمل هذه القباحة" (
ال ُیسمح ألجرة زانیة أو لثمن فساد جنسي (ثمن الكالب) أن یقدَّم لبیت الرب. هنا یشیر إلى مرتكبي 

). هكذا ال یقبل 15: 22الفساد الجنسي بالكالب كما جاء في سفر الرؤیا: "ألن خارًجا الكالب والسحرة..." (رؤ 
). اهللا یرید القلب 8: 14اهللا تقدمة إنساٍن فاسد، إذ "ذبیحة األشرار مكرهة للرب، وصالة المستقیمین مرضاته" (أم 

د بحیاتنا المقدَّسة  التائب الراجع إلیه ال الذبائح والتقدمات بغیر نقاوة قلب. اهللا ال ُیكرَّم بما نقدِّمه له، لكنَّه یتمجَّ
نَّه ال ُیرتشى بالمال والتقدمات. إفیه. لهذا ال یهتم بما نقدِّمه، بل بالقلب الذي یقدِّم هذه التقدمة. 

یحذِّرنا الحكیم من المرأة الشرِّیرة التي تغوي اإلنسان البسیط تحت ستار التدیُّن، قائالً : "فأمسكته وقبَّلته، 
أوقحت وجهها وقالت له: عليَّ ذبائح السالمة. الیوم أوفیت نذوري. فلذلك خرجت للقائك ألطلب وجهك حتى 

). 15-14: 7أجدك" (أم 
على خالف الجو الوثني المحیط بهم یطالبهم برفض الزنا ومضاجعة الذكور لحساب الهیكل. كان 

بعض الكاهنات یقمن بجوار معبد فینیس یقدِّمن أجسادهن مقابل أجرة تقدَّم لحساب الهیكل، وأن بعض المتعبِّدین 
من الجنسین النساء والرجال یقدِّمون أنفسهم للممارسات الشرِّیرة. وكما یقول هیرودت إن الرجاسات كانت جزًء ال 

. وجاء في سفر میخا عن العبادة الوثنیَّة في السامرة: Ïیتجزَّأ من العبادة الوثنیَّة خاصة عبادة اإللهة عشتاروت
). 7: 1"جمیع أصنامها أجعلها خراًبا، ألنَّها من عقر الزانیة جمعتها، وٕالى عقر الزانیة تعود" (مي 

 : . الربا5
لكي یكون اهللا حصًنا لشعبه، واهًبا إیَّاهم روح الغلبة والنصرة سألهم لیس فقط أن یتقدَّسوا في كل كبیرة 

وصغیرة، حتى في التقدمات التي یأتون بها إلى بیته. مع التقدیس یطلب الحب المشترك بینهم، فبحبِّه قدَّم للشعب 
أرض الموعد، لیعیش الكل مًعا بروح الشركة ال الطمع، ویشعر الكل أن ما بین أیدیهم هو هبة إلهیَّة. لهذا منعهم 

من الربا متى احتاج األخ أو األخت أن یقترض ماًال أو طعاًما أو شیًئا ما. 
ال ُتقرض أخاك ِبِربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيء ما ممَّا ُیقَرض بربا. "

لألجنبي تقرض ِبِربا، 
ولكن ألخیك ال تقرض ِبِربا، 

-19لكي یباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إلیه یدك في األرض التي أنت داخل إلیها لتمتلكها" [
20 .[

رفض إقراض األخ ِبِربا، ألنَّه یفترض أنَّه یطلب ذلك عن عوٍز واحتیاج. لهذا سألنا الرب لیس فقط ال 
نطلب الربا، بل وال نطلب رد الدین، قائالً : "وٕان أقرضتم الذین ترجون أن تستردُّوا منهم، فأّي فضل لكم، فإن 

: 6كو  1). لقد أكد الرسول أنَّه لیس للطماعین أن یرثوا ملكوت اهللا (35: 6الخطاة أیًضا یفعلون ذلك" (لو 
10 .(

1 Herod. 1:99. 
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بالنسبة للغرباء تقدِّم القروض بفوائد ألنَّه ُیفترض أنَّه یطلب ذلك من أجل التجارة. فالنفع مشترك، حیث 
یتاجر الغریب بالمال، وینال الیهودي نصیًبا من ربحه خالل الفائدة. 

 : . عدم التسرُّع في النذور6
مع القداسة والحب یطلب أیًضا الجدِّیَّة فال ینطق إنسان بكلمٍة ما في تسرُّع، خاصة حین ینذر شیًئا 

). 30 للرب. وقد سبق فعالج موضوع االلتزام بالنذور في سفر العدد (ص
ر وفاءه. " إذا نذرت نذًرا للرب إلهك فال تؤخِّ

ألن الرب إلهك یطلبه منك فتكون علیك خطیَّته. 
ولكن إن امتنعت أن تنذر ال تكون علیك خطیَّة. 

]. 23-21ما خرج من شفتیك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرًُّعا كما تكلَّم فمك" [
ال یحتاج اهللا إلى النذور، لهذا ال ُتحسب خطیَّة لمن یمتنع عن النذر، إنَّما یطلب الجدِّیَّة في كل كلمة 

"، لئالَّ یتشكَّك أحد لمجرَّد وجود اشتیاقات كثیرة نحو تكلَّم فمكتنطق بها الشفتان. لم یقل ما ینذر به قلبك بل ما "
التكریس والعطاء ممَّا یستحیل على اإلنسان أحیاًنا تنفیذها. لهذا لم یرد أن یثقِّل على ضمیر المؤمنین. 

یقول الحكیم: "ال تستعجل فمك وال ُیسرع قلبك إلى نطق كالم قدام اهللا، ألن اهللا في السموات وأنت على 
األرض، فلذلك لتكن كلماتك قلیلة... إذا نذرت نذًرا هللا فال تتأخَّر عن الوفاء به، ألنَّه ال ُیسر بالجهال، فأوِف بما 

). 4، 2: 5نذرته" (جا 
یتنا لنا أن ننذر أو نمتنع عن النذر، إذ ال یرید اهللا أن یثقِّل على أحدٍ . من ینذر فلیفعل ذلك  بكامل حرِّ

بفرح قلب، ولیتمِّم ذلك. وقد جاء العهد الجدید یعلن بوضوح عن العطاء "كل واحٍد كما ینوي بقلبه لیس عن حزٍن 
). 7: 8كو  2أو اضطرار، ألن المعطي المسرور یحبُّه اهللا" (

 : . حق الجیرة7
قانون الجماعة المقدَّسة هو الحب، فلیس من حق إنساٍن أن یعتدي على ممتلكات جاره أو حقله أو 

كرمه. إن جاع من حقِّه خالل الحب أن یأكل من حقل جاره، دون أن یحمل معه شیًئا، دون إساءة استغالل هذا 
الحق. 

إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنًبا حسب شهوة نفسك شبعتك، "
ولكن في وعائك ال تحمل. 

إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بیدك، 
]. 25-24ولكن منجًال ال ترفع على زرع صاحبك" [

كانت الكروم والحقول في فلسطین مفتوحة للمشاة، وكان الثمر كثیًرا حتى یقدر من یرید أن یأكل ما 
یشاء. 

هذا القانون تلتزم به بعض القبائل البدائیَّة، فمن حق أي عابر أن یمیل على حقل ویأكل ویشبع دون أن 
یأخذ معه شیًئا. كما تلتزم به جماعات متمدِّنة كثیرة، فالعاملون في مصانع أطعمة أو شراب ما من حقِّهم أن 
یأكلوا أو یشربوا ممَّا في المصانع، لكن لیس من حقِّهم أن یحملوا شیًئا منه خارج المصانع. هذا وقد اشتهرت 

كنعان بفیض غالَّتها وكرومها لهذا مهما أكل أو شرب الجار لن یمثِّل ذلك شیًئا بالنسبة للفیض الذي یقدِّمه اهللا 
ألصحاب الكروم والحقول. 
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عندما جاع التالمیذ ابتدأوا یقطفون سنابل ویأكلون، وٕاذ الحظ الفرِّیسیُّون ذلك قالوا السیِّد المسیح: "هوذا 
). لم ینتقدوهم ألنَّهم أخذوا سنابل من الحقل، 2: 5؛ لو 2: 12 تالمیذك یفعلون ما ال یحل فعله في السبت" (مت

فهذا حق وهبته الشریعة للكل، لكنَّهم انتقدوهم ألنَّهم قاموا بالقطف فحسبوه حصاًدا، وفركوه بأیدیهم فحسبوه عمًال 
ممنوًعا في یوم السبت! 

یرى الیهود أن هذه الشریعة ُقدِّمت لفئتین: للعاملین في الحقول، فإنَّهم إذ یعملون من حقِّهم أن یشبعوا 
ویرتووا ممَّا هو بین أیدیهم، وفئة المسافرین الفقراء حتى ال یخوروا في الطریق. 

تحمل هذه الشریعة مبدأ هاًما وهو مع تدقیق اإلنسان في حیاته الروحیَّة یجب أن یتساهل مع اخوته في 
األمور المادیَّة التي ال تستحق االنشغال بها، خاصة إن كان األخ (أو األخت) یمارس ذلك عن عوز وقدر 

احتیاجه دون إساءة استخدام هذه المحبَّة وتلك البساطة. 
تقدِّم هذه الشریعة أیًضا فرصة لیكون اإلنسان سخًیا مع أخیه فیتركه في حقله أو كرمه یأكل أو یشرب 

بغیر حدود، سوى أالَّ یأخذ معه شیًئا أو یستغل وجوده في الحقل، فیضرب بمنجله السنابل ثم یترك ما جمعه 
یتبدَّد في الحقل. ففي الوقت الذي فیه تطلب الشریعة حبنا لقریبنا، تطلب من الغریب االلتزام وعدم إساءة حق 

الصداقة أو الجیرة فیعرف حدود ما یناله. 
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 23من وحّي تثنّیة 
جماعة مقدَّسة، وجیش مقدَّس، وبیت مقدَّس 

  !هب لي أن أكون حریًصا على قدسیَّة جماعتك یا أیها القدُّوس
أنت ترفض من یخصي ذاته عن ممارسة الكهنوت. 

هب لي أن أكرم كل عضو في جسدي. 
لم تخلق فًي شیًئا دنًسا. 

أترقَّب، متى تعكس بهاءك على نفسي وجسدي، وكل كیاني، 
فأحمل شبهك وأصیر أیقونة لك! 

  !لیهرب منِّي كل فكر شهواني
وال یكون في داخلي عموني أو موآبي. 

ألحمل الحب للكل بروح التمییز واإلفراز. 
فأقبلهم خالل حبَّك.  أفتح قلبي لكل أدومي ومصري،

  .اخترتني جندًیا في جیش خالصك
لیتني أكون مدقًِّقا في طهارة قلبي وجسدي! 

الغتسل دائًما بمیاه حبَّك. 
ألتقدَّس دوًما بدمك المطهِّر. 

فتكون محلَّتك في داخلي كاملة النقاوة. 

  .تقیم الدول وزارات للبیئة لمعالجة كل تلوُّث
لتقم روحك القدُّوس مطهًِّرا إیَّاي من كل دنس. 
هب لي أن أحیا بال تلوُّث في الداخل والخارج. 

فاشتم نسمات حبَّك النقي، 
وأشرب من ینابیع میاهك الحیَّة التي لن یمسَّها تلوُّث! 

تطلب نظافة أعماقي: 
نظافة القلب والفكر واألحاسیس والمشاعر.  

وتطلب نظافة الجسد بكل طاقاته، 
وتسألني نظافة العالم المحیط بي، 

فاحرص حتى على نقاوة الهواء الذي اشتمه، 
واألرض التي أعیش علیها. 

نظافتي جزء ال یتجزَّأ من الحیاة البارة فیك یا أیُّها البار وحده. 

  .ألكن جندًیا شجاًعا في المعركة الروحیَّة
وأًبا حنوًنا نحو كل عبٍد مظلومٍ . 

. لتمتزج شجاعتي بحبِّي ولطفي

  !أقمت هیكلك في داخلي
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لن أقدِّم فیه أجرة زانیة وال ثمن كلب. 
وال تقدمتي بفساٍد ما.  لن أمزج عبادتي بدنس،

اشتاق أن أقدِّم كل حیاتي نذًرا لك. 
في غیر تسرٍُّع اقبلها تقدمة حب لك. 

 هب لي أن أفتح حقل قلبي لكل إنسان. 
هب لي حًبا لكل جاٍر وكل غریٍب ! 

وٕان استأجرت أحًدا ال انتظره یطلب أجرته، 
بل أسرع بالحب وأقدِّم له حّقه. 

  ،في كل عمل أذكر دوًما المتضایقین
وأراعي كل غریب ومحتاج! 
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األصحاح الرابع والعشرون 

سالمة األسرة 
مع شرائع أخرى 

" وقدسیَّتها والحفاظ علیها. اآلن یتحدَّث عن شرائع تمس جماعة الربتحدَّث في األصحاح السابق عن "
األسرة وكیانها، فیبدأ بالتضییق على الطالق، واالهتمام بسعادة األسرة حتى في فترات الحروب، وااللتزام بمساندة 

ون إلى الرهن متحدِّثًا عنهم ثالث مرَّات في هذا  األسر الفقیرة والمحتاجة بطرق متنوِّعة. فقد اهتم بمن یضطرُّ
األصحاح. 

یمكن القول بأن هذا األصحاح یحفظ حقوق اإلنسان بوجه عام، كما یدافع عن حقوق المرأة في أمر 
الطالق، وحقوقها في فترة عرسها (السنة األولى من زواجها). كما یدافع عن حقوق المدینین الفقراء، وحقوق 
العمال األجراء، وحق اإلنسان في أالَّ ٌیعاَقب بسبب خطأ ارتكبه أقرب المقرَّبین إلیه، وأخیًرا حق اإلنسان في 

ممَّارسة الحریَّة. 
. ]4-1[. األسرة والطالق   1
. ]5[. األسرة والتجنید   2
. ]6[. األسرة والرهن    3
. ]7[. األسرة ونظام العبودیَّة    4
. ]9-8[. األسرة والتذمُّر    5
. ]13-10[. األسرة والقروض   6
. ]15-14[. األجیر واألجرة    7
. ]16[. المسئولیَّة الشخصیَّة   8
. ]18-17[. األسرة والرهن    9

. ]22-19[. مراعاة المحتاجین أثناء الحصاد  10

 : . األسرة والطالق1
ال یمكن الحفاظ على قدسیَّة جماعة الرب دون االهتمام بقدسیَّة األسرة والرباط الزوجي. یلیق بالمؤمن 
أن یتطلَّع إلى الزواج في قدسیَّة ووقاٍر، حامًال ذات فكر اهللا في هذا الشأن، الذي یرى الوحدة األسریَّة یجب أن 

تكون أهم وأقوى وحدة تعرفها األرض. من أجل قسوة قلوبهم سمح لهم موسى بالطالق، حتى ال یرتكب أحد 
ر لنفسه أن یرتكب الزنا، فیسقط تحت الغضب اإللهي، ویتعرَّض هو ومن  جریمة قتل للخالص من زوجته، أو یبرِّ

ارتكب معها الشر للرجم (إن كانت متزوَّجة). أمَّا في العهد الجدید حیث دخل اإلنسان إلى النضوج فلم ُیسمح 
). 9-8: 19بالطالق إالَّ لعلَّة الزنا (مت 

لقد وضعت الشریعة حدوًدا للطالق من بینها القانون التالي:  
إذا أخذ رجل امرأة وتزوَّج بها فإن لم تجد نعمة في عینیه، "

ألنَّه وجد فیها عیب شيء وكتب لها طالق ودفعه إلى یدها وأطلقها من بیته، 
ومتى خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجٍل آخر، 
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فإن أبغضها الرجل األخیر وكتب لها كتاب طالق ودفعه إلى یدها وأطلقها من بیته، 
أو إذا مات الرجل األخیر الذي اتَّخذها له زوجة، 

ال یقدر زوجها األول الذي طلَّقها أن یعود یأخذها لتصیر له زوجة بعد أن تنجَّست. 
ألن ذلك رجس لدى الرب. 

]. 4-1فال تجلب خطیَّة على األرض التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا" [
أمَّا ما وراء هذا القانون فهو: 

، فالشریعة تستلزم أن ال یكفي أن ینطق بكلمة یتسرَّع اإلنسان في طلب الطالق ألي سبب أالَّ : أوالً 
الطالق، بل یلزمه أن یعلن ذلك كتابة، وأن یوقِّع على شهادة الطالق شاهدان أو أكثر، وأن یسلِّم كتاب الطالق 

للزوجة في یدها ویطلِّقها، أي یقدِّم لها احتیاجاتها المادیَّة حتى ال یتسرَّع أحد بل یراجع نفسه. بجانب هذا فإنَّه إن 
طلَّق فلیعلم أنَّه إن تزوَّجها أحد لن یمكنه الزواج منها إن طلَّقها اآلخر أو حتى مات، مهما كانت األسباب. 

: Ïفیما یلي صورة من كتاب الطالق الذي یكتبه الرجل لزوجته المطلَّقة
ملك (اإلسكندر)  [في یوم... من األسبوع، أو یوم... من الشهر...، في سنة... من خلقة العالم، أو من

بحسب عادتنا هنا في الموضع...، أنا فالن بن فالن من منطقة... بإرادتي الحرَّة، وبرغبة نفسي، دون أیَّة 
ضغوط، قد تركتِك وتخلیَّت عنِك واستبعدتِك یا فالنة ابنة فالن، من مدینة...، التي كنِت زوجة لي، واآلن 

أصرفِك عنٍّي وأتركِك واستبعدِك، فتكونین حرَّة، ولِك سلطان على حیاتك، وأن تتزوَّجي أي إنسان تریدین، ولیس 
ألحد أن یرفضِك بسبب اسمي من هذا الیوم وٕالى األبد. وهكذا یحق لِك أن تكوني ألي إنسان. وهذا منِّي كتاب 

طالق، كتاب لتخلیتِك ورسالة الستبعادِك، وذلك بحسب شریعة موسى وٕاسرائیل]. 
: یؤكِّد حق الزوجة المطلَّقة أن تتزوَّج، فُیحسب الرجل األول بالنسبة لها كأنَّه مات، لهذا ال یجوز ثانًیا

لها االلتصاق به بعد اتِّحادها برجل آخر، فتكون كمن التصقت بجثمان میٍِّت، ویحسب ذلك دنًسا. 
: یرى البعض أن هذا القانون صدر لمنع بعض العادات الدنسة كتلك التي كان بعض المصریِّین ثالثًا

یمارسونها، إذ كان الرجال یتبادلون الزوجات فیما بینهم. فخشیة أن یطلِّق رجالن زوجتیهما لیقبل كل منهما زوجة 
اآلخر إلى حین ثم یطلِّقاهما، ویعودان فیتزوَّجان كل واحٍد من زوجته األولى، فیصیر الزواج والطالق وسیلة 

لتحقیق هذا السلوك الدنس تحت ستار شریعة الطالق. لذلك رفضت الشریعة الزواج نهائًیا بالزوجة األولى متى 
التصقت بآخر. بهذا یدرك الرجل أن المرأة لیست ألعوبة في یده، یستطیع أن یطردها في أي وقت، ویستردَّها 

متى شاء، إنَّما لها كیانها البشري وشخصیَّتها التي یلزم أن ُیقدِّرها الزوج. 
ن الشریعة لم تمنع الرجل الذي یبغض زوجته من أن یطردها [إ :القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیقول رابًعا: 

ویتزوَّج أخرى، لكنَّه یلتزم أن یعطیها كتاب طالق، وال یجوز له أن یردَّها مرَّة أخرى حتى إن مات رجلها الثاني أو 
طلَّقها. والسبب في هذا أن الشریعة خشیت من أن یلتزم الرجل ببقاء الزوجة التي یبغضها فیقتلها، ألنَّه هكذا كان 

). فطْرد الزوجة المكروهة أقل 3: 79حال الیهود في ذلك الحین. كانوا یقتلون األنبیاء ویسفكون الدم كالماء (مز 
شًرا من قتلها. أمَّا علَّة عدم إعادتها فذلك لكي ُیدرك الكل أنَّه یلیق بقاء الزواج وعدم فسخه، فیلزم على الرجل 

. ]Ðقبل أن یطرد زوجته ویطلِّقها أن یراجع نفسه مرَّات ألنَّها لن تعود إلیه

1 Biblioth. Rab of Bartolocei, vol 4, p. 4450 (Adam Clarke Commentary). 
2 cf In Matt. hom. 17. 
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]. ففي رأي مدرسة 1: اختلف المفسِّرون الیهود في تفسیرهم للعبارة: "ألنَّه وجد فیها عیب شيء" [خامًسا
. ففي أیَّام السیِّد المسیح جاءه Ï أن الرجل یمكنه أن یطلِّق زوجته ألي سبب یرى أنَّه غیر الئقHillelهللیل 

 Shammai). أمَّا مدرسة شمعي 3: 19الفرِّیسیُّون یتساءلون: "هل یحل للرجل أن یطلِّق امرأته لكل سبب" (مت 
. وٕان Ðفعلى النقیض رأت أنَّه لیس من حق الرجل أن یطلِّق زوجته إالَّ لعیب قوي فیها مثل ارتكاب خطیَّة الزنا

كان ال یمكن تفسیر العیب هنا بارتكاب الزنا، ألن هذه الخطیَّة عقوبتها الرجم ال الطالق. 

 : . األسرة والتجنید2
بكل وسیلة أوضح اهللا كراهیَّته للطالق، مشتاًقا أالَّ یحدث في وسط شعبه، وفي نفس الوقت أعطى 

اهتماًما عظیًما لسالمة األسرة وسعادتها، لهذا أعفى المتزوِّج حدیثًا من واجب الجندیَّة لكي یقضي السنة األولى 
مع زوجته في حیاة سعیدة. أساس سعادة المجتمع كله هو األسرة. فاألسرة المتهلِّلة تبعث روح الفرح على من 

حولها. 
إذا اتَّخذ رجل امرأة جدیدة فال یخرج في الجند، "

وال ُیحمل علیه أمر ما. 
ُحًرا یكون في بیته سنة واحدة، 

]. 5ویسر امرأته التي أخذها" [
ال ُیسمح بالمتزوِّج حدیثًا أن یشترك في حرب خالل السنة األولى من زواجه لعدَّة أسباب منها: 

: كما سبق فرأینا سابًقا استبعاد األشخاص المشغولین بأمور تتملَّك على أفكارهم وقلوبهم ممَّا قد أوالً 
تسبب لهم خوًفا أو جبًنا أثناء المعركة. 

: حفاًظا على سالمة األسرة ووحدتها، فاإلنسان في السنة األولى كثیًرا ما یجد مشاكل في حیاته ثانًیا
الزوجیَّة حیث لم یتعرَّف الطرفان بعد على قبول إرادة اآلخر وٕادراك مفاهیمه كما یجب، فخروج الرجل للحرب مدَّة 

طویلة قد یسبب برودة في المحبَّة الزوجیَّة، أو یجد أحدهما ذلك فرصة لعدم العودة إلى الحیاة الزوجیَّة. 
: إذ كان یلیق بكل شعب اهللا أن یكونوا طاهرین، لیس لهم خبرة في العالقات الجسدیَّة قبل الزواج، ثالثًا

لهذا عند زواجهم تصیر لهم خبرة جدیدة یصعب الخالص منها. فإن استدعى الرجل إلى الجیش یجد صعوبة 
للحیاة بدون عالقة جسدیَّة فیسقط في حب أیَّة سیِّدة یلتقي بها أثناء الحرب، خاصة إن َغلب جیشه وأسر بعض 

النسوة. وأیًضا قد تجد العروس التي تركها عریسها صعوبة أن تسلك بطهارة في هذه الفترة الحرجة. 
 غایة عدم خروج الرجل إلى الحرب لیس الهروب من المعركة، وال الخوف من الموت، إنَّما یلزمه رابًعا:

أن یصنع ما في وسعه إلسعاد زوجته. 
ر، لهذا یحرص اهللا بنفسه حفل عرس مستمراهللا السنة األولى من الزواج " : یعتبرخامًسا "، لن یتكرَّ

على الحفاظ علیه وتحصینه، حتى یبقى العروسان في فترة من الفرح والبهجة تسندهما كل أیَّام حیاتهما. أنَّها 
بدایة حیاة جدیدة، یحرص اهللا أن یرویها بمیاه الفرح والسرور، كي یجد اهللا نفسه راحة فیها. وكأن فرح العروسین 

هو موضع سرور اهللا نفسه. 

1 Mishna: Gittin, 9:10. 
2 Lightfoot, Hor. Heb. Et Talm, on Matt. 5:31, opptom 2:290 (Pulpit Commentary, Deut., p. 381). 
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: هذا الحفل المستمر لمدَّة سنة كاملة له حدوده. فهو لیس بالحفل الذي یبعث روح الكسل وعدم سادًسا
االلتزام، إنَّما هو حفل مؤقَّت یؤسِّس بیًتا مقدَّسا یعمل فیه الرب ویمارس العروسان دورهما بكل جدیَّة. فمع أهمیَّة 

حیاة الفرح یلزم أن یرتبط الفرح بالحكمة؛ والسعادة بالعمل وااللتزام بالمسئولیَّة. 
كما یلیق بالمؤمن أن یعمل لحساب الجماعة، باذًال حتى حیاته من أجلها، یلیق بالدولة أیًضا أن سابًعا: 

تهتم بكل عضٍو فیها، تهتم بالعروس المتزوَّجة حدیثًا، بنفسیَّتها وسعادتها واستقرار بیتها. 

 : . األسرة والرهن3
عدم رهن ضرورات الحیاة حتى ال نحطِّم حیاة اخوتنا. 

]. 6"ال یسترهن أحد رحى أو مرداتها ألنَّه إنَّما یسترهن حیاة" [
). فمن یحرم إنساًنا من العمل إنَّما 5: 2خلق اهللا اإلنسان وأوجده في الجنَّة یعمل في األرض (تك 

). لهذا یلیق 10: 3تس  2یحرمه من حیاته اإلنسانیَّة التي وهبه اهللا إیَّاها. ومن یحرم نفسه من العمل ال یأكل (
عه على العمل ال لیسد الدین فقط، وٕانَّما لكي  بالدائن أالَّ یسحب من المدین أدوات عمله، بل على العكس یشجِّ

یأكل وُیعطي المحتاجین. وكما یوصینا الرسول بولس حتى بالنسبة للصوص: "ال یسرق السارق في ما بعد، بل 
). 28: 4باألحرى یتعب عامًال الصالح بیدیه، لیكون له أن ُیعطي من له احتیاج" (أف 

كان رهن الرحى أو الجزء العلوي منها حیث یثبت فیه ید خشبیة لتحریكه، بدونه یصیر الحجر السفلي 
بال قیمة، عادُیا، بسبب الفقر المدقع. الرحى هنا هي طاحونة صغیرة یستخدمها شخص، غالًبا ربَّة البیت، لطحن 

كمیَّة من الغالل تكفي لعمل خبٍز لمدَّة یوم واحد للعائلة. لهذا فمن یسترهن الرحى یحرم األسرة من الطعام 
الضروري الیومي أال وهو الخبز، فیكون قد حرم األسرة كلها من حق الحیاة. 

ولعلَّه یقصد هنا بالرحى أنَّها خاصة بشخص عمله طحن الغالل للشعب مقابل أجرة. فهو یمنع 
الشخص من أن یطلب ضماًنا فیه یفقد المقترض إمكانیَّة العمل، كأن یطلب فأس النجار، أو ثوري صاحب 
المحراث، أو كتاب الدارس. فلیس عمل الدائن أن یحطِّم إمكانیَّة المدین بل أن یسنده لكي یعیش ویقتات هو 

وأسرته. 
 في كل العصور وفي كل األمم الغنى قوَّة یمكن أن تكون للبنیان أو للهدم. فالغني الذي یراعي أخاه 

له الغني إلى الطغیان واستغالل السلطة یكون كمن یهدم نفسه  الفقیر یستخدم إمكانیَّاته للخیر. أمَّا من یحوِّ
ویفترس اخوته الفقراء. 

 : . األسرة ونظام العبودیَّة4
بحسب الشریعة من یسرق شیًئا ما یستحق العقوبة، لكن لیس عقوبة اإلعدام، أمَّا من یسرق إنساُنا أو 

طفًال ویبیعه عبًدا فهذه جریمة كبرى عقوبتها اإلعدام. 
إذا ُوجد رجل قد سرق نفًسا من اخوته بني إسرائیل واسترقَّه وباعه یموت ذلك السارق، "

"  فتنزع الشر من وسطك
خطف الناس عند السامیِّین كان عادة سبًبا إلراقة الدماء، وعاقبتها شریعة حمورابي بالقتل. من یحرم 

إنساًنا من حریَّته اإلنسانیَّة یكون كمن قتله، فیستحق القتل. 

 : . األسرة والتذمُّر5
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الشریعة على استقرار األسرة وتمتُّع كل عضو بالطمأنینة والحریَّة، كما اهتمَّت بروح الطاعة  حرصت
بغیر تذمُّرٍ . لهذا إذ یشیر إلى شریعة األبرص یذكِّرنا بما حلَّ بمریم أخت هرون عندما تذمَّرت على أخیها موسى 

). 14: 12(عد 
احرص في ضربة البرص لتحفظ جًدا وتعمل حسب كل ما یعلِّمك الكهنة الآلویِّین. "

كما أمرتهم تحرصون أن تعملوا. 
]. 9-8أذكر ما صنع الرب إلهك بمریم في الطریق عند خروجكم من مصر" [

ذكر هنا موضوع ضربة البرص، ألنَّه بحسب الشریعة یلتزم الكاهن أن یدخل البیت ویفحص ما فیه لئالَّ 
تنتقل العدوى إلى بقیَّة األسرة، أو لئالَّ یسقط البیت المضروب بالبرص (المصابة أساساته بخلل) فتموت كل 

). 53-33: 14األسرة (ال 
ات اإلنسان، ألنَّه كممثِّل هللا یحمل ُأبوَّة وحًبا. ثانًیا  دخول الكاهن إلى البیت ال ُیعتبر اقتحاًما لخصوصَّ

ألنَّه ال یدخل البیت كقاٍض وال لُیشهِّر باألسرة، بل لكي یحفظ كل شيء مقدًَّسا، ولحمایة األسرة من الضرر. 

 : . األسرة والقروض6
 حذَّر من رهن ما هو ضروري للقوت ]6[عاد مرَّة أخرى لیتحدَّث عن الرهن مقابل القروض. ففي اآلیة 

الیومي أو الحیاة الیومیَّة كرهن الرحى. هنا یحذِّر من جرح مشاعر اإلنسان الذي یقترض منه، فال یدخل البیت 
لیرتهن شیًئا حتى ال یجرح حیاء المدین، بل یبقى خارًجا. وٕان كان فقیًرا لیس لدیه سوى ثوب واحد للنوم، یلزم أن 

یردُّه عند الغروب حتى ال یبرد المدین. 
إذا أقرضت صاحبك قرًضا ما، فال تدخل بیته لكي ترتهن رهًنا منه. "

في الخارج تقف، والرجل الذي تقرضه ُیخرج إلیك الرهن إلى الخارج. 
وٕان كان رجًال فقیًرا فال تنم في رهنه. 

رّد إلیه الرهن عند غروب الشمس، لكي ینام في ثوبه ویباركك، 
]. 13-10فیكون لك بّر لدى الرب إلهك" [

البیت هو قلعة اإلنسان، خاصة الفقیر، یشعر أن اهللا یستر علیه به، فدخول المقترض بیت المدین 
لیرهن ممَّا لدیه یشعره كأن قد فقد أمانه. إن كان المدین بسبب شدَّة احتیاجاته یرهن بعض لوازم بیته، یلیق 

بالدائن أالَّ یهین كرامة المحتاج، ألن دخول بیت المدین وأخذ الرهن ُیحسب في بعض البالد بالشرق األوسط 
امتهاًنا لكرامته البشریَّة. 

بهذا التشریع یعطي اهللا درًسا للدائن الغني نفسه، لیس فقط في مراعاته لكرامة أخیه المحتاج وٕانَّما في 
نظرته ألسرته هو. بعض األغنیاء یهتمُّون بالمال ویتجاهلون وحدة األسرة وسالمها وسعادتها. فإن كان الغني 

یلتزم بمراعاة أسرة الفقیر، یلزمه باألكثر أن یهتم أیًضا بأسرته هو، ووحدتها وقدسیَّتها. 
 الفقیر، فال نقتحم بیته، مهما تكن privacyیعلمنا القانون اإللهي أن نحرص على خصوصیَّات 

الظروف. 
في منطقة الشرق األوسط یمكن للفقیر أن یستغني عن ثوبه الخارجي أثناء عمله في النهار، خاصة في 

الزراعة أو األعمال الیدویَّة كالنجارة والبناء الخ. لكنَّه ال یقدر أن یستغني عنه في اللیل حیث یستدفئ به، حتى 
في فصل الصیف، إذ كثیًرا ما یكون النهار حاًرا واللیل بارًدا في المناطق الصحراویَّة. 

). 8: 2إذ وبَّخ اهللا إسرائیل على شروره قال: "ویتمدَّدون على ثیاب مرهونة بجانب كل مذبح" (عا 
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 : . األجیر واألجرة7
كما یهتم اإلنسان بأسرته یلزمه أن یهتم بعائالت األجراء العاملین لدیه في حقوله أو أعماله. فیكون 

عادًال وسخًیا معهم، وحریًصا على مشاعرهم، فال ینتظر من العامل أن یطلب أجرته في نهایة الیوم، بل یسرع 
هو بالعطاء. 

"ال تظلم أجیًرا مسكیًنا وفقیًرا من اخوتك أو من الغرباء الذین في أرضك في أبوابك. 
في یومه تعطیه أجرته وال تغرب علیها الشمس، 

ألنَّه فقیر وٕالیها حامل نفسه، 
]. 15-14لئالَّ یصرخ علیك إلى الرب فتكون علیك خطیَّة" [

یلیق أالَّ یظلم صاحب العمل األجراء بالضغط علیهم بأعمال فوق قدراتهم، أو باستخدام ألفاظ غیر الئقة 
وٕاهانتهم فیكون ظالًما لهم. وكما یقول الرسول: "هوذا أجرة الفعلة الذین حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، 

ادین قد دخل إلى أذني رب الجنود" (یع  ). إنَّها خطیَّة عظمى أن یتجاهل إنسان حق أخیه وال 4: 5وصیاح الحصَّ
یراعي نفسیَّته. لذلك إذ یصرخ قلبه من المرارة یستمع الرب نفسه إلیه. 

، فإنَّه یلیق بالمؤمن أالَّ یظلم أحًدا قط، خاصة الفقراء ال تمیِّز الشریعة بین أجیر إسرائیلي أو أجنبي
والمحتاجین، بغض النظر عن جنسیَّته أو دیانته، فالرحمة والحب هما من سمات المؤمنین الحقیقیِّین. 

 : . المسئولیَّة الشخصیَّة8
. حًقا لقد هدَّد اهللا Ïكانت العادة لدى األمم الوثنیَّة أن تسقط عقوبة مرتكب الجریمة على األسرة كلها

)، لكي یحذِّرهم من 5: 20شعبه بأنَّه یفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجیل الثالث والرابع من مبغضیه (خر 
ثمار الخطیَّة الُمرَّة وأثرها على األبناء واألحفاد، ولكي یردعهم ألن اإلنسان أحیاًنا ال یبالي بالعقوبة التي تحل 

علیه، لكنَّه یخشى جًدا أن تحل على أوالده وأحفاده. یلزم أالَّ یستغل القضاة هذا التهدید اإللهي ویظنُّون أن في 
سلطانهم معاقبة أحد أفراد األسرة من أجل عضو آخر فیها. 

إذ یتعرَّض للحیاة األسریَّة تؤكِّد الشریعة للقضاة أالَّ ُیعاقب عضو من األسرة بسبب عضو آخر، إنَّما 
یلتزم كل واحد أن یتحمَّل مسئولیَّة نفسه. 

"ال ُیقتل اآلباء عن األوالد، 
وال ُیقتل األوالد عن اآلباء. 
]. 16كل إنسان بخطیَّته ُیقتل" [

طبَّق أمصیا بن یوآش ملك یهوذا هذا المبدأ، فقد "قتل عبیده الذین قتلوا الملك أباه، ولكنَّه لم یقتل أبناء 
القاتلین حسب ما هو مكتوب في سفر شریعة موسى حیث أمر الرب قائالً : ال ُیقتل اآلباء من أجل البنین، 

). 6: 14مل  2والبنون ال ُیقتلون من أجل اآلباء" (
 .18اهتم حزقیال النبي بالحدیث عن المسئولیَّة الشخصیَّة في شيء من التفصیل في األصحاح 

 : . األسرة والرهن9
للمرَّة الثالثة یتحدَّث هنا عن الحذر عند الرهن. 

ال تعوِّج حكم الغریب والیتیم، "

1 Wsther 9:13,14; Herod. 3:118,119p Ammian: Marcell 23:6; Curtius 6:11.20 etc. Pulpit: Deut., p. 382. 
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وال تسترهن ثوب األرملة. 
وُاذكر أنك كنت عبًدا في مصر ففداك الرب إلهك من هناك. 

]. 18-17لذلك أنا أوصیك أن تعمل هذا األمر" [
یلیق بالقضاة أالَّ یعوِّجوا الحكم بل یكونوا سنًدا للغرباء واألیتام في الحق، یدافعون عنهم حیث ال یجدون 
أصدقاء یسندونهم في ضعفهم. یذكِّرهم اهللا بحالهم كعبیٍد في مصر، فإذ ذاقوا الذل یلزمهم أن یدافعوا عن من هم 

في مذلَّة. فإن البعض، خاصة الذین عانوا من الحرمان متى تسلَّموا مركز قیادة عوض مشاركتهم للمحرومین 
اًذا على ظهر خیل فیقوده إلى إبلیس.  ومساندتهم یكونون قساة. یوجد مثل عام یقول: ضع شحَّ

 : . مراعاة المحتاجین أثناء الحصاد10
جاءت القوانین هنا تراعي مشاعر كل إنساٍن، وجاء الناموس یبث بكل وسیلة وفي كل مناسبة روح 

الحب والحنو نحو البشریَّة، خاصة نحو المحتاجین والغرباء. أینما وجد المؤمن وفي كل الظروف یلزمه أن یتذكَّر 
الفقراء ویعمل لمساندتهم. فالمعطي یقدِّم العطاء دون جرح مشاعر المحتاجین أو الغرباء. وقد جاء القانون هنا 

ادین من أن یكمِّلوا زوایا حقولهم في )22: 23؛ 9: 19(تكملة لما ورد في سفر الآلویِّین  . فقد نهى الرب الحصَّ
الحصاد، أو یلتقطوا ما یسقط من حصادهم، أو یعلِّلوا كرومهم، بل یتركون ذلك للمسكین والغریب. هنا نجد 

االهتمام بالغریب والیتیم واألرملة دون جرح مشاعرهم، فإذا نسي اإلنسان حزمة في الحقل ال یرجع لیأخذها، كما 
). 21-19: 24یلتزم أن یترك بعض الثمار في األشجار (

"إذا حصدت حصیدك في حقلك ونسیت حزمة في الحقل، فال ترجع لتأخذها. 
للغریب والیتیم واألرملة تكون، لكي یباركك الرب إلهك في كل عمل یدیك. 

وٕاذا خبطت زیتونك، فال تراجع األغصان وراءك. 
للغریب والیتیم واألرملة یكون. 

وأذكر أنَّك كنت عبًدا في أرض مصر. 
]. 22-19لذلك أنا أوصیك أن تعمل هذا األمر" [

هكذا نالحظ في كل الشرائع الواردة في هذا األصحاح یهتم اهللا ببث روح الحب واللطف مع العدل والبّر 
واإلرادة الصالحة بین البشریَّة، خاصة في األسرة، لتكون خمیرة مقدَّسة تخمر العجین كله، مع االهتمام بالفقراء 
والمحتاجین والغرباء. هذا هو الخیط الذهبي الذي یربط الوصایا كلها مًعا، لیس في سفر التثنیَّة وحده، بل على 

 مستوى الكتاب المقدَّس كله.
خالل هذا القانون یتعلَّم اإلنسان أالَّ ینشغل باستمرار فیمن سینال العطاء، إذ یترك العنایة اإللهیَّة تقود 

حیاته وعطایاه، حتى فیما یبدو تافًها كنسیانه حزمة في حقل أو بقایا زیتون على الشجرة. 
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 24من وحّي تثنیَّة 
هب لي أسرة مقدَّسة 

 تك الحانیة تحتضنِّي على الدوام، أ بوَّ
تهبني من كنیسة السماء ُأمَّا لي، 

ومن المالئكة اخوة أحباء! 
یا لها من أسرة سماویَّة عجیبة. 

أقمت من األسرة هنا أیقونة ألسرة السماء. 
ال تستطیع قوَّات الظلمة أن تتسلَّل إلیها. 

  ،في القدیم سمحت للرجل من أجل قسوة قلبه أن یطلِّق امرأته
لكنَّك بقیت قلعة لألسرة، 

ومدافًعا عن المرأة المطلَّقة! 
اإلنسان في غباوته یرید زوجته ألعوبة في یده، 

وأنت الخالق تكرم كل رجل وامرأة! 
هب لي أسرة مقدَّسة متَّحدة فیك. 

ال تستطیع قوَّات الظلمة أن تتسلَّل إلیها. 

  .كل عروس تحلم بالشهر األول من زواجها
أمَّا أنت فأقمت من السنة األولى حفل عرس دائم. 

تریدنا أن نكون في فرح أسري ال ینقطع. 
لكنَّه لیس فرح التهاون والتراخي، 

بل فرح اإلعداد للعمل وااللتزام بالمسئولیَّة. 
لم تسمح للمتزوِّج حدیثًا أن یشترك في حرٍب ما. 

ألختبر االتِّحاد الزیجي الروحي، فترتبط نفسي بك. 
وأصیر جندًیا مجاهًدا بالحق. 

  ،كثیرون یشتهون أن یستعبدوا اخوتهم
یشترونهم ویبیعونهم من أجل ربح زمني! 

أمَّا أنت فصرت من أجل العبید عبًدا، 
سلَّمت ذاتك للخائن كعبٍد مباع، 

یَّة أبدیَّة!  ووهبت العبید حرِّ
ر النفوس.  أنت وحدك محرِّ

ألتذوَّق عذوبة الحیاة األسریَّة، 
فاشتاق أن یختبر الكل ما أحیاه. 

فال َأسلب من أسرة إنساًنا وأبیعه للشّر، 
فأصیر في عینّي اهللا كقاتل نفس. 
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  .هب أن یكون لكل أسرة موضع خاص في قلبي
إن اقترضت ال أرتهن شیًئا من ضرورَیات حیاتها.  

وال أجرح مشاعرها. 

  .أنت أب األیتام وقاضي األرامل
أنت قلعة المتألِّمین والمتضایقین. 

أنت نصیر العمَّال األجراء المساكین. 
أنت المترفِّق بالمدینین غیر المقتدرین. 

أنت مشغول بكل محتاج وفقیر. 
هب لي حبَّك، فأحمل روح لطفك! 

هب لي فكرك، فأعیش من أجل الغیر! 
هب لي برَّك، فال أظلم أحًدا. 

أنت الحب كله، أنت البّر ذاته، 
ألقتنیك یا مصدر كل صالح! 
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األصحاح الخامس والعشرون 

شرائع مختلفة 
امتداًدا لألصحاح السابق ُیعلن اهللا اهتمامه ورعایته للفئات المتألِّمة حتى وٕان كان اإلنسان تحت 

العقاب. فیضع حًدا لعقوبة الجلد، ویهتم بالثور الدارس حتى ال َیُكّم الفالح فمه، كما یهتم بحمایة األرملة وٕاقامة 
نسل للمیِّت الذي بال نسل لیقیم اسمه. وفي نفس الوقت یقدِّم هذا األصحاح مجموعة من الشرائع المختلفة غایتها 

تأكید االهتمام بتقدیس الجماعة المنتسبة للرب. 
. ]3-1 [. أربعون جلدة  1
. ]4 [. ال ّتُكّم ثوًرا دارًسا 2
. ]10-5 [. إقامة نسٍل للمیِّت 3
. ]12-11 [. المرأة التي بال حیاء 4
. ]16-13 [. الغش في الموازین 5
. ]19-17 [. تدمیر عمالیق  6

 : . أربعون جلدة1
تبدو الشریعة قاسیَّة للغایة مع المخطئین، إذ تبلغ العقوبة إلى درجة الرجم، لكنَّها ال تتطلَّع إلى العقوبة 

). یجب الترفُّق به ما 15: 3تس  2كغایة في ذاتها، وال تحمل روح االنتقام، بل تنظر حتى إلى المجرم كأخ (
أمكن دون مجاملة على حساب خالص نفسه وخالص اخوته. لقد تعاملت الشریعة مع الشعب الیهودي كأطفال 

صغار یحتاجون أحیاًنا إلى الحزم الشدید حتى ال تتحطَّم رسالتهم الجماعیَّة أو الشخصیَّة. 
إذا كانت خصومة بین أناس وتقدَّموا إلى القضاء لیقضي القضاة بینهم، "

روا البار، ویحكموا على المذنب.  فلیبرِّ
فإن كان المذنب مستوجب الضرب یطرحه القاضي، 

ویجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد. 
أربعین جلده ال یزد، 

].  3-1لئالَّ إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثیرة ُیحتقر أخوك في عینیك" [
)، وهي ال تزال 13: 10؛ أم 14: 7صم  2؛ 10: 21كانت عقوبة الضرب عادة بالعصا (خر 

مستخدمة في الشرق األوسط، حیث ُیلقى الشخص على األرض ویضرب على قدمیه بالعصا. وأحیاًنا یضرب 
 ).14، 11: 12مل  1)، وأخرى بالسوط العادي أو به عقد صلدة (17-16: 8بالشوك (قض 

في هذه اآلیات ُقدِّمت المبادئ التالیَّة: 
: یجب مواجهة المتَّهم بواسطة من یتَّهمه في حضرة القضاة، حتى یمكن التحقُّق من األمر واكتشاف أوالً 

الحقیقة، فیكون كل شيٍء في النور، وال یتسلَّل االلتواء إلى القضاء. 
: یجب تبرئة البار. ثانًیا
: "إن الرسول بولس). یقول 15: 17: ُیحسب دنًسا من یبرِّئ المجرم، أو من یجرِّم البريء (أم ثالثًا

فعلت الشّر فخف، ألنَّه ال یحمل (السلطان) السیف عبثًا، إذ هو خادم اهللا منتقم للغضب من الذي یفعل الشر" 
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). ویقول الرسول بطرس: "إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للوالة فكمرسلین منه لالنتقام من 4: 13(رو 
). 14: 2بط  1فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخیر" (

: تصدر العقوبة حسب جرم اإلنسان وخطورته، فإن كان ال یستحق اإلعدام أو الرجم عندئذ غالًبا رابًعا
ما یحكم بجلده، وتكون الجلدات حسب نوع الجریمة. ال ُیعفي من الجلد إنسان بسبب رتبته أو مركزه االجتماعي 

أو غناه. 
: غالًبا ما تنفَّذ العقوبة بوقاٍر دیني هادف، وال تزید عدد الجلدات عن أربعین جلدة. كان الیهود خامًسا

لون أن یصدر الحكم أربعین جلدة إالَّ واحدة ( )، لئالَّ یحدث خطأ فیجلد إنسان أكثر من 24: 11كو  2یفضِّ
 جلدة. 39 مرة فتكون المحصلة 13أربعین جلدة. وغالًبا ما كان السوط یحمل ثالثة فروع، وُیضرب اإلنسان 

وضع حدود لعدد الجلدات یؤكِّد عدم معاملة المخطئ كعبٍد أو كحیوان، لئالَّ یسقط المؤدَّب في حالة إحباط ویظن 
في إصالحه. هكذا یهتم اهللا بنفسیَّة كل أحد. اهللا ال ُیرید قتل المخطئ وال  أنَّه ُمحتقر من الجمیع وال رجاء

تحطیمه، فهو یفصل بین الخطیَّة والخاطئ. یطلب قتل الخطیَّة وسحقها، مع إنقاذ الخاطئ وٕاصالح أمره. 
 أثناء عملیَّة الجلد، ویختم ذلك )9: 29؛ 59-58: 28تث (كان رئیس المحكمة یقرأ بصوٍت عاٍل 

 أن Trapp، لتأكید أن العقوبة غایتها ال االنتقام بل نفع المخطئ وبنیان اآلخرین. یقول )38: 78(بمزمور 
األتراك إذ یجلدون بالسیاط الشخص بقسوة یلتزمون بالرجوع إلى القاضي الذي أصدر األمر ویقبلون یده، 

. Ïویشكرونه، ویدفعون ماًال للضابط الذي قام بضربه بالسیاط
: یتم تنفیذ الحكم في وجود من أصدر الحكم، حتى ال یتهاون المنفذون للحكم وال یبالغون فیه، سادًسا
فتتحقَّق العدالة. 
، تكشف عن اهتمام اهللا بكرامة اإلنسان لیس فقط في ]3لئالَّ ُیحتقر أخوك في عینیك" [: بقوله: "سابًعا

عینّي أخیه، بل في نظرة السماء إلیه. فالمحاكمة التي تتم على األرض وبواسطة قضاة بشریِّین یجب أن تكون 
صدى لعمل سماوي غایته عزل الشر ال الشرِّیر، وٕابادة الخطیَّة ال الخاطئ، وتحطیم الفساد مع تمجید التائب 

على مستوى سماوي أبدي. قد یحكم علیه بالضرب أو الجلد لكي ما تقدِّمه الجماعة حجًرا كریًما هللا! 

 : . ال ّتُكّم ثوًرا دارًسا2
. ال یجوز للفالح أن َیُكّم ثوًرا دارًسا، بل أن یترك له الفرصة لیأكل وهو ]4ال ّتُكّم الثور في دراسه" ["

یعمل. یرى القدِّیس بولس أن هذا النص یشیر هنا إلى خادم المذبح الذي من المذبح یأكل. إذ یجب تقدیم 
احتیاجات العاملین حتى في الكرازة باإلنجیل لیخدموا دون ارتباك باألمور المادیَّة. یقول الرسول: 

"ألعلَّ اهللا تهمُّه الثیران؟! 
أم یقول مطلًقا من أجلنا. أنَّه من أجلنا مكتوب. ألنَّه ینبغي للحرَّاث أن یحرث على رجاء، وللدارس على 

الرجاء أن یكون شریًكا في رجائه. 
إن كنَّا نحن قد زرعنا لكم الروحیَّات، أفعظیم إن حصدنا منكم الجسدیَّات؟! 

ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء المقدَّسة من الهیكل یأكلون؟! 
والذین یالزمون المذبح یشاركون المذبح؟! 

). 14-9:9كو  1هكذا أیًضا أمر الرب أن الذین ینادون باإلنجیل من اإلنجیل یعیشون" (

1 Pulpit Comm., Deuteronomy, p. 394. 
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 : . إقامة نسل میِّت3
إذا سكن اخوة مًعا ومات واحد منهم ولیس له ابن، "

فال تصر امرأة المیِّت إلى خارج لرجل أجنبي، 
أخو زوجها یدخل علیها ویتَّخذها لنفسه زوجة، 

ویقوم لها بواجب أخي الزوج. 
والبكر الذي تلده یقوم باسم أخیه المیِّت، 

]. 6-5لئالَّ یمحى اسمه من إسرائیل" [

ما هو غایة هذا القانون؟ 
كان اإلنسان یرى في نسله امتداًدا لحیاته، وبالتالي إن مات دون إنجاب ابن یعني إزالة اسمه من أوالً : 

العالم نهائًیا. لهذا كان األخ أو الولّي یلتزم أن یتزوَّج أرملة المیِّت ال لشيء إالَّ إلقامة نسٍل للمیِّت فال ُیمحى اسم 
. وال یجوز لألرملة أن تتزوَّج )8: 38تك (المیِّت من العالم. هذه العادة قدیمة قبل استالم الشریعة كما جاء في 

آخر غیر الولّي اللهمَّ إالَّ إذا رفض الولّي الزواج بها. 
: أهم ما یملكه اإلنسان – في العهد القدیم – هو نصیبه في أرض الموعد التي ُقدِّمت هدیَّة إلهیَّة ثانًیا

مجانیَّة من قبل اهللا للشعب كله، وقسِّمت على ید یشوع بن نون بالقرعة. فكان حرص كل سبط على أرضه ُیشیر 
إلى حرص الكنیسة على تمتُّعها باألرض الجدیدة، أورشلیم العلیا. 

لم یكن ممكًنا لألرملة التي لیس لها أوالد أن تدیر شئون األرض بالمزروعات وبیع المحاصیل واالهتمام 
باألغنام الخ. لذلك كان الزواج بالنسبة لها غالًبا ما یمثِّل ضرورة. فلكي ال تتزوَّج بإنساٍن من عشیرة أخرى فیرث 

هو ونسله من بعده أرًضا لیست من عشیرته، ُوضع هذا القانون، فتحفظ األرض لیس فقط لذات السبط، وٕانَّما 
حتى لنفس العشیرة، وٕالى أقرب األقرباء للمیِّت بال نسل، بل ُتسلَّم األرض لالبن البكر الذي یحمل اسم المیِّت، 

فتبقى األرض محفوظة لنفس األسرة. 
: في هذا القانون أیًضا كرامة لألرملة وتقدیم جو من الحب العائلي لها، إذ صارت بال زوج وال أوالد ثالثًا

تهتم بهم. 
أساء الصدُّوقیُّون فهم هذا القانون، إذ حسبوا أنَّه دلیل على عدم القیامة من األموات، ألنَّه في القیامة 

). 24: 22لمن تكون هذه الزوجة (مت 
]، فإن كان للمیِّت ابنة یمكن Ï] 5یترجم البعض كلمة "ابن" بطفٍل، كما في الترجمة السبعینیَّة والفولجاتا

). 4: 27أن ُیقام له نسل من خاللها (عد 

ما هو الموقف إن رفض األخ أو الولّي الزواج باألرملة إلقامة نسل للمیِّت؟ 
وٕان لم یرضى الرجل أن یأخذ امرأة أخیه، "

تصعد امرأة أخیه إلى الباب إلى الشیوخ، وتقول: 
قد أبى أخو زوجي أن یقیم ألخیه اسًما في إسرائیل، 

لم یشأ أن یقوم لي بواجب أخي الزوج. 
فیدعوه شیوخ مدینته ویتكلَّمون معه، 

1 LXXl Hiseohus: Antiq. 4:8,23, Matt. 25; Maimon: In Jibbum 2:6-9. 
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فإن أصر وقال ال أرضى أن اتَّخذها. 
تتقدَّم امرأة أخیه إلیه أمام أعین الشیوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه، 

وتصرح وتقول: هكذا یفعل بالرجل الذي ال یبني بیت أخیه. 
]. 10-7فیدع اسمه في إسرائیل بیت مخلوع النعل" [

: لیس من قانون یلزمه بذلك بغیر إرادته، فإنَّه إن لم یحبَّها له حق رفضها، إذ ال تقوم العالقة أوالً 
الزوجیَّة بأمر إجباري بل خالل دالة الحب والتفاهم. 

: الولّي الرافض الزواج بامرأة أخیه (أو قریبة المیِّت) یخلع نعلیه أمام شیوخ المدینة وتبصق في ثانًیا
وجهه وتقول: "هكذا ُیفعل بالرجل الذي ال یبني بیت أخیه" ویدعى اسمه بیت مخلوع النعل. هذا الطقس یكشف 

عن مدى حرص الشریعة أن یبقى اسم المیِّت... ألن كل مؤمن یترجَّى أن یأتي المسیَّا من نسله. 
رفض الولي أن یتزوَّج األرملة ُیعتبر استخفاًفا بخطَّة اهللا الخاصة بحفظ كل سبط نصیبه من األرض، 

بل وٕان أمكن حفظ كل عشیرة نصیبها، بل وكل أسرة صغیرة. لهذا یرى البعض في هذا الرفض إساءة إلى األرملة 
نفسها، وٕالى المیِّت وعائلته، وٕالى السبط كما إلى الشعب ككل؛ بل وٕالى اهللا نفسه. أنَّه یستحق اإلهانة.  

. إذ ال یهتم ببناء بیت أخیه Ïیفسِّر بعض الیهود ذلك بأن البصق على األرض أمام وجهه ولیس على وجهه
لهذا یستحق اإلهانة. ال تزال في بعض بالد الشرق األوسط مثل بعض بالد صعید مصر حینما یود إنسان أن یهین 

آخر یبصق أمامه على األرض. 
ة راعوث إذ رفض الولّي الزواج بها، قبل من یلیه "بوعز" ذلك، لُیقیم نسًال للمیِّت، فتأهَّل أن  في قصَّ

). 4یأتي السیِّد المسیح من نسله (را 
خلع النعلین بواسطة األرملة لكي تأخذهما هو عمل رمزي یشیر إلى عدم استحقاقه أن یسیر بنعلیه على 

أرض المیِّت، وقد صار لألرملة حق التصرُّف فیها بزواجها بآخر. هذا العمل الرمزي واضح من قول المرتِّل 
)، أي أسیر على أرضه وأمتلكها. 9: 108؛ 8: 60"على أدوم أطرح نعلي" (مز 

ُطلب من موسى خلع نعلیه أمام العلیقة، وهكذا یخلع الكهنة أحذیتهم عند دخولهم الهیكل كأرض 
مقدَّسة، إعالًنا عن أنَّهم لیسوا بالعریس صاحب الموضع، إنَّما خدام العروس، أمَّا العریس الوحید فهو السیِّد 

المسیح مخلِّص العالم. 
نَّه بحسب الشریعة ما كان یمكن لبوعز الذي أحب راعوث أن یأخذها [إ :القدِّیس أمبروسیوسیقول 

زوجة ما لم تخلع أوًال نعله حسب الشریعة، ألنَّه لم یكن بعد زوجها. هكذا لم یكن موسى العریس لذلك كان یجب 
)، أمَّا ربنا السیِّد 16: 5)، وأیًضا یشوع بن نون (یش 5: 3علیه أن یخلع نعله على األرض المقدَّسة (خر 

: 1المسیح العریس الحقیقي فال ُیحل نعله، حتى وٕان حسب القدِّیس یوحنا المعمدان غیر مستحٍق أن یحلُّه (یو 
17( Ð[ .

السیر حافي القدمین ُیشیر إلى البؤس الشدید، فكان المسبیُّون یلتزمون أحیاًنا بذلك. جاء في إشعیاء 
النبي: "اذهب وحّل الُمسح عن حقویك واخلع حذاءك عن رجلیك، ففعل هكذا ومشى ُمعرَّى وحافًیا. فقال الرب كما 

مشى عبدي إشعیاء ُمعرَّى وحافًیا ثالث سنین آیة وأعجوبة على مصر وكوش، هكذا یسوق ملك أشور سبي 
). 4-2: 20خزًیا لمصر" (إش  مصر وجالء كوش الفتیان والشیوخ ُعراة وحفاة مكشوفي الرأس

1 Talmud, Jebam, 106, Maimon, In Jibbum 4:6-8. 
2 St. Ambrose: The Christian Faith, Book 3, 10 (71). 
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وعند هروب داود من وجه ابنه أبشالوم صعد على جبل الزیتون باكًیا ورأسه مغطَّى، وكان یسیر حافي 
). 30: 15صم  2القدمین (

 : . المرأة التي بال حیاء4
من حق المرأة أن تدافع عن رجلها في وقت الشدَّة، لكن یجب أن تسلك بروح االحتشام، لذا إن امتدَّت 

یدها لتمسك بعورة من یخاصم رجلها تقطع یدها. 
"إذا تخاصم رجالن بعضهما بعًضا، رجل وأخوه، 

وتقدَّمت امرأة أحدهما لكي تخلِّص رجلها من ید ضاربه، 
ومّدت یدها وأمسكت بعورته، 
]. 12-11فاقطع یدها وال تشفق علیها" [

مهما تكن الظروف فإن المرأة التي تفعل ذلك، ولو بقصد إنقاذ زوجها، تكشف عن فقدانها الحیاء تماًما، 
وفقدان حیاتها الفاضلة وكرامتها. 

ُتقطع یدها بال رحمة، حتى ال یتسرَّب عدم الحیاء إلى غیرها. فإنَّه خیر لها أن تبقى مقطوعة الید عن 
أن تعثر الفتیات والنساء. ولعل السیِّد المسیح في حدیثه عن العثرة كان ُیشیر إلى هذا القانون: "فإن كانت عینك 
الُیمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. ألنَّه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك وال ُیلقى جسدك كله في جهنَّم. وٕان كانت 

یدك الُیمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك، ألنَّه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك وال ُیلقى جسدك كله في جهنَّم" 
). بمعنى أنَّه یلیق بالمؤمن أن یكون حذًرا على الدوام من أیَّة عثرة أو خطر یحّل به أو بمن 30-29: 5(مت 

حوله، وأن یصلب الشهوات الجسدیَّة مهما كلَّفه األمر. 

 : . الغش في الموازین5
ال یلیق الغش في الموازین والمقاییس، كما یجب إالَّ نحابي الوجوه فنزن لشخص بكیٍل وآلخر بكیٍل 

آخر، كأن نحابي األغنیاء على حساب الفقراء. 
"ال یكن لك في كیسك أوزان مختلفة كبیرة وصغیرة. 
ال یكن لك في بیتك مكاییل مختلفة كبیرة وصغیرة. 

وزن صحیح وحق یكون لك. 
ومكیال صحیح وحق یكون لك، 

لكي تطول أیَّامك على األرض التي یعطیك الرب إلهك.  
]. 16-13ألن كل من عمل ذلك، كل من عمل غًشا مكروه لدى الرب إلهك" [

خلق اهللا اإلنسان لكي یتعامل مع أخیه بروح العدالة. فالتجارة والمعامالت هي فرص ال لیستغلها 
اإلنسان فیقتني شیًئا ما ظلًما، وٕانَّما لكي یمارس بّر المسیح ویختبر األمانة، فنسمع القول: كنَت أمیًنا على القلیل، 

العدالة یجب أن  هنا نرى أن مبادئ. القدُّوس واألمینرجس في عیني اهللا أقیمك على الكثیر". التهاون في األمانة 
). 38: 6تسود المعامالت التجاریَّة (لو 

: لیس فقط ال یستخدم اإلنسان أوزان ومكاییل غاشة، وٕانَّما ال یسمح لنفسه أن یقتنیها في بیته، حتى أوالً 
"، ولیس "ال تستخدم". ال یجوز لإلنسان أن یترك في بیته أو مكان عمله ال یكنولو لم یكن یستخدمها، إذ یقول: "

ما قد یسحبه نحو الخطیَّة. 
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: كل ظلٍم نمارسه هو ممارسة للغش في الموازین، إذ نسيء تقدیر األمور. وكما جاء في عاموس: ثانًیا
"اسمعوا أیُّها المتَّهممون المساكین لكي تبیدوا بائسي األرض، قائلین... لنصغِّر اإلیفة ونكبِّر الشاقل، ونعوِّج 

ة والبائس بنعلین ونبیع نفایة القمح" (عا  ). 6-4: 8موازین الغش. لنشتري الضعفاء بفضَّ
"، معناها "حجر"، حیث كانت Waa’aaben" أو "Eben جاءت كلمة أوزان في العبریَّة: ":ثالثًا

الحجارة تستخدم كأوزان. یتم الغش بأن یضع اإلنسان مجموعتین من الحجارة، إحداهما ثقیلة واألخرى خفیفة، 
. )23: 19؛ ال 16 :16خر (یستخدم األولى عندما یشتري شیًئا، واألخرى عندما یبیعه. راجع 

هة لیس ضد من نتعامل معه بل مع المجتمع ككل. فإن اإلنسان الذي یقتني رابًعا : الغش جریمة موجَّ
ربحه بالغش والخداع ال یشعر بقیمة ما لدیه، فیبذِّره بطرٍق خاطئة. ومن جانب آخر فإن من یقع علیه الغبن 

بسبب الغش هو جزء ال یتجزَّأ من المجتمع. فما یصیبه من ضرر یصیب المجتمع ككل. هذا وأن الغش ینزع عن 
اإلنسان وعمَّن حوله بركة الرب. 

یلیق بكل إنسان أن یرى في متجره أو مكتبه أو مصنعه عرش اهللا معلًنا، والسیِّد المسیح حاضًرا. لذا 
كثرة الربح بل في الشهادة الحیَّة لعمل اهللا الذي یبارك یسلك بما یلیق بموضع یسكنه الرب نفسه. نجاح العمل ال في 

فاتهم.  ویهب نجاًحا لألمناء في تصرُّ
: األمانة في الموازین والمكاییل تكشف عن قلب محب للعدالة، فیتمتَّع المؤمن ببركة الرب، خامًسا

وتطول أیَّامه على األرض، أمَّا الغش والظلم أو المحاباة فتسقطه تحت اللعنة. فإن اهللا یبغض كل أنواع الغش. 
). "معیار فمعیار، مكیال 1: 11یقول سلیمان الحكیم: "موازین غش مكرهة الرب، والوزن الصحیح رضا" (أم 

). 10: 20فمكیال، كالهما مكرهة عند الرب" (أم 
استخدام الموازین والكیل الحق یشیر إلي روح التمییز الداخلي، فال یزن اإلنسان لنفسه بمیزاٍن ولغیره 

: مناظرات القدِّیس یوحنا كاسیانفي األب ثیوناس بمیزاٍن آخر، وكما یقول 
[فإذ یسكن في ضمیرنا قاٍض عادٍل غیر مرتٍش، فإنَّه حتى إن أخطأ الكل لكن نقاوتنا الداخلیَّة لن 

تنخدع قط. وهكذا یلزمنا أن نحتفظ بهدوء دائم في قلبنا المتیقِّظ بكل اجتهاد واهتمام، حتى ال یضل ُحكم إفرازنا، 
تنا في میزان غیر سلیم. إنَّما  فننشغل بمجرَّد صوم مملوء حماقة (أي مفرط) أو بتلذُّذ باسترخاء زائد. وهكذا نثقِّل قوَّ
تنا الجسمیَّة في كفَّة أخرى، ونزنهما بحكم ضمیرنا العادل، حتى ال  یجب علینا أن نضع نقاوة نفوسنا في كفَّة وقوَّ

نمیل منحرفین إلى كفَّة على حساب األخرى، أي إلى حزم غیر الئق أو استرخاء بتفریط. 
إذن لیس بغیر سبب یوبِّخ الرب من یخدع نفسه باعتبارات غیر صحیحة فیقول: "إنَّما باطل بنو آدم. 

لهذا یوصینا الرسول المبارك أن نقبض بزمام اإلفراز  ).9: 62كذب بنو البشر. في الموازین هم إلى فوق" (مز 
). ویمنع واهب الشریعة نفس األمر قائالً : "ال ترتكبوا جوًرا 3: 12وال ننحرف إلى المغاالة في أي الطریقین (رو 

  ).35: 19في القضاِء ال في القیاس وال في الوزن وال في الكیل" (ال 
إذن یجدر بنا أالَّ تكون في قلوبنا موازین ظالمة، وال موازین مزدوجة في مخزن ضمیرنا، بمعنى أنَّه 
یجب علینا أالَّ نحطِّم من یلزمنا أن نكرز لهم بكلمة الرب، بشرائع حازمة مغالى فیها أثقل ممَّا نحتملها نحن، 
بینما نعطي ألنفسنا الحریَّة ونخفِّف منها... ألنَّه إن كنا نزن الخوتنا بطریقة وألنفسنا بأخرى یلومنا الرب بأن 
موازیننا غیر عادلة ومقاییسنا مزدوجة، وذلك كقول سلیمان بأن الوزن المزدوج هو مكرهة عند الرب والمیزان 

]. Ï )10: 20الغاش غیر صالح في عینیه (راجع أم 

1 Cassian: Conferences 21:22. 
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یلیق بنا أالَّ یكون لنا ِمْكیاالن أحدهما للكهنة واآلخر للشعب، فالكل أعضاء في جسد المسیح الواحد، 
ویخضع لرب واحد، ویتمتَّع بحیاة واحدة في المسیح یسوع. إن أخطأ الكاهن، أیَّا كانت رتبته ال یعفیه كهنوته من 

التأدیب، بل تكون عقوبته مضاعفة بسبب كثرة معرفته. 

 بالحقیقة ال یوجد تمییز بین الشعب والكهنةÏ .
القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

 : . تدمیر عمالیق6
اذكر ما فعله بك عمالیق في الطریق عند خروجك من مصر. "

رك كل المستضعفین وراءك،  كیف القاك في الطریق، وقطع من مؤخِّ
وأنت كلیل ومتعب ولم یخف اهللا. 

فمتى أراحك الرب إلهك من جمیع أعدائك حولك في األرض التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا لكي 
تمتلكها، 

]. 19-17تمحو ذكر عمالیق من تحت السماء ال تنسى" [
إذ تحدث عن المعاییر الصادقة وعدم الغش في الموازین والمكاییل قدَّم مثًال لذلك بعمالیق. 

). یرى البعض أن فرعون یمثِّل 17 أول معركة دخل فیها الشعب كانت في رفیدیم ضد عمالیق (خر
الشیطان الذي استعبد اإلنسان زماًنا، وقد خلص منه الشعب في میاه المعمودیَّة، وعمالیق یمثِّل شهوة الجسد، أو 

أعمال اإلنسان القدیم التي تحارب المؤمن، لكنَّه یغلبها بالصلیب حتى تتم النصرة. قال الرب: "للرب حرب مع 
). فإن حربنا مع أعمال اإلنسان القدیم تبقى مستمرَّة مادمنا في الجسد 16: 17عمالیق من دور إلى دور" (خر 

في هذا العالم. وكما یقول الرسول: "ألن الجسد یشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان یقاوم أحدهما 
). 17: 5اآلخر حتى تفعلون ما ال تریدون" (غال 

لقد كالوا بالشّر لشعب اهللا لتحطیم اإلیمان، لذا الق بالشعب أن یمحو ذكرهم حتى ال یتسرَّب فسادهم 
ورجاستهم في وسط الشعب فیهلكون. إبادة عمالیق تشیر إلى محو كل أثر للخطیَّة العنیفة المقاومة لنا في طریق 

خالصنا. 
یلیق بنا أن نكون رحماء ولطفاء، لكن بروح الحكمة والتمییز، فال نتهاون مع الخطیَّة، وال نفتح باًبا 

لناس، ونصلِّي ألجل الجمیع، لكن إن دفعت الصداقة إلى الشّر العثرتنا أو عثرة اآلخرین. إن أمكن ُنسالم جمیع 
نكون حازمین مع أنفسنا بروح الحكمة والحب. 

ًها ضد شخص معین، بل ضّد الكنیسة كشعب اهللا، لهذا یقف  یرى البعض أن خطأ عمالیق لم یكن موجَّ
اهللا نفسه محامًیا عنها. وكما قیل: "كل آلة صوِّرت ضدِّك لن تنجح". 

1 In Defense of His Flight to Pontus. 
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 25من وحّي تثنیَّة 
هب لي روح العدالة المترفِّقة 

  .شریعتك حازمة للغایة وعادلة ودقیقة
تطالب بعقوبة المجرمین ال لتعذیبهم بل لتأدیبهم. 

تهتم بالمجرم لعلَّه حتى في تأدیبه یتوب. 
وٕان فقد حیاته الزمنیَّة تطلب أبدیَّته. 

 ،فال تجیز أن َیُكّم فمه،  تهتم حتى بالثور الدارس
حتى یأكل مادام یعمل! 
من أجلي یعمل الثور. 

كیف أتمتَّع بها وأحِرم الحیوان العامل ألجلي؟!  یدور ویدور لیدرس لي الغلَّة،
هب لي أن أعمل لحساب ملكوتك. 

ألبحث عن كل خروٍف ضال، 
تفرح وتسّر به! 

تشبع بخالص اخوتي، 
أمَّا أنا فال تتركني جائًعا قط! 

ولن َتُكّم فمي قط عن الخبز الجسدي، 
وال قلبي عن مائدة المالئكة! 

  ،قدَّمت لنا شریعة إقامة نسل للمیِّت
إذ كان الكل یترقَّب مجيء المسیَّا من نسله. 

لم ترد أن تحزن قلب أرملة فقدت رجلها ولیس لها نسل. 

  ،أعطیت للمرأة حق دفاعها عن رجلها
لكن بروح الحیاء واالحتشام. 

  .تلزمنا شریعتك أالَّ نغش في الموازین
وال نكیل لشخص بكیل وآلخر بكیٍل آخر. 

نحمل سمتك یا من ال تحابي الوجوه. 
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األصحاح السادس والعشرون 

البكور وتجدید العهد 
من أجل تقدیس الشعب طلب إبادة عمالیق المصمِّم على مقاومة القداسة وبث روح الفساد ونشر 

ممارسة الرجاسات. لكن ال یكفي الجانب السلبي، إنَّما یلتزم الشعب في أرض الموعد بالعمل اإلیجابي وهو أن 
ي طقٍس دینٍي رائعٍ . البكور هي تقدمة شكر هللا واهب األرض المقدَّسة ومعطي الخیرات، وتأكید فیقدِّموا البكور 

. استمراریَّة ارتباط المؤمن بإلهه وتجدید العهد معه على أرض الغربة

: الشكر في الكتاب المقدَّس والشكر في الغرب
یحمل طقس الشكر في العهد القدیم ثالثة عناصر هامة وهي التسبیح والعطاء وتجدید العهد مع اهللا أو 

" هو یوم األحد، حیث تقدِّم الكنیسة ذبیحة المسیح الفریدة یوم الشكرتأكید الطاعة له. وفي العهد الجدید صار "
رة هللا اآلب، تقدِّم له االبن البكر. هذه هي تقدمتها، ترتبط بالتسبیح والعطاء وتأكید العهد مع اهللا على  غیر المتكرِّ

مستوى فائق. 
 ..." في شمال أمریكا هو یوم األكل وأحیاًنا السكر واألغاني والحفالت الخلیعةیوم الشكرلألسف صار "

ویتجاهل كثیرون العطاء والتسبیح والتمتُّع بالعهد مع اهللا. 
یدعونا هذا األصحاح لمراجعة مفاهیم الشكر وتقدیم البكور هللا بما یسرُّه ولیس حسب الهوى البشري. 

 یالحظ أن هذا الطقس العجیب یؤكِّد ضرورة التسبیح والشكر على كل المستویات.

، فكل عضو یتقدَّم إلى بیت الرب في عالقة شخصیَّة مع اهللا، شاكًرا اهللا على الخیرات التي المستوى الشخصي •
تمتَّع بها. 

، فما یقدَّم إنَّما باسم األسرة كلَّها.  المستوى العائلي •
، فیسبِّح المؤمن اهللا العامل في كنیستنا منذ عصر اآلباء وال یزال یعمل وسیعمل عبر األجیال المستوى الكنسي •

لبنیان كنیسته. 
، فیشكر المؤمن اهللا من أجل معامالته مع إسرائیل كأمَّة خاصة. المستوى القومي •

. ]11-1[. تقدمة البكور  1
. ]15-12[. العشور  2
. ]19-16[. تذكر العهد  3

 : تقدَّمة البكور .1
"ومتى أتیت إلى األرض التي یعطیك الرب إلهك نصیًبا وامتلكتها وسكنت فیها. 

فتأخذ من أول كل ثمر األرض الذي تحصل من أرضك التي یعطیك الرب إلهك وتضعه في سلَّة، 
].  2-1وتذهب إلى المكان الذي یختاره الرب إلهك لیحل اسمه فیه" [

یجمع فیها بكور الفواكه التي للرب كل سنة، وذلك بجانب السنبلة  كان یطلب من المؤمن أن یأتي بسلَّة
البكور  ). ُیحضر كل رجل لنفسه سلَّة10: 23البكر التي تقدَّم عن األرض كلها في الیوم التالي من الفصح (ال 

). ویقال أنَّها تحفظ 22: 34في عید البنطقستي (األسابیع) عند نهایة المحصول، حیث یدعى "عید البكور" (خر 
). 10: 16مع التقدمة االختیاریَّة حسبما تسمح به ید اإلنسان (تث 
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التي  یرى الیهود أنَّه عندما یجد اإلنسان أن الثمار قد نضجت یأخذ بكورها للرب ویضعها في السلَّة
تحوي قمًحا وشعیًرا وعنًبا وتیًنا ورمَّاًنا وزیتوًنا وبلًحا، ویضع بین كل صنف واآلخر أوراًقا من الشجر، ثم یقوم 

بتقدیم هذه السلَّة. 
تقدیم البكور هي تقدَّمة شكر هللا الذي وهبهم أرض الموعد بعد مرارة عبودیَّة مصر. وهي رمز للسیِّد 

المسیح بكرنا، به تمتَّعنا بالحیاة األبدیَّة وُحسبنا ملًكا هللا. 

یالحظ في هذه التقدمة اآلتي: 
 یعترف المؤمن بأن كل ما لدیه هو عطیَّة من اهللا، وأنَّه یقدِّم ممَّا وهبه اهللا.  التقدمة بهذهأوالً :
 أن یجحد اإلنسان ذاته، فیقدِّم بكور الثمار الناضجة هللا، مقدًِّما ما هللا قبل ما یأخذه لنفسه، أو ثانًیا:

بمعنى آخر أن اهللا أوًال في كل شيء. هكذا یلیق بنا أن نقدِّم باكورة حیاتنا وأوقاتنا وأعمالنا ومواهبنا هللا، نقدِّم 
أفضل ما لدینا لحسابه. 

 إذ یقدِّم المؤمن الباكورة من أفضل المحصول یعلن أن الشعب الذي تكرَّس هللا من وسط شعوب ثالثًا:
النبي: "ویل لي ألنِّي صرت كَجنْي الصیف كخصاصة یلزم أن یكون بكًرا ناضًجا، فال نسمع ما قیل بمیخا  العالم

: 7القطاف، ال عنقود لألكل، وال باكورة تینة اشتهتها نفسي؛ قد باد التقي من األرض، ولیس مستقیم بین الناس (مي 
1-2 .(

: إذ یأتي المؤمن بالسلَّة حامًال بكور المحصوالت یؤكِّد أن األرض التي وعد اهللا بها آباءه والتي رابًعا
تسلمها ال تزال بین یدیه وفي ملكیَّته. فقد جاء وقت فقد الشعب أرضه وُاقتیدوا إلى السبي في أشور (إسرائیل) ثم 

في بابل (یهوذا). 
یرافق العطاء المادي تقدمه شكر هللا، بها یعترف المؤمن بمعامالت اهللا مع كل آبائه عبر كل خامًسا: 

األجیال، بأنَّها معامالت معه هو شخصًیا، إذ یقول: 
 إلى الكاهن الذي یكون في تلك األیَّام وتقول له: ي"وتأت

]. 3اعترف الیوم للرب إلهك إنِّي قد دخلت األرض التي حلف الرب آلبائنا أن یعطینا إیاها" [
بعد ذلك یضع الكاهن السلَّة أمام مذبح الرب: 

فیأخذ الكاهن السلَّة من یدك ویضعها أمام مذبح الرب إلهك. "
ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: 

أرامًیا تائًها كان أبي، فانحدر إلى مصر، وتغرَّب هناك في نفٍر قلیل، 
فصار هناك أمَّة كبیرة وعظیمة وكثیرة. 

فأساء إلینا المصریُّون وثقلوا علینا وجعلوا علینا عبودیَّة قاسیَّة. 
فلما صرخنا إلى الرب إله آبائنا سمع الرب صوتنا، ورأى مشقَّتنا وتعبنا وضیقنا. 

فأخرجنا الرب من مصر بیٍد شدیدة وذراٍع رفیعة، 
ومخاوف عظیمة وآیاٍت وعجائب. 

وأدخلنا هذا المكان، 
]. 10-5وأعطانا هذه األرض أرًضا تفیض لبًنا وعسالً " [

هكذا یقدِّم كل مؤمن تسبحة شكر هللا على عطایاه له الشخصیَّة وعلى الشعب كله عبر األجیال. في 
هذه التسبحة یعترف المؤمن باآلتي: 
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. تتطلَّع كل األجیال إلى البركات التي تنالها، فترى أن ما تحقَّق معها هو وعد إلهي إلبراهیم الذي لم أ
یكن إسرائیلًیا بل كان آرامًیا (سریانًیا)، تائًها، لم یكن له موضع یستقر فیه. في عید الشكر یلزمهم أن یتقدَّموا 
بروح التواضع، مدركین أن آباءهم إبراهیم واسحق ویعقوب لم یكونوا إسرائیلیِّین. لهذا یلیق بهم أن ینفتح قلبهم 

بالحب نحو األمم األخرى. 
. وٕالى هذه )31-29(عاش إبراهیم أب اآلباء في المیصة (ما بین النهرین) كما جاء في سفر التكوین 

). 31: 11المنطقة یعود أصله (تك 
وا أنَّهم أبناء إبراهیم، فإنَّه كان هو ورجاله عدًدا قلیًال [2 ]. فما بلغوه من كثرة العدد هو هبة 5. إذ یعتزُّ

إلهیَّة. 
. أن شعبه ُولد فقیًرا وغریًبا ومضطهًدا في مصر، واآلن صار غنًیا وعظیًما جًدا، فال مجال للكبریاء، 3

وال موضع لتجاهل غنى نعمة اهللا علیه. فإنَّه ال تقبل أیَّة تقدمة ما لم یصحبها تسبحة مملوءة بروح التواضع 
والشكر هللا. هكذا خالل هذه التقدمة السنویَّة بطقوسها الروحیَّة تبقى ذكرى معامالت اهللا معهم وعطایاه وبركاته 

موضع لهِجهم المستمر. 
كأنَّه في كل عام إذ یحتفل المؤمن بعید البكور أو بیوم الشكر یسبِّح اهللا على البركات التالیة: 

 (سریان) لم یكونوا بعد شعب اهللا المختار، لكنَّهم محبوبون جًدا لدیه ونالوا یرجع أصله إلى آباء آرامیِّین •
المواعید اإللهیَّة، ودخلوا في عهد مع اهللا أو جدَّدوا العهد معه. 

، سقطوا تحت مرارة العبودیَّة، واآلن ینال هو الحریَّة. كانوا غرباء في مصر أن آباءه  •
 واآلن صار العدد ال ُیحصى. قلَّة قلیلة كان الشعب عند دخولهم مصر  •
انیَّة مستمرَّة.   نال نصیًبا من أرض الموعد •  التي ال تزال تقدَّم له خیرات مجَّ
، إذ یقف أمام الرب لیقدِّم حب وعطاء ممَّا وهبه اهللا، ویجدِّد العهد معه! بالحضرة اإللهیَّة یتمتَّع اآلن  •

 تأكید أن ما یقدِّمه المؤمن إنَّما هو ممَّا وهبه اهللا له. خامًسا:
فاآلن هأنذا قد أتیت بأول ثمر األرض التي أعطیتني یا رب. "

]. 10ثم تضعه أمام الرب إلهك، وتسجد أمام الرب إلهك" [
یلیق بالمؤمن أن ُیترجم تسبحة الشكر إلى عمل، أو عطاء، كما فعل یعقوب: "كل ما تعطیني فإنِّي 

). هذا ما عبَّر عنه سلیمان الحكیم یوم تدشین بیت الرب، وما یؤكِّده رجال اهللا على 22 :28أعشِّره لك" (تك 
). 14: 29أي 1الدوام (

وتفرح بجمیع الخیر الذي أعطاه الرب  ُیصاحب التقدمة مشاعر الفرح التي تعم البیت كله. "سادًسا:
 فاهللا یرید من شعبه أن یفرحوا ویتهلَّلوا، یأكلون ].11إلهك لك ولبیتك أنت والالوي والغریب الذي في وسطك" [

). 47-46: 2خبزهم بالفرح وبساطة القلب، ممجدین اهللا (أع 
 إن كان الفرح هو عطیَّة إلهیَّة شخصیَّة یتمتَّع بها المؤمن خالل بركات اهللا وعبادته، فإنَّه ال سابًعا:

تفرح... أنت والالوي یقدر المؤمن أن یمارس هذا الفرح إالَّ خالل الجماعة، إذ یفرح معه خدَّام الكلمة والغرباء. "
 ].11والغریب الذي في وسطك" [
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 : . العشور2
). 29-28: 14بخصوص تقدیم العشور في السنة الثالثة سبق أن تحدَّثنا عنها في التعلیق على (تث 

یفترض البعض أن السنة الثالثة من السنة السبتیَّة والسنة السادسة هما سنتا العشور التي تخصِّصان للفقراء 
بجانب العشور المقدَّمة للهیكل. 

یالحظ في شریعة العشور اآلتي: 
متى فرغت من تعشیر كل عشور محصولك في السنة . االهتمام بكل المحتاجین مع خدَّام الرب. "أ

 ].12[" الثالثة سنة العشور، وأعطیت الالوي والغریب والیتیم واألرملة، فأكلوا في أبوابك وشبعوا
ینتقل المؤمن بعشوره إلى بیت الرب عامین لیقدِّمه للرب، أمَّا في السنة الثالثة فیقوم بالعمل في بیته. 

تقدَّم في السنة الثالثة رمز القیامة مع المسیح في الیوم الثالث؛ بقیامته نلنا اتِّساع القلب للجمیع خاصة لخدَّام بیت 
الرب والغرباء والمعتازین. 

بینما تقدَّم البكور والعشور في بیت الرب أمام مذبحه، تقدَّم العشور أیًضا إلى المؤمنین المحتاجین. 
تشیر البكور إلى السیِّد المسیح السماوي الذي یحملنا إلى سمواته، وتشیر العشور إلى تقدیسنا فیه لتصیر أرضنا 
أو حیاتنا مقدَّسة فیه. من جانب یؤكِّد اهللا حضرته في وسط شعبه خالل بیته المدشَّن له، ومن جانب آخر یعلن 

حضرته في وسط بیوتهم، الكنائس العائلیَّة المقدَّسة. 
ونقدِّم عطایانا في بیتنا بالحب نحمل عطایانا إلى بیت الرب لنعلن شوقنا إلى االنطالق نحو السماء، 

لنرى الرب قادًما إلینا خالل خدَّامه (الالویِّین) والمساكین والمحتاجین. 
ب. یصاحب عطیَّة العشور شوق حقیقي للطاعة للوصیَّة اإللهیَّة إذ:  

تقول أمام الرب إلهك:  "
قد نزعت المقدَّس من البیت،  

وأیًضا أعطیته لالوي والغریب والیتیم واألرملة حسب كل وصیَّتك التي أوصیتني بها.  
]. 13لم أتجاوز وصایاك وال نسیتها" [

" ال تعني بالضرورة أن یكون في الهیكل، فإن المؤمن یشعر بالحضرة اإللهیَّة إلهك الرب أمامبقوله: "
). 7: 27 قبل وفاتي" (تك أمام الربأینما ُوجد. قال اسحق البنه عیسو: "وأباركك 

إن كانت الوصیَّة اإللهیَّة تتطلَّب تقدیم العشور التي هي مقدَّس للرب، فال أطمع في جزء منها، بل أقدِّم 
هللا ما أوصاني به، فإنَّني إذ أمارس هذه الوصیَّة التي تمس المادة أعلن طاعتي لكل الوصایا. لهذا فالعطاء 

المادي – خاصة العشور في العهد القدیم – إن لم یصاحبه عطاء اإلرادة الحرَّة وشوق للطاعة وتذكُّر للوصیَّة ال 
یكون مقبوًال لدى اهللا. 

ج. یرافق العطاء وكل ما یصاحبه من طقوس روح الفرح مع القداسة. لهذا فإنَّه إذ یسمح في العشور 
الخاصة بالسنتین األخریَّتین ببعض أجزاء من الذبائح یأكلها مقدِّمها یلزمه أن یأكلها ال بروح الطمع والشهوة، بل 

بالفرح السماوي مع القداسة.  
لم آكل منه في حزني،  "

وال أخذت منه في نجاسة،  
وال أعطیت منه ألجل میٍِّت،  

بل سمعت لصوت الرب إلهي،  
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].  14وعملت حسب كل ما أوصیتني" [
لعلَّه یقصد: إنَّني لم أقدِّم شیًئا ممَّا لك لوثٍن، أي لم أخلط بین الذبائح التي هللا وتلك التي لألوثان، أو لم 
أحمل شركة بین العبادة هللا والعبادة الوثنیَّة. قیل أن البعض كان یسفك دم الذبائح أمام األوثان ثم یقدِّم اللحم باسم 

اهللا الحيّ . 
)، أي لم یستخدمه كتقدمة لألوثان، 14: 26یشهد المؤمن أنَّه لم یأكل من عشور محصوالته في حزنه (

) "وال تأكل من خبز 17: 24"إنَّها لهم كخبز الحزن كل من أكله یتنجَّس" وفي (حز  ):3: 9كما جاء في (هو 
الناس". هذه التقدمة ارتبطت بإله الخصب الذي مات ودفن وقام، فیشترك الوثنیُّون في الحزن علیه. یؤكِّد نفس 

]، أي لم یشترك به في الطقس الخاص بإله الخصب لدى 14المعنى بقوله: "وال أعطیت منه ألجل میِّت" [
" یقصد أنَّه لم یقدِّم ذبائحه وعطایاه إكراًما ألوثاٍن میِّتة، أو وال أعطیت منه ألجل میٍِّت الكنعانیِّین. ولعلَّه بقوله: "

من أجل أصدقائهم أو أقربائهم الذین ماتوا. 
] یقوله للمؤمن بصوت منخفض، ألنَّه اعتراف خاص 14-13یرى بعض الیهود أن هذا االعتراف [

بشخصه. أمَّا االعتراف هللا بأعماله فیكون بصوت مرتفع. 
د. یختم اعترافه بطلبة من رب السماء لكي یبارك شعبه.  

اطَّلع من مسكن قدسك من السماء، "
وبارك شعبك إسرائیل، 

].  15واألرض التي أعطیتنا كما حلفت آلبائنا أرًضا تفیض لبًنا وعسالً " [
وكأن ما یقدِّمه المؤمن من عطایا وتسابیح وشكر مع صلوات وتضرُّعات إنَّما هو باسم الجماعة كلها. 
هـ. یربط المؤمن بین حیاته التقویَّة المخلصة وصلواته، فإن اهللا ال یسمع صلوات األشرار المصمِّمین 

على شرِّهم، وال یصغي لصرخات الهراطقة. یتساءل أیوب النبي: "أفیسمع اهللا صراخه إذا جاء علیه ضیق؟!" (أي 
). فمن ینصت لصوت 18: 66). ویقول المرتِّل: "إن راعیت إثًما في قلبي ال یستمع لي الرب" (مز 9: 27

الخطیَّة ال ینصت اهللا إلى طلبته، وال یقبل تقدماته وذبائحه. "ذبیحة األشرار مكرهة الرب، وصالة المستقیمین 
). "من یسد أذنیه عن 29: 15). "الرب بعید عن األشرار، ویسمع صالة الصدِّیقین" (أم 8: 15مرضاته" (أم 

). بمعنى آخر صالة اإلنسان تكون حتًما مستجابة 13: 21صراخ المسكین فهو أیًضا یصرخ وال ُیستجاب" (أم 
إن اقترب إلیه بالتوبة والسلوك ببّر المسیح، واتِّساع قلبه نحو اخوته. 

إذ یقدِّم المؤمن شوقه نحو اهللا والتمتُّع ببركاته یجوع باألكثر إلى البركات اإللهیَّة ویعطش إلیها، فال 
!" عطش بارك شعبكیكف عن طلب البركة بروح الحب ال األنانیَّة. فال یطلب ما لنفسه وحده بل لكل الشعب: "

المؤمن للبركات اإللهیَّة یحسب جزء ال یتجزَّأ من ذبیحة الشكر هللا.  

 : . تذكر العهد3
هذا الیوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض واألحكام "

فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. 
قد واعدت الرب الیوم أن یكون لك إلًها، 

وأن تسلك في طرقه، وتحفظ فرائضه ووصایاه وأحكامه وتسمع لصوته. 
وواَعَدَك الرب الیوم أن تكون له شعًبا خاًصا كما قال لك، وتحفظ جمیع وصایاه.  

وأن یجعلك مستعلًیا على جمیع القبائل التي عملها في الثناء واالسم والبهاء، 
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]. 19-16وأن تكون شعًبا مقدًَّسا للرب إلهك كما قال" [
" تبدأ باهللا وتنتهي باهللا. تحوي هذه السلسلة المراحل التالیة: سلسلة ذهبیَّةیرى البعض في هذه اآلیات "

: هو الذي یقدِّم وصایاه. اهللا أوالً  •
 لهم بكونه إلًها لهم. ُیعلن اهللا انتسابهإذ یتجاوب الشعب مع الوصایا بكل القلب والنفس  •
شعبه المقدَّس الخاص به. إذ یصیر اهللا إلههم یسمعون باألكثر لوصایاه، فیصیرون  •
، یحملون ما هللا من ثناء واسمه القدُّوس وبهائه الفائق. فوق كل الشعوبشعب هللا یسمو إذ  •
 وانتساب أعمق هللا كإله خاٍص بهم.هذا یدخل بهم إلى ثبات أعظم كشعب للرب  •

هكذا یدخل الشعب في سلسلة ال تنقطع من خیرات مجیدة خالل اتِّحادهم باهللا إلههم. 
أمران یركِّز علیهما موسى النبي على الدوام: األول هو االنشغال بوصایا الرب وحفظها في األعماق 
الداخلیَّة، والثاني هو تذكُّر عهد اهللا أو میثاقه مع شعبه الخاص والتمسُّك به. فقد جاءت الشریعة تؤكِّد األمور 

التالیة:  
  33: 31االتِّحاد مع اهللا: "وأكون لهم إلًها، وهم یكونون لي شعًبا" (إر .(
 " :19أن تكون شعًبا مقدًَّسا للرب إلهك" [ الحیاة المقدَّسة في اهللا القدُّوس.[ 
  اهتمام اهللا بكرامة شعبه ككل بین الشعوب، وكرامة كل مؤمن، لیقیم منهم أشبه بمالك سماوي یحمل

ًما وأنا قد أحببتك..." (إش  ). 4: 43جنسیَّة سماویَّة. یقول: "إذ صرت عزیًزا في عینيَّ مكرَّ
قد أمرك الرب ما یقدِّمه موسى النبي لیست وصایا خاصة به، بل الوصایا والفرائض واألحكام التي "

 ].16 "هذا الیوم" [ هذه الوصایا ال تقدَّم وال تشیخ، بل هي وصایا یقدِّمها اهللا].16[" إلهك أن تعمل
أمَّا ثمر حفظ الوصیَّة بكل القلب والنفس واألمانة في التمسُّك بالعهد اإللهي فهو: 

]. 18 أن یصیر له شعًبا خاًصا [أوالً :
وأن یجعلك مستعلًیا على جمیع القبائل التي عملها في الثناء  أن یسمو اهللا بشعبه ویقدِّسهم: "ثانًیا:

 وكما قیل إن البّر یرفع شأن األمَّة، والخطیَّة ].19[" واالسم والبهاء وأن تكون شعًبا مقدًَّسا للرب إلهك كما قال
نَّه یسمو بهم فیعطیهم قدرة على الثناء أو التسبیح لیشتركوا مع العلویِّین في إ). 34: 14تذل الشعب (أم 

بة من أجل الكرامة  تسابیحهم. ویهبهم سمًوا في االسم حیث یربطهم باسمه العظیم، تقف السماء واألرض متعجِّ
التي صارت لهم في الرب. وسمًوا في البهاء حیث یعكس بهاء مجده علیهم. وأخیًرا یقدِّسهم فیصیروا قدِّیسین كما 

هو قدُّوس. 
في الختام یمكن القول بأن هذا األصحاح هو تسبحة شكر یعبَّر عنها بكل وسیلة. 

 الكنسیَّة (الصلوات الجماعیَّة المرتَّبة بنظام معین). اللیتورجیَّة التسبیح خالل  •
 وبث هذا الروح في حیاة الغیر. روح الفرح، التسبیح هللا بممارسة  •
 والبذل، فنعبِّر عن الشكر بالعمل. بروح العطاء التسبیح  •
 وتجدید العهد مع اهللا. خالل الطاعة للوصیَّة اإللهیَّة التسبیح باإلرادة الحرة الصالحة  •
 نفسه الذي یبارك شعبه بال انقطاع! العطش الدائم هللا التسبیح بروح  •
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 26من وحّي تثنیَّة 
اقبلني بكًرا لك! 

  .تشتاق أن تراني بكًرا یا أیُّها البكر الفرید
تریدني كثمٍر ناضٍج یقدَّم لك أمام عرشك اإللهي. 

. تجد في مسرَّتك یا سّر سرور كل الخلیقة
لست في حاجة إلّي، وال إلى عبادتي، وال إلى مواهبي. 

لكنَّك تشتهي قلبي یا أیُّها العجیب في حبُّه. 

  :اقبل سلَّة بكوري، فإنِّي أجمع لك فیها من بكور عطایاك لي
أقدِّم لك فیها شكري الفائق یا من أتیت بي من العدم. 

رتني، ال من عبودیَّة فرعون، بل من أسر إبلیس.  أشكرك ألنَّك حرَّ
عبرت بي البحر األحمر، 

إذ دخلت بي میاه المعمودیَّة واهًبا لي حیاة النصرة. 
أعطیتني روحك القدُّوس قائًدا لحیاتي. 

حملتني إلى كنعان الجدیدة، 
أرضك التي تفیض عسًال ولبًنا. 

أقدِّم لك فرحي الدائم بك یا بهجة قلبي. 

  .من سلَّة البكور هب لي أن أقدِّم العشور
أشعر بخجٍل شدید إذ أقدِّم لك ممَّا وهبتني. 
تمتد یدك الغنیَّة لتقبل من ضعفي ممَّا لك. 

لن أتقدَّم إلى هیكلك بیٍد فارغة، ألنَّك أنت مألتها بالخیرات. 
أقدِّم إلیك في بیتك كما في السماء! 
أفتح أبواب بیتي بالعطاء لخدَّامك، 

كما للغریب والیتیم واألرملة. 
لیأتوا ویأكلوا معي ممَّا قدَّمت لي. 

أراك قادًما فیهم لتبارك قلبي وبیتي ومخازني. 

  ،ألحمل من بركاتك لي إلى بیتك
ولتأِت إلى بیتي لتقبل من عطایاك لي القلیل! 

ادخل إلى بیتك، وتدخل أنت إلى بیتي! 
أجد راحة في قلبك، وتستریح أنت في قلبي. 
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العظة الثانیة 
الثالث القسم 

طقس اللعنات والبركات 
] 28 ص – 27[ص 

ألزم موسى والشیوخ الشعب عند دخولهم أرض الموعد باآلتي: 
 نقش الوصایا على حجارة كبیرة على جبل عیبال (شكیم) یراها الجمیع، وهي تشیر إلى السیِّد المسیح .أ

اإللهي الذي نزل إلینا.  الكلمة
ب. إقامة مذبح للرب من حجارة صحیحة، إشارة إلى السیِّد المسیح حجر الزاویة الذي قدَّم ذاته ذبیحة 

). السیِّد المسیح هو سّر 7: 27لآلب باسمنا، سّر شبعنا وفرحنا، إذ یقول: "تأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك" (
دخولنا أرض الموعد السماویَّة، هو الكلمة والذبیح. 

 أسباط على جبل عیبال ینطقون باللعنات 6 أسباط على جبل جرزیم ینطقون بالبركات، و6ج. وقوف 
)27 :12-13  .(
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األصحاح السابع والعشرون 

الوصیَّة مع الذبیحة 
 : تمهید للعبور

 عالمة حفظ الوصیَّةإذ كان اهللا یهیِّئ الشعب بكل قیادته للعبور إلى أرض الموعد ركَّز مراًرا على 
 عالمة الحاجة إلى الدم للتكفیر عن الخطیَّة. الذبیحةاألمانة في قبول العهد اإللهي، وعلى 

 مع أنَّه یذكِّرهم باألحداث الماضیة، ویرفع هذا الیومإذ یتحدَّث عن الوصیَّة وارتباطها بالعبادة یؤكِّد "
أنظارهم بروح الرجاء نحو المستقبل. هكذا في إیماننا نتطلَّع إلى الماضي والمستقبل كأنَّهما حاضران. فالماضي 
ال یحمل ذكریات عبرت، لكنَّه یحمل إلینا خبرة یلزم أن نعیشها في واقعنا الحاضر، والمستقبل بالنسبة لنا لیس 
أفكاًرا نظریَّة، إنَّما نتمتَّع بعربون المستقبل، خاصة األبدیَّة في یومنا الحاضر. هكذا یحیا المؤمن في ماضي 

وحاضر ومستقبل حّي فعَّال فیه. 
]. 8-1ارتبط إعالن بركات العهد ولعناته بإقامة مذبح حجري علیه ُقدِّمت تقدمات تناسب تجدید العهد [

جبل جرزیم، لیؤكِّدوا بركات العهد ولعناته. فمن  وقف نصف الشعب على جبل عیبال، والنصف األخیر على
-15]. قدَّم قائمة باللعنات التي تحل على كاسري العهد مع اهللا [14-9یعصى العهد أو یكسره یخضع للعنة [

26 .[
. ]4-1[. كتابة الناموس على حجارة مكلَّسة 1
. ]10-5[. بناء مذبح من حجارة صحیحة  2
. ]13-11[. فئتان للبركة واللعنة   3
. ]26-14[. اللعنات المنطوق بها على عیبال   4

 : . كتابة الناموس على حجارة مكلَّسة1
وأوصى موسى وشیوخ إسرائیل الشعب قائالً : "

احفظوا جمیع الوصایا التي أنا أوصیكم بها الیوم. 
فیوم تعبرون األردن إلى األرض التي یعطیك الرب إلهك تقیم لنفسك حجارة كبیرة وتشیِّدها بالشید. 

وتكتب علیها جمیع كلمات هذا الناموس، 
حین تعبر لكي تدخل األرض التي یعطیك الرب إلهك، 
أرًضا تفیض لبًنا وعسًال كما قال لك الرب إله آبائك. 

حین تعبرون األردن تقیمون هذه الحجارة التي أنا أوصیكم بها الیوم في جبل عیبال وتكلِّسها بالكلس" 
]1-4 .[

لم یقدِّم موسى النبي الوصایا هنا وحده، بل قدَّمها مع شیوخ الشعب، حتى ال یظن الشعب أن موسى 
وحده الشیخ والذي قد قارب على الموت هو المهتم بها. كقائٍد ناجٍح ُیشرك اآلخرین معه في الخدمة، وال ینسب 
كل شيء إلى نفسه وحده. لهذا كثیًرا ما یضم الرسول بولس أسماء بعض العاملین معه في رسائله مثل سلوانس 

وتیموثاوس، وفي رحالته مثل برنابا ومرقس وسیال. 
لقد طلب منهم أن یكتبوا الناموس على حجارة مكلَّسة كبیرة، یكتبونها یوم عبورهم، حیث ال یقدرون على 

التمتُّع بأرض الموعد والتمتُّع بالوعود اإللهیَّة دون التمسُّك بالوصیَّة اإللهیَّة.  
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كانت الكتابة أو النقش على حجارة أو أعمدة حجریَّة أو معدنیَّة هي وسیلة نشر المراسیم أو القوانین. 
 ُوجدت أعمدَّة منقوش علیها  Eleusis. وفي Ï قانوًنا من عموٍد كان في أریوباغس بأثیناLysiasاقتبس 
. واستخدم بولیبس Ñ. وتحدَّث أفالطون عن أعمدَّة توضع في األسواق العامة علیها قوانین تنظِّم المرورÐالقوانین

Polybiusكلمة "عمود" لیعني بها قانوًنا أو أحد شروط تحالف Ò .
ال ُیعرف عدد الحجارة، لكن غالًبا ما كان العدد كبیًرا حتى تُنقش علیه كلمات الناموس. وتغطَّى الحجارة 

بالشید (َكْلس) لتصیر ناعمة ویسهل الكتابة علیها وتصیر الكتابة واضحة. 
یرى بعض الدارسین أن كلمات الناموس ُنقشت على الحجارة ثم غطِّیت الكتابة لحفظها، وقد استخدم 
المصریُّون تلك الطریقة حیث كانوا یمیلون للكتابة على حجارة المعابد. لكن الرأي األرجح أن الحجارة ُغطِّیت 

بطبقة الكْلس، ونقشت الكتابة على الكْلس، إذ الكتابة علیه أسهل بكثیر من النقش على الحجارة. یذكر 
Thomson عاًما تقریًبا2000 أنَّه رأى حجارة مغطاة بكْلس ومكتوب على الكْلس ترجع إلى Ó .

كتابتها على حجارة كبیرة مكلَّسة وبخط واضح غایته إزالة كل عذر یحتج بها إنسان، فلم یترك اهللا 
اإلنسان یعتمد على الناموس الطبیعي، وعندما قدَّم له الشریعة لم یجعلها حبیسة مكتبات الكهنة والمعلِّمین، بل 

مقدَّمة عالنیَّة لكل إنسان یطلب الحق، وفي نفس الوقت تكون شاهدة ضّد كل عاٍص للوصیَّة اإللهیَّة. 
 یرى البعض أنَّها اللعنات التي نطق بها على جبل عیبال والتي ماذا ُیقصد بكلمات هذا الناموس؟

 من سفر )26-12(وردت في هذا األصحاح. ویرى آخرون أنَّها الفرائض واألحكام التي وردت في األصحاحات 
التثنیَّة. ویرى فریق ثالث أنَّها الوصایا العشر التي تسلَّمها موسى النبي من اهللا على جبل سیناء. یرى آخرون أن 

لت على الحجارة عددها  . 613Ôالوصایا التي قدَّمها موسى وُسجِّ
مع هذه المناسبة. وقد  ُیكّون الوادي الموجود عند سفحي جبلي عیبال وجرزیم مدرًَّجا طبیعًیا رائًعا یتَّفق

كانت رؤیة عیبال ممكنة من المكان الذي ألقى منه موسى خطابه. 

 : . بناء مذبح من حجارة صحیحة2
لت علیها الوصایا ُأقیم مذبح للرب من الحجارة الصحیحة التي ال یعلو علیها  بجانب الحجارة التي ُسجِّ

)، تقدَّم علیه المحرقات وذبائح السالمة. 22: 20 أداة حادة (خر
وتبني هناك مذبًحا للرب إلهك، مذبًحا من حجارة، ال ترفع علیها حدیًدا. "

من حجارة صحیحة تبني مذبح الرب إلهك، 
وتصعد علیه محرقات للرب إلهك.  

وتذبح ذبائح سالمة،  
وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك.  

]. 8-5وتكتب على الحجارة جمیع كلمات هذا الناموس نقًشا جیًدا" [
ُیقام المذبح من حجارة ال ترفع علیها حدید، حجارة صحیحة تؤخذ من الحقول دون أن تمسَّها ید ناحت 

بإزمیله. یشیر الحجر هنا إلى السیِّد المسیح الذي یتنبَّأ عنه دانیال النبي أنَّه ُقطع بغیر یٍد وصار جبًال عظیًما 

1 Eratos th, 31:12. 
2 Polluk 10:97. 
3 De Legg. 11., p. 916E. 
4 Hist. 24:4,12, 26:1,4. 
5 Thomson: Land and the Book, ii, p. 204. 
6 Pulpit Commentary, Deuteronomy, p. 419. 
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)، لكنَّه 53 )، لهذا رفضه البنَّاؤون، إذ ال جمال له وال شكل كما یقول إشعیاء النبي (إش35-34: 2جًدا (دا 
مقبول لدى اهللا، صار رأس الزاویَّة. 

حجارة المذبح ال ُیرفع علیها حدید، أي ال تمتّد ید بشریَّة إلیها لتستخدم أیَّة آلة لتهیئتها. هكذا ال یتحقَّق 
خالصنا بیٍد بشریَّة، إنَّما خالل العمل اإللهي الحق، الذي هو عمل الصلیب. 

 م 374 رثاًء على والده القدِّیس غریغوریوس الشیخ وذلك في عام القدِّیس غریغوریوس النزینزيإذ قدَّم 
تحدَّث عن دور والدته القدِّیسة نونا التي جذبته إلى الحیاة اإلیمانیَّة الفائقة حتى صار أسقًفا ناجًحا، وقد عاشا مًعا 

، حیث أن كل ما یكرَّس هللا ]5[ یرفع حدید على المذبحكأخوین. یقول عن والدته كما أن ُیحسب أمًرا عظیًما أالَّ 
یلزم أن یكون طبیعًیا، لیس فیه شيء صناعي، هكذا بالتأكید ُیحسب أمًرا عظیًما أنَّها كرَّمت الهیكل بَصْمِتها، ولم 

تعٍط ظهرها قط للمائدة المكرَّمة، ال تشاحنت على الممر اإللهي... وأنَّها لم تشترك قط على مائدة دنسة غیر 
مقدَّسة، ولم تستطع أن تحتمل العبور أو النظر حتى إلى بیت فاسد، ولم تسمح ألذنیها اللتین تستقبالن اإللهیَّات 

. Ïوال لسانها الذي ینطق باإللهیَّات أن یتدنَّسوا بقصص یونانیَّة أو أغاٍن للمسرح

، حیث یقدِّم السیِّد المسیح ذاته محرقة حب كامل أمام اآلب نیابة عن محرقات للربُتصعد على المذبح   •
البشریَّة. 

، إذ بالمسیح المصلوب تتحقَّق المصالحة بین اآلب والبشریَّة، وفیه ینال المؤمن ]7[ ذبائح سالمة تقدَّم علیه  •
سالمه الداخلي. 

]، إذ كانت الذبائح مرتبطة بالطعام عالمة الشركة مًعا. 7 المؤمن [یأكل هناك  •
]، حیث یتمتَّع بظل السماء، ویحمل أیقونتها، ویعلن بهجته بالمیثاق اإللهي، 7 أمام الرب إلهه [ یفرح المؤمن •

وفرح نفسه بااللتصاق به. إنَّنا مدعوُّون إلى ولیمة مفرحة، فإن اهللا نفسه ُیسر ویبتهج بطاعة أوالده وحبُّهم 
وعبادتهم القلبیَّة، فیدعوهم لیفرحوا معه ویشاركوه مسرَّته بهم. 

، فترتبط الذبیحة أو العبادة بحفظ الوصیَّة ]8[" وتكتب على الحجارة جمیع كلمات هذا الناموس نقًشا جیًدا"  •
ر الوصیَّة الخاصة بكتابة كلمات الناموس على الحجارة في نفس األصحاح مع تأكید أن تكون  اإللهیَّة. كرَّ

 ألن غایة الكتابة هي نشرها على الشعب كله، فیسهل واضحة جًدا"."، وفي الترجمة السبعینیَّة: "نقًشا جیًدا"
 ).2 :2علیهم قراءتها. وكما قال الرب لحبقوق: "اكتب الرؤیا وانقشها على األلواح لكي یركض قارئها" (حب 

یجب أن تكون كلمة اهللا منقوشة جیًِّدا، أو تكون واضحة جًدا، یستطیع الكل – كهنة وشعًبا – قرأتها وفهمها،   •
وأالَّ یعلو صوت فوق صوت الكلمة اإللهیَّة. إنجیلنا هو صلب إیماننا، وهو العمود الفقري للتقلید الكنسي والحیاة 

الكنسیَّة؛ كل قانون ال یحمل روح الكتاب باطل! إنجیلنا هو الكتاب اإللهي یقود حیاتنا ویحملنا إلى حضن اهللا 
نفسه. 

نقش الكلمة على حجارة بخٍط واضٍح، ووضعها في مكان عام، یكشف عن مسئولیَّة الكنیسة في تقدیم 
الكلمة كما هي لكل الشعب حتى یتمتَّع الكل بها. 

 حتى یجد العاصون والساقطون تحت عیبال ُیقام المذبح والحجارة المنقوش علیها الناموس على جبل
لعنة العصیان مجاًال للرجوع إلى اهللا خالل الذبیحة المقدَّسة، واالرتباط بالكلمة اإللهیَّة. 

1 On the Death of His Father, 10. 
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وضعت الحجارة على جبل عیبال حیث اللعنات لكي یدرك الكل عجز الشریعة عن أن تنزع اللعنة أو 
ره (رو  : 7 ،20-19: 3تهب الحیاة، إنَّما تعطي معرفة عن الخطیَّة، وتكشف عن حاجة اإلنسان إلى من یبرِّ

 .). فالمكان المناسب للشریعة هو جبل اللعنات ال البركات9-14
بنفس الطریقة ُأقیم المذبح على جبل اللعنات، لكي یدرك المؤمنون حاجتهم إلى الذبیحة الفریدة القادرة 

أن ترفع عنهم اللعنات، ذبیحة المسیح. أمَّا الذبائح الحیوانیَّة التي طالبهم بها الناموس فهي لیست إالَّ ظًال ورمًزا، 
لهذا تعجز عن أن تقدِّس الضمیر وتطهِّر األعماق وتهب البرّ . 

"ثم كلَّم موسى والكهنة الالویُّون جمیع إسرائیل قائلین: 
َانصت واسمع یا إسرائیل، الیوم صرت شعًبا للرب إلهك. 

]. 10-9فاسمع لصوت الرب إلهك، واعمل بوصایاه وفرائضه التي أنا أوصیك بها الیوم" [
" ُیعلن عن حاجة الشعب كما كل مؤمٍن إلى الصمت واالنتباه، فكثیًرا ما یطغي سمعأنصت وأبقوله: "

صوت العالم حولنا وفینا على الصوت اإللهي. نحتاج من حین إلى آخر فترة هدوء، فیها تمیل أذنا اإلنسان 
الداخلي إلى صوت الرب وتسمعان له بكل اهتمام. 

: شعب الرب هو ملك له دوًما بسبب اختیاره ودعوته، لكنَّهم یصیرون ]9[" صرت شعًبا للرب إلهك"
). یذكِّرنا اهللا دائًما بالدعوة التي ُدعینا إلیها أن نكون 12: 1كذلك حًقا عندما یقبلون كلمته ویطیعون شریعته (یو 

شعب اهللا، حتى كما هو قدُّوس نكون نحن قدِّیسین فیه. 
إنَّها دعوة لاللتصاق به واالنتساب إلیه، نصیر شعبه، أي ننعم بالسمة الملوكیَّة السماویَّة. عندئذ تصیر 

كل مخازن السماء وبركاتها وٕامكانیَّاتها بین أیدینا. 

 : . فئتان للبركة واللعنة3
وأوصى موسى الشعب في ذلك الیوم قائالً : "

هؤالء یقفون على جبل جرزیم لكي یباركوا الشعب حتى تعبرون األردن. 
شمعون والوي ویهوذا ویسَّاكر ویوسف وبنیامین. 

وهؤالء یقفون على عیبال للعنة.  
رأوبین وجاد وأشیر وزبولون ودان ونفتالي.  

]. 14-11فیصرخ الالویُّون ویقولون لجمیع قوم إسرائیل بصوٍت عالٍ ..." [
جبل عیبال على الضفَّة الغربیَّة من نهر األردن، وهو قریب جًدا من شكیم، الموضع الذي كان فیه 

). 1: 24مقدس الرب إلى زمان (یش 
األسباط المختارة للبركة كانت من أوالد لیئة وراحیل. أمَّا األسباط المختارة إلعالن اللعنة على جبل 
عیبال فهي جاد وأشیر من زلفة أَمة لیئة، ودان ونفتالي من بلهة أَمة راحیل، وزبولون ورأوبین من لیئة، أمَّا 

الالویُّون (أي الكهنة المنوطون بهذا العمل ولیس كل سبط الوي) كانوا غالًبا في منطقة متوسِّطة بین الجبلین 
)، یعلنون البركة واللعنة بصوت عاٍل حتى یسمعهم الجمیع. 33: 8(یش 

. Ïلم یذكر هنا البركات بل اللعنات. ویرى الیهود أنَّه كان ینطق باللعنة وما ُیقابلها من البركة

1 Talmud Bab. Sotah, c.7; Targum Hierosp in lot; Surenhus, mishna, 3:262. 
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یظن البعض استحالة وصول الصوت إلى الشعب حین یعلن كل فریق البركة أو اللعنة، لكن بالتجربة 
المعاصرة ثبت أنَّه یمكن بسهولة سماع الصوت وبطریقة واضحة، خاصة وأن الناطقین كانوا جماعة كبیرة ولیس 

فرًدا واحًدا. 

 : . اللعنات المنطوق بها على جبل عیبال4 
إذ اقترب وقت عبور الشعب نهر األردن للدخول إلى الضفَّة الغربیَّة كان البد لهم أن یعرفوا حقیقة 
هامة، وهي أن األرض التي سیملكونها ویرثونها هي للرب. اهللا هو المالك، وأمَّا األجرة فهي "الطاعة". بهذه 

الطاعة لیس فقط یثبتوا في أرض الرب، بل یصیر لهم نصیب في األرض الجدیدة، في أورشلیم العلیا. 
جاءت اللعنات الخاصة بالعصیان أو كسر إحدى الوصایا العشرة والبركات الخاصة بالطاعة للوصیَّة 

اإللهیَّة إنَّما كمفتاح للشعب كي یتمتَّعوا باألرض، ویمتلئوا رجاًء في السماء عینها! 
هة ضّد اهللا نفسه مباشرة، كعبادة األوثان [ ]، ثم ضّد الوالدین 15جاءت اللعنات مبتدئة بالخطایا الموجَّ

]. أي بدأ باهللا فالوالدین فالمجتمع 19-18]، ثم ضّد المنكسرین والمحتاجین [17]، وضّد العدالة االجتماعیَّة [16[
]، وأخیًرا قدَّم وصیَّة 25-24] ثم القتل [23-20اللعنات ضّد الطهارة والعفَّة [ عامة ثم فئة المعوزِّین. یلي هذا
عامة خاصة بحفظ الوصایا. 

یالحظ أن السفر أورد كلمات اللعنات بالتفصیل دون كلمات البركات؛ هذا وكانت كلمات اللعنات تقرأ 
أوًال وبعد ذلك البركات، كل بند بمفرده، اللعنة ثم البركة. ذلك لتأكید أنَّه ال یوجد من یقدر أن یهرب من اللعنة، 

). "ألن 3: 130 إالَّ الذي یلجأ إلى المخلِّص. كما قیل: "إن كنت تراقب اآلثام یا رب یا سیِّد فمن یقف؟!" (مز
جمیع الذین هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، ألنَّه مكتوب: ملعون كل من ال یثبت في جمیع ما هو 

)، "الجمیع زاغوا وفسدوا مًعا، لیس من یعمل صالًحا لیس وال 10: 3مكتوب في كتاب الناموس لیعمل به" (غال 
). 12: 3واحد" (رو 

إعالن اللعنات ثم البركات یؤكِّد حاجة البشریَّة إلى التهدید أوًال بالعقوبة، وٕاذ ینضجون یستعذبون 
البركات. هذا واللعنة كما سبق فرأینا لیست إالَّ ثمرَّة طبیعیَّة النعزال اإلنسان اهللا مصدر البركات. وأمَّا البركات 

بة، وتمتُّع بالشركة مع اهللا. الخطیَّة تحمل تأدیبها فیها ألنَّها تعزل اإلنسان عن  فهي دخول في الحیاة المطوَّ
مصدر حیاته، والطاعة تحمل بركاتها إذ تحملنا إلى اهللا مصدر الحیاة والشبع. 

ملعون اإلنسان الذي یصنع تمثاًال منحوًتا أو مسبوًكا رجًسا لدى الرب عمل یدّي نحات ویضعه في "
الخفاء. 

ویجیب جمیع الشعب ویقولون: آمین.  
ملعون من یستخف بأبیه أو أمِّه. 

ویقول جمیع الشعب: آمین.  
ملعون من ینقل تخم صاحبه. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یضل األعمى عن الطریق. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یعوِّج حق الغریب والیتیم واألرملة. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  
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ملعون من یضطجع مع امرأة أبیه ألنَّه یكشف ذیل أبیه. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یضطجع مع بهیمة ما. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یضطجع مع أخته بنت أبیه أو بنت أمِّه. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یضطجع مع حماته. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من یقتل قریبه في الخفاء. 
ویقول جمیع الشعب: آمین. 

ملعون من یأخذ رشوة لكي یقتل نفس دم بريء. 
ویقول جمیع الشعب: آمین.  

ملعون من ال یقیم كلمات هذا الناموس لیعمل بها.  
]. 26-15ویقول جمیع الشعب: آمین" [

 بعدد األسباط. 12عدد اللعنات 

ویالحظ في هذه اللعنات: 
" لیدرك أنَّه لیس إنسان فوق الوصیَّة، الكاهن أو العلماني، الغني أو الفقیر، جمیع تكرار كلمة "أوالً :

الرجل أو المرأة. كل أعضاء الجماعة من قادة وشعب ملزمون بحفظ الوصیَّة. 
"، عالمة قبول الجمیع االلتزام والتجاوب مع الوصیَّة. إجابة آمین في نهایة كل عبارة یعلن الكل: "ثانًیا:

الشعب المستمرَّة بكلمة "آمین" تحمل المعاني التالیة: 
. تأكید معرفة كل عضو في الشعب بأن ثمرة الخطیَّة هي اللعنة. 1
. أن هذه الثمرة یجتنیها اإلنسان بكسره أیَّة وصیَّة من وصایا الناموس، ولیس بكسر كل الوصایا مًعا 2

أو وصایا معیَّنة. وٕانَّما كما یقول الرسول یعقوب: "ألن من حفظ كل الناموس وٕانَّما عثر في واحدة فقد صار 
مجرًما في الكل، ألن الذي قال ال تزِن قال أیًضا ال تقتل؛ فإن لم تزِن ولكن قتلت فقد صرت متعدًِّیا الناموس" (یع 

2 :10-11 .(
ر نفسه. 3 . یحمل هذا شعور كل إنسان بالذنب، لیس له أن یبرِّ
. اعتراف ضمني بأن الناموس صالح، وٕانَّما الخطأ هو فيَّ . 4
. اإلنسان المتدیِّن یحتاج إلى تردید كلمة "آمین" أكثر من غیره، وبسبب تدیُّنه یلبس أحیاًنا رداء الریاء. 5

لهذا یلزمه أن یكون صریًحا مع نفسه، معلًنا أن السقوط في العصیان یدفع به إلى اللعنات. 

 قول خضع الشعب لهذه اللعنة، ألنَّه ال یوجد إنسان استمرَّ عامًال كل الناموس أو حافًظا له، لكن المسیح أ
ل هذه اللعنة بلعنة أخرى "ملعون من ُعلِّق على خشبة". بهذا كل من ُعلِّق على شجرة ومن عصى  حوَّ

ر من اللعنة أن یكون هو نفسه حًرا منها.  الناموس صار ملعوًنا، وكان من الضروري لذاك الذي یرید أن یحرِّ
رنا من اللعنة.  لهذا أخذ المسیح على نفسه اللعنة األخرى لیحرِّ
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هذا یشبه إنساًنا بریًئا تعهَّد أن یقبل حكم الموت عن آخر، وبهذا خلَّصه من العقوبة. إذ أخذ المسیح 
على نفسه لیس لعنة العصیان بل اللعنة األخرى لینزع اللعنة عن اآلخرین. إذ "لم یعمل ظلًما ولم یكن في فمه 

. Ï). وبموته خلص المائتین من الموت، وبحمله اللعنة خلَّصهم منها22: 2بط  1، 9: 51غش" (إش 
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

ه التحذیر إلى ضمیر الفرد. ]24[ "في الخفاء" : یمكن ارتكاب كل الخطایا المذكورة هنا سر�ا، لذلك یتوجَّ
ولقد دعا اهللا الشعب كله لیشجبوا هذه الخطایا علًنا.  

 یرتبط الشعب بالعهد بطریقة اللعنة، وهي طریقة معروفة في الشرق (أع ]26[" كلمات هذا الناموس"
ر هذا العمل مع نحمیا (12: 23 ) وقد حمل المسیح اللعنة على 10: 3) وذكره بولس (غل 29: 10) وقد تكرَّ

ر شعبه منها. 13: 3نفسه (غل  ) لیحرِّ
: مع كل إعالٍن عن لعنة كان جمیع الشعب یقول آمین. أمَّا وقد جاء ذاك القادر أن یحمل اللعنة ثالثًا

عنَّا، فإنَّنا نترنَّم مع الرسول بولس قائلین: "المسیح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة ألجلنا، ألنَّه مكتوب 
). 13: 3ملعون كل من ُعلِّق على خشبة" (غال 

"، یشعر كل مؤمن حقیقي بعجز الناموس ال عن تقدیم بركة، وٕانَّما حتى عن آمینمع كل صرخة: "
تقدیم الحیاة، إذ سقط الكل تحت الموت. یترقَّب المؤمن مجيء المخلِّص المسیَّا القادر وحده أن یحمل عنَّا اللعنة 

ویهبنا حیاته الطوباویَّة. "كنَّا محروسین تحت الناموس ُمغلًقا علینا إلى اإلیمان العتید أن ُیعلن. إًذا قد كان 
ر باإلیمان" (غال  ). 24-23: 3الناموس مؤدِّبنا إلى المسیح لكي نتبرَّ

1 Commentary on Galat. 3:13. 
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 27من وحّي تثنیَّة 
لتقم من قلبي لوحّي شریعة، 

ولتجعل منه مذبًحا لك 

 ،بروحك الناري انقش وصیَّتك علیه.  قلبي بین یدیك
أقم منه لوحّي شریعة، 

یحمالن عمل إصبعك اإللهي. 

  ،من ینزع وصیَّتك عنِّي ینتزع قلبي
ویحرمني من حیاتي. 

تبقى وصیَّتك في داخلي حتى أعبر األرض الجدیدة. 
هي كنزي ورصیدي السماوي. 

  .لتجعل من قلبي مذبًحا مقدًَّسا لك
علیه ُتقدَّم محرقات الحب، إذ یحترق كل كیاني حًبا لك. 

علیه أقدِّم ذبیحة السالمة، فأنت هو سّر مصالحتي مع أبیك القدُّوس. 
أنت واهب السالم الحق! 

لتقم في قلبي ولیمة حب تقدَّم على مذبحك. 
حیث تدخل وتتعشَّى معي وأنا معك! 

ل قلبي إلى ولیمة فرح، فترد لي بهجة خالصك.  حوِّ

  .قلبي یتهلَّل بوصیَّتك ویشبع بمذبحك
یتأمَّل في البركات التي تعلنها بال انقطاع، وال تجد اللعنات لها موضًعا فیه. 

لتقف أنت في قلبي وتمد یدك بالبركة. 
أنت هو سّر الطوبى الحقَّة. 
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 األصحاح الثامن والعشرون

البركات واللعنات 
إذ اقترب موسى النبي من االنتهاء من حدیثه الوداعي مع شعبه الذي أوشك على الدخول إلى أرض 
الموعد قدَّم لهم حق الخیار بین الطاعة أو العصیان، كاشًفا عن بركات الطاعة للوصیَّة اإللهیَّة أو اإلخالص 
للعهد اإللهي. كما كشف عن لعنات العصیان أو كسر العهد. یؤكِّد هذا األصحاح حریَّة اإلنسان في اختیار 

إحدى الطریقین، فاألمر بین یدیه، إذ نعمة اهللا مستعدَّة دوًما للعمل في حیاة الراغبین فیها. 
یالحظ في الحدیث عن البركات واللعنات اآلتي:  

انیَّة أو نعمة من قبله، لكنَّه في حبُّه لإلنسان یسأله أالَّ یعیش 1 . یقدِّم اهللا بركاته لشعبه ولبنیه كهبة مجَّ
بروح االستهتار والتشویش، بل یسلك كما یلیق بشعب منتسب هللا، أو كابن یرتبط بروح أبیه، یرید أن یراهم 

ناضجین روحًیا. 
. لم یكن ممكًنا للشعب في بدایة طریقه الروحي أن تقدَّم له المكافآت والجزاءات على المستوى 2

األبدي، وٕانَّما على مستوى حیاته الزمنیَّة، حتى متى جاء كلمة اهللا ونضج المؤمن تصیر نظرته أعظم وفكره أكثر 
نضوًجا لیطلب السماویَّات ویخشى العقوبة األبدي. 

. هذه العطایا أو اللعنات لها مفهومها الخاص بالنسبة للمسیحي على ضوء الفكر اإلنجیلي، واللقاء 3
مع السیِّد المسیح، الذي یرفعه ال لیطلب بركات زمنیَّة وال لیخشى من الضربات األرضیَّة إنَّما یطلب لنفسه واهب 

البركات ویخشى الحرمان من الشركة معه في األمجاد السماویَّة. 

. ]14-1[. بركات الطاعة    1
. ]6-1[أوالً : التصاق البركة بالمطیع  
. ]7[ثانًیا: النصرة على األعداء  

. ]8[ثالثًا: التمتُّع بالغنى   
. ]9[رابًعا: التمتُّع بالقداسة  

. ]10[خامًسا: التمتُّع بالكرامة  
. ]11[سادًسا: التمتُّع باألثمار  

. ]12[سابًعا: الطبیعة خادمة للمطیع  
. ]14-13[ثامًنا: التمتُّع بروح القیادة  

. ]68-15[. لعنات العصیان    2
. ]19-15[أوالً : التصاق اللعنة بالعاصي  
. ]20[ثانًیا:المعاناة من االضطراب  

. ]22-21[ثالثًا: المعاناة من الوبأ  
. ]24-23[رابًعا: الطبیعة تقاوم للعاصي  
. ]26-25[خامًسا: الهزیمة أمام األعداء  
. ]35-27[سادًسا: حرمان من كل عطیَّة  
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. ]37-36[سابًعا: فقدان الكرامة   
. ]42-38[ثامًنا: حرمان من تعب الیدین  

. ]46-43[تاسًعا: انحدار وِانهیار  
. ]57-47[عاشًرا: السقوط تحت العبودیَّة  

. ]60-58[حادي عشر: حلول ضربات مصر 
. ]67-61[ثاني عشر: حلول الفناء  

. ]68[ثالث عشر: ارتداد إلى مصر  
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 . بركات الطاعة1
جاءت البركات هنا قبل اللعنات لیعلن اهللا أنَّه بطيء في الغضب وسریع في إظهار المحبَّة والرحمة، 

]. جاء 14-1فإنَّه ُیسر بأن یبارك، مشتاًقا أالَّ یسقط أحد تحت اللعنة. أوضح رغبة اهللا في نجاح شعبه وتقدیسه [
الوعد بفیٍض من البركات الجسدیَّة والمادیَّة لمن یخلص للعهد في طاعة للوصیَّة. هذا ویلیق بنا في تعاملنا مع 

اهللا أن نمتلئ برجاء البنین في محبَّة اهللا أبیهم عن أن نرتعب منه في خوف العبید من غضب السیِّد. 
یقدِّم لنا الشروط التي على أساسها ننال البركات أال وهي:  

]. 13] لكي نحمل في داخلنا إرادته المقدَّسة [2-1االستماع باجتهاد لصوت اهللا [ •
]، ال مرة واحدة وال مرات، بل نحفظها على الدوام، ونسیر في 9الطاعة للوصیَّة والسیر في طریقه اإللهي [ •

طریقه إلى نهایته ال إلى المنتصف. 
أالَّ ینحرف اإلنسان عن الطریق یمیًنا أو یساًرا، وذلك بعدم المبالغة في األمور وعدم التهاون فیها.   •

یمیِّز هنا بین نوعین من البركات، متكاملین مًعا، وهما البركات التي تحل بالشعب ككل مًعا، وتلك التي 
تحل بالعضو وأسرته، وٕان كان ال یمكن الفصل بین العضو والجماعة كلها. فمن جهة البركة الجماعیَّة یقول: 

وٕان سمعت سمًعا لصوت الرب إلهك، "
لتحرص أن تعمل بجمیع وصایاه التي أنا أوصیك بها الیوم، 

]. 1ویجعلك الرب إلهك مستعلًیا على جمیع قبائل األرض" [
یبدأ البركات بعمل اهللا مع الجماعة حیث یرفعها على جمیع قبائل األرض؛ فإن كان اهللا ساكًنا في 

األعالي فإنَّه یقیم من كنیسته جماعة سماویَّة، یحملها روحه القدُّوس كما إلى العرش، فتصیر عالیة فوق جمیع 
قبائل األرض.  

هذا هو عمل الطاعة، بینما ننحني بإرادتنا أمام اهللا، إذا به یرفع فكرنا وٕارادتنا وكل أعماقنا لنحمل 
سمات سماویَّة، ونصیر كمن ال ُنحصى بین األرضیِّین، ننعم بالشركة مع السمائیِّین. إذ یتحدَّث عن البركة 

ر التعبیر: " ". الرب إلهكاإللهیَّة ُینسب اهللا للشعب فیكرِّ

 : أوالً : التصاق البركة بالمطیع
یشتهي كل إنسان أن یتمتَّع بالبركة متسائالً : كیف یمكنني بلوغها؟ لكن النبي هنا یكشف لنا عن حب 

بة لكي نختبرها.  ، إذ كثیًرا البركات هي التي تسعى وراء اإلنساناهللا الفائق، الذي یود أن یحملنا إلى حیاته المطوَّ
ما یظن اإلنسان أنَّه غیر أهٍل لها، حتى في یوم الرب العظیم یقول المؤمنون: "متى رأیناك جائًعا فأطعمناك؟" 

). إنَّنا في حاجة ال أن نسعى وراء البركة بل أن نفتح لها أبواب قلبنا. یرى النبي البركة أشبه 27: 25(مت 
بكائن أو شخص یسعى وراء المؤمن لكي یدركه ویلتصق به ویتَّحد معه، إذ یقول:  

 ].2[" وتأتي علیك جمیع البركات، وتدركك، إذا سمعت لصوت الرب إلهك"
ه الحدیث إلى الشعب ككل كما لو كانوا شخًصا واحًدا، فسّر البركة هو وحدة الشعب مًعا، لینعم  یوجِّ

الجمیع مًعا بما هو لبنیانهم إن سلكوا في الطاعة لصوت الرب. 
إنَّها تأتي إلى المؤمن لكي تدركه وتقدِّم له ذاتها بكل غناها الفائق وٕامكانیَّاتها اإللهیَّة. تتقدَّم لتبارك كل 

جوانب حیاته الداخلیَّة والخارجیَّة وكل عالقاته، فتهبه سالًما في القلب ومع الغیر. 
بعد أن كشف عن البركات اإللهیَّة بكونها كائًنا یعمل فینا ویقطن في داخلنا، إذ هي ظل لشخص السیِّد 

المسیح الذي جاء إلینا، أوضح الجوانب التالیة لهذه البركات: 
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 بركات أرضیَّة ونفسیَّة وروحیَّة. أنواعها :
 تحل البركة في كل موضع، أي ننعم ببركات 3: تعمل في المدینة كما في القریة [امتدادها .[

سماویَّة تخص مدینة أورشلیم العلیا، وبركات زمنیَّة تخص حقل الخدمة في هذا العالم. 
 وثمرة أرضك (تقدیس الروح)، مباركة تكون ثمرة بطنك: بركات تمس كل جوانب حیاتنا. "عملها 

]. 4والخارج [  (تقدیس الطاقات البشریَّة)" الحیاة الداخلیَّةوثمرة بهائمك(تقدیس الجسد)، 
 الكمالیَّات كالفاكهة مباركة تكون سلَّتك: تهتم حتى باالحتیاجات الیومیَّة لإلنسان. "اهتمامها) 

]. 5 (الضروریَّات كالخبز الیومي)" [ومعجنكبالنسبة لذلك الوقت) 
 6: ترافق اإلنسان وتلتصق به في كل تحرُّك، في دخوله وخروجه [مركزها .[
 7: تحفظه من األعداء وتهبه روح النصرة [قدرتها .[
 تهبه غنى حقیقًیا، بركة في الخزائن، بل یصیر هو نفسه "شعًبا مقدًَّسا" أي "بركة" للغیر إمكانیَّاتها :

]8 .[
 9: تقیمنا قدِّیسین للقدُّوس [غایتها  .[
 10: تهب المؤمن كرامة ومخافة [مكافأتها .[
 11: إثمار دائم [نتائجها .[
 تفتح أبواب السماء للمؤمن فیض بركة بال حصر. "یفتح لك الرب كنزه الصالح لیعطي مطر دورها :

]. 12أرضك في حینه (أي یرسل روحه القدُّوس فینا) ولیبارك كل عمل یدك" [
 13: تقیم من المؤمن قائًدا نامًیا [رسالتها .[
 تحل البركة بالمؤمن بغض النظر عن ].3. "مبارًكا تكون في المدینة، ومبارًكا تكون في الحقل" [أ

ظروفه، إن كان رجل المدینة العامل في التجارة أو الصناعة، أو كان في الحقل عامًال في الزراعة أو الرعي. أنَّه 
بة مهما كان عمله أو مركزه أو دوره في المجتمع.  یتمتَّع بالحیاة اإللهیَّة المباركة أو المطوَّ

كان ُیقال "أوجد اهللا القرى، وأوجد اإلنسان المدن". وها هو اهللا یؤكِّد رعایته للمدینة كما للقریَّة. یبارك 
المدینة ببرِّه اإللهي فیزیل عنها جوَّها الملوَّث، فال یكون للشّر موضع فیها، بل یتنسَّم رائحة المسیح الذكیَّة. 

. خلق اهللا ]4ومباركة تكون ثمرة بطنك، وثمرة أرضك، وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وأُناث غنمك" [ "ب.
األرض وكل ما علیها وما فیها من أجل اإلنسان، فإن تبارك اإلنسان حّلت البركة على األرض الخادمة له بكل 

إمكانیَّاتها وحیواناتها. أمَّا إن حلَّت به اللعنة فیقول له اهللا: "ملعونة األرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أیَّام 
). 18-17: 3حیاتك؛ وشوًكا وحسًكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل" (تك 

"، كما تحل بالجسد بكل ثمرة أرضك"، وتحل بالحیاة الخارجیَّة "ثمرة بطنكتحل البركة باألعماق الداخلیَّة "
". ثمرة بهائمكغرائزه "

. یرى البعض أن السلَّة تمثل المكان الذي یخزن فیه اإلنسان ]5مباركة تكون سلَّتك ومعجنك" [ "ج.
الفواكه والمحاصیل الزراعیَّة. وأمَّا المعجن (الصغیر) فهو اإلناء الذي یعجن فیه اإلنسان خبًزا یكفي العائلة لیوم 

واحدٍ . هكذا یبارك اهللا احتیاجات اإلنسان الیومیَّة، فال یعتاز إلى شيء. 
. وكما یقول المرتِّل: "الرب یحفظ خروجك ]6مبارًكا تكون في دخولك، ومبارًكا تكون في خروجك" [ "د.

). بركة الرب لیس فقط تحل في حیاة اإلنسان الداخلیَّة والخارجیَّة 8: 121ودخولك من اآلن وٕالى الدهر" (مز 
، في خروجه كما في دخوله. تسیر معه وترافقه أینما حلَّ لتبارك كیانه كله كما أعماله وممتلكاته، وٕانَّما 
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 : ثانًیا: النصرة على األعداء
یجعل الرب أعداءك القائمین علیك منهزمین أمامك. "

في طریق واحدة یخرجون علیك، 
. ]7[ "وفي سبع طرق یهربون أمامك

لم یعد اهللا المؤمن المطیع أالَّ ُیحاربه عدو، بل على العكس یؤكِّد قیام أعداء ضدُّه، لكن المقاومة تؤدِّي 
. حیاتنا معركة دائمة، حیث فاألعداء لیسوا إالَّ خطوة نحو المجدبه إلى النصرة والغلبة، فیتمتَّع بأمجاد وأكالیل. 

یخرج عدو الخیر بكل جنوده وأعماله الشرِّیرة، مع خبرته الطویلة، ومكره وخداعه لیهاجم المؤمن مركًزا علیها كما 
في طریق واحدة، لكنَّه سرعان ما یتبدَّد العدو أمام نعمة اهللا واهبة النصرة. فیهرب العدو من أمام وجه المؤمن 

متشتًِّتا كما في طرٍق كثیرة. 

 : ثالثًا: التمتُّع بالغنى
"یأمر لك الرب بالبركة في خزائنك، 

وفي كل ما تمتد إلیه یدك، 
]. 8ویباركك في األرض التي یعطیك الرب إلهك" [

إذ ترافق بركة الرب المؤمن وتسكن فیه، لیس فقط ترفعه إلى السماء فیكون له اسم أعلى من جمیع 
"، وتجعل یدیه بركة، فتتبارك كل ما تمتد إلیه یداه، حتى خزائنهالشعب، وٕانَّما تبارك حتى في إمكانیَّاته الزمنیَّة "

األرض تتبارك بسببه. ببركة الرب یسبح المؤمن قائالً : "القلیل الذي للصدیق خیر من ثروة أشرار كثیرین" (مز 
37 :16 .(

یفتح اهللا أبواب السماء أمام األمین كمن یقدِّم له من كنزه كل ما هو جدید. وال تعرف البركة حدوًدا، فإن 
كانت تفتح أبواب السماء أمام المؤمن لیجد فیها كل شبعه، فإنَّها في نفس الوقت تقدِّس األرض التي یمشي 

علیها، والعمل الذي تمتد إلیه یداه فتمتلئ مخازنه بالغنى. أمَّا الغنى الذي ال ترافقه بركة الرب فیصیر كارثة، ولن 
ُیشبع اإلنسان. وكما یقول الحكیم: 

ة، ومن یحب الثروة ال یشبع من دخلٍ . هذا أیًضا باطل.  ة ال یشبع من الفضَّ "من یحب الفضَّ
إذا كثرت الخیرات كثر الذین یأكلونها، وأي منفعة یصاحبها إالَّ رؤیتها بعینیه؟! 

یوجد شّر خبیث رأیته تحت الشمس. ثروة مصونة لصاحبها لضرره. فهلكت تلك الثروة بأمٍر سیِّئ، ثم 
ولد ابًنا وما بیده شيء. كما خرج من بطن أمِّه عریاًنا یرجع ذاهًبا كما جاء ولم یأخذ شیًئا من تعبه فیذهب به في 

). 15-10: 5یده" (جا 
یقول الرسول یعقوب: "هلمَّ أیُّها األغنیاء ابكوا مَولِولین على شقاوتكم القادمة؛ غناكم قد تهرَّأ وثیابكم قد 

). على العكس إن ُوجدت بركة الرب حتى وٕان لم تمتلئ مخازن اإلنسان فإنَّه ُیحسب 2-1: 5أكلها الُعثّ " (یع 
). 16: 37غنًیا. یقول المرتِّل: "القلیل الذي للصدیق خیر من ثروة أشرار كثیرین" (مز 

 : رابًعا: التمتُّع بالقداسة
 ].9یقیمك الرب لنفسه شعًبا مقدًَّسا كما حلف لك، إذا حفظت وصایا الرب إلهك، وسلكت في طرقه" ["
: 18) ووردت في (تث 41: 5" نفس الكلمة التي استعملها المسیح عن إقامة ابنة یایرس (مر یقیمك"

)، وهي تعلن إقامة شيء جدید. من أثمن العطایا والبركات اإللهیَّة أن یقیم اهللا من الناس شعًبا مقدًَّسا، 18، 15
ویجعل من اإلنسان كائًنا ینتسب هللا، یحمل برُّه اإللهي وقداسته. 
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مفهوم التقدیس هو تخصیص اإلنسان بكل كیانه هللا القدُّوس، فإن كان اهللا منشغًال بخالص اإلنسان 
ومجده، فالمؤمن في تجاوبه مع محبَّته هللا یكرِّس طاقاته بروح اهللا القدُّوس للعمل لحساب ملكوته. 

هذه البركة تحمل أیًضا معنى االستقرار والتأسیس الثابت، فكنیسة اهللا، وكل بیت، بل وكل قلب یحتاج 
 وتزداد تتشدَّد في اإلیمانإلى ید اهللا الفائقة لكي تثبت فیها مملكته. وكما یقول لوقا اإلنجیلي: "فكانت الكنائس 

). ویقول الرسول بولس ألهل رومیَّة: "ألنِّي مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة 5: 16في العدد كل یوم" (أع 
لین فیه ومبنیِّین ). وألهل كولوسي: "فكما قبلتم المسیح یسوع الرب اسلكوا فیه11: 1 (رو لثباتكم"روحیَّة  ، متأصِّ

). وفي رسالته إلى العبرانیِّین: "ال ُتساقوا بتعالیم متنوِّعة وغریبة ألنَّه 7-6: 2 في اإلیمان" (كو فیه وموطَّدین
). كما یقول الرسول بطرس: "وٕاله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده 9: 13 القلب بالنعمة" (عب یثبتحسن أن 

یكم ویمكِّنكم" (ویثبِّتكماألبدي في المسیح یسوع بعدما تألمتم یسیًرا هو یكمِّلكم  ). "لذلك ال ُأهمل 10: 5بط  1 ویقوِّ
). 12: 1بط  2في الحق الحاضر" (ومثبَّتین أن أذكِّركم دائًما بهذه األمور وٕان كنتم عالمین 

هكذا یثبِّت اهللا شعبه في القداسة التي له لنصیر أیقونة له، ال تستطیع كل القوى أن تشوِّهها أو تزیلها. 
إنَّها من عمل الروح القدس في أعماقنا. 

 : خامًسا: التمتُّع بالكرامة
"فیرى جمیع شعوب األرض أن اسم الرب قد ُسمِّي علیك، 

]. 10ویخافون منك" [
" هو الرب كما یعلن عن نفسه، فحینما ُیدعى علینا اسمه إنَّما نقتنیه، فنحمل مخافته وكرامته اسم الرب"

). نال 4: 9فینا، لذا تخاف جمیع شعوب األرض منَّا. قیل عن اإلسرائیلیِّین الروحیِّین: "ولهم التبنِّي والمجد" (رو 
إسرائیل الظل، أمَّا نحن فننال النعمة والحق، إذ یقول الرسول: "ألن الناموس إذ له ظل الخیرات العتیدة، ال نفس 

). 1: 10صورة األشیاء" (عب 
بالطاعة ُتعلن مخافة اهللا العاملة فینا، وٕاذ نخاف لئالَّ تجرح مشاعر حبُّه، یرد لنا هذه المخافة بمخافة 

اآلخرین لنا. من یكرم اهللا یكرمه اهللا؛ ومن یخافه یهبه مهابة ومخافة. قیل عن الكنیسة األولى: "وصار خوف في 
). 43: 2كل نفس" (أع 

یخشى العالم صلوات األبرار، مع أنَّها ال تحمل كراهیَّة أو بغضه لهم. یشعرون بالمخافة أمام اهللا الذي 
ُیسر بهم ویسكن فیهم. 

إذ ُیدعى علینا اسم الرب یلیق بنا أن نحمله، ال بالشكل الخارجي، بل بالثبوت فیه. وكما یقول الرسول 
). وفي یوم الرب العظیم یتم الفصل بین 6: 9بولس: "ألن لیس جمیع الذین من إسرائیل هم إسرائیلیُّون" (رو 

ته روحًیا إذ "لیس كل من یقول یا رب یا رب یدخل ملكوت  الذین یحملون اسمه شكلًیا، والذین یحملون قوَّ
السموات، بل الذي یفعل إرادة أبي الذي في السموات. كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم: یا رب یا رب ألیس 
باسمك تنبَّأنا؟! وباسمك أخرجنا شیَّاطین؟! وباسمك صنعنا قوَّات كثیرة؟! فحینئذ أصرِّح لهم أنِّي لم أعرفكم قط، 

). 23-21: 7اذهبوا عنِّي یا فاعلي اإلثم" (مت 

 : سادًسا: التمتُّع باإلثمار
ویزیدك الرب خیًرا في ثمرة بطنك، وثمرة بهائمك، وثمرة أرضك، على األرض التي حلف الرب آلبائك "

]. 11أن یعطیك" [
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خیًرا في أوالده ثمرة بطنه، مع الكرامة التي یتمتَّع بها المؤمن كهبة إلهیَّة یهبه اهللا خیًرا متزایًدا ال ینقص، 
وخیًرا في ممتلكاته كالبهائم، وخیًرا في األرض التي یسكن فیها. 

 : سابًعا: الطبیعة خادمة للمطیع
"یفتح لك الرب كنزه الصالح، السماء لیعطي مطر أرضك في حینه، 

ولیبارك كل عمل یدك، 
فتقرض أمًما كثیرة، 

]. 12وأنت ال تقترض" [
إذ یفتح المؤمن قلبه هللا بالطاعة تفتح السماء أبوابها لتمطر ال كنوزها بل واهب كل الكنوز، مطر الروح 

القدس الذي یعمل في حیاة المؤمن، واهًبا إّیاه روح البركة والنصرة مع الخلود. 

  حتى السماء تدعى أیًضا جدیدة عندما ال تعود تصیر نحاًسا، بل تعطي مطًرا، واألرض تصیر مثلها جدیدة
... Ïعندما ال تكون عقیمة

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
اإلنسان األمین في عالقته مع اهللا یرى أبواب السماء مفتوحة أمامه لیسحب من المخازن ال أمطار من 

میاه، بل یسحب طبیعة الحب، فیشتاق أن یقرض وُیعطي ال أن یأخذ. یتَّسع قلبه بالحنو ویفیض على كل من 
حوله بغیر حساٍب . 

 : ثامًنا: التمتُّع بروح القیادة
"ویجعلك الرب رأًسا ال ذنًبا،  

وتكون في االرتفاع فقط وال تكون في االنحطاط، 
إذا سمعت لوصایا الرب إلهك التي أنا أوصیك بها الیوم لتحفظ وتعمل. 

وال تزیغ عن جمیع الكلمات التي أنا أوصیك بها الیوم یمیًنا أو شماًال لكي تذهب وراء آلهة أخرى 
]. 14-13تعبدها" [

مع ارتباط الطاعة بالتواضع یهب اهللا أوالده ال روح الخنوع والمذلَّة، بل روح القیادة الصادقة الحیَّة، 
دك إذا اعتنقتها، ُتعطي  فیصیر المؤمن رأًسا ال ذنًبا. یقول الحكیم عن اقتناء الحكمة اإللهیَّة: "ارفعها فُتعلِّیك، تمجِّ

). یهب اهللا أوالده روح النمو الدائم، فیرتفعون دوًما وال یهبطون، ینمون بطیًئا 29-28: 4رأسك إكلیل نعمة" (أم 
لكنَّه نمو دائم وثابت، لن ُیقهر. 

إذ یرتبط المؤمن بمخلِّصه االبن الوحید، البكر، یصیر هو أیًضا بكًرا. وفي طاعته لملك الملوك یصیر 
ملًكا. ویبقى في حركة نمّو دائم مشتاًقا أن یبلغ إلى قیاس ملء قامة المسیح. 

  7یتطلَّب الناموس من الشخص الذي یحفظه أالَّ یترك الطریق الذي یقول عنه الرب أنَّه "ضیِّق وكرب" (مت :
)، فال ینحرف یساًرا وال یمیًنا. 14

یقوم هذا التعلیم على أن الفضیلة تتمیَّز بهذا (االعتدال). فإن كل شر یعمل طبیعًیا خالل نقص 
.. الفضیلة أو المبالغة فیها. ففي حالة الشجاعة، الجبن هو نقص للفضیلة، والتهوُّر هو مبالغة فیها.

1 In Hebr.  hom. 14:6. 
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هكذا كل األمور األخرى التي فیها تجاهد من أجل البلوغ إلى ما هو أفضل، تأخذ الطریق الُوسطى بین 
الشرور المتجاورة. 

) 16: 10الحكمة تتمسَّك بالطریق بین المكر والبساطة. فلیست حكمة الحیَّة وال بساطة الحمامة (مت 
یمكن أن ُتمدح، إن اختار الشخص إحداهما وحدها. باألحرى الفضیلة هي اتِّحاد هاتین االثنتین مًعا بقوَّة في 

الطریق. 
تي  1اإلنسان الذي ینقصه االعتدال متسیِّب، والذي یسیر إلى ما وراء االعتدال یصیر ضمیره معذًَّبا (

) كقول الرسول. فالواحد یسلِّم نفسه للملذَّات بال ضابط، واآلخر یدنِّس الزواج كما لو كان زنا. أمَّا السلوك 2: 4
. Ïفي الطریق الوسطى بینهما فهو االعتدال

القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص 

1 Life of Moses 287-290. 
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 . لعنات العصیان2
إذ أظهر الجانب المبهج للسحابة المتَّجه نحو الطاعة یقدِّم لنا الجانب المظلم الذي یتَّجه نحو العصیان. 

فإنَّنا إن لم نحفظ وصایا لیس فقط ُنحرم من البركات الموعود بها، إنَّما نلقي بأنفسنا تحت اللعنة التي تقدِّم كل 
بؤس كما تقدِّم البركات كل سعادة. 

أعلن اهللا عن قوَّة بركاته وفاعلیَّتها في حیاة المؤمن، وفي نفس الوقت كشف عن خطورة العصیان، حتى 
ال یظن المؤمن أن الحیاة الروحیَّة هي حب بال ضابط وال قانون. یقدِّم صورة بشعة لما یحل بالشعب بسبب 
انحرافه عن اهللا مصدر حیاته ونموُّه وفرحه وشبعه وتقدیسه وحریَّته الداخلیَّة. یرى كثیرون أن هذا الجزء من 

األصحاح یمثِّل أرهب ما ورد في الكتاب المقدَّس. قال متى هنري أن إنساًنا ما إذ قرأ هذا الجزء لم یحتمل ما ورد 
الحب البد من أن ُیغلَّف بالحزم؛ ومحبة فیه من لعنات، فنزع هذا األصحاح من الكتاب المقدَّس. لم یدرك هذا أن 

اهللا الفائقة ال یمكن التمتُّع بها دون المخافة اإللهیَّة. 
في كل أمَّة یوجد أناس هم أطفال روحًیا یحتاجون إلى شيء من الخوف كي یرفعهم إلى النضوج لیقبلوا 

الطاعة خالل الحب. ما یدعوه هنا باللعنات إنَّما یعبَّر به عن الغضب اإللهي ضد الخطیَّة ذاتها أو الشر. 
غضب الرب مقدَّس، ال یمكن فصله عن الحب؛ فهو یغضب على الخطیَّة، مشتاًقا أن یحرر الخاطئ منها. 

فاللعنات هي ثمر طبیعي العتزال اإلنسان اهللا مصدر كل بركة. فعندما نتحدَّث عن ما یسمح به اهللا من لعنات، 
فإن هذه لیست مصدرها اهللا كلي الحب وصانع الخیرات، إنَّما هي ثمرة إرادتنا الشرِّیرة التي تعتزل مصدر البركة. 

الحب الحقیقي یرافقه اإلخالص والجدیَّة في العمل، ال التراخي والتهاون وعدم اإلخالص. 

: اللعنة في الكتاب المقدَّس 
تمثِّل البركات واللعنات عنصًرا جوهرًیا في الحیاة الروحیَّة وفي الفكر الكتابي. لكن شتَّان ما بین نظرة 

الكتاب المقدَّس للعنة ونظرة العالم الوثني لها. فالوثنیون یتطلعون إلى اللعنة بكونها غضب إلهي أو من فعل 
السحر، ال تُنزع من اإلنسان خالل التوبة والسلوك الروحي الحّي، إنَّما خالل استخدام التعاویذ واألعمال السحریَّة. 

أمَّا الكتاب المقدَّس فیرى في اللعنة اآلتي: 
، یذوق العاصي عربون مرارتها في العالم لعلَّه یراجع نفسه ویتوب عن اللعنة هي ثمرة طبیعیَّة للخطیَّة

خطیته، وٕاالَّ فإنَّه یذوق كمال المرارة في العالم العتید. إن كانت البركة هي عطیَّة اهللا للبار، فإن اللعنة هي ثمرة 
). الخطیَّة تدخل باالرتباك والفوضى والفساد إلى النفس، فیصیر كل ما 31: 11الشر الذي یرتكبه العاصي (أم 

). 21: 6؛ رو 8: 6هو في داخل اإلنسان وخارجه فاسًدا (راجع غال 
: تفسد الفكر والقلب واإلرادة وكل كیان اإلنسان الداخلي. من بركات الرب اللعنة عملها هو الفساد

علینا إنَّنا ال ندرك تماًما مدى ما تفعله اللعنة فینا، خاصة في الحیاة العتیدة، حتى ال نسقط في الیأس. فما یظهره 
هذا األصحاح من عمل اللعنة في حیاة اإلنسان إنَّما هو ظل لما یحدث في أعماق النفس وینكشف في یوم الرب 

العظیم. 
للطبیعة نوامیسها لكي تتمم عملها وتأتي بالثمار   لقد وضع اهللاللعنة تحرم الطبیعة من الثمر الطبیعي:

المتزایدة لسعادة اإلنسان. أنَّها تعجز عن تحقیق هذه الثمار بدون العون اإللهي. اللعنة هي اعتزال اإلنسان هللا 
ضابط الكل، لهذا ترتبك نوامیس الطبیعة بسببها. 

: حیثما حلَّت عزلت اإلنسان عن اهللا مصدر الحیاة، فیدب فیه الموت أینما اللعنة هي تجرُّد من الحیاة
وجد. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


ال نسقط في اللعنة بال سبب، وال لسبٍب تافه، فإن اهللا ال یبحث عن فرصة لیقف ضدنا، وال یود أن 
یدخل معنا في صراع، إنَّما یسقط تحت اللعنة الفئات التالیة: 

]، فیحسبون صوته كمن ال یستحق اإلنصات 15: الذین یحتقرون اهللا، ویرفضون االستماع إلیه [أوالً 
إلیه. 

]. اهللا ال یلقینا خارًجا ما لم نلقه نحن خارج حیاتنا. 20: الذین یعصونه [ثانًیا

 : إمكانیَّة اللعنة
ل النور  ال یرید اهللا لإلنسان اللعنة بل البركة، فقد خلقه لكي یتمتَّع بشركة الحیاة معه، لكن الخطیَّة تحوِّ

إلى ظلمة، وعذوبة الحیاة إلى مرارة، والطعام إلى سم.  
  ل  لإلنسان كله. أنَّها أشبه مركز ارتباك في قدرته وٕامكانیاته إلى عقل اإلنسان الفائق اللعنة تحوِّ

 التي به. data یحل بالكمبیوتر لیفسد كل الذاكرة ویربك كل الملفات virusبفیروس 
  ل  الخادمة لإلنسان إلى أداة آلالمه ومتاعبه. الطبیعة الجمیلة اللعنة تحوِّ
  ل الذي یشارك النفس في تهلیلها باهللا خالق الكل إلى مركز شهوات تحطِّم النفس الجسد  اللعنة تحوِّ

والجسد مًعا. 
  ل  عوض كونهم مصدر فرح وبهجة إلى مصدر قلق. األبناء اللعنة تحوِّ
 لیس سّر قناعة لإلنسان بل علَّة اضطراب.  الممتلكات  اللعنة تجعل من
  الفائق بنوامیسها الدقیقة إلى حالة من الفوضى. نظام الطبیعة اللعنة تفسد 
  یرى في الشمس أتون نار، وفي الطبیعة یصیر كما في غیر وعیه أخیًرا إذ تحل اللعنة باإلنسان ،

وكالة لعنات ال تنتهي، وفي المستقبل ظلمة محطِّمة للنفس. 

 : الهروب من اللعنة
بصفة عامة كل اللعنات تحل علینا وتسیطر علینا حتى إن سعینا إلى الهروب منها والتغلُّب علیها 

). ال یوجد من یهرب من 22: 27]. قل عن الخاطئ إن غضب اهللا یتبعه وال یمكن له الهروب من یده (أي 15[
). 8-7: 21اهللا بل من یهرب إلیه، لیس من یهرب من عدالته بل من یهرب إلى رحمته (مز 

أینما ذهب الخاطئ تتبعه اللعنة، وأینما ُوجد تحل علیه وتستقر. أسوار المدینة ال تحمیه، والهواء النقي 
). وحین یخرج من البیت، فإنَّه ال 33: 3للحقل ال یحفظه من الدخان المفسد. تحل اللعنة على بیت الشرِّیر (أم 

یستطیع أن یتركها في البیت ویهرب منها، إذ تدخل إلى أحشائه وتتسلل إلى عظامه. 
). تحل اللعنة في السلَّة 11: 4اللعنة بالنسبة له كاألرض التي یقف علیها كما حدث مع قایین (تك 

)، فال یجد راحة مطلًقا، بل یفقد سالم قلبه وفكره. 15: 1والمخزن أي في عقله وضمیره (تي 
]، فیدخل في حالة إحباط شدیدة. 20تحل اللعنة على ما تمتد إلیه یدیه [

). إن لم یرتدع اإلنسان یسقط في أحكام مضاعفة. 21: 14یهدد اهللا بأحكام قاسیة كما في (حز 

 : اللعنة والنبوَّة
یرى البعض أن ما ورد هنا من لعنات كانت نبوات تحقَّقت عبر العصور: 

  15) [13: 4الغزوات األشوریَّة والكلدانیَّة التي ُأشیر إلیها في (إر .[
  عاًما. 70السبي البابلي لمدَّة 
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 ] 50-49االحتالل الروماني كأعداء غرباء .[
 حصار أورشلیم بواسطة تیطس كما جاء في یوسیفوس المؤرخÏ .
  .بیع مئات بل آالف من الیهود عبیًدا عبر العصور

  ،یتَّجه هؤالء األشرار نحو قتل أنفسهم بكل أنواع الشهوات... نعم، فإنَّهم حتى عندما یعیشون یكونون في عاٍر
 .Ðإذ یحسبون بطونهم آلهتهم، وعندما یموتون یتعذبون

: القدِّیس أثناسیوس الرسولي

 : أوالً : التصاق اللعنة بالعاصي
كما یشبِّه البركات بشخص یجري وراء المؤمن یود أن یلحق به ویدخل إلى أعماقه هكذا تفعل اللعنات. 

ابًنا له لیهبه شركة أمجاد أبدیَّة، وٕابلیس یبذل كل الجهد فإن الصراع قائم بین اهللا وٕابلیس، اهللا یود أن یقتني اإلنسان 
لیقتنیه ابًنا معه یشاركه في الهالك. 

"ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل وصایاه وفرائضه التي أنا أوصیك بها الیوم،  
]. 15تأتي علیك جمیع هذه اللعنات وتدركك" [

مضاد للبركات. تود تحاول اللعنات أن تقتفي أثر اإلنسان حیثما ذهب لتقدِّم له على الدوام كل ما هو 
تمس حیاته الداخلیَّة كما الخارجیَّة، تفسد حتى عمله  اللعنات أن تمتد لتعمل في اإلنسان إن كان في المدینة أو الحقل،

الیومي، ترافقه في دخوله كما في خروجه. 
ملعوًنا تكون في المدینة، وملعوًنا تكون في الحقل. "

ملعونة تكون سلَّتك ومْعجنك. 
ملعونة تكون ثمرة بطنك، وثمرة أرضك، نتاج بقرك وٕاناث غنمك. 

]. 19-16ملعوًنا تكون في دخولك، وملعوًنا تكون في خروجك" [
اللعنة هنا هي تجرید المدینة والقریَّة واإلنسان من كل لمسات الحیاة، فیدب الموت في كل مكان. 

 : ثانًیا: المعاناة من االضطراب
 "یرسل الرب علیك اللعن واالضطراب والزجر في كل ما تمتد إلیه یدك لتعمله، 

]. 20حتى تهلك وتفنى سریًعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني" [
)، حیث یحمل الروح النفس كما إلى السماء 23: 5إن كان ثمر الروح هو الحب الممتزج بالفرح (غال 

لتذوق الفرح األبدي وهي بعد وسط اضطرابات العالم وهمومه وتجاربه، فإن عمل الخطیَّة خاصة العصیان هو 
حرمان اإلنسان من هذا الجو السماوي. إذ بالعصیان یعطي اإلنسان ظهره هللا مصدر الفرح الحقیقي، لذا فهو 
یلقي بنفسه في جحیم القلق واالضطراب، حامًال روح الزجر وعدم الشكر في كل عمٍل تمتد إلیه یده. أنَّه یدفع 

نفسه بنفسه إلى الدمار الداخلي. 

 : ثالثًا: المعاناة من الوبأ
"یلصق بك الرب الوبأ حتى ُیبیدك عن األرض التي أنت داخل إلیها لكي تمتلكها. 

1 Josephus: Wars of the Jews, Book 5:10:3; 6:3:3,4; 6:6:2. 
2 Paschal Letters 7. 
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-21فتتبعك حتى تفنیك" [ یضربك الرب بالُسل والحمَّى والبرداء وااللتهاب والجفاف واللفح والذبول،
22 .[

" في الترجمة السبعینیَّة "الموت"، فإنَّه إذ یرفض اإلنسان االلتصاق باهللا مصدر الوبأجاءت كلمة "
الحیاة، بعصیانه یدفع بنفسه إلى الموت. تحل به األمراض بكل أنواعها حتى یذبل جسده مع نفسه، ویفقد كل 

حیویَّته ویصیر أشبه بمیِّت قد فنيَ ! 
. جاء في عاموس: اللفحتحل األمراض بأنواعها المختلفة باإلنسان، كما ُتصاب الزراعة باألمراض مثل 

"ضربتكم باللفح والیرقان، كثیًرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتینكم وزیتونكم فلم ترجعوا إلّي یقول الرب" (عا 
الذي تسببه الریاح الشرقیَّة كما جاء في حلم فرعون: "هوذا سبع سنابل یابسة رقیقة ملفوحة الذبول ). وأیًضا 9: 4

)، حیث تضرب الریاح الساخنة السنابل قبل أن تحمل الثمار فتجف. 23: 41بالریح الشرقیَّة" (تك 

 : رابًعا: الطبیعة تقاوم العاصي
"وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاًسا،  

واألرض التي تحتك حدیًدا. 
]. 24-23ویجعل الرب مطر أرضك غباًرا وتراًبا ینزل علیك من السماء حتى تهلك" [

الطبیعة التي خلقها اهللا لإلنسان لشبعه وٕاسعاده تقف ضده، فتصیر السماء نحاًسا ال تقدِّم مطًرا، 
واألرض حدیًدا ال تنبت فیها البذور، فتحل المجاعة باألرض وُیعاني اإلنسان من نقص المحاصیل. وكما سبق 

فخار عزكم وأصیِّر سماءكم كالحدید وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطًال قوتكم، وأرضكم ال  فحذرهم الرب: "فأحطم
). 20-19: 26ُتعطي غلتها، وأشجار األرض ال تعطي ثمارها" (ال 

ِعوض سقوط أمطار من السماء على األرض لترویها تسقط رماًال ثقیلة، وُغباًرا یعمي العینین. یفقد 
اإلنسان راحته ورؤیته لألمور كما ینبغي. 

هكذا إذ یعطي اإلنسان ظهره هللا یفقد عطیَّة روحه القدُّوس فتصیر نفسه "السماء" كالنحاس ال تحمل 
 ثمر الروح، ویحمل الجسد روح العناد والمقاومة فیكون كالحدید.

 : خامًسا: الهزیمة أمام األعداء
"یجعلك الرب منهزًما أمام أعدائك. 

في طریق واحدة تخرج علیهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، 
وتكون قلًقا في جمیع ممالك األرض. 

وتكون جثَّتك طعاًما لجمیع طیور السماء ووحوش األرض، 
]. 26-25ولیس من یزعجها" [

قبل دخولهم أرض الموعد وتمتعهم بالنصرة على األمم القاطنة في كنعان أكد لهم أنَّهم إن خالفوا وصیته 
یفقدون نصرتهم وكرامتهم وتصیر جثثهم مأكًال لطیور السماء ووحوش البریَّة، سواء على مستوى الشعب ككل أو 
على مستوى الفرد. وكما قال أخیَّا النبي المرأة یربعام: "من مات لیربعام في المدینة تأكله الكالب، ومن مات في 

). وجاء في المزمور: "اللهم إن األمم قد دخلوا 11: 14مل  1الحقل تأكله طیور السماء، ألن الرب تكلم" (
میراثك، نجَّسوا هیكل قدسك، جعلوا أورشلیم أكواًما، ودفعوا جثث عبیدك طعاًما لطیور السماء. لحم أتقیائك 

). ویقول الرب على لسان إرمیا النبي: "لذلك ها أیام تأتي یقول الرب... تصیر 2: 79لوحوش األرض" (مز 
). 33-32: 7جثث هذا الشعب أكًال لطیور السماء ولوحوش األرض وال مزعج" (إر 
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الترجمة الحرفیَّة لعبارة "قلًقا في جمیع ممالك األرض" هي "تحركها جمیع ممالك األرض من هنا وهناك، 
إلى أعلى وٕالى أسفل"، أي تصیر أشبه بكره تلعب بها كل ممالك األرض. وكما قیل: "وأدفعهم للقلق في كل 

)، "وأسلمهم للقلق والشر في جمیع ممالك األرض عاًرا ومثًال وهزأة ولعنة في جمیع 4: 15ممالك األرض" (إر 
). 18: 29؛ راجع إر 9: 24المواضع التي أطردهم إلیها" (إر 

 : سادًسا: حرمان من كل عطیَّة
إن كان اهللا قد ضرب المصریِّین الذین استعبدوا الشعب وقد رفض فرعون السماح للشعب أن یخرج 

لیذبح للرب في البریَّة ویعیِّد، فإن هذا الشعب متى عصى الرب ورفض االلتقاء معه خالل الطاعة واألمانة للعهد 
ببركات الرب أو تخضع  یسقط تحت الضربات دون محاباة. ال یحابي اهللا أمَّة على أمٍَّة، إنَّما تتمتع األمَّة

. أنَّها ضربات جسدیَّة وعقلیَّة ]27[" یضربك الرب بقرحة مصرللضربات حسب موقفها من الوصیَّة. لهذا یقول: "
ونفسیَّة واجتماعیَّة وأسریَّة واقتصادیَّة وعسكریَّة الخ. 

: حیث یصاب الجسم بالقروح والبواسیر والجرب والحكَّة. یمتلئ الجسم بقروح خبیثة . ضربات جسمیَّةأ
من أسفل القدم إلى قمَّة الرأس. 

]. 27[" "یضربك الرب بقرحة مصر، وبالبواسیر والجَرب والحكَّة حتى ال تستطیع الشفاء
 فیكون غیر قادٍر على أخذ القرار الحكیم الجنون،: حیث ُیصاب اإلنسان بنوع من ب. ضربات عقلیَّة

 الفكري في وسط النهار، في الظهیرة یتلمس في الظالم وال ینجح في بالعمىفي تدبیره ألمور حیاته. وُیصاب 
طرقه، فیكون كقادة الیهود الذین انطَمست عیونهم عن رؤیة السیِّد المسیح، "شمس البر"، فأحبوا الظلمة ورفضوا 

"، فال یعرف الحق من الباطل، یصیر متردًدا في قراراته. حیرة قلبنور العالم. كما یسقط اإلنسان في "
"یضربك الرب بجنون وعمى وحیرة قلب. 

]. 29-28فتتلمس في الظهر كما یتلمس األعمى في الظالم" [
لقد ُأصیب الشعب الیهودي بالعمى الروحي، فمع أنَّه دعاهم عبده ورسوله، إذ كان یلیق بهم أن یكرزوا 

بالمسیَّا مخلص العالم، انطمست عیونهم عن رؤیته، وأذهانهم عن فهم النبوات الواردة عنه. لذا یوبخهم: "أیها 
الُعْمي أنظروا لتبصروا. من هو أعمى إالَّ عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله؟! من هو أعمى كالكامل وأعمى 

). 17: 1). وجاء في صفنیا: "یمشون كالعمى ألنَّهم أخطأوا إلى الرب" (صف 19-18: 42كعبد الرب؟!" (إش 
كما یقول معلمنا بولس الرسول عن رافضي كلمة اإلنجیل: "الذین فیهم إله هذا الدهر أعمى أذهان غیر المؤمنین 

). 4 :4كو  2لئالَّ تضيء لهم إنارة إنجیل مجد المسیح الذي هو صورة اهللا" (
: یسقط تحت الظلم االجتماعي، یصرخ كل أیام حیاته ممَّا یحل به من ظلم ولیس ج. ضربات اجتماعیَّة

من یستجیب، وال من ینصفه. یئن من الظلم متَّهًما من هو حوله، وهو ال یعلم أن عصیانه هللا ورفضه لمحبة اهللا 
یفقده حتى التمتُّع بحقوقه االجتماعیَّة. 

"وال تنجح في طرقك، 
]. 29بل ال تكون إالَّ مظلوًما مغصوًبا كل األیام ولیس مخلص" [

: تحل به الضربة في أسرته، یخطب فتاة، فیأخذها آخر. یسقط أیًضا تحت السبي د. ضربات أسریَّة
ویسلم أوالده وبناته عبیًدا لشعب آخر. 

"تخطب امرأة ورجل آخر یضطجع معها. 
تبني بیًتا وال تسكن فیه. 
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تغرس كرًما وال تستغله. 
یذبح ثورك أمام عینیك وال تأكل منه. 

ُیغتصب حمارك من أمام وجهك وال یرجع إلیك. 
]. 31-30ُتدفع غنمك إلى أعدائك ولیس لك مخلص" [

: في المجال العسكري ُتسلم بلده للعدو بسبب خطایاه، فیصیر أوالده وبناته عبیًدا هـ. ضربات عسكریَّة
للغرباء. یراهم بعینیه في مذلة حتى تضعفان وهو في عجز من أن یعمل شیًئا لهم. كل ثمار بلده یتمتَّع بها 

العدو، لیبقى مع الشعب في جوٍع وعارٍ . 
"ُیسلم بنوك وبناتك لشعب آخر، 

وعیناك تنظران إلیهم طول النهار، 
]. 32فتكالَّن ولیس في یدك طائلة" [

" یعني "ال تكون یدك نحو اهللا القدیر"، غیر أن البعض یرى "لیس في یدك طائلةیرى البعض أن تعبیر 
أنَّها تعني "ال تكن لیدك قدرة". فالید التي ال تمتد بالعمل نحو اهللا القدیر تفقد قدرتها وٕامكانیاتها، فتصیر بال قوَّة 

للعمل. 
: ُیضرب في ممتلكاته، إذ یبني بیًتا لیستقر فیه مع أسرته یؤخذ منه لیبقى . ضربات اقتصادیَّة ومادیَّةو

بال استقرار. ویغرس كرًما لكي یتمتَّع بالعنب ویفرح بالخمر لكنه ال یأكل منه عنقوًدا وال یشرب منه كأس خمر. 
ُیذبح ثوره أمام عینیه وال یأكل منه. وُیغتصب حماره وال یرجع، وَینهب األعداء غنمه ولیس من یخلصه من هذا 

الظلم. 
"ثمر أرضك وكل تعبك یأكله شعب ال تعرفه، 

فال تكون إالَّ مظلوًما ومسحوًقا كل األیام. 
وتكون مجنوًنا من منظر عینیك الذي تنظر. 

یضربك الرب بقرح خبیث على الركبتین وعلى الساقین حتى ال تستطیع الشفاء من أسفل قدمك إلى 
]. 35-33قمَّة رأسك" [

وكما جاء في صفنیا النبي: "فتكون ثروتهم غنیمة وبیوتهم خراًبا، ویبنون بیوًتا وال یسكنونها، ویغرسون 
). وفي میخا: "أنت تزرع وال تحصد؛ أنت تدوس زیتوًنا وال تدهن بزیٍت، 13: 1كروًما وال یشربون خمرها" (صف 

). 15: 6وسالفة وال تشرب خمًرا" (مي 

 : سابًعا: فقدان الكرامة
"یذهب بك الرب وبملكك الذي تقیمه علیك إلى أمَّة لم تعرفها أنت وال آباؤك، 

وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر. 
]. 37-36وتكون دهًشا ومثًال وهزأة في جمیع الشعوب الذین یسوقك الرب إلیهم" [

تحدَّث عن الضربة العسكریَّة أال وهي ِانهیار األمَّة بسبب الخطیَّة لیصیر الشعب تحت السبي. اآلن 
یحدثنا عن إحدى اللعنات الخاصة بفقدان الكرامة. فقد ُخلق اإلنسان لیحیا على األرض سیًِّدا، ولیس أن یستعبده 
أحد. خلقت األرض وكل ما علیها وما تحتها وما حولها لخدمة اإلنسان، ولم ُیخلق اإلنسان لیكون عبًدا ألخیه. 
لكنه إذ یسلم نفسه بنفسه للعبودیَّة للخطیَّة عوض الحریَّة التي یهبها اهللا لنفسه یسمح اهللا له أحیاًنا بالحرمان من 
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الكرامة والحریَّة لكي یقف أمام أعماقه ویفحصها حتى تسترد حریَّتها وتتحرر من عبودیَّة إبلیس، بالعودة إلى اهللا 
محررها. 

والعجیب إنَّنا نالحظ هنا اآلتي: 
: إن ما یحدث لنا من مرارة مثل السبي وما یلحقه من عبودیَّة ومذلة وسخریة هو بسماح إلهي، إذ أوالً 

". یذهب بك الرب... یسوقك الرب إلیهمیقول: "
: یبدو كأن اهللا قاٍس في التأدیب، فُیقیم أمَّة غریبة لتأدیب شعبه. من كان قاسًیا على نفسه وال یهتم ثانًیا

بخالصها وتحررها من العبودیَّة یسمح لها بعبودیَّة مؤقَّتة قاسیة، لكن إلى حین. 
: إذ یعصى الشعب اهللا ویرفض وصایاه، یسمح بأسره بواسطة أمَّة وثنیَّة. هناك یسقط الشعب في ثالثًا

العبادة الوثنیَّة إذ یمتثلون بمن سباهم، ویبقون في مذلَّة حتى یرجعوا إلى اهللا، ال لیعبدوه فحسب، بل ویستجیبون 
لوصیته. لقد تحقَّق هذا حرفًیا إذ قام أشور بسبي إسرائیل وبابل بسبي یهوذا، وصارت المملكتان في مذلَّة السبي 

حتى رجوعهم إلى أورشلیم. 

 : ثامًنا: حرمان من تعب الیدین
"بذاًرا كثیرة تخرج إلى الحقل وقلیًال تجمع، 

ألن الجراد یأكله. 
كروًما تغرس وتشتل وخمًرا ال تشرب وال تجني، 

ألن الدود یأكلها. 
یكون لك زیتون في جمیع تخومك، وبزیت ال تدهن، 

ألن زیتونك ینتثر. 
بنین وبنات تلد وال یكونون لك، 

ألنهم إلى السبي یذهبون. 
. جمیع أشجارك وأثمار أرضك یتواله الصرصر

وتأتي علیك جمیع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك،  
ألنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصایاه وفرائضه التي أوصاك بها. 

]. 46-38فتكون فیك آیة وأعجوبة وفي نسلك إلى األبد" [
" ُیعلن رفضه إلسرائیل نهائًیا ما دامت ترفض اإلیمان بالمسیَّا الحقیقي، فهي كشعب لم إلى األبدبقوله "

یعد مختاًرا من اهللا، إذ تقاوم مخلص العالم. أمَّا من یرجع إلى اإلیمان ویقبل من تحقَّقت فیه النبوات التي بین 
؛ رو 13: 6؛ 10:22أیدیهم فیجد ذراعّي اهللا مبسوطتین له بالحب والقبول. أنَّه ینتظر البقیَّة الباقیَّة األمینة (إش 

).  5: 11؛ 27: 9

 )وأمانها، ففي عدم االستماع إلیها مجاعة وحرمان كلمة اهللا) طعام للنفس وحلیهاÏ .
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 : تاسًعا: انحدار وِانهیار
"الغریب الذي في وسطك یستعلي علیك متصاعًدا، وأنت تنحط متنازالً . 

هو یقرضك، وأنت ال تقرضه، 

1 In Matt. hom. 2:10. 
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]. 44-43 یكون رأًسا، وأنت تكون ذنًبا" [هو
 : عاشًرا: السقوط تحت العبودیَّة

من یرفض أن یخدم اهللا یلتزم بخدمة اآلخرین قسًرا، ومن ال یتعبَّد هللا یصیر عبًدا للكثیرین. لهذا كثیًرا ما 
 یردد: [كْن عبًدا لسیِّد واحٍد، وال تكن عبًدا لكثیرین]. القدِّیس أرسانیوسكان 

"من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطیبة قلب لكثرة كل شيء. 
ُتستعبد ألعدائك الذین یرسلهم الرب علیك في جوٍع وعطٍش وُعرٍي وعوٍز كل شيء. 

فیجعل نیر حدید على عنقك حتى یهلكك. 
یجلب الرب علیك أمَّة من بعید من أقصاء األرض كما یطیر النسر، أمَّة ال تفهم لسانها؛ أمَّة جافیة 

الوجه ال تهاب الشیخ وال تحن إلى الولد. 
فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك وال تُبقي لك قمًحا وال خمًرا وال زیًتا وال نتاج بقرك وال إناث 

]. 51-47غنمك حتى تفنیك" [
)، وغار البابلیون 19: 23؛  11: 38؛ 26: 5بسبب العصیان غار أشور على إسرائیل وسباه (إش 

على یهوذا وسباه، لكن هنا یتحدَّث باألكثر عن الدولة الرومانیَّة. 
یشبِّه األمَّة التي تقوم بتأدیب الشعب بالنسر الطائر، وكان ذلك نبوَّة عن احتالل اإلمبراطوریَّة الرومانیَّة 

لهم (بعد أشور وبابل ومادي وفارس والیونان). كان النسر هو العالمة الممیزة في الجیش الروماني. حتى أن 
. Ï یستخدمها بعض الكتَّاب الآلتین بمعنى فرقة عسكریَّةaquilaكلمة نسر في الالتینیَّة 

هذه األمَّة ال تفهم لسانها ألنَّها تتحدث بالآلتینیَّة. أمَّة جافیة الوجه ال تهاب الشیخ وال تحن إلى الولد، إذ 
كان شعار الرومان "القوَّة أو العنف هو الحیاة". 

"وتحاصرك في جمیع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصینة التي أنت تثق بها في كل أرضك، 
تحاصرك في جمیع أبوابك في كل أرضك التي یعطیك الرب إلهك. 

فتأكل ثمرة بطنك لحم بنیك وبناتك الذین أعطاك الرب إلهك في الحصار والضیقة التي یضایقك بها 
عدوك. 

على أخیه وامرأة حضنه وبقیَّة أوالده الذین یبقیهم.  الرجل المتنعم فیك والمترفه جًدا تبخل عینه
أن یعطي أحدهم من لحم بنیه الذي یأكله ألنَّه لم یبَق له شيء في الحصار والضیقة التي یضایقك 

]. 55-52بها عدوك في جمیع أبوابك" [
یظن اإلنسان أنَّه قادر أن یحتمي في األسوار العالیة القویَّة، لكن اللعنة تسحبه من حیث یظن أنَّه في 

)، وال الخیل والمركبات (مز 1: 9مصدر أمانه لیجد نفسه فاقد الُقوى. ال تستطیع حصون المدن أن تحمیه (تث 
)، وال الحنكة السیاسیَّة أو االلتجاء إلى تحالفات مع قوى غریبة 15: 10)، وال كثرة العدد أو الغنى (أم 7: 20
) أن تحمي اإلنسان، ألن ید اهللا القویَّة تفارقه. 30 (إش

)، وال أن نضع ثقتنا في أمور باطلة 19: 3لیتنا ال نختفي في البّر الذاتي، إذ یستد كل فم أمام اهللا (رو 
). 18: 14؛ لو 26: 25)، وال أن نبرر أنفسنا بأعذاٍر (مت 22: 7، 9: 3(مت 

یقدِّم صورة غایة في المرارة للملكة المدللة، صاحبة السلطان المحمولة دائًما على األكتاف، وقد أذلتها 
العبودیَّة، إذ یقول:  

1 Caes. Hisp. 30; cf Matt. 24:28. 
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 فیك والمترفِّهة، المتنعِّمةوالمرأة "
التي لم ُتجرَّب أن تضع أسفل قدمها على األرض للتنعم والترفه. 

تبخل عینیها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها. 
بمشیتها الخارجة من بین رجلیها، 

وبأوالدها الذین تلدهم، 
ألنها تأكلهم سًرا في عوٍز كل شيء، في الحصار والضیقة التي یضایقك بها عدوك في أبوابك" 

]56-57 .[
كانت الملكات یبالغن في الزینة والتظاهر بالرقَّة لینلن احتراًما وكرامة، لكن كرامة اإلنسان، أّیا كان 

جنسه رجًال أو امرأة، أو مركزه، ملًكا أو عبًدا، لیس في الزینة الخارجیَّة وال فیما یتظاهر به، بل بما تحمله أعماقه 
من شخصیَّة وقوَّة صالحة وحكمة علویَّة وارتباط داخلي بالسماوي. 

هنا یصف الملكات، كیف كّن یعشن في ترف وتنعُّم حتى أن بطن أقدامهن ال تلمس األرض. هؤالء 
یعانین من الذل والمرارة بسبب السبي. 

 : حادي عشر: تحل به ضربات مصر
"إن لم تحرص لتعمل بجمیع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا االسم الجلیل 

المرهوب الرب إلهك، 
یجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجیبة. 
ضربات عظیمة راسخة وأمراًضا ردیَّة ثابتة. 

]. 60-58ویرد علیك جمیع أدواء مصر التي فزعت منها، فتلتصق بك" [
واضح أنَّه ال یقصد بهذا الكتاب "سفر التثنیة" لكنه یقصد ما قد سبق فسجله موسى النبي من وصایا 

وشرائع تسلمها من اهللا. 
)، وٕاله 26: 5 أسماء اهللا في التثنیة تستحق الدرس، فهو اإلله الحي (]58[" االسم الجلیل المرهوب"

)، والعلي 4: 32)، والصخر... إله أمانة (16: 19، رؤ 17: 10)، وٕاله اآللهة، ورب األرباب (3: 6آبائنا (
). ولكن أكثر األسماء استعماًال هو "الرب إلهك".  27: 33)، واإلله القدیم (8: 32(

ماذا یعني بقوله: "هذا السفر"؟ أثناء إلقاء العظات لم یكن سفر التثنیة بعد قد ُسجل كسفٍر، فماذا یعني 
موسى النبي بالسفر هنا؟ یرى البعض أنَّه سفر الشریعة التي تسلمها موسى النبي من اهللا. 

یربط بین تنفیذ الوصیَّة أو العمل بها وبین التمتُّع بمخافة الرب إلهنا. خالل مخافة الرب نحفظ الوصیَّة، 
وخالل حفظ الوصیَّة نتذوق عذوبة المخافة الربانیَّة فنختبرها عملًیا وننمو فیها. 

]، حتى یتمتَّع شعبه بالخروج 11-7ضرب اهللا المصریین بالضربات العشر الواردة في سفر الخروج [
ویتسلم الوصیَّة اإللهیَّة، ویدرك العهد مع اهللا، اآلن إذ یرفض الشعب التجاوب مع الوصیَّة، وال یحفظها یستحق 

السقوط تحت ذات الضربات التي سقط تحتها المصریون. 

 : ثاني عشر: حلول الفناء
"أیًضا كل مرض وكل ضربة لم ُتكتب في سفر الناموس هذا یسلطه الرب إلهك حتى تهلك. 

كذلك یفرح الرب لكم لیفنیكم ویهلككم،   وكما فرح الرب لكم لیحسن إلیكم ویكثركم،
فُتستأصلون من األرض التي أنت داخل إلیها لتمتلكها. 
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ویبددك الرب في جمیع الشعوب من أقصاء األرض إلى أقصائها، 
وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها وال آباؤك من خشب وحجر. 

وفي تلك األمم ال تطمئن، وال یكون قرار لقدمك،  
بل یعطیك الرب هناك قلًبا مرتجًفا وكالل العینین وذبول النفس. 

وتكون حیاتك معلقة قدامك وترتعب لیًال ونهاًرا، وال تأمن على حیاتك. 
في الصباح تقول: یا لیته المساء، 

وفي المساء تقول: یا لیته الصباح، 
]. 67-61من ارتعاب قلبك الذي ترتعب، ومن منظر عینیك الذي تنظر" [

كانت مسرة اهللا أن یحسن إلى شعبه ویخلصهم من العبودیَّة، ویكثرهم. هذا هو فرحه! اآلن إذ رفض 
الشعب االلتصاق به یقوم بتأدیبهم حتى كما إلى الفناء، لعل البقیَّة ترجع إلیه، لذا یفرح أیًضا بتأدیبهم وتشتیتهم 

وسط الشعوب من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها. 
)؛ والسیِّد المسیح نفسه بكى على أورشلیم 32: 18اهللا ال ُیسر بموت الخاطئ بل أن یرجع ویحیا (حز 

). 41: 19الساقطة (لو 
" نبوَّة عن موت السیِّد وتكون حیاتك معلقة قدامك في قول موسى النبي: "البابا أثناسیوس الرسوليیرى 

. Ïالمسیح حیث ُعلق على خشبة الصلیب ولم یؤمن به الیهود

 لو أنَّهم اهتموا بنبوَّة موسى ما كانوا عّلّ◌قوه، ذاك الذي كان هو حیاتهمÐ .
البابا أثناسیوس الرسولي 

، یعني أنَّها كشيء معلق بخیط أمام الشخص ینتظر سقوطه بین ]66حیاتك معلقة قدامك" [بقوله "
لحظة وأخرى. 

 : ثالث عشر: االرتداد إلى مصر
"ویردك الرب إلى مصر في سفٍن في الطریق التي قلت لك ال تُعد تراها، 

]. 68فتُباعون هناك ألعدائك عبیًدا وٕاماء ولیس من یشتري" [
لعل أقسى لعنة هي ارتدادهم إلى مصر لیباعوا عبیًدا ألعدائهم. یوضعون كما في سوق العبید، وفي 

اشمئزاز یرفض الناس شراءهم. أي صاروا أقل قیمة من العبید. 
" هنا رمز لما حلَّ بالیهود حین سقطوا تحت السبي لدول كثیرة، لكن البعض یرى مصریرى البعض أن "

أن هذا قد تم حرفًیا بعد استیالء تیطس على أورشلیم، إذ حمل عدد كبیر من الیهود إلى مصر وصاروا في 
. Ñعبودیَّة ُمرَّة وقاسیة. وٕالى عهد هادریان جماعات من الیهود كانوا یباعون كعبیدٍ 

یقول البعض أن أقسى عدو على األرض ضد البشریَّة هو اإلنسان، فإنَّه إذ یستبد بأخیه یصیر أكثر 
شراسة من الوحوش الكاسرة. لهذا ترك التهدید بالسبي والعبودیَّة إلى نهایة اللعنات بكونها أقساها. 

1 De Incarnatione Verbi Dei, 35:2. 
2 Paschal Letters, 10:5. 
3 Josephus. De Bell, Jud. 6:9:2; Philo: Flace and Leg. Ad Laium. 
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 28من وحّي تثنیَّة 
لتلتصق بركتك بي 

  ،في غباوتي كنت أبحث عن بركتك
حاسًبا أنَّها بعیدة عني جًدا من یقدر أن یقتنیها؟! 

وجدتها تقف على باب قلبي تقرع. 
تطلب صداقتي وحبي وخضوعي. 

لتدخل بركتك إلى أعماقي وتلتصق بي، فإني مریضة حًبا! 

  :لتعمل بركتك في حیاتي
في عملي وفي بیتي وفي كنیستي. 

لتحتل كل كیاني: 
نفسي وجسدي وفكري وكل طاقاتي. 
لتملك في داخلي وتقود كل كیاني. 

لتعمل في أكلي وشربي ونومي ویقظتي. 

  :نعم لتكن بركتك هي القائد
تحرك كل كیاني في معركة الروح. 

نتصر على كل فساد. أبها أغلب كل عدو و
بها أتمتع بأكالیل مجد أبدي. 

  .لُتقم بركتك ُحرَّاًسا على مخازن قلبي
له إلى مقدس لك.  تحوِّ

فأتمتع باالقتداء به یا كلِّي القداسة. 
وأصیر أیقونة حیَّة لك یا أیها القدُّوس وحده! 

  ،لتحملني بركتك إلى سمواتك
ولتكشف لي أسرارك اإللهیَّة. 

وتهبني نصیًبا في حجالك الفائق. 
التقي بك، وَاتحد معك، یا عریس نفسي السماوي. 

  .ل حیاتي إلى فرح سماوي ال ینقطع بركتك تحوِّ
بركتك تجعل مني رأًسا ال ذنًبا. 
بركتك تفتح لي كنوز السماء، 

وتبارك خیرات األرض، 
. وكل ما تمتد إلیه یداي

بركتك ترفعني إلیك فأبقى معك إلى األبد! 
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  الثالث الفصل

 
 
 
 
 
 

العظة الثالثة 
]29 – 30 [

 

    29 [ص تذكیر بالعهد [
   30[ص إمكانیة تحقیق العهد [
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) یتحدث عن المستقبل في أرض 30-27اآلن إذ یقدم موسى النبي عظته الوداعیة األخیرة (تث 
 الذي أقامه اهللا مع إسرائیل. بالوعد الفلسطینيالموعد. فیها نجد ما ُیدعى 

دخل اهللا مع البشریة في عهود ابتدأت منذ اإلنسان األول وانتهت بالوعد الفائق الذي سجله السید 
المسیح في جسده على الصلیب. 

. نال آدم وعًدا إلهًیا بفتح باب الرجاء في الخالص الذي یسحق رأس Adamic Covenant الوعد مع آدم •
الحیَّة والذي تحقق بالصلیب. 

. نال نوح وعًدا إلهًیا بعد تجدید األرض بالمیاه، هذا الذي یتحقق بروح Noahic Covenant الوعد مع نوح •
اهللا القدوس خالل ذبیحة المسیح. 

. نال إبراهیم وعًدا بأن بنسله تتبارك كل األمم حیث فتح المسیح Abrahamic Covenant الوعد مع إبراهیم •
أبواب كنیسته للعالم كله. 

. نال موسى وعًدا حیث استلم الناموس والوصایا اإللهیة، وٕاذ جاء Mosaic Covenant الوعد مع موسى •
المسیح، جاء الكلمة اإللهي ذاته لیحل في وسطنا. 

. أما الوعود التي قدمت في كنعان فهي رمز للدخول إلى Palestinian Covenant الوعد في فلسطین •
كنعان العلیا، السماء المفتوحة خالل ملك المجد. وتحقق هذا كله بالعهد الذي نلناه في المسیح یسوع. 

. الوعد المسیاني أو العهد الجدید •
) دعاهم 1: 29لكي یحفظ هذا الشعب العهد الذي قطعه الرب معهم في أرض موآب وفي حوریب (

موسى وقدم لهم هذه العظة كتجدید للعهد. بعد أن تحدث عن بركات الطاعة للوصیة ولعنات العصیان، واشتراك 
األسباط في اإلعالن عنها عالنیة أمام كل الشعب نطق بالعظة الثالثة واألخیرة. وٕان كان بعض الدارسین 

. وقد شملت هذه العظة اآلتي: 27یعتبرون العظة الثالثة تبدأ باألصحاح 
)، إذ حررهم من عبودیة فرعون، ورعاهم في البریة، 17-1: 29 (تذكیرهم ببركات الرب معهم .1

ووهبهم نصرة على ملوك، وأعطاهم أرض الموعد لیخدمهم األمم. غایة هذا كله الدخول مع اهللا في عهد بكونهم 
). یقیم هذا العهد مع الجمیع: الرؤساء والشعب، األطفال 13: 29شعبه المقدس الخاص به، هم له وهو لهم (

). 10: 29والنساء (
)، یحذرهم من 18: 29 على مستوى الفرد أو الجماعات (تحذیر من االنحراف وراء اآللهة الغریبة .2

االنحراف عن اهللا واهب الحیاة. یحذرنا معلمنا بولس: "مالحظین لئال یخیب أحد من نعمة اهللا، لئال یطلع أصل 
). فإنهم مخادعون، كالزوان الذي یتسلل في الحقل 15: 12مرارة ویصنع انزعاًجا فیتنجس به كثیرون" (عب 

). 18: 29لیفسد الحنطة، كالجذور التي تثمر "علقًما وأفسنتیًنا" (
: 28) إذ یصیروا عبرة لألجیال (28  هي اللعنات الواردة في العظة السابقة (تثثمرة العصیان،. 3

22-29 .(
 أوضح: لكي یشجعهم على التمتع بالطاعة للوصیة .4
)، هو 10-1: 30: ال نیأس مادمنا في العالم، فإن اهللا ینتظر توبتنا لیردنا إلیه (انفتاح باب التوبة .أ

)، إن كّنا نرجع إلیه 9: 30) لتلتهب حًبا نحوه. اهللا یفرح لخیرنا وُیسر بنا (6: 30قادر أن یقدسنا بختن قلوبنا (
). 10: 30مخلصین "بكل القلب وكل النفس" (

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 وال هي خارجة عنا (رمز للسید المسیح الساكن فینا). " الكلمة قریبة منك الوصیة لیست صعبة: ب.
). 8-6: 10)، (رو 14: 30جًدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها" (

). فنحن بال 15: 30: "انظر. قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخیر والموت والشر" (حریة إرادتنا ج.
عذر مادام اهللا یقدس حریة إرادتنا لنختار طریقنا دون إلزام أو قهر. 
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األصحاح التاسع والعشرون 

تذكیر بالعهد 
في كل سفر التثنیة، بل في كل الكتاب المقدس، لیس أمر یشغل ذهن رجال اهللا مثل التمتع بالعهد مع 
اهللا، هذا الذي قدمه اهللا إلبراهیم ولنسله من بعده. وانشغل به موسى النبي وجماعة األنبیاء عبر العصور حتى 

جاء السید المسیح وختمه بدمه الثمین. 
]، حاثًا إیَّاهم على الوفاء بالعهد 9-2عاد موسى لیذكرهم بمعامالت اهللا معهم في الخروج وفي البریة [

]. إنه عهد جماعي، فیه یعلن أن 21-10اإللهي كجیٍل جدیٍد اختاره الرب لیكون ممثًال هللا نفسه على األرض [
]. 29-22اهللا یؤكد انتماء الشعب إلیه وسط األمم [

لم یذكر طقس تجدید العهد الذي مارسه الجیل الجدید. 
. ]9-1[. تذكیر بالعهد   1
. ]15-10[. طرفا العهد   2
. ]28-16[. عبادة األوثان كسر للعهد 3
. ]29[. السرائر للرب   4

 : . تذكیر بالعهد 1
تمیل طبیعة اإلنسان للنسیان، خاصة فیما یخص بعالقته مع اهللا، لهذا یدفعنا اهللا نحو التجدید العهد 

معه، مذكًرا إیَّانا بمعامالته معنا في الماضي. اآلن قبل انتقال موسى النبي من هذا العالم ذكَّر الشعب مرة ومرات 
بما فعله اهللا معهم ومع آبائهم، منذ كانوا یعانون من العبودیة في مصر حتى بلغوا جبل موآب. لقد سبق فأقام 
عهًدا مع أبیهم إبراهیم بتجدید العهد. إنه ال یقدم عهًدا جدیًدا یختلف عما أقیم في سیناء بل ُیرید تأكید وتثبیت 

ذلك العهد نفسه وتجدیده. 
اهللا أمین في عهده األبدي الذي ال یتغیر، لكن اإلنسان بقلبه الفاسد ینسى أو یتناسى من أجل شهوة أو 

كبریاء أو مكسب مادي، لهذا یحتاج إلى من یذكِّره دوًما لتجدید العهد مع الرب مخلصه. 
 أوضح موسى النبي أن شروط العهد لیست من عنده، إنما علیه أن یفك الختوم 

ویكشف عمَّا وضعه الرب نفسه. 
هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن یقطعه مع بني إسرائیل في أرض موآب فضًال عن "

]. 1العهد الذي قطعه معهم في حوریب" [
مع أن العهد یحمل ذات الروح سواء الذي سبق فقطعه في حوریب والذي یقطعه اآلن في أرض موآب، 
إال أن اهللا یقدمه لكل جیل بما یناسب ظروفهم، كمن یقوم بتجدیده. یود اهللا أن یؤكد لكل جیل كأن العهد خاص 

بهم ولیس بالعهد الخاص باألجیال السابقة. إنه عهد یناسب الجیل الحاضر. 
: یبدأ العهد دائًما باإلشارة إلى األحداث العظیمة التي تمت، والتي تكشف عن معامالت اهللا مع أوالً 

شعبه: 
ودعا موسى جمیع إسرائیل وقال لهم: "

أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعینكم في أرض مصر بفرعون وبجمیع عبیده وبكل أرضه. 
التجارب العظیمة التي أبصرتها عیناك،  
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]. 3-2وتلك اآلیات والعجائب العظیمة" [
الخروج من مصر، والتحرر من عبودیة فرعون، وما صحب ذلك من آیات وعجائب تكشف عن خطة 

اهللا من نحو شعبه، وغایته من العهد الذي یقطعه معهم. 
: "أنتم مع أنه یتحدث مع جیٍل جدیٍد ُولد في البریة لكنه یتحدث عن الخروج من مصر، قائًال لهم

". فما شاهده آباؤهم وتحدثوا عنه ألبنائهم كخبرة ملموسة یحسب كأن شاهدتم، أمام أعینكم، أبصرتها عیناك
الجیل التالي قد عاین بنفسه األحداث ورأى صنیع الرب معهم. 

: تشهد األحداث الماضیة عن معامالت اهللا، وتكشف عن عهده، لكن المشكلة في اإلنسان الذي ال ثانًیا
یطلب فهًما وحكمة، األمر الذي یحزن قلب موسى من جهتهم. 

ولكن لم یعطكم الرب قلًبا لتفهموا،  "
وأعیًنا لتبصروا،  

].  4وآذاًنا لتسمعوا إلى هذا الیوم" [
اهللا یود أن یعطي قلًبا للفهم، وكما یقول الحكیم: "األذن السامعة والعین الباصرة الرب صنعهما كلیتهما" 

)، لكن ال یقدمه لمن یقاوم. 12: 20(أم 
كثیرون لهم أعین ترى وفي نفس الوقت ال ترى، ألنهم ال یریدون الحق، بل یطلبون ما هو لشهواتهم. 
لقد جاء السید المسیح إلى خاصته، وخاصته رأته لكنها لم تره بعیني اإلیمان، لهذا لم تقبله. وكما یقول الرسول 

بولس: "لو عرفوا رب المجد لما صلبوه". 
وهب اهللا اإلنسان قلًبا یحمل بصیرة داخلیة وآذان روحیة، فیستطیع المؤمن أن یرى ویسمع. لكن إذ 

یرفض الطاعة هللا یصیر كمن لم ُیوهب قلًبا للفهم وال أعیًنا للبصر وال آذان للسمع. ومع كل ممارسة للطاعة بروح 
الحب ترتفع النفس كما على درجة من سلم السماء، یقودها نور الروح القدس الذي یطهر أعماقها فتصیر قادرة 
على الرؤیا واالستماع للصوت اإللهي. بهذا یكون تجدید العهد مع اهللا لیس مجرد تقدیم وعود هللا بالتجاوب مع 

حبه، وٕانما بالتجاوب العملي مع روح اهللا، وقبول النعمة اإللهیة في الحیاة العملیة، فتصعد النفس یوًما فیوًما كما 
إلى السماء عینها. 

: عمل اهللا دائم ومستمر، لم یقف عند خروجهم من مصر، وال عند هالك فرعون وجنوده، لكنه ثالثًا
عال الشعب أربعین سنة في البریة، حیث لم یعوزهم شيء. إذ یشیر إلى معامالت اهللا المملوءة حنًوا نحو شعبه 

في وسط البریة ال یتكلم موسى النبي، بل یقدم اهللا نفسه لینطق بها. 
فقد سرت بكم أربعین سنة في البریة لم تٌبل ثیابكم علیكم،  "

ونعلك لم تبَل على رجلك. 
لم تأكلوا خبًزا، ولم تشربوا خمًرا وال مسكًرا. 

]. 6-5لكي تعلموا أني أنا الرب إلهكم" [
قام بدور القائد، حیث سار بهم، واهتم بثیابهم وأحذیتهم وطعامهم وشرابهم. یقدم لهم لیس فقط ما هو 

ضروري؛ وٕانما حتى الخمر الذي یرمز للفرح. 
: نوالهم حیاة الغلبة والنصرة على األعداء. رابًعا

ولما جئتم إلى هذا المكان خرج سیحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب فكسرناهما. "
]. 8-7وأخذنا أرضهما وأعطیناها نصیًبا لرأوبین وجاد ونصف سبط منسى" [
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مع النصرة أعطاهم أیًضا فیض غنى، إذ سلمهم أرض األعداء نصیًبا لهم. 
یدعوهم موسى النبي إلى حفظ العهد، وتحقیقه عملًیا لكي ینالوا نجاًحا في كل شيء. 

]. 9"فاحفظوا كلمات هذا العهد، واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون" [
لم یشر موسى النبي في تجدید العهد إلى الذبائح الحیوانیة وال إلى طقوس التطهیرات، فإنه یعلم أن 

الشعب ال ینسى هذه األمور. األمر الذي ركز علیه موسى في تجدید العهد هو "الطاعة"، أو إخالص القلب في 
هذا هو موضوع تجدید العهد: القلب المكرس هللا بالحب والطاعة! العین االلتقاء مع اهللا على مستوى الحب؛ 

المقدسة لترى، واألذن المقدسة لكي تسمع صوت اهللا! 

 : . طرفا العهد2
طرفا العهد هما: 

 ] له معرفة كاملة بشعبه، وصاحب سلطان 12اهللا الذي یرید أن یقیم منهم شعًبا له، ویكون لهم إلًها ،[
مطلق علیهم. 

الطرف اآلخر هو الشعب كله، من رؤساء أسباط وشیوخ ورجال ونساء وأطفال، وأیًضا الغرباء الذین 
دخلوا معهم في اإلیمان. 

أنتم واقفون الیوم جمیعكم أمام الرب إلهكم: "
رؤساؤكم أسباطكم شیوخكم وعرفاؤكم وكل رجال إسرائیل. 

فأطفالكم ونساؤكم وغریبكم الذي في وسط محلتكم ممن یحتطب حطبكم إلى من یستقي ماءكم" 
]10-11 .[

یقیم اهللا عهده مع الجماعة بكل عناصرها من قادة وشعب؛ كبار وصغار، رجال ونساء، عبرانیین 
ودخالء، جیل حاضر وأجیال مقبلة. 

 األسباط إذ یلیق بهم أن یحنوا رقابهم تحت النیر اإللهي، ویدخلوا معه في عهٍد، بالعظماء رؤساءیبدأ 
حیث یجدون في نیر العهد حًبا فائًقا ومراحم غزیرة ونجاًحا في كل شيء. 

، فالكل مدعوون للتمتع بهذا العهد. لهذا یقول السید المسیح: النساء واألطفال الصغاریشترك في العهد 
). 14: 19مت("دعوا األوالد یأتون إلّي وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت السموات".

 الذین جحدوا الوثنیة ودخلوا في اإلیمان باهللا. عندما دخل السید المسیح بیت الغرباءیشترك في الدعوة 
. )9: 19 ذكا رئیس العشارین قال: "إذ هو أیًضا ابن إبراهیم" (لو

من التمتع بالعهد، هؤالء الذین یلتزمون بجمع الحطب أو یستقون ماءً . العبید ال یحرم 
بمعنى آخر ال یوجد إنسان عظیم یترفع عن أن یدخل في عهد مع اهللا ویرتبط بقیوده، وال یوجد إنسان 

). یقول الرسول بولس: "ُدعیت 11: 3ال ُیدعى للتمتع ببركات العهد. في المسیح یسوع ال یوجد عبد وال حر (كو 
). 21: 7كو  1وأنت عبد فال یهمك" (

لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي یقطعه الرب إلهك معك الیوم. "
لكي یقیمك الیوم لنفسه شعًبا، وهو یكون لك إلًها. 

]. 13-12كما قال لك، وكما حلف آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوب" [
الدعوة مقدمة للذین كانوا حاضرین في اجتماع روحي مقدس وأیًضا تضم الغائبین، إذ یقول:  

ولیس معكم وحدكم أقطع أنا هذا العهد وهذا الَقَسم، "
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بل مع الذي هو هنا معنا واقًفا الیوم أمام الرب إلهنا، 
]. 15-14ومع الذي لیس هنا معنا الیوم" [

" في العبریة تحمل معنى یصعب ترجمته، فهو ال یعني توقیع عقد مشترك في تدخلجاءت كلمة "
، وكأن العقد هو موضع لقاء یدخل فیه اهللا مع الجماعة المقدسة مًعاشكلیة، وٕانما دخول إلى العقد في أعماقه. 

كما في حجال عرٍس، أو في اتحاد عجیب! 
یرید اهللا أن یقطع عهده مع كل شعبه، سواء الذین حضروا أمامه أو الذین بسبٍب قهري كالمرض لم 
یستطیعوا. هؤالء ال یستبعدون من العهد، فإنهم وٕان كانوا لم یشتركوا في العبادة ولم یأتوا إلى بیت الرب لكنهم 

حاضرون فیه بالروح دون الجسد.  
لعله یقصد بغیر الحاضرین األجیال القادمة، فالعهد ممتد إلى آخر الدهور. 

]، مقدًما حیاة آبائنا 13" [لكي یقیمك الیوم لنفسه شعًبا وهو یكون لك إلًهاأما ملخص العهد كله فهو: "
 ].13[" كما حلف آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوبمثًال حًیا للدخول في العهد مع اهللا. "

 : . عبادة األوثان كسر للعهد3
رأینا من الجانب اإلیجابي یود اهللا أن یقیم منهم شعبه الخاص، أما من الجانب السلبي یود أن یعطوا 

ظهورهم للعبادة الوثنیة، مصدر كل خطیة في ذلك الحین. 
ربما یتساءل البعض: لماذا یتحدث عن السلبیات؟ أما كان یكفي الحدیث عن اإلیجابیات؟ الواقع العملي 

الذي عاش فیه الیهود في بدء نشأتهم في مصر یؤكد ضرورة الحدیث في السلبیات، إذ حمل الیهود في قلوبهم 
العبادة الوثنیة المصریة، كم باألكثر حینما یستقرون في كنعان ویرثون أماكن العبادة الوثنیة، ویسكن في وسطهم 

بعض الوثنیین، وأیًضا توجد أمم وثنیة تحیط بهم؟! 
: كانوا في خطر حتى بعد خروجهم من مصر أن یحملوا في قلوبهم العبادة الوثنیة برجاساتها في أوالً 

قلوبهم. 
ألنكم قد عرفتم كیف أقمنا في أرض مصر،  "

وكیف اجتزنا في وسط األمم الذین مررتم بهم. 
ورأیتم أرجاسهم وأصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وفضة وذهب، 

لئال یكون فیكم رجل أو امرأة أو عشیرة أو سبط قلبه الیوم منصرف عن الرب إلهنا لكي یذهب لیعبد 
آلهة تلك األمم.  

]. 18-16لئال یكون فیكم أصل یثمر علقًما وأفسنتیًنا" [
" في العبریة لتعني كتل ضخمة ال شكل لها یصعب حملها لذا یدحرجونها؛ وقد "أصنامهمجاءت كلمة 

استخدمت كثیًرا في الكتاب المقدس لیعني بها "تماثیل األصنام". هكذا آلهتهم أشبه بثقل ال شكل له، عاجز عن 
الحركة، ویصعب حملها، ال تستحق إال دحرجتها إلى هیاكل األوثان، بل دحرجتها من القلب حتى یتفرغ القلب 

لسكنى اهللا وحده. 
یحذرهم لئال یتسلل المرض إلى شخص واحد، رجل أو امرأة، عندئذ یحل بالعشیرة كلها، ثم بالسبط كله. 
هكذا تفسد الخمیرة الفاسدة العجین كله. یصیر إنسان واحد أصًال لیثمر علقًما وٕافسنتیًنا، یحمل سًما ومرارة ویمرر 
حیاة الجماعة كلها ویهلكها. وكما یقول الرسول بولس: "مالحظین لئال یخیب أحد من نعمة اهللا، لئال یطلع أصل 

). 15: 12مرارة ویصنع انزعاًجا، فیتنجس به كثیرون" (عب 
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هكذا قد یبدأ شخص واحد یتشكك في اإلیمان، فیصیر أشبه بالعشب في وسط حقل یتسلل لیفسد الحقل 
: كله، یصیر مملوء أعشاًبا تحرم الحنطة من الثمار المطلوبة. یحذرنا الرسول بولس ممن یجحد اإلیمان قائالً 

) فإنه یصیر أشبه بجذور خفیة تحمل ثمارها من یقطف منها یأكل سًما 15: 12" (عب "مالحظین (باجتهاد)
ممیًتا ومرارة لنفسه. هكذا في كل عصر یوجد من ینبت داخل الجماعة كما یحوط البعض خارجها لقتل اإلیمان 

الحي وتحطیم الحیاة الجدیدة، فتهلك النفوس. وقد حذرنا السید المسیح نفسه من ذلك، خاصة ما سیحدث في 
األیام األخیرة من ارتداد حتى إن أمكن أن یضل المختارون. كثیرون یضّلون عن "اإلیمان المسلم مرة 

للقدیسین".التعالیم الفاسدة تصیر أصل مرارة تفسد قلوب المؤمنین وتحرمهم من ثمار الروح، فتكون سّر مرارة لهم. 

  ،فإنه حتى إن وجد جذر من هذا النوع (الُمرّ ) ال تدعه أن ینمو بل اقطعه، حتى ال یحمل ثمره الخاص به
وحتى ال ینجس ویفسد اآلخرین أیًضا. 

. Ïبسبب صالح دعا الخطیة مرارة، فإنه ال یوجد شيء ما أكثر مرارة من الخطیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

في القدیم كان الشعب في خطر االنحراف نحو العبادة الوثنیة وٕانكار اإلیمان باهللا الحّي، أما وقد تم 
الخالص اإللهي فقد تحّولت حرب عدو الخیر إلى جذب المؤمنین نحو جحود العمل الخالصي وٕانكار الهوت 

السید المسیح واالستهانة بعمله الفدائي على الصلیب. هكذا في كل عصر یعرف عدو الخیر كیف یحطم 
اإلیمان. 

: یظن الخاطئ – خاصة عابد األوثان – أنه في سالم وأمان فیجذب معه غیره. ِعوض أن یحذر ثانًیا
من هذا النبات القاتل المملوء سًما مع مرارة، یهنئ اإلنسان نفسه كمن قد اقتنى سالًما خالل تخیالت قلبه القاسي 

والمصر على الشر. 
فیكون متى سمع كالم هذه اللعنة یتبرك في قلبه قائالً :  "

]. 19یكون لي سالم، أي بإصرار قلبي أسلك إلفناء الرّیان مع العطشان" [
في العهد القدیم كان عدو الخیر یعمل بكل طاقاته لكي یخدع اإلنسان نفسه فیسكر ویترنح ظاًنا أنه في 
عبادته لألوثان یفرح ویمارس الحیاة، وال یحرم نفسه من شهوات الجسد والرجاسات. وال تزال الحرب قائمة، حرب 
خداع النفس، فیطلب اإلنسان إیماًنا مرتبًطا بالطریق الواسع لیحقق كل شهوات جسده بضمیر مستریح، ِعوض 

الصلیب الضیق. هكذا نجد العالم یتسم بنوع من المیوعة في اإلیمان، فكثیرون ینادون بأنهم ال ینكرون وجود اهللا، 
لكنهم یجحدونه بانسكابهم في الطریق الواسع السهل. 

كثیرون یخدعون أنفسهم بالرجاء الكاذب تحت ستار اإلیمان، وهم منحرفون عن الحق، مدعین أنهم 
مملوءون سالًما. 

لهذا فإن غضبه یحل على هذا اإلنسان، ویسقط تحت اللعنات، ویمحو الرب اسمه من تحت السماء 
]20 .[

ال یقف األمر عند اإلنسان الساقط في الوثنیة، لكنه إذ یجتذب الكثیرین إلى الشر یدفع باألمة كلها 
للدمار. 

ال یشاء الرب أن یرفق به،  "

1 In Hebr. hom. 31:1. 
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بل یدخن حینئذ غضب الرب وغیرته على ذلك الرجل، 
فتحل علیه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، 

ویمحو الرب اسمه من تحت السماء.  
ویفرزه الرب للشر من جمیع أسباط إسرائیل حسب جمیع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشریعة 

]. 21-20هذا" [
إذ یحطم الشریر نفسه بارتباطه بالعبادة الوثنیة وٕاصراره على ذلك، ویحطم من حوله ال یترفق به بل 

یسمح بتأدیبه، ویدخل به كما إلى أتون الغضب اإللهي، إذ یصعد "دخان" الغضب الذي یبیده، ویمحو اسمه من 
تحت السماء، ویعزله من الجماعة المقدسة، إذ ال یستحق التمتع بالعهد اإللهي معهم، بل یسقط تحت اللعنات. 

"فیقول الجیل األخیر بنوكم الذین یقومون بعدكم واألجنبي الذي یأتي من أرض بعیدة حین یرون 
ضربات تلك األرض وأمراضها التي یمرضها بها الرب. 

كبریت وملح كل أرضها، 
حریق ال تزرع وال تنبت وال یطلع فیها عشب ما، كانقالب سدوم وعمورة وادمة وصبوییم التي قلبها 

]. 23-22الرب بغضبه وسخطه" [
إذ تسمع األجیال المقبلة واألمم الغریبة عما حًل بالشعب الذي ملك األرض وورثها ثم عاد فحّلت 

الكوارث بسبب عبادتهم الوثنیة یقفون في دهشة متسائلین عن سبب ذلك كله. 
"ویقول جمیع األمم: 

لماذا فعل الرب هكذا بهذه األرض؟ 
لماذا حمو هذا الغضب العظیم؟ 

فیقولون: ألنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه معهم حین أخرجهم من أرض مصر. 
وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى، وسجدوا لها، آلهة لم یعرفوها وال قسمت لهم. 

فاشتعل غضب الرب على تلك األرض حتى جلب علیها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر. 
واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغیظ عظیم، 

]. 28-24وألقاهم إلى أرض أخرى كما في هذا الیوم" [
]، فإن لم یستجیبوا یدمر األمة كلها 22یبدأ الرب تأدیباته بالوباء واألمراض لعلهم یتوبون ویرجعون [

]. صار خراب مدن السهل مثاًال مشهوًرا 23كسدوم وعمورة وأدمة وصبوبیم التي قلبها الرب بغضبه وسخطه [
] الذي تدل نبوته على أنه كان یعرف سفر التثنیة. 8للعقاب اإللهي، وقد أشار هوشع إلى هذه اآلیة [

بهذا یكونوا عبرة لألجیال القادمة حین تدرس تاریخ اآلباء فتسمع عما فعله األشرار بأنفسهم، ویكونوا 
عبرة لألمم الغریبة أیًضا. وكما یقول الرسول بطرس: "ألنه الوقت البتداء القضاء من بیت اهللا. فإن كان أوًال منا، 

). 17: 4بط  1فما هي نهایة الذین ال یطیعون إنجیل اهللا؟!" (
األرض التي ُوهبت لهم تفیض عسًال ولبًنا تصیر أمثولة أمام العالم بدمارها بسبب الخطیة. فإنه لیس 

لدى اهللا محاباة، إنه یدین الذین له كما اآلخرین. الذین یعرفون أكثر تكون دینونتهم أقسى وأَمرّ . یقول الرب: 
). وجاء في دانیال: "وكل 2: 3"إیاكم فقط عرفت من جمیع قبائل األرض، لذلك أعاقبكم على جمیع ذنوبكم" (عا 

إسرائیل قد تعدى على شریعتك وحادوا لئال یسمعوا صوتك، فسكبت علینا اللعنة والحلف المكتوب في شریعة 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


موسى عبد اهللا ألننا أخطأنا إلیه. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علینا وعلى قضاتنا الذین قضوا لنا لیجلبه علینا 
). 12-11: 9شًرا عظیًما ما لم ُیجر تحت السموات كلها كما أجرى على أورشلیم..." (دا 

للقبیلة، لذلك سیستغرب  : یعتقد الوثنیون أن لكل شعب إلًها یرثون عبادته كتراث]26آلهة لم یعرفوها" ["
األمم إذا ترك الیهود إلههم لیعبدوا آخر لم یعرفوه. 

 : . السرائر للرب4
یختم موسى النبي حدیثه عن رفض إسرائیل بتأكیده أن اهللا وحده العارف السرائر، خطته فائقة یصعب 

إدراكها.  
السرائر للرب إلهنا،  "

]. 29والمعلنات لنا ولبنیاننا إلى األبد، لنعمل بجمیع كلمات هذه الشریعة" [
لهذه العبارة أهمیة خاصة في الكشف عن غایة الرؤى واإلعالنات اإللهیة، فإن اهللا ال یقدمها إلشباع 

حب االستطالع فینا وال إلشباعنا عقلًیا، وٕانما ألجل بنیاننا ونمونا عملًیا. اإلعالنات والمعجزات لیست استعراًضا 
ألسرار اهللا وقوته، بل هي دعوة للتمتع بها في حیاتنا العملیة. 

حینما أعلن لنا الكتاب المقدس عن الخلقة كمثال، تحدث في بساطة ألجل نفعنا، دون الحدیث في 
أسلوب علمي وال فلسفي. فكلمة اهللا لیست كتاًبا علمًیا أو فلسفًیا بل هو كلمة إلهیة تحمل اإلنسان إلى حضن اهللا 
عملًیا. تعلن عن أبوة اهللا وشوقه للدخول في عهٍد معنا وعمله الخالصي حتى نتجاوب معه باإلیمان الحّي العملي 

والطاعة الكاملة. 
اإلعالنات اإللهیة لیست حوارات عقلیة لكنها هي تنازل إلهي خالل الحب لیتعرف اإلنسان على 

محبوبه، ویشتاق أن ینطلق إلیه ویتمتع بالسكنى معه اآلن وعلى مستوى أبدي. لهذا ُتقدم لكل إنسان قدر ما 
یحتمل، وما هو لنفعه، وتبقى أسرار اهللا غیر المحدودة رصیًدا نتمتع به في األبدیة ال ینضب، ندركه بأعماق 

جدیدة مستمرة بشوق عظیم ورغبة متزایدة حتى في األبدیة. 
"، وكأن ما یعلنه لنا إنما هو ما یخصنا، ولیس األسرار للرب... والمعلنات لنایقول موسى النبي: "
" یكشف فیها طبیعة اهللا غیر المدركة مقال مسهب عن "للقدیس یوحنا الذهبي الفمإلدراك اهللا المطلق كما هو! 

عن إعالنات اهللا عن طبیعته للخلیقة السماویة واألرضیة قدر ما یستطیعون أن یتمتعوا. 
)، صارت إعالنات اهللا تعني بالنسبة التزاًما 1: 4كو  1"، إذ صرنا "وكالء أسرار اهللا" (المعلنات لنا"

ومسئولیة للشهادة عنها أمام الغیر. فالرؤى إعالنات لیست موضوع فخر بل دعوة للعمل والكرازة. لهذا إذ یتحدث 
الرسول عن كشف السّر اإللهي یربطه بالخدمة، قائالً : "السّر المكتوم منذ الدهور ومنذ األجیال لكنه اآلن قد 
ُأظهر لقدیسیه، الذین أراد اهللا أن یعرفهم ما هو غنى مجد هذا السّر في األمم، الذي هو المسیح فیكم رجاء 
المجد؛ الذي ننادي به منذرین كل إنسان، ومعلمین كل إنساٍن بكل حكمة لكي ُنحضر كل إنساٍن كامًال في 

). 28-26: 1المسیح یسوع" (كو 
من یتمتع بالسر یشتهي أن یشاركه الكل ذات الخبرة، فال یكف عن الصالة والعمل ألجل تحقیق ذلك. 

أبو المجد روح الحكمة واإلعالن في معرفته، مستنیرة وكما یقول الرسول بولس: "كي یعطیكم إله ربنا یسوع المسیح 
). 18-17: 1عیون أذهانكم..." (أف 

)، ما دمنا ال نزال في 9: 13كو  1هذا وأنه مهما نلنا من إعالنات، فإننا نعرف السّر اإللهي جزئًیا (
الجسد في هذا العالم الحاضر. 
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كأن النبي موسى یؤكد خضوعنا لحكمة اهللا الفائقة، فإنه یعلن لنا قدر ما نحتمل، وما فیه نفعنا، لكن 
تبقى خطة اهللا فائقة بالنسبة للعقل. یقول السید المسیح لتالمیذه: "لیس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها 

). كما قال لتلمیذه بطرس عن یوحنا الحبیب: "إن كنت أشاء أنه یبقى حتى أجيء 7: 1اآلب في سلطانه" (أع 
وعبادة ). ویقول الرسول بولس: "ال یخسركم أحد الجعالة راغًبا في التواضع 22: 21فماذا لك؟! اتبعني أنت" (یو 

). 18: 2المالئكة، متداخًال في ما لم ینظره، منتفًخا باطًال من قبل ذهنه الجسدي" (كو 
یدعونا الرب لطلب المعرفة والجهاد فیها، ألنه یشتاق أن نحمل معرفة صادقة من عنده، لكن فیما هو 

). هكذا كل معرفة وكل رؤیا ال تكون بال هدف بل 3: 12لبنیاننا وقدر احتمالنا، فال نرتئي فوق ما نرتئي (رو 
لنفعنا وبنیاننا. 

لهذه العبارة تقدیر خاص لدى الیهود، حاسبین أنها تقدم مواضیع غایة في األهمیة تخصهم. 
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 29من وحي التثنیة 
لتجدد العهد معي! 

  :إنها لیست صرخات قلبي نحوك
لتجدد العهد معي. 

إنها صرخات روحك الناري فإنك تشتاق إليّ . 
تود أن تجدد عهدك مع شعبك في كل جیل. 

تشتاق أن یختم كل مؤمن مستجیًبا للعهد. 

  .صنعت مع آبائي آیات وعجائب
والزلت أنت هو هو أمس والیوم وٕالى األبد. 

تصنع معي وتقدم لي أكثر مما أسأل وفوق ما أطلب! 
أنت القائد العجیب، 

تهتم بخالصي ونصرتي. 
تهتم حتى بثیابي وطعامي وشرابي. 
تشتاق أن تمأل حیاتي فرًحا حقیقًیا. 

  .أنت واهب النصرة
تحطم أمامي قوات الظلمة بكل طاقاتها. 
وتدخل بي إلى األرض الجدیدة ألمتلكها. 

تهبني مع النصرة غنى فائًقا، 
ویصیر النجاح مرافًقا لي في كل عمٍل تمتد إلیه یداي. 

  ،ألقف أمامك في حضرتك
ال لتدینني بل لتوقع عهد الحب بیننا. 

أنت تعرفني تمام المعرفة. 
تعرف سقطاتي وفسادي وضعفاتي. 

ال تستنكف من قطع عهد معي. 

  ،أقمت عهدك مع العظماء والعبید
مع الرجال والنساء واألطفال.  

مع العبرانیین والدخالء، حتى األسرى منهم. 
ها أنا أتقدم لكي تقیمني من المزبلة. 

وتجعلني كوعدك الصادق بین أشراف أشراف شعبك. 
ألعطي ظهري إلبلیس وكل مغریاته. 
لن أسمح أن یتسلل فكر إلى أعماقي. 

فإنه یصیر أصل علقم ومرارة لكل كیاني! 

  !هل من عذوبة أفضل من حبك
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وهل من مرارة أقسى من الخطیة! 
أنت عذوبة حبي التي تنزع عني كل مرارة الخطیة! 

 ألقطع معك عهًدا یا أیها الحكمة السماوي. 
فتكشف لي أسرارك، 

وتعلن في أعماقي حقك وخطتك! 
أنت هو الحكمة عینها وكاشف كل األسرار! 
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 األصحاح الثالثون

إمكانیة تحقیق العهد 
هذا إنسان  بعد أن ذكرهم بالعهد اإللهي، وتحدث عن خطورة تجاهل العهد أو كسره حتى إن سقط في

واحد، خشي لئال یسقط السامعون في الیأس. لهذا تحدث عن إمكانیة تحقیق العهد وحفظ الوصیة. أمام اإلنسان 
طریقان: الحیاة أو الموت، الطاعة أو العصیان. 

. ]10-1[. اهللا ینتظر رجوعك  1
. ]14-11[. الوصیة قریبة منك  2
. ]20-15[. القرار بین یدیك  3

 : . اهللا ینتظر رجوعك1
یقدم اهللا وعده اإللهي للراجعین، وٕان كان البعض یرى في هذا الوعد نبوة عن عودة إسرائیل وقبولهم 
اإلیمان في آخر الدهور. یقدم وعًدا مشروًطا، أما الشرط فهو الرجوع إلى اهللا، وهو وعد مقدم لكل خاطئ أو 

عاصٍ . 

"ومتى أتت علیك كل هذه األمور: البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك. 
فإن رددت في قلبك بین جمیع األمم الذین طردك الرب إلهك إلیهم،  

ورجعت إلى الرب إلهك،  
وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصیك به الیوم أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، 

یرد الرب إلهك سبیك ویرحمك، 
ویعود فیجمعك من جمیع الشعوب الذین بددك إلیهم الرب إلهك. 

إن یكن قد بددك إلى أقصاء السموات، 
فمن هناك یجمعك الرب إلهك ومن هناك یأخذك.  

ویأتي بك الرب إلهك إلى األرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها  
]. 5-1ویحسن إلیك ویكثرك أكثر من آبائك" [

یالحظ هنا: 
ال طریق للخالص من اللعنات والتمتع بالبركات إال بالرجوع إلى اهللا. "اذكروا هذا وكونوا رجاًال؛ أوالً : 

). إنه یدعو الذهن لیرجع فیذكر اهللا األمر الذي یهبهم رجولة روحیة، 8: 46رددوه في قلوبكم أیها العصاة" (إش 
أي نضوًجا وقوة. وال یكفي الذهن وحده، بل یلزم أن یحتل الرب القلب فیردد اسمه بالحب على الدوام. فإن كان 

تذكر معامالت اهللا في الماضي تدفع اإلنسان إلى التوبة، فیلیق ترجمة التوبة بالحب. 
التوبة هي طریق الخروج من األكل مع الخنازیر إلى الدخول إلى بیت اآلب حیث یجد التائب أباه 

). 15 راكًضا إلیه یقّبله ویصنع له ولیمة، بل ویقف مدافًعا عنه قدام اخوته (لو
]. یلزم ترجمة التوبة 2، والطاعة لوصایاه، والخضوع إلرادته [االستماع الكامل إلى صوت الرب: ثانًیا

، لكي یتقبلوا الوصیة بكل ]2[ عائلته، خاصة بنیهإلى طاعة عملیة. هذا الصوت موجه إلى اإلنسان كما إلى 
القلب وكل النفس، أي بكل القوة، أو بفرح شدید ورغبة صادقة كاملة. 
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، یعلن إن اهللا لن یقبل أقل من كل الحب وكل القدرة، إنه یطلب القلب ]2بكل قلبك وبكل نفسك" [بقوله "
والنفس بالكلیة، وبدونهما یرفض أیة عبادة أو خدمة أو عطاء! 

. وكما یقول ]8تعمل بجمیع وصایاه التي أنا أوصیك بها الیوم" [: الطاعة لكل الوصایا، إذ یقول: "ثالثًا
). 10: 2یعقوب الرسول: "ألن من حفظ كل الناموس وٕانما عثر في واحدة فقد صار مجرًما في الكل" (یع 

فاإلنسان المقدس للرب یهتم بكل الوصایا، كقول المرتل: "حینئذ ال أخزى إذا نظرت إلى كل وصایاك" (مز 
119 :6 .(

یردنا نحن أیًضا كما من بین الشعوب ومن : إذ نرجع إلى الرب ونسمع له ونطیع كل وصایاه، رابًعا
. ماذا یعني بأقاصي السموات سوى أن أذنیه تسمعان لصرخات القلب التائب فیصنع ]4-3أقاصي السموات [

الراجعین، فیقول: "من أجل ذلك حنت أحشائي إلیه، رحمة أرحمه یقول معه المستحیالت! یعلن اهللا حنوه الفائق على 
). 20: 31الرب" (إر 

: غالًبا ما ننظر إلى معامالت اهللا مع آبائنا بكونها عجیبة وفریدة لن تتكرر. لكن هنا یؤكد أن خامًسا
. ]5[" ویكثرك أكثر من آبائكاهللا مستعد أن یعمل مع كل األجیال بذات القوة، بل ویقول: "

. "ألن الرب یرجع لیفرح لك بالخیر : إذ نرجع إلى اهللا یفرح الرب بنا، فإن هذا هو موضع سرورهسادًسا
 ].9كما فرح آلبائك" [

: برجوعنا إلیه ترتد اللعنات التي حلت بنا على أعدائنا، أي على الشیاطین التي كانت تحثنا على سابًعا
العصیان. 

]. 7[" ویجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضیك الذین طردوك"
: قد یتساءل البعض "ماذا نفعل ونحن عاجزون على تنفیذ الوصایا؟ كیف نحب اهللا من كل ثامًنا

"ویختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك القلب؟" إنه عمل الرب نفسه فینا إن سّلمناه حیاتنا. 
. یستطیع اإلنسان أن یختن جسده أو جسد اآلخرین، لكن من یقدر أن ]6[" من كل قلبك ومن كل نفسك لتحیا

یختن القلب وقلوب نسله إال اهللا وحده الذي یفحص القلوب وینتزع الشر عنها ویجددها؟! وكما یقول الرسول 
بولس: "وبه أیًضا ُخِتنتم ختاًنا غیر مصنوٍع بیٍد بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح، مدفونین معه في 

). "ألن الیهودي 12-11: 2المعمودیة التي فیها أقمتم أیًضا معه بإیمان عمل اهللا الذي أقامه من األموات" (كو 
في الظاهر لیس هو یهودًیا، وال الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاًنا، بل الیهودي في الخفاء هو الیهودي. 

). 29-28: 2وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان. الذي مدحه لیس من الناس بل من اهللا" (رو 
ما دام الختان هو ختم العهد، فیلیق بهذا الختم أن یمس ال الجسد وحده بل القلب، لینسحب بالكامل في 
محبة اهللا، ویلتزم بشروط العهد. لنرجع إلیه فیعمل بروحه القدوس فینا، هذا الذي یستطیع وحده أن یختن القلب. 

). 23: 1"ارجعوا عند توبیخي، هأنذا أفیض لكم روحي؛ أعلمكم كلماتي" (أم 
 مرة، لیؤكد 12" الرب إلهك: إذ یتحدث عن الرجوع إلى اهللا یكرر في هذه اآلیات العشرة تعبیر "تاسًعا

الدالة التي بین اإلنسان واهللا بكونه إلهه المشتاق إلیه كأوالد له. وكما قیل في إرمیا النبي: "ارجعوا أیها البنون 
).  22: 3العصاة فأشفي عصیانكم. ها قد أتینا إلیك ألنك أنت الرب إلهنا" (إر 

یدعوهم إلى التوبة یؤكد عندما كان یهدد باللعنات كان یشیر إلى اهللا، إله القوة، دیان الجمیع، لكنه إذ 
عودتهم إلى األحضان اإللهیة بكون الرب إلههم، إله العهد والنعمة. 
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أخیًرا نالحظ في حدیثه هنا عن التوبة والرجوع إلى اهللا یؤكد عطیة اهللا الفائقة أال وهي حریة اإلرادة، من 
]. وٕاذ یشتاق اإلنسان إلى اهللا إلهه یجد اإلمكانیات 1حق اإلنسان أن یختار طریق البركات أو طریق اللعنات [

اإللهیة بین یدیه. 

وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب "
وتعمل بجمیع وصایاه التي آنا أوصیك بها الیوم. 

فیزیدك الرب إلهك خیرا في كل عمل یدك، في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك.  
ألن الرب یرجع لیفرح لك بالخیر كما فرح آلبائك. 

إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصایاه وفرائضه المكتوبة في سفر الشریعة. 
]. 10-8هذا إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك" [

 : . الوصیة قریبة منك2
أمام البركات الفائقة التي وعد بها اهللا الراجعین إلیه بالتوبة البد من تأكید أن الرجوع إلیه أمر غیر 

 عسیر. 
الوصیة في جوهرها هي دخول من الباب الضیق والطریق الكرب لاللتقاء مع اهللا الذي یعشق اإلنسان 
ویقدم له كل إمكانیات سماویة. كثیرون یهربون من الوصیة حاسبین أنها ال تتناسب مع طبیعتهم، إنما تناسب 
ُأناًسا سمائیین. لهذا أوضح النبي مستلم الشریعة أن الوصیة سهلة، بین أیدینا، وفي قلبنا. مكانها هو القلب، 

تمأله عذوبة وحًبا. 

"إن هذه الوصیة التي أوصیك بها الیوم لیست عسرة علیك (لیست مخفیة عنك)، وال بعیدة منك. 
لیست هي في السماء، حتى تقول من یصعد ألجلنا إلى السماء، ویأخذها لنا ویسمعنا إیاها لنعمل 

بها. 
وال هي في عبر البحر، حتى تقول من یعبر ألجلنا البحر، ویأخذها لنا وُیسمعنا إیاها لنعمل بها. 

]. 14-11بل الكلمة قریبة منك جًدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها" [
ماذا یقصد بالوصیة غیر العسرة أو غیر المخفیة إال كلمة اهللا الذي صار جسًدا وحل بیننا، ُولد في بیت 
لحم الیهودیة، الذي جاء لیقدم الخالص عن العالم كله؟! إنه لیس معزوًال عنا في السماء، نصعد إلیه لكي نقتنیه، 
وال هو في أعماق البحار ننزل إلیه لكي ننعم به، بل صار قریًبا جًدا منا، ساكًنا في أعماقنا. وكما یقول الرسول 

). وصار إنجیله منطوًقا به في أفواهنا، ومحفوًرا في قلوبنا. 14: 1یوحنا: "الكلمة صار جسًدا وحّل بیننا" (یو 
هذا ما أدركه الرسول بولس، إذ یقول: "ال تقل في قلبك من یصعد إلى السماء أي لُیْحِدر المسیح. أو 

من یهبط إلى الهاویة أي لُیصعد المسیح من األموات. لكن ماذا یقول؟ الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك، أي 
كلمة اإلیمان التي نكرز بها. ألنك إن اعترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات 

 في حدیث موسى النبي هنا عن الوصیة التي بین أیدینا وفي القدیس بولس). یرى 10-6: 10خلصت" (رو 
). 8-6: 10قلبنا إنما یقصد كلمة اهللا الذي بتجسده حّل بیننا وسكن في أعماقنا، فصار بین أیدینا (رو 

اعتاد الفالسفة في ذلك الحین أن یجربوا األفكار لعلهم یتعلمون الفلسفة، لكن مسیحنا جاء بنفسه إلینا 
لیقدم نفسه "الفلسفة" الحقة، بكونه "حكمة اهللا". 
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صارت كلمة الكرازة باإلنجیل في فم الكنیسة، إذ قیل: "ألن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه 
كل إنسان باللغة التي   حیث یتحدث اهللا معفي الفم). إنها 7: 2یطلبون الشریعة، ألنه رسول رب الجنود" (مال 

حیث توجد الكلمة غیر مغلفة بتعبیرات غامضة، بل تتالمس مباشرة مع مشاعر اإلنسان  في القلب یفهمها. وهي
وعواطفه وكل أعماقه. 

اهللا الذي یحب اإلنسان لن یقدم له وصیة فوق طاقته، وال هي ببعیدة عنه، بل سهلة وبین یدیه ویدخل 
بها إلى قلبه، قادر أن یدرك مفهوًما صادًقا لها، وٕان یكتشف إمكانیاته المقدمة له. 

المسیح لنا أن ندخل من  عالج ما یبدو من تناقض بین دعوة السید القدیس یوحنا كاسیانفي مناظرات 
). 30: 11الباب الضیق وقوله: "ألن نیري حین وحملي خفیف" (مت 

 عن إمكانیة النفس البشریة على التعرف على اهللا، مستخدًما هذه القدیس أثناسیوس الرسوليیتحدث 
العبارة قائالً : 

  إن معرفتها وفهمها الدقیق ال یحتاج إال إلى أنفسكم. وٕان كان اهللا فوق الكل، لكن المعرفة فینا، ویمكننا أن
نجدها في أنفسنا. كمثال أولي یعلمنا موسى قائالً : "كلمة اإلیمان في قلبك". وقد أعلن المخلص نفس األمر، 

). 12: 17وأكد ذلك عندما قال: "ملكوت اهللا في داخلكم" (لو 
ألنه إذ لنا في أنفسنا اإلیمان، وملكوت اهللا، یمكننا أن نرى بسرعة وندرك ملك المسكونة وكلمة اهللا 

. Ïالمخلص
القدیس البابا أثناسیوس الرسولي 

  تبدأ النعمة في المنزل، فهناك یوجد مصنع كل 8: 10 بولس: "لكن الكلمة قریبة منك" (رو الرسولیقول .(
. Ðالفضائل

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  إن كان ملكوت اهللا كقول ربنا ومخلصنا ال یأتي بمراقبة، وال یقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، إنما ملكوت اهللا
)؛ فمن الواضح أن من 8: 10)، ألن الكلمة قریبة جًدا في فمنا وفي قلبنا (رو 21-20: 17داخلكم (لو 

یصلي لكي یأتي الملكوت إنما یصلي بحق لكي یظهر فیه ملكوت اهللا ویأتي بثمٍر ویكمل. كل قدیس یأخذ 
. Ñاهللا كملٍك له، ویطیع شرائع اهللا الروحیة، إنما یسكن اهللا فیه كمدینة منظمة جًدا

العالمة أوریجانوس 

 : . القرار بین یدیك3
مرة أخرى في أكثر وضوح یؤكد أن الوصیة التي صارت قریبة جًدا تنتظر قرار اإلنسان دون أي ضغط 

أو إلزام. 

]. 15"انظر قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخیر، والموت والشر" [
الحیاة والخیر حاضران اآلن أمام المؤمن، إن قبلهما یتمتع بهما لیعبر إلى البركات المقبلة. موضوعان 

أمامه لكي یدرك سرهما فال یكون له عذر فیما بعد، ولكي یشعر بأهمیتهما، وأخیًرا لكي یأخذ قراره المصیري. 

1 Contra Gentes, 30:1-2. 
2 St. Gregory of Nyssa: On Virginity, ch, 23. 
3 Origen: On Prayer 25:1. 
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لقد استخدم اهللا كل وسیلة لكي یحث اإلنسان الحر على قبول الحیاة والتمتع بالسعادة األبدیة. فاإلنسان 
یحركه أمران أو أحدهما، وهما الخوف والرجاء. 

 یقول: جهة الخوففمن 

  أوصیتك الیوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصایاه ي"بما أن

وفرائضه وأحكامه لكي تحیا وتنمو ویباركك الرب إلهك في األرض التي أنت داخل إلیها لكي تمتلكها. 
 فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غویت وسجدت إللهة أخرى وعبدتها، 

فإني أنبئكم الیوم أنكم ال محالة تهلكون. 
ال تطیل األیام على األرض التي أنت عابر األردن لكي تدخلها وتمتلكها. 

]. 19-16اشهد علیكم الیوم السماء واألرض " [
 یقول: جهة الرجاءومن 

"قد جعلت قدامك الحیاة والموت؛ 
البركة واللعنة. 

فاختر الحیاة لكي تحیا أنت ونسلك،  
إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، 

ألنه هو حیاتك والذي یطیل أیامك، 
-19لكي تسكن على األرض التي حلف الرب آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوب أن یعطیهم إیاها" [

20  .[

 18-17: 15 إذ نوضع كما بین الماء والنار، وكما بین اعلي الصالح وأخطر الشرور (ابن سیراخ اآلن ،(
بین دمار الجحیم السفلي والفردوس العلوي، فلنسمع الرب یصرخ إلینا في الكتاب المقدس لصالٍح عجیٍب، إذ 

]. 19یقول: "وضعتكم بین الموت والحیاة، فاختاروا الحیاة لكي تحیوا" [
بخصوص هذین الطریقین ینصحنا الرب في اإلنجیل إذ یقول: "واسع هو الطریق الذي یقود إلي الموت، 

: 7وكثیرون یدخلون هذا الطریق. ما أضیق الباب والطریق الذي یقود إلي الحیاة، وقلیلون الذین یجدونه" (مت 
13-14 .(

تحققت العودة إلي الفردوس بالطریق الكرب الضیق، بینما یتحقق النزول إلي الجحیم السفلي بالطریق 
الواسع. لذلك إذ ال نزال نستطیع وفي مقدورنا بالعون اإللهي االختیار، لنصعد إلي فرح الفردوس خالل الطریق 

. Ïالكرب الضیق عوض أن نبلغ إلي عقوبات الجحیم خالل الباب الواسع

 السماء 18-17: 15 یا إنسان فإنه أمامك "الماء والنار، الحیاة والموت، الصالح والشر" (ابن سیراخ انظر ،(
والجحیم، الملك الشرعي والطاغیة القاسي، عذوبة العالم الباطلة وطوباویة الحق للفردوس. لقد أعطیت القوة 

. Ð )17: 15المسیح: "یبسط لكم یده للطریق الذي تختاره" (ابن سیراخ  بنعمة
األب قیصریوس 

1 Sermon 150:2. 
2 Sermon 151:5. 
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لكي تحیا وتنمو ویباركك الرب إلهك في لقد سبق فأوضح اهللا اشتیاقه أن یحیا اإلنسان مبارًكا ومطّوًبا: "
 ].16[" األرض التي أنت داخل إلیها لكي تمتلكها

لقد أعلن خطورة الموقف، فقد اشهد اهللا على اإلنسان السماء واألرض أنه قد قدَّم لهم كل إمكانیة البركة 
. "أشهد علیكم الیوم السماء واألرض؛ قد جعلت قدامك من جانبه، وبقي أن یختار المؤمن ذلك من جانبه هو

 ].19الحیاة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحیاة لكي تحیا أنت ونسلك" [
". إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، ألنه أخیًرا یؤكد الوصیتین "محبة اهللا" و"الطاعة له

هو حیاتك والذي یطیل أیامك، لكي تسكن على األرض التي حلف الرب آلبائك إبراهیم واسحق ویعقوب أن 
 ].20[" یعطیهم إیاها
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 30من وحي تثنیة 
إني منتظرك یا ابني! 

  .كثیًرا ما كسرت عهدك
لكن صوتك العذب یرن في أذنيّ : 

"إني منتظرك یا ابني". 
أنت تترقب رجوعي إلیك. 

أنت تشتاق إلى عودتي إلى أحضانك. 

  ،ألذكر عملك معي
وأفتح قلبي بالحب لك، فأترجم التوبة إلى عملٍ . 

ألترجم رجوعي الفكري بالطاعة العملیة. 
فاستمع إلى صوت وصیتك المحییة. 

إذ تهبني ذاتك فأقتنیك، 
لن تقبل أقل من الفكر كله والقلب كله والحیاة كلها. 

تمتلكني وتقتنیني، مقدًما ذاتك فيَّ فأقتنیك. 
اقترب إلیك فتقترب أنت إليّ . 

  .أرید أن أرجع إلیك
ردني من وسط الشعوب، 

حررني من السبي القاتل لنفسي. 
أنت إله المستحیالت! 

  أرجع إلیك فتغمرني ببركاتك
وتنزع عني كل لعنات عصیاني. 

ترد كل اللعنات التي حلت بي على رأس أعدائي. 
أفرح إذ تفرح أنت بي، وتحملني إلى أحضانك. 

تسندني بروحك، وتختن قلبي، فأعمل بقوة لتنفیذ وصیتك. 
من یقدر أن یقترب إلى قلبي ویختنه غیرك؟ 

من یدفنه إال أنت أیها القائم من األموات؟ 

  ،أرجع فأجدك إلهي
تنسب نفسك إلّي، وأنا لك. 

أنا ابنك الخاص، وأنت إلهي أنا. 

  .ألرجع إلیك، فأنت في داخلي تنتظرني
لست محتاًجا أن أصعد إلى السحاب اللتقي بك، 

وال أن انحدر إلى أعماق البحار. 
بل أن أدخل إلى أعماق نفسي اللتقي بك! 
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  .علمتني أخذ القرار المصیري
أمامي أنت یا أیها الحیاة،  

وأیًضا العدو الموت حاضر قدامي. 
الختارك أنت أیها الكلي الصالح! 
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اأصحاح الحادي والثاثون

أخيرة مع تحذير نصيحة 
إسرائيل أن شيوخ  يشوع. أوصى أيًضا الكهنة وجميع  أكد موسى النبي أن اه هو القائد الحقيقي لشعبه، كما قادهم في أيام موسى سيقودهم خال 

الرب له وقراءتها ]9-13[. كما ظهر  سوى تسجيل كلمة اه  اإبراء في عيد المظال. لم يذكر شيًئا عن طقس تجديد العهد هنا  التوراة في سنة  يقرأوا   

ينحرف عن اإيمان بعد موته.  وأنذر الشعب أا 

ويشوع                     ]8-1[. 1. تشجيع الشعب 

اإبراء              ]13-9[. التوراة في سنة  قراءة   .2

الرب في الخيمة                     ]23-14[. 3. ظهور 

التوراة                         ]30-24[. 4. تسليم كتاب 

ويشوع: 1. تشجيع الشعب 
ليشوع عمره، ولم يعد له استطاعة للعمل، فسلم القيادة  وعشرين عاًما من  جاءت اللحظات الحاسمة التي أعلن فيها موسى النبي أنه قد بلغ المائة 

 قبل نياحته وشجعه هو وكل الشعب.

إسرائيل، "فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع 

وقال لهم: أنا اليوم ابن مائة وعشرين سنة.

الخروج والدخول بعد. ا أستطيع 

اأردن. والرب قد قال لي ا تعبر هذا 

الرب إلهك هو عابر قدامك.

فترثهم. هؤاء اأمم من قدامك  هو يبيد 

الرب" ]3-1[. يشوع عابر قدامك كما قال 

المصريين )أع 7: 20، فرعون يتعلم حكمة  شرير. عاش 40 عاًما في قصر  نوح الذي كرز بالبّر في عالم  أوًا: عاش موسى 120 عاًما مثل 

بتوجيه اه نفسه. للرعاية والخدمة )أع 7: 29-30(، 40 سنة قائًدا للشعب  أرض مديان يتهيأ   23(، 40 عاًما يجول في 

الرب. ببركة  بالسنوات وامتدادها بل  عمره  المزمور 90. فإنه ا يقدر  الواردة في  السنوات في صاته  نظرته لهذه  كشف لنا موسى النبي عن 

قوة عمره الثمانين اأولى بكونها تحمل  سنوات  وكهزيع من الليل" )مز 90: 4(. تطلع موسى إلى   "أن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر 

ن الروح، هي عطية اه له للعمل. يقول: "أيام سنيننا هي سبعون سنة، واإ قوة  شيخوخة الجسد تحمل  اأخيرة فمع  اأربعون سنة   جسدية مع تعب وبلية. أما 

سريًعا فتطير" )مز 90: 10(. تُقرض  وأفخرها تعب وبلية. أنها  القوة فثمانون سنة،   كانت مع 

اعترف أنه قد شاخ جسدًيا يشوع كأنما تمتع هو به. فقد  يشوع هو عمل معه هو شخصًيا، فما يتمتع به  ثانًيا: يعتبر موسى عمل اه مع خليفته 

روح القيادة الحقة التي ا تحمل شيًئا من يشوع! هذه هي  ن اه عابر قدامه. كيف؟ أن اه يعمل في  الخروج والدخول بعد. واإ  وصار غير قادٍر على 

 اأنانية، فيهيئ القيادة المقبلة ويحسب نجاحها نجاًحا له.
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الموعد، لكنه يطلب ويعمل قدر المستطاع لكي يحقق أرض  عمره ليتمم العمل ويدخل بالشعب إلى  لم يطلب موسى النبي يوًما إضافًيا على 

عمرنا، لكننا نسأل ونعمل لكي نهيئ للقيادات القادمة أن تتمم ما قد بدأنا فيه أو ما قد  خليفته ما قد بدأ هو به. هكذا يليق بنا أا نقلق من أجل قصر أيام 

 تسلمناه من اأجيال السابقة.

اأردن". با شك كان مشتاًقا أن يعبر، لكن عبور الشعب بعده هو عبور له. يردد موسى النبي الحكم اإلهي: "ا تعبر هذا  كثيًرا ما  ثالثًا: 

النصرات التي تحققت في أيامه تكثر بعد رحيله، تركه لهم مثلما فعل موسى النبي، إذ يؤكد لهم أن  بقوة عند  رابًعا: لن نجد قائًدا يشجع جنوده 

الحضرة اإلهية. النصرة ا يكمن فيه بل في   أن سّر 

وبأرضهما. وعوج ملكي اأموريين اللذين أهلكهما  الرب بهم كما فعل بسيحون  "ويفعل 

الرب أمامكم تفعلون بهم حسب كل الوصايا التي أوصيتكم بها. فمتى دفعهم 

وتشجعوا. تشددوا 

وجوههم، ترهبوا  تخافوا وا  ا 

الرب إلهك سائر معك، أن 

يتركك" ]6-4[. ا يهملك وا 

الرب معين لي فا الرسول بولس: "حتى أننا نقول واثقين:  اه الحال في وسط شعبه عمل في أيام موسى، ويبقى يعمل عبر اأجيال. وكقول 

 أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟!" )عب 13: 6(.

قامته خلًفا له وتوصيته أمام كل الشعب، مؤكًدا لهم نجاحهم المستمر. يشوع واإ دعوة  خامًسا: 

إسرائيل: يشوع وقال له أمام أعين جميع  "فدعا موسى 

الرب آبائهم أن يعطيهم إياها، اأرض التي أقسم  تشدد وتشجع أنك أنت تدخل مع هذا الشعب 

وأنت تقسمها لهم.

والرب سائر أمامك. هو يكون معك.

يتركك. ا يهملك وا 

ترتعب" ]8-7[. ا تخف وا 

وخبراته الطويلة. يوجد مجال قط للخوف من إمكانيات العدو  الرب سائر أمامهم ويكون معهم ا  إذ 

مرحلة جديدة من العمل. كثيرة، لكنه محتاج إلى تذكير مستمر لعمل اه معه، خاصة وأنه داخل في  مواقف  يشوع نجاحه في  أثبت 

الضربات لخدام الكلمة وراءه. من أخطر  ارتبك القائد انهار الكل  يرتعب، أنه إن  طالبه موسى النبي أن يكون مثاًا حًيا للشعب فا يخاف وا 

شكواه للشعب ُيحطم نفسيتهم القوة ا الضعف. فإن خوف القائد أو  بروح  الرب، عاملين  يظهروا بالحق أقوياء في  يفقدوا ثقتهم في اه، فا   والقادة أن 

 ويهز إيمانهم.

الطريق الملوكي، وأنه معه، أي يصحبه في رحاته ويسنده في كل عمل صالح. إنه الطريق ويقوده في  ليدرك القائد أن اه سائر أمامه يهيئ له 

 لن يسمح له باانهيار وا يتخلى عنه.

الرؤيا )تك 15: باستمرار وهذا ما نجده من التكوين إلى  ترتعب" ]8[ يأتي الخوف طبيعًيا لإنسان الساقط فيحتاج إلى كلمة تشجيع  "ا تخف وا 

 1، رؤ 1: 17(.

اإبراء: التوراة في سنة  قراءة   .2
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إسرائيل" ]9[. شيوخ  الرب ولجميع  اوي حاملي تابوت عهد  التوراة وسلمها للكهنة بني  "وكتب موسى هذه 

تجري في اأعياد. أخرى منه كانت  أجزاء  قراءة الخمسة اأصحاحات اأولى من السفر مع  تقول "المشنا" اليهودية أن 

يرى بعض الحاخامات أن موسى النبي كتب 13 الواردة في اأصحاحات السابقة.  اأخيرة عظاته والوصايا  كتب موسى النبي في اللحظات 

يرون أنه كتب نسختين، قَدم واحدة للكهنة والاويين آخرون  عشرة في تابوت العهد.   نسخة من اأسفار الخمسة، وأعطى كل سبط نسخة، ووضع الثالثة 

وينحرفوا إلى العبادة الوثنية، يُرجع إليها، خاصة حين يكسر الشعب الناموس،  واأخرى وضعت في تابوت العهد   لاستعمال العام كما جاء هنا ]9[، 

إن موسى كتب اأسفار الخمسة، أو أكملها.
[289]

باتريق  الرب". يقول اأسقف   تسمى "نسخة 

سنوات فيقول: مرة كل سبع  قراءتها  أما عن 

وأمرهم موسى قائًا: "

اإبراء في عيد المظال. في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة 

يختاره، الرب إلهك في المكان الذي  يظهروا أمام  إسرائيل لكي  حينما يجيء جميع 

إسرائيل في مسامعهم" ]11-10[. التوراة أمام كل  ُتقرأ هذه 

الشريعة، وأيًضا الفقرات من  اأسرة اليومية لبعض  قراءة  للتوراة. هذا بجانب  للقراءة العامة لكل الشعب  موعًدا  اإبراء، السنة السابعة  حدد سنة 

تلزم أسبوع ا تكفي بل  سواء الخاصة في البيت أو الخاصة بالجماعات المحلية كل  القراءات  يقرأ في كل سبت في المجامع )أع 15(. هذه   كان ُموسى 

القراءة العامة لكل الشعب.  

المرهونة، فيشعر الكل اأراضي المباعة أو  وترجع  ويبرأ المديونين من ديونهم،  الشريعة، حيث يتحرر العبيد،  لقراءة كل  اإبراء مناسبة  سنة 

والفقراء خال مساندتهم قد تهيأت نفوسهم للطاعة للوصية اإلهية. إن كانت الوصية تدفع اإنسان لعمل الخير، فإن  اأغنياء خال عطائهم وسخائهم 

ُيقرأ سفر التثنية كله مع مختصر من بقية أسفار موسى الخمسة. والتجارب معها. غالًبا ما كان   عمل الخير يسند النفس لقبول الوصية 

مصنوعة من أغصان الشجر، أسبوًعا في خيام  الرب )ا 23: 40(، ويسكن الشعب  يفرح الكل أمام  في عيد المظال على وجه الخصوص 

اأرض فا تخفي عنك وصاياك" )مز غريب أنا على  المرتل: " يقولون مع  اأرض، لهذا يسمعون الوصية اإلهية. وكأنهم  غرباء على   فيشعر الكل أنهم 

وفرح. الفرح الحقيقي. ينصت الكل إليها بكل بهجة قلب  الرب هي مصدر  التوراة حيث وصية  تُقرأ   .)119 

السنوات، إذ في وصية اه راحتنا وسبتنا الحقيقي. السنة السابعة تشير إلى العمل اإنجيلي حيث سنوات، حيث سبت  التوراة كل سبع  تُقرأ 

الرب )لو 1: 75-74(. وغفران الخطايا، السنة المقبولة لدى  يسوع  الحرية في المسيح   

يصعدوا للعيد، الرجال مع النساء واأطفال أن  يلتزم الكل  اأخرى، أما في عيد المظال  يصعدوا في اأعياد  ملزمون أن  لم تكن النساء وأطفالهن 

الشريعة.  فيسمع الكل 

أبوابك، الرجال والنساء واأطفال والغريب الذي في  "اجمع الشعب: 

الرب إلهكم، يتقوا  ويتعلموا أن  يسمعوا  لكي 

التوراة" ]12[. يعملوا بجميع كلمات هذه  ويحرصوا أن 

الخميرة، الرب. هكذا تقدم لهم  ويحرصوا على التمتع بمخافة  ينصتوا لكلمة اه  طلب أن يجتمع اأطفال مع والديهم ومع الدخاء في اإيمان لكي 

بوعوده الصادقة في مخافٍة ووقاٍر. سوى محبة اه والتمتع   فيختمر عجين الجيل الجديد. ينشأ اأطفال في جو كتابي، ا يشغلهم شيء 

اإبراء؟ التوراة في عيد المظال في سنة  يقرأ  من الذي 

قرون مرت  يشوع حتى مجيء السيد المسيح.  مرات محدودة للغاية منذ أيام  سوى  يسمعوا لهذه الوصية  يمارس الشعب ذلك، ولم  لأسف لم 
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والعرفاء وقضاة مع الكهنة الاويين والشيوخ  إسرائيل من الشعب  التوراة أمام بني  بقراءة جميع كام  يشوع ممارسة هذا الطقس المهوب. قام   طويلة دون 

الغرباء الداخلين في اإيمان )يش 8: 35-33(. الرب، وأمام   حاملي تابوت عهد 

التوراة، لذلك دعي نفسه "المبشر Preacher" )جا 1: 1-2، 12؛ 7: 27؛ 12: 8؛ 10: وقرأ أيًضا من  وعندما بنى سليمان الهيكل جمع الكل 

.)9 

الرب )2 أي 17: 9(. شريعة  ليعلموا ومعهم سفر  وأرسل الملك يهوشفاط رؤساء يهوذا 

وقرأ في أورشليم والكهنة والاويين وكل الشعب من الكبير إلى الصغير،  الرب مع كل رجال يهوذا وسكان  "صعد الملك )يوشيا( إلى بيت 

الرب" )2 أي 34: 31-30(. منبره وقطع عهًدا أمام  الرب. ووقف الملك على   آذانهم كل سفر العهد الذي ُوجد في بيت 

شريعة موسى )نح 8: 3-1(. عزرا الكاتب سفر  وقرأ  كرجٍل واحٍد إلى الساحة  وعند عودة الشعب من بابل اجتمع كل الشعب 

الرب إلهكم كل اأيام، يتقوا  يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن  وأوادهم الذين لم  "

تمتلكوها" ]13[. اأردن إليها لكي  اأرض التي أنتم عابرون  التي تحيون فيها على 

الرب لموسى في الخيمة: 3. ظهور 
قربت لكي تموت. الرب لموسى هوذا أيامك قد  "وقال 

يشوع وقفا في خيمة ااجتماع لكي أوصيه. ادع 

ويشوع ووقفا في خيمة ااجتماع" ]14[. فانطلق موسى 

قربت أيام قربت لكي تموت". كلما  هوذا أيامك قد  الرب: " إذ جاءت اللحظات الحاسمة التي فيها ينهي موسى النبي أحاديثه مع شعبه، قال له 

الرب في أعماق مفرحة. كلما تجلى  لوجه. إنه عطية إلهية  ليراه وجًها  الرب  عبوًرا إلى  لُيدرك أن رحيله ليس إا  الرب باأكثر له  تراءى   رحيل موسى 

بفرح وبهجة قلب.  النفس تهيأ قلب اإنسان للموت 

الرعاية ويستلم للرحيل ويسلم عجلة القيادة في يد تلميذه، واآخر لكي يستعد لحمل آام  الرب، واحد لكي يستعد  ويشوع للقاء مع  ُدعي موسى 

اأبوة الصادقة والقيادة الناجحة من معلمه. روح   

مرات في نقرأ عنه ثاث  الرب في هذا السفر، بينما  نقرأ فيها عن ظهور مجد  الوحيدة التي  المرة  الرب لموسى النبي، وهذه هي  ظهر مجد 

حرفية العهد شيخوخة  الشريعة الجديدة، العهد الجديد عند  إشارة إلى ظهور  الرب هنا قبيل موت موسى  ويرى البعض أن ظهور مجد   اأسفار السابقة. 

 القديم.

الرب في الخيمة في عمود سحاب، فتراءى  "

ووقف عمود السحاب على باب الخيمة" ]15[.

المتغربين، ويعلن مجده فينا. الرب في خيمتنا نحن  يتراءى  عبورنا نحو السماء  وأدركنا  هكذا كلما تمتعنا بالحياة اإنجيلية 

الرب لموسى؟ ماذا قال 

أربعين عاًما، لكي يتمتع الشعب بالحب اإلهي، ويكون له نصيب في أوًا: أن شعبه سيكسر العهد مع اه، هذا الذي من أجله جاهد موسى النبي 

ارتباطهم بالعبادة الوثنية ونسيانهم اه مخلصهم. الموعد رمز السماء. أما علة كسر العهد فهو  أرض   

ترقد مع آبائك، الرب لموسى: ها أنت  "وقال 

اأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم، وراء آلهة اأجنبيين في  فيقوم هذا الشعب ويفجر 

ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه.
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واتركه واحجب وجهي عنه، فيكون مأكله، فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم، 

كثيرة وشدائد. وتصيبه شرور 

حتى يقول: في ذلك اليوم أما أن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور؟!

أخرى" ]18-16[. وأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم أجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة 

يتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه". فاللوم يقع على جانب اإنسان وحده. يؤكد اه أن كسر العهد هو من جانب اإنسان، إذ يقول: "

أرضهم لشعبه. لكن الرب أجنبيين، أنه سلم ملكية  يدعوهم  كانوا أصحاب البلد، واآن  مرارة سقط شعب اه في عبادة آلهة الكنعانيين الذين  في 

عجزت عن حماية شعبها. هكذا إذ يقدم اه لنا كل إمكانية يسقط البعض الغريبة التي  وارتبط باآلهة  اأرض  اأرض رفض اه واهب   شعبه بعد أن تسلم 

الشريرة. الشهوات   في عبادة المال خال الطمع أو عبادة بطونهم خال النهم أو عبادة الملذات خال 

آباؤه. لهذا فإنه ا موآب، بعيًدا عن المناطق التي رقد فيها  ترقد مع آبائك" ]16[، مع أن موسى رقد في جبل  الرب لموسى: "أنت  ثانًيا: يقول 

ترقد على رجاء مع نفوس آبائه السابقين له. نما عن راحة نفسه التي  المجرد، واإ  يمكن تفسير هذا القول اإلهي عن رقاد الجسد 

.]
[290]

وسترقد نفسك في كنز الحياة العتيدة مع آبائك التراب مع آبائك،  ترقد في  العبارة: ]أنت  عُزيل عن هذه  الترجوم ليوناثان بن  جاء في 

يترك اه ]16[، يقدم لهم اه سؤل قلوبهم بأن يحجب وجهه عنهم ثالثًا: اه في حكمته العجيبة ُيعطي كل إنسان حسب قلبه. فإذ يطلب شعبه أن 

يعودوا يتمتعون ببهاء مجده. بقوله: "احجب وجهي عنه"، يعني إشراقات حبه ولم  فحُرموا من  نزع وجهه عنهم  الوجه، لهذا  أعطوا اه القفا ا   ]17[. هم 

نزع نعمته عنهم وحمايته لهم.  

الترانيم واأغاني أو التسابيح. في مقدمة سفر اأمثال تحدثت عن اللغات التي يتحدث بها اه مع اإنسان، من بينها إسرائيل خال  رابًعا: تعليم 

موآب أن يعلم شعبه بهذه اللغة. أرض  اأخيرة من حياته على  الترنيم. وها هو اه نفسه يطلب من موسى في اللحظات   لغة التسبيح أو 

اكتبوا أنفسكم هذا النشيد، "فاآن 

إسرائيل إياه. وعلم بني 

أفواههم، ضعه في 

إسرائيل" ]19[. لكي يكون لي هذا النشيد شاهًدا على بني 

بالوعد ويكسر العهد. تحذيًرا لشعبه الذي يحنث  الروح له، مقدًما فيه  لقد وضع موسى النشيد بإعان 

الرب ويسقطون في يتركون  والرجوع إلى اه. فإنهم إذ  اارتداد عن عبادة اه الحّي إا أنه قَدم باًبا للتوبة  إن كان النشيد لم يمنع الشعب من 

الدواء ينتظرهم، فإنه ا ُيسر بسقوطهم. وكأن اه قد أعد لهم  يزال  فأنذرهم، وأنه ا  يتذكرون خال النشيد المحفوظ عن ظهر قلب أن اه سبق  المرارة   

يجدوا عاًجا إلهًيا قائًما بين أيديهم. أصيبوا   مقدًما إياه لهم حتى متى 

اارتداد. سقطوا في  والراحة، فعوض تقديم ذبيحة شكر،  خامًسا: قَدم اه لهم إمكانيات للشبع 

اأرض التي أقسمت آبائهم الفائضة لبًنا وعسًا، "أني أدخلهم 

أخرى ويعبدونها، فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتصقون بآلهة 

ويزدرون بي وينكثون عهدي.

كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهًدا، فمتى أصابته شرور 

أفواه نسله. أنه ا ينسى من 

اأرض كما أقسمت. فكره الذي يفكر به اليوم قبل أن ادخله إلى  عرفت  إني 
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إسرائيل إياه. فكتب موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني 

اأرض التي أقسمت لهم عنها وأنا أكون معك" ]23-20[. إسرائيل  يشوع بن نون وقال: تشدد وتشجع، أنك أنت تدخل ببني  وأوصى 

التوراة: 4. تسليم كتاب 
التوراة في كتاب إلى تمامها، "فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه 

الرب قائًا" ]25-24[. أمر موسى الاويين حاملي تابوت عهد 

ووضوح صراحة  نما في  التوراة سلمها لاويين حاملي تابوت العهد، ا في طقس شكلي ومجامات قاتلة، واإ إذ أكمل موسى النبي كتابة كلمات 

 وتحذير، إذ قال لهم:

الرب إلهكم ليكون هناك شاهًدا عليكم. وضعوه بجانب تابوت عهد  التوراة هذا  خذوا كتاب  "

ورقابكم الصلبة. تمردكم  عارف  أني أنا 

الرب، صرتم تقاومون  هوذا وأنا بعد حّي معكم اليوم قد 

باأحرى بعد موتي؟!" ]27-26[. فكم 

بالرغم من معامات اه الفائقة الرب نفسه  قاوموا  نما  كثيرة، واإ مراًرا  أربعين عاًما ليس أن الشعب بكل قيادته قد قاومه  خبراته الطويلة  ملخص 

 معهم على يدي موسى، فماذا يكون حالهم باأكثر بعد رحيله.

لقد أعلن لهم ما سيحدث معهم بعد موته:

الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. وضعوه بجانب تابوت عهد  التوراة هذا  خذوا كتاب  "

عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، أني 

ويصيبكم الشر في آخر اأيام،

تغيظوه بأعمال أيديكم" ]29-28[. الرب حتى  أنكم تعملون الشر أمام 

عندما جاء السيد المسيح إلى العالم وقدم الخاص المجاني أعلن أيًضا قبل موته أنه سيظهر مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يضللون الناس )مت 24:

الرسول بولس بخصوص ظهور معلمين كذبة بعد موته.  24(. هذا أيًضا ما قاله 

إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه" ]30[. "فنطق موسى في مسامع كل جماعة 

 

 

من وحي تثنية 31

روح القيادة الحقة هب لي 

v     هب لي أن اقتدي بموسى أول قائد لشعبه.

أرى في نجاح القيادات الجديدة نجاًحا لي.

ا أنسب شيًئا من النجاح لنفسي.

وأقوى. الرب نجاًحا يهب اأجيال الجديدة ما هو أعظم  بل كما وهبني 

اه هو العامل عبر كل اأجيال.
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الرجاء في الجيل الجديد. روح  v     علمني أن أحمل 

بقوة. فأراك عامًا فيهم 

القوة. بروح  يعملوا بك  روح الشجاعة حتى  أبث فيهم 

الشريعة. v     لنقتدي بموسى مستلم 

الرب منقوشة في قلوبنا، شريعة  نقدم لأجيال القادمة 

معلنة في سلوكنا وحياتنا.

نحفظ وديعة التقليد الثمينة،

أا وهي الحياة اإنجيلية العملية الصادقة.

اإبراء. تُقرأ عانية في سنة  الشريعة كلها  v     كانت 

الرب. يسمعها حتى اأطفال في مخافة 

يسمعونها في عيد المظال وهم في خيام!

لنقرأها دوًما لأجيال الجديدة.

مغروسة في كل قلب. لتكن كلمة اه 

غربتهّم يجدون لذتهم فيها أثناء 

الفرح الحقيقي. بروح  نقدمها لهم 

يرونها سّر بهجتنا الداخلية!

كثيًرا. تتراءى له  اأخيرة كنت  v     في أيام موسى 

التهب قلبه بالحنين لانطاق نحوك.

الروح للقائد الجديد! وسلم ذات 

سوى رؤياك! ليس لي ما أقدمه لهم 

روحي. v      ختم موسىحياته بالتغني بنشيد 

روح التسبيح، هب لي أن أحمل 

فتتقبل اأجيال القادمة لغة التسبيح.
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األصحاح الثاني والثالثون 

نشید موسى 
تحت قیادة روح اهللا القدوس یقدم لنا موسى النبي نشیده األخیر. ُدعي هذا النشید مفتاح كل نبوة ألنه 

. یتكلم عن والدة األمة وطفولتها ثم جحودها وارتدادها وأخیًرا عقابها فرجوعها
قدم لنا موسى النبي أغنیة تحمل فكًرا الهوتًیا حًیا، فإنه كنبي ال یفصل بین الموسیقي والالهوت. 

موسیقي بال الهوت تصیر نوًعا من المیوعة ومضیعة للوقت، والهوت بال موسیقي تفقد اإلنسان رقته. إن كان 
الالهوت یعتني باإلنسان لیقیم منه أیقونة حیة هللا، تحمل صورة للحیاة المتهللة، فإن الالهوت ال غنى له عن 

الموسیقى، إذ تقیم من اإلنسان كائًنا سماوًیا متهلًال وشاكًرا بال انقطاع. 
الحیاة اإلیمانیة الصادقة هي قطعة موسیقیة تعلن عن التناغم في حیاة اإلنسان بین سلوكه الزمني 

وتذقه لعربون األبدیة. 
إن كانت حیاة موسى النبي سلسلة ال تنقطع من الجهاد المستمر، وقد ذاق المرارة من قسوة قلب 

الشعب، لكن حیاته في حقیقتها سیمفونیة حب متهللة، سلسلة من التسابیح. فعند بدء انطالقه إلى البریة إذ وهبه 
اهللا النصرة على فرعون وسط البریة ترنم موسى مع الشعب بنشیٍد عندما جاءوا إلى البئر التي حفرها شرفاء 

)، وها هو اآلن یختم موسى حیاته بتسبحة رائعة، إذ ُدعي لالنطالق من العالم ورأى بعیني 17: 21الشعب (عد 
اإلیمان كنعان السماویة، فتهللت نفسه وهو على ضفاف نهر األردن. یرى في اهللا األب الذي یرافق ابنه كل 

الطریق، یقوده ویهتم بكل احتیاجاته الروحیة والمادیة. تراه النفس كالنسر الذي یرف على فراخه، ویبسط جناحیه 
فیحمیها، یترفق بها ویحملها على منكبیه، یعطیها كل رعایته وال یتركها تعتاز إلى غیره. یشبعها وسط القفر، 

. Ïفُیخرج لها من الحجر عسًال ومن صوان الصخر زیًتا، أي یصنع من أجلها المستحیالت
من جهة  وأنیًناهذا النشید ما تحمله أعماقه من جهة اهللا مخلصه، كما حمل مرارة  سجل لنا موسى النبي في

 الشعب عن عبادة اهللا واالرتباط بالرجاسات الوثنیة، مما ارتداد
جعلهم یسقطون تحت التأدیب اإللهي. 

جبل نبو لكي ینظر أرض  حث موسى شعبه على الطاعة هللا، وأخیًرا أمر الرب موسى بالصعود إلى
كنعان ویموت. 

. ]2-1[. مقدمة النشید    1
. ]4-3[. عظمة اهللا وبره   2
. ]6-5[. انحراف الشعب وحنثه بالعهد  3
. ]14-7[. تذكیر الشعب بأعمال اهللا   4
. ]18-15[. شعب جاحد    5
. ]43-19[. تأدیب الشعب الجاحد   6
. ]47-44[. دعوة للطاعة    7
. ]52-48[. دعوة موسى لصعود جبل نبو  8

Ï 10 ص1980 للمؤلف: نشید األناشید. 
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 : . مقدمة النشید1
أدرك موسى عبوره عن العالم وتسلیم القیادة في یدي تلمیذه یشوع، وٕاذ جدد الجیل الجدید العهد مع اهللا 

]. عدد أعمال اهللا فهو 6-5]. بالرغم من شر الشعب [4-1قدَّم هللا تسبحة رائعة یمجد فیها اهللا العظیم البار [
الخالق والمخلص والمحامي ویبقى أمیًنا في عهده مع شعبه. 

یفتتح موسى النبي نشیده قائالً :  
أنصتي أیتها السموات فأتكلم،  "

ولتسمع األرض أقوال فمي. 
یهطل كالمطر تعلیمي، ویقطر كالندى كالمي. 

]. 2-1كالطل على الكال، وكالوابل على العشب" [
أنه إذ ال یوجد إنسان یسمع ویشهد لألمور اإللهیة ُتستدعى السماء  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

للشهادة.  
یدعو موسى النبي المالئكة وكل الطغمات السمائیة، كما یدعو كل األمم لكي تشهد على ما ینطق به 

س ضكلیمنإالقدیس بخصوص معامالت اهللا مع شعبه، ورد فعل الشعب تجاه عمل اهللا من خیانة وجحود. ویرى 
 أن اهللا یستدعي المؤمنین أصحاب المعرفة السماویة (السماء) كما یستدعي من انشغلت قلوبهم Ðالسكندري

باألرضیات (األرض) للشهادة. 
) دعوة الطبیعة للشهادة في محاكمة اإلنسان 2: 6) كما في میخا النبي (2: 1نرى في إشعیاء النبي (

أو في الخصومة القائمة بین اهللا وشعبه. 
یسأل موسى السماء واألرض أن تنصتا له... ینادي النفس والجسد لُیسبحا مًعا بنشید حب اهللا ورعایته 

مقابل قسوة اإلنسان وعصیانه. كلمات اهللا تحول القفر جنة، وكالندى تعطي برودة وسالًما للنفس. 
)، وها هو یستخدمها هنا للتعلیم. بنفس الروح 15 استخدم موسى النبي التسبحة للشكر وتمجید اهللا (خر

". ویقول الرسول بولس: "لتسكن فیكم من أجل التعلیمجاءت كثیر من مزامیر وتسابیح داود النبي تحت عنوان "
 بعضكم بعًضا بمزامیر وتسابیح وأغاني روحیة بنعمة معلمون ومنذرونكلمة المسیح بغنى، وأنتم بكل حكمة 

). 16: 3مترنمین في قلوبكم للرب" (كو 
تعلیم موسى لیس من عندیاته، لكنه كالمطر النازل من السماء من عند الرب، وكما جاء في إشعیاء: 
"ألنه كما ینزل المطر والثلج من السماء وال یرجعان إلى هناك بل یرویان األرض ویجعالنها تلد وتنبت وتعطي 
زرًعا للزارع وخبًزا لألكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، ال ترجع إلّي فارغة بل تعمل ما سررت به، 

).  11-10: 55وتنجح في ما أرسلتها له" (إش 
إنها ال تعتمد على حكمة البشر إنما "كالندى من عند الرب كالوابل على العشب الذي ال ینتظر إنساًنا 

). المطر هو عطیة اهللا، "ألن أرًضا قد شربت المطر اآلتي علیها مراًرا كثیرة 7: 5وال یصیر لبني البشر" (مي 
). 7: 6وأنتجت عشًبا صالًحا للذین ُفلحت من أجلهم تنال بركة من اهللا" (عب 

إنه ینطق بتعالیمه كالمطر الذي یبدأ بقطرات قلیلة متوالیة لكن سرعان ما تتحول إلى كمیات ضخمة ال 
یستطیع أحد أن ینكرها. أو أن ما یعلنه موسى النبي هو كلمة اهللا التي تكون إما كالندى ترطب الكثیرین أو 

1 In Heb. Hom 23:8. 
2 Stromata 4:26. 
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كالمطر الشدید أو السیول التي تهلك، كما حدث في أیام نوح. یكون التعلیم فّعاًال وقوًیا حین یصیر كالندى 
والمطر الخفیف الذي ال یسبب إزعاًجا وال ُیسمع له صوت، فتدخل الكلمة إلى القلب بروح هادئ. "ینزل مثل 

). 6: 72المطر على الجزاز ومثل الغیوث الذارفة على األرض" (مز 

   أُترید أن تعرف بأیة طریقة ُیدعي المؤمنون سحاًبا في الكتاب المقدس
). 6: 5یقول إشعیاء:" وأوصى الغیم أال یمطر علیه مطًرا" (إش 

رسائل الرسل هي مطر روحي بالنسبة . ]2كان موسى سحابة، لذلك یقول:" یهطل كالمطر تعلیمي" [
رسالته إلي العبرانیین؟ "ألن أرًضا قد شربت المطر اآلتي علیها مراًرا كثیًرا"  لنا. كحقیقة واقعة ماذا یقول بولس في

. Ï )6: 3كو  1). مرة أخري یقول:" أنا غرست وأُبلس سقي" (7: 6 (عب
القدیس جیروم 

 نروي حدائقنا، وٕان لم توجد فیها میاه، نسحب المیاه من البحر باذلین  أن إن كنا نحن البشر جمیًعا نرغب في
جهًدا عظیًما، فإنه كم باألكثر یلزم أن نبذل باألكثر لكي نمد خضراوات أجسادنا (بالمیاه) هذه التي في جنة 

الرب، أي في كنیسة اهللا، فنروي األماكن الجافة بالمیاه، ونلین األماكن القفر بأنهار الكتاب المقدس والمجاري 
الروحیة أو ینابیع اآلباء القدامى، لكي بعد هذا نقتلع ما هو ضار ونغرس ما هو نافع؟  

كما جاء في الرسول بولس نقول نحن خلفاؤه، وٕان كنا أقل منه قدرة: "أنا غرست وأبلس سقي، ولكن هو 
).  6: 3كو  1الذي ینمي" (

فبمعونة اهللا یلیق بنا أن نتمم ما هو من جانبنا، لنستمر في الغرس والسقي، فإننا إن تممنا التزامنا فإن 
. Ðاهللا یقدم إحسانه

األب قیصریوس 

 : . عظمة اهللا وبره2
"إني باسم الرب أُنادي. 

أعطوا عظمة إللهنا. 
هو الصخر الكامل صنیعه. 

]. 4-3إن جمیع سبله عدل، إله أمانة، ال جور فیه، صدیق وعادل هو" [
ما هو التعلیم الذي یقدمه موسى كالمطر النازل على األرض لیحولها إلى جنة مثمرة؟ 

"، وقد تكررت كلمة الصخر الكامل في صنیعه: عظمة اهللا التي تظهر في رعایته لخلیقته، فهو "أوالً 
"الصخر" في األصحاح ست مرات، وكأنه هو الصخر لكل خلیقته التي أوجدها في األیام الستة. إنه الصخرة 

غیر المتزعزعة، علیه تُبنى الكنیسة وفیه تختفي، فال یلحق بها ضرر. 
"، كل ما خلقه صالح. وبالتالي هو صالح وكامل في عنایته بخلیقته، كل ما كامل في صنیعه: اهللا "ثانًیا

یسمح به هو لخیر شعبه. وكما یقول الحكیم: "قد عرفت أن كل ما یعمله اهللا أنه یكون إلى األبد، ال شيء ُیزاد 
). عمل اإلنسان مهما كان فاضًال فهو غیر كامل، أما عمل اهللا 15-14: 3علیه، وال شيء ینقص منه" (جا 

). 10: 17فكامل جًدا. لذا یقول السید: "متى فعلتم كل ما ُأمرتم به فقولوا إننا عبید بّطالون" (لو 

1 On Ps. hom. 73. 
2 Sermon 1:6. 
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، لیس فیه جور. وكما یقول النبي: "من هو حكیم حتى یفهم هذه األمور؟! وفهیم عادل وأمین: اهللا ثالثًا
). إنه 9: 14حتى یعرفها؟! فإن طرق الرب مستقیمة واألبرار یسلكون فیها، وأما المنافقون فیعثرون فیها" (هو 

الحق الذي لن یوجد فیه باطل وال كذب، ال یخطئ قط متى أّدب. یعرف ما هو لبنیان اإلنسان وما هو لصالح 
: 92الجماعة، دون أن یظلم أحًدا. وكما یقول المرتل: "لیخبروا بأن الرب مستقیم، صخرتي هو وال ظلم فیه" (مز 

15 .(
" تحمل أمین أن كلمة "البابا أثناسیوس)، وُیدعى اإلنسان أمیًنا. یقول 3: 10كو  1ُیدعي اهللا "أمیًنا" (

معنیین في الكتاب المقدس، األول "اإلیمان" و"الثقة" وهذا یناسب البشر، والمعنى الثاني أنه "موضع ثقة" وهذا 
یناسب اهللا. فإبراهیم كان أمیًنا ألنه آمن بكلمة اهللا، واهللا أمین كقول داود في المزمور: "الرب أمین في كل كلماته" 

. Ï)، لن یكذبLXX 14: 145(مز 

 : . انحراف الشعب وحنثه بالعهد3
مع أمانة اهللا التي ال یشوبها شائب انحرف الشعب وفي غباوة حنث بوعده مع اهللا. یقدم النبي مقابلة 
بین سمات اهللا وسمات شعبه. اهللا عظیم في حبه وعدله وحكمته، كالصخر ال یتغیر یتكئ علیه المؤمنون في 

طمأنینة، وفیه یحتمون. ال تستطیع الحیة أن تزحف على الصخر، لذا من یختبئ فیه ال تصیبه لدغات العدو. 
)، إذ في غباوة 9: 13]. أما الشعب فأفسد نفسه (هو 20أیًضا من الصخر فاضت المیاه للشعب في البریة [

تجاهلوا أبوة اهللا. لكل إنسان ضعفاته حتى أوالد اهللا، أما هؤالء فجیل ملتٍو أعوج، محتاج أن یذكر عمل اهللا مع 
آبائهم لیرجعوا عن فساد قلوبهم. 

أفسد له الذین لیسوا أوالده عیبهم. "
جیل أعوج ملتوٍ . 

الرب تكافئون بهذا یا شعًبا غبًیا غیر حكیم؟! 
]. 6-5هو عملك وأنشأك" [

بسلوكهم المعوج في معامالتهم مع اهللا األمین لم یضیروا اهللا في شيء إنما أفسدوا أنفسهم. هم مصدر 
). "إن 9: 13خطیتهم، وهم عّلة فسادهم وهالكهم. وكما قیل: "هالكك یا إسرائیل أنك علّي على عونك" (هو 

). 12: 9كنت حكیًما فأنت حكیم لنفسك، وٕان استهزأت فأنت وحدك تتحمل" (أم 
كأنه ُیعاتبهم قائالً : ها أنتم تهلكون أنفسكم بإرادتكم الشریرة مدعین أنكم أوالد اهللا وأنكم منتسبون له. هل 
هذه هي المكافأة التي تقدمونها هللا أبیكم والذي اقتناكم له؛ هذا الذي خلقكم وأوجدكم كأمة وشعب خاٍص به؟!" إنه 

أب عجیب خلقهم وعالهم حتى في البریة ورعاهم وحمل أثقالهم، أفال یشعرون بأحشائه الملتهبة حًبا لهم؟! ما 
یفعلونه إنما من قبیل الجحود وتجاهل حب اهللا وغنى بركاته علیهم. وكما یقول النبي: "فإن للرب خصومة مع 
شعبه، وهو یحاكم إسرائیل. یا شعبي ماذا صنعت بك؟ وبماذا أضجرتك؟ اشهد عليَّ . إني أصعدتك من أرض 
مصر وفككتك من بیت العبودیة، وأرسلت أمامك موسى وهرون ومریم. یا شعبي أذكر بماذا تآمر باالق ملك 

" ). إنه ضالل جنوني، إذ یقول: "یا شعًبا غبًیا غیر حكیم؟!5-2: 6موآب، وبماذا أجابه بلعام بن بعور..." (مي 
یمیز هنا بین الخطایا التي تصدر عن ضعف مع شوق حقیقي للقداسة وجهاد من أجل البّر في اهللا، 

وبین الخطایا التي تصدر عن عمٍد وفي إصراٍر دون رغبة حقیقیة في التوبة والرجوع إلى اهللا. األولى تصدر عن 

1 Discourses Against the Arians, 2:6. 
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تصدر عن مقاومین للحق. إنهم یخدعون أنفسهم فیظنون أنهم أوالد اهللا بینما هم أوالد هللا محبین ومجاهدین، والثانیة 
مقاومون له. 

). 12: 1 كل البشر خلیقة اهللا، ولكن المفدیین فقط هم أوالده الحقیقیون (یو ]6[" هو عملك وأنشأك"

 : . تذكیر الشعب بأعمال اهللا4
إذ وجه االتهام إلى الشعب في كسره للعهد مع اهللا دعاهم إلى إصالح الموقف بتذكر معامالت اهللا 

معهم في الماضي عبر األجیال ومنذ القدم، موضًحا كیف اهتم اهللا بهم، مقدًما لهم كل إمكانیة.  
أوالً : اختار اهللا شعبه نصیًبا له. 

اذكر أیام القدم وتأملوا سني دوٍر فدورٍ . "
اسأل أباك فیخبرك، وشیوخك فیقولوا لك. 

حین قسم العلي لألمم، 
حین فرق بني آدم نصب تخوًما لشعوب حسب عدد بني إسرائیل. 

 ].9-7إن قسم الرب هو شعبه. یعقوب جبل نصیبه" [
)، وٕانما 27-26: 12؛ خر 7: 6یلیق بالمؤمن أن یتعلم من آبائه لیس فقط كلمة اهللا ووصایاه (تث 

عمله معهم عبر العصور. وكما یقول المرتل: "ال تخفي عن بنیهم إلى الجیل اآلخر مخبرین بتسابیح الرب وقوته 
وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في یعقوب، ووضع شریعة في إسرائیل التي أوصى آباءنا أن یعرفوا بها أبناءهم. 

لكي یعلم الجیل اآلخر. بنون یولدون فیقومون وُیخبرون أبناءهم، فیجعلون على اهللا اعتمادهم وال ینسون أعمال 
).  7-4: 78اهللا بل یحفظون وصایاه" (مز 

كما یلیق باآلباء أن یعلموا أوالدهم وصایا الرب ویخبروهم عن عنایته العملیة معهم، یلیق أیًضا باألبناء 
 أن یشتاقوا إلى معرفة هذه األمور لكي تكون خیر قائد ومرشد لهم في طریقهم.

بالعودة إلى التاریخ الذي یشهد به اآلباء والشیوخ، ندرك أن اهللا حین فصل أبناء آدم إلى أمم وشعوب 
وضع حدوًدا كان یجب أن تلتزم بها وال تتعدى أمة على أمة، أما بالنسبة إلسرائیل فجعل لها معزة خاصة إذ 

حسبها شعبه الخاص.  
)، وغالًبا ما صارت له ولنسله 22: 106؛ 27 ،23: 105، 51: 78لقد دعیت أفریقیا بلد حام (مز 

من بعده، وكانت أوربا من نصیب یافث، وآسیا من نصیب سام، أما أرض فلسطین فحسبت من نصیب الرب، 
یقدمها لشعبه الخاص. تقسیم العالم هكذا إلى ثالثة أقسام بین أبناء نوح الثالثة ُدعي بالهجرة العامة، وقد تحققت 
بعد حوالي قرنین من عصر نوح. هذا تم قبل برج بابل بخمسة قرون حیث تفرقت البالد إلى شعوب كثیرة بلغات 

مختلفة. 
جاء في الترجمة السبعینیة: "حین قسم العلّي لألمم، حین فّرق بني آدم نصب تخوًما لشعوٍب حسب عدد 
مالئكة اهللا"، وكأن اهللا ائتمن كل أمة في ید مالكٍ . أما بالنسبة لشعبه فاستلم قیادته بنفسه بكونهم نصیبه الخاص. 
جاء في التقلید الیهودي كما في المسیحیة األولى أن اهللا قد عین مالًكا خاًصا لكل أمة أو شعب، لكن 

المالك ال ُیلزم األمة على سلوك معین. أما بالنسبة لكنیسة العهد القدیم كما الجدید فقد عین رئیس المالئكة رئیس 
جند الرب مدافًعا عنه، وٕان كان قد عهدها لروحه القدوس لتكون له. 
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 توجد هنا شهادة أن للقدیسین مالئكة، بل ولكل البشرÏ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

) 15: 10" تعني أن كنعان وأوالده اإلحدى عشر (تك حسب عدد بني إسرائیلیرى البعض في قوله "
 سبًطا إلسرائیل حیث ترث األسباط أرض كنعان وأوالده. 12 یقابل الرب الـ 12عددهم 

بقوله إن قسم األرض ووضع حدوًدا أوضح أنه یلیق بالبشریة إال تصارع لكي تغتصب من بعضها 
البعض. وكما قال الرسول بولس: "وصنع من دٍم واحٍد كل أمة من الناس یسكنون على كل وجه األرض وحتم 

)، ویقول المرتل: "السموات سموات للرب، أما األرض فأعطاها 26: 17باألوقات المعینة وبحدود مسكنهم" (أع 
). هكذا قدَّم األرض لبني البشر لیعیشوا مًعا في سالم، كل یسند أخاه ال أن یصارع 16: 115لبني البشر" (مز 

معه. 
من العجیب أن اهللا خالق السماء واألرض، مالك الكل، یحسب شعبه نصیبه الذي ُیسر به، إذ یرى فیه 

) التي یتمشى فیها ویستریح. حًقا یمكن القول بأن اهللا نصیب المؤمن بكون األخیر 12: 4الجنة المغلقة (نش 
محتاًجا إلى األول، یجد فیه كنزه وغناه وشبعه وفرحه وبهجة قلبه، أما أن یحسب اهللا اإلنسان نصیبه، هذا الذي 

ال یحتاج إلى شيء، فذلك من أجل تكریم اهللا لإلنسان. إنه تنازل أبوي فائق، یحسب ابنه الذي ال یملك شیًئا 
خاًصا به، ونصیبه. 

 شيء  إن كانت رغبتنا أن نكون میراث الرب ونصیبه، فلنكن في شجاعة وقوة... ال یكن فینا شيء ضعیًفا، ال
المسیح یتمجد في قدیسیه، قائالً : میراثي  یكون مهزوًزا، ال یكون فینا شيء ما ال یصلح أن یكون میراثًا. فإن

. Ðكامل (جذاب)
القدیس جیروم 

كأن اهللا قد أخرج شعبه من العبودیة، واهتم بهم في البریة، ال لیهبهم أرًضا تفیض عسًال ولبًنا، وٕانما 
یقدم لهم ذاته، فیصیر هو نصیبهم، وهم نصیبه. 

وجده في أرض قفر،  "
وفي خالء مستوحش خرب. 

 ].10أحاط به والحظه وصانه كحدقة عینه" [
ماذا یقصد بقوله وجده في أرض قفر سوى أنها أرض مصر التي كانت مع كل خیراتها تحسب أرض 

قفر، ألن الشعب كان تحت السخریة، ساقًطا في العبودیة تحت ید فرعون القاسیة. وربما یقصد البریة التي خرجوا 
إلیها من مصر في طریقهم إلى أرض كنعان. كانوا في بریة موحشة خربة، لكن اهللا أحاط بهم كمظلة یحتمون 
تحتها. فقد صار كسحابة تظللهم نهاًرا، وكعمود نور یقودهم لیالً . وكما یقول إستفانوس رئیس الشمامسة عن 

موسى النبي: "هذا هو الذي كان في الكنیسة في البریة مع المالك الذي كان یكلمه في البریة ورعاهم وعلمهم". 
لقد سمح ببقائهم في البریة طوال هذه المدة لكي یعزلهم عن العالم فینسون كل ما تعلموه من رجاسات 

وثنیة في مصر، ولكي یصیر الرب نوًرا لهم ومظلة تحمیهم، یقدم لهم طعاًما من السماء وشراًبا من الصخرة، وال 
یحتاجون إلى مالبس وال أحذیة وال أدویة، فیكون اهللا وحده هو شبعهم.  

1 In Matt. hom. 54. 
2 On Ps. hom. 61. 
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). دائًما یقودنا الرب في 7: 107یقول المرتل: "وهداهم طریًقا مستقیًما لیذهبوا إلى مدینة سكن" (مز 
الطریق المستقیم حتى وٕان بدا أنه تیه في البریة نسیر كما في دائرة مغلقة. لقد علمنا كیف نهتم بالرعایة الهادئة 

الطویلة لألجیال القادمة كما رعى شعبه أربعین عاًما في البریة. 
. یمكننا القول أن اهللا هو حدقة عیننا، به نرى األمور غیر المنظورة، ]10[" وصانه كحدقة عینه"

ونتمتع بمعونة أسراره اإللهیة. أما أن نصیر نحن كحدقة عینه فهذا أمر عجیب وفائق في تقدیر اهللا لإلنسان. ال 
یوجد حب أعظم من هذا أن الخالق یحسب اإلنسان كحدقة عینه، یهتم به ویحفظه ویصونه كمن یرید أن یحفظ 

بصره. یا له من تنازل إلهي فائق! 
بین عبارة معرفة موسى هللا وجًها لوجه وبین شوق العروس  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص یري

). فإنها إذ تلتقي النفس باهللا وتتقبل منه 2: 1"لیقبلني بقبالت فمه" (نش  لقبالت عریسها بال انقطاع حیث تتغنى:
قبالته یزداد شوقها باألكثر إلیه لتطلب قبالت فمه بعد رؤیتها له. تطلب اهللا كما لو لم تكن قد رأته قط من قبل، 

. Ïوال تتوقف هذه الرغبة قط من داخلها مع كل تمتع باهللا یلتهبون برغبات متزایدة أكثر فأكثر
كما یحرك النسر عشه وعلى فراخه یرف ویبسط جناحیه، "

ویأخذها ویحملها على مناكبه، 
]. 12-11ولیس معه إله أجنبي" [ هكذا الرب وحده اقتاده

یحرك النسر عشه ثم یبسط جناحیه ویرف على جناحیه لكي یلزم صغاره على االستعداد لترك العش 
والتمرن على الطیران. هكذا حرك اهللا كل ما هو حول شعبه بالضربات العشرة لكي یحركهم للرحیل من أرض 
مصر، والطیران في البریة لكي یدخلوا إلى أرض الموعد أو باألحرى لكي یحملهم إلیه. إذ یقول: "وأنا حملتكم 

). 4: 19على أجنحة النسور وجئت بكم إليّ " (خر 
محبة النسور لصغارها لیس أن تحمیها فحسب، بل أن تعلم صغارها وتدربهم على الطیران، فهي لیست 

محبة خاملة قاتلة لهم، لكنها محبة عاملة تسند الصغار وتهبهم إمكانیات جدیدة. هكذا یحرك اهللا حیاتنا لكي 
تنطلق في بریة هذا العالم وسط اآلالم كمن یطیر إلى حضن اهللا، ونجد لنا فیه استقراًرا وراحة. إنه ال یحركنا نحو 

الحیاة المترفة المدللة، لكن لكي یحمینا ویحوط حولنا وفي نفس الوقت نطیر كما إلى السماء غیر مبالین 
بضیقات العالم وتجاربه. 

)، ورأینا أن جناحي اهللا هما 8: 17سبق أن تحدثنا عن جناحي اهللا أثناء دراستنا لسفر المزامیر (مز 
 كما یشیرا إلي جناحي الكاروبیم المظللین علي تابوت العهد حیث .Ðالقدیس أغسطینوسالمحبة والرحمة كقول 

 أنه یلیق بالمؤمن لیس فقط أن یحتمي القدیس غریغوریوس أسقف نیصص ىكان مجد اهللا یظهر هناك. ویر
تحت جناحي اهللا، وٕانما أن یسترد جناحیه اللذین فقدهما بالخطیة. 

  .جناحا اهللا یمثالن قوة اهللا وبركاته وعدم فساده وما إلي ذلك 

كل هذه الخصائص اإللهیة ُوجدت في اإلنسان حینما كان یشبه اهللا في كل شيء. لكن انحرافنا إلي الشر 
سلبنا أجنحتنا، ومن ثم ُأعلنت نعمة اهللا لنا وأنارتنا. برفضنا الفساد والشهوات العالمیة ینمو فینا جناحا القداسة 

. Ñوالبر من جدید

1 Commentary on Canticle, hom. 1. 
2 On Ps. 17 (16):8. 
3 Commentary on Canticle, 15. 
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القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  بخصوص المخلص، إذ قدَّم لنا ظل (ملجأ) جناحیه 1: 91؛ مز 11: 32یمكن تفسیر هذه العبارة (تث (
 .Ïعلي الصلیب... لقد ارتفعت ید الرب إلي السماء لیس طلًبا لمعونة، وٕانما لكي تظللنا نحن خلیقته البائسة

القدیس جیروم 
وحده حرك شعبه للخالص، أما اآللهة األجنبیة الوثنیة فكانت عاجزة عن تقدیم الخالص للمصریین. 

"اركبه على مرتفعات األرض فأكل ثمار الصحراء، 
وأرضعه عسًال من حجر، 
]. 13وزیًتا من صوَّان الصخر" [

صوان الصخر زیًتا قدم لشعبه المستحیالت، فأخرج لهم من الصحراء ثماًرا ومن الحجر عسًال ومن 
].  14]، أما أروع ما قدمه فهو دمه الثمین: "دم العنب شربته خمًرا" [13[

" یقصد أنه خرج به إلى نصرات متوالیة، ال یعرف السقوط والهزیمة، بل اركبه مرتفعات األرضبقوله "
یعیش دوًما كما على القمم العالیة. ِعوض خبز المذلة الذي كانوا یأكلونه في مصر تحت العبودیة جلسوا على 

قمم الجبال یأكلون ثمار الصحراء حیث الحریة والكرامة. 
ولعّله یقصد بمرتفعات األرض أن الشعب انطلق إلى جبال كنعان، هناك الخضرة والثمار الفائضة، 

یتمتعون بالعسل الذي یقدمه النحل في وسط الحجارة، والزیت الذي من أشجار الزیتون التي تمأل المنطقة. 
المرتفعات، ال سلطان للخطیة إنها صورة حّیة للمسیحي الذي ینطلق كما إلى عربون السماء فیحیا في 

ویتمتع بعذوبة المسیح كالعسل، ومن زیت الروح القدس الذي  علیه، یأكل من ثمر الروح في وسط بریة هذا العالم،
یسند النفس ویمألها صحة وسالًما. 

"وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراٍف وكباٍش أوالد باشان وتیوس مع دسم للشعب (كلیة) الحنطة، 
 ].14ودم العنب شربته خمًرا" [

یقدم اهللا لنا الزبدة والشحم كطعام روحي للناضجین، واللبن كشراٍب لألطفال الصغار. یقدم مع الطعام 
الروحي الشراب الروحي، الخمر، الذي یشیر إلى الفرح. فهو یشبع احتیاجات الكبار والصغار، ویهب الكل فرًحا 

داخلًیا. 
"، وكأن من دسم كلیة الحنطة، أما هنا فیقول "kidneyنحن نعلم أن الحیوانات ال النباتات لها الكلیة 

الحنطة تقدم غذاء نقًیا دسًما خالًصا من كل شوائب كما تفعل الكلیة. 

  ما هو عنقود العنب المتدلي من الخشب إال ذاك العنقود الذي تدّلى من الخشبة في األیام األخیرة، والذي
. Ð". إنه یقصد بهذا اآلالم المخلصةاشربوا دم العنبصار دمه مشرًبا مخلًِّصا لمن یؤمن به؟! "

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

: . شعب جاحد 5
بعد أن عرض موسى النبي في نشیده رایة اهللا العجیبة من كل ناحیة تحدث عن ارتداد إسرائیل عن اهللا. 

فسمن یشورون ورفس، "
سمنت وغلظت واكتسبت شحًما، 

1 On Ps. hom. 68. 
2 Life of Moses, 268. 
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]. 15فرفض اإلله الذي عمله وغبي عن صخرة خالصه" [
 اسم شعري حبي إلسرائیل یترجم في السبعینیة "المحبوب". ]15[ یشورون""

یشبِّه إسرائیل بفرٍس أكل وشبع وسمن وغلظ وامتأل شحًما، فبدأ یرفس صاحبه الذي أوجده، وفي غباوة 
 فِعوض تقدیم ذبیحة شكر له، یرفعون أقدامهم لیرفسوا اهللا اهللا لهم من خیراتهاستهان باهللا صخرة خالصه. قدَّم 

نفسه. عندما یوبخهم اهللا خالل أنبیائه یثورون كبقرة جامحة وثوٍر غیر معتاد أن یحمل النیر. بكبریائهم ال 
یحتملون كلمة توبیخ حتى إن صدرت من اهللا خالقهم. 

 لیس الجسد وال الطعام هما من الشیطان إنما الترف وحده هو هكذاÏ .

  هذه (األحزان) تسحب الرحمة، وتقدم لنا الحنو، ومن الجانب اآلخر فإن ذاك (الغنى) یرفعنا إلى كبریاء غبي
ویقودنا إلى الكسل، ویدفع اإلنسان إلى مظاهر كثیرة تجعله متشامًخا. لهذا یقول المرتل: "خیر لّي یا رب أنك 

. Ð )16: 9)... كما "الرب یعرف عندما یقضي أحكاًما" (مز 71: 119أذللتني فأتعلم أحكامك" (مز 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  مدیح الهراطقة هو الدهن الذي یمسحون به رؤوس البشر ویعدونهم بملكوت السماوات. هذا یجعل الرأس
"أكل یعقوب وشبع،  سمینة بالكبریاء. في الكتاب المقدس كل ما هو سمین یعبر عما هو غیر مقبول، إذ قیل:

. Ñ ]15[ سمن ورفس، سمن وغلظ وصار نهًما"
القدیس جیروم 

أما أخطر عالمة للثورة ضد اهللا فهي عبادة األوثان: 
أغاروه باألجانب، وأغاظوه باألرجاس. "

ذبحوا ألوثان لیست اهللا. 
آللهة لم یعرفوها أحداٍث قد جاءت من قریب لم یرهبها آباؤكم. 

الصخر الذي ولدك تركته، 
]. 18-16ونسیت اهللا الذي أبدأك" [

عبادة األوثان هي أخطر مثل لالرتداد عن اهللا، هذه التي خاللها یسقطون في اآلتي: 
: ِعوض الخضوع هللا بروح الطاعة والحب، یغیظون اهللا بالعصیان والبغضة، مقدمین قلوبهم التي أوالً 

هي عرش اهللا كرسًیا لألوثان. 
: ِعوض القداسة یمارسون الرجاسات. ثانًیا
: یرفضون اهللا القریب منهم، أبوهم الذي ولدهم، ویرتبطون باألجانب الغرباء عنهم، الذین ال ثالثًا

یحملون لهم روح األبوة والحنان. استبدلوا األب بالغرباء. 
: قد یكون لألبناء شيء من العذر إن سقطوا في نفس العبادة الوثنیة التي سقط فیها آباؤهم، أما رابًعا

أنهم یعبدون آلهة جدیدة لم یسبق أن یتعبد لها آباؤهم فهم بال عذر. 
" في الترجمات السبعینیة والفارسیة والقبطیة والفولجاتا. ذبحوا للشیاطین "]17[: جاءت اآلیة خامًسا

 : . تأدیب الشعب الجاحد6

1 In 1 Cor. hom. 39. 
2 In Hebr. hom. 33:8 
3 On Ps. hom. 51. 
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من أجل محبته لهم واهتمامه بخالصهم یقوم اهللا بتأدیب شعبه الجاحد بطرق كثیرة. 
]. 19"فرأى الرب ورذل من الغیظ بنیه وبناته" [

هل یرذل اهللا بنیه وبناته؟ إذ التحف البنین والبنات بالخطیة تطلع الرب القدوس إلیهم فإذا بهم غیر 
راغبین في االتحاد معه، إذ ال یمكن أن تقوم الشركة بین القداسة والخطیة. بهذا وضعوا أنفسهم في مركز 

المرذولین. وكما یقول المرتل: "وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم، فحمي غضب الرب على شعبه وكره میراثه" 
). 40-39: 106(مز 

"وقال: أحجب وجهي عنهم، وأنظر ماذا تكون آخرتهم. 
]. 20إنهم جیل متقلب أوالد ال أمانة فیهم" [

بقوله یحجب وجهه عنهم یعني ُیعلن عن عدم سروره بتصرفاتهم، فإذا أعطوا الرب القفا ال الوجه، 
یصرف وجهه عنهم فال یتمتعون بمسرته. یعاتبهم الرب قائالً : "قائلین للعود أنت أبي، وللحجر أنت ولدتني؛ ألنهم 

). مع أنهم أوالد لكنهم فقدوا البنوة هللا 27: 2حّولوا نحوي القفا ال الوجه، وفي وقت بلیتهم یقولون: قم خلصنا" (إر 
بسبب عدم أمانتهم، أو عدم جدیتهم وثباتهم في اهللا أبیهم. صاروا ُأناًسا تافهین بال هدف، ال ُیعتمد علیهم وال 

یوثق فیهم. 
"هم أغاروني بما لیس إلًها. 

أغاظوني بأباطیلهم. 
فأنا أغیرهم بما لیس شعًبا، 

 ].21بأمة غبیة أغیظهم" [
) 9: 1) ویتكرر الفكر في (هو 19: 10". اقتبس الرسول هذا في (رو أغارونيكثیًرا ما یقول اهللا: "

وهدف الغیرة والسخط هذا هو جذب القلوب لترجع إلیه. 
إذ تجاهلوا أبوته الحانیة وارتبطوا بالرجاسات یسمح بتأدیبهم مستخدًما ذات الشعب الذي تعلموا منه 

. ما یظنه اإلنسان سّر فرحه ولذته یتحول إلى ]21[" أنا ُأغیرهم بما لیس شعًبا، بأمة غبیة أغیظهمالرجاسات: "
) في ذلك نبوة عن 19: 10اإللهي فهو یثیرهم للتوبة. یرى القدیس بولس (رو  " تحمل الحبأِغیرهمإذالله. قوله "

قبول األمم اإلیمان لكي یرجع الیهود في آخر األزمنة ویقبلوا المسیا المخلص. فكما رفض الشعب اإلسرائیلي اهللا 
وتعبد لمن هو لیس إلًها، هكذا رفض اهللا إسرائیل ودعا األمم شعًبا مقدًسا له لكي یغیرهم، لعلهم یرجعون إلیه 

ویتركون جحودهم للمخلص فیؤمنوا به في آخر األیام. 

  یلیق بهم من جهته أن یكونوا قادرین على تمییز الكارزین لیس فقط من جهة عدم إیمانهم فحسب، وعدم
)، وعدم تبشیرهم باألخبار السارة، وال من جهة الكلمة التي غرست في كل 7: 52كرازتهم بالسالم (إش 

. Ïمنطقة في العالم، ولكن من جهة الحقیقة عینها أنهم صاروا أقل من األمم الذین صاروا في كرامة أعظم
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

"إنه قد اشتعلت نار غضبي، 
فتتقد إلى الهاویة السفلى،  

وتأكل األرض وغلتها،  
]. 22وتحرق أسس الجبال" [

1 In Rom. hom. 18. 
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إن كانوا یعتمدون على كثرة العدد، فإنهم كما بنار یحترقون فیهبطون إلى الهاویة، أي إلى منتهى البؤس 
والشقاء. وٕان كانوا یثقون في قوتهم فستحرق أسس جبالهم، إذ ال یوجد حاجز ما یعوق التأدیب اإللهي الذي یحل 

باألشرار المقاومین للحق. یرى البعض أن هذه العبارة تحمل فكًرا نبوًیا عن حرق الهیكل في أیام تیطس 
). 24 الروماني، حیث ال یبقى من األساسات حجر على حجر (مت

]. 23أجمع علیهم شروًرا وأنفد سهامي فیهم" ["
؛ مز 4: 6تشبه أحكام اهللا الخاصة بالتأدیب كالسهام التي تطیر بسرعة فائقة ال یمكن مقاومتها (أي 

 الذي یصوبه نحو النفس مسیحنا هو السهم اإللهي). إن كان 5: 91؛ 7: 64؛ 3-2: 38؛ 12، 8: 21
)، فإن تأدیبات الرب أیًضا كالسهام التي تصوب نحو النفس لكي تنسحق 5: 2فتصرخ: "إني مجروحة حًبا" (نش 

بالتوبة فتعود لیشفیها المخلص من كل جراحاتها. 
أما التأدیبات التي یذكرها هنا فهي:  

 ].24" [إذ هم خاوون (أو یحترقون) من جوع: الجوع "أوالً 
ُیسمح لإلنسان بالمجاعة من الخبز المادي لكي یدرك مجاعته الداخلیة، فیطلب الخبز النازل من 

جوًعا في األرض، ال جوًعا للخبز وال عطًشا السماء. وكما یقول: عاموس: "هوذا أیام تأتي یقول السید الرب ُأرسل 
). 11: 8للماء، بل الستماع كلمات الرب" (عا 

"، حیث ال تقدر میاه العالم من حرارة حارقة، أو "]24" [ومنهوكون من ُحمى: الوباء واألمراض "ثانًیا
كلها أن تهب النفس برودة وهدوًء، إنما دموع التوبة وحدها تنزع هذه الحرارة التي أثارها الفساد، أو النار التي 

أشعلتها الخطیة. 
خراب مدمر"، فمن ال یبالي بما یصیب نفسه من وباء یسمح اهللا لجسده "" أو ودواء سام: الوباء "ثالثًا

بالوباء لُیدرك ما حّل بأعماقه. 
]. تتعطش 24" [أرسل فیهم أنیاب الوحوش مع حمة زواحف األرض: هیاج الخلیقة ضده "رابًعا

الحیوانات المفترسة نحو افتراس اإلنسان وتبث الثعابین سمومها، فیحیط الخطر باإلنسان من كل جانب. 
: الحروب وما تسببه من دمار في كل شيء.  خامًسا

من خارج السیف یثكل، ومن داخل الخدور الرعبة. "
الفتى مع الفتاة، والرضیع مع األشیب. 

قلت أبددهم إلى الزوایا، من الناس ذكرهم. 
لو لم أخف من إغاظة العدو من أن ینكر أضدادهم من أن یقولوا یدنا ارتفعت ولیس الرب فعل كل 

 ].27-25" [هذه
إذ یستخدم الرب األشرار لتأدیب أوالده یعود لیرى هؤالء األشرار قد امتألوا كبریاء حاسبین أن ما حدث 

]، لذا یؤدبهم هم أیًضا بسبب إهانتهم هللا. 27لیس بسماٍح إلهٍي، وٕانما بیدهم الرفیعة [
أقسى التأدیبات التي یسقط اإلنسان فیها هو أن یسقط تحت ید أخیه اإلنسان، خالل الحروب أو اَألسر 

أو العبودیة. أمر السهام التي یلجأ إلیها اهللا لتأدیب اإلنسان هو اإلنسان نفسه، إذ یصیر أحیاًنا أكثر قسوة من 
الحیوانات المفترسة، بل وأكثر عنًفا من الموت، حیث یشتهي اإلنسان الموت لیخلص من ید أخیه فال یجده. 

هكذا یضع الشریر نفسه في مرارة الُمّر، إذ یصیر اهللا الرحوم مَؤِدًبا. ُیعاني جسده من الجوع والعطش، 
ویصیر كما في أتون نار لیس من إمكانیة إلطفائه، ویحل الخراب بكیانه، وتهیج الطبیعة ضده، ویصیر أخوه 
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اإلنسان سهًما قاتًال ومدمًرا له. هذا كله لكي یدرك اإلنسان خطورة ما حل بأعماقه فیلجأ إلى اهللا مخلصه، فیرفعه 
ویسنده. لیحمل اإلنسان مخافة الرب فال یخاف من كل هذه األمور، بل تتحول إلى بنیانه وتصیر موضوع 

نصرته وٕاكلیله. 
وال یغضب إلى األبد، بل لكن اهللا الذي ال ُیرید هالك الخاطئ بل أن یرجع ویحیا، ال یؤدب بال حدود، 

غضبه حب، وتأدیباته للخالص. لهذا یعود فیرحم شعبه الراجع إلیه. 
: یرجع عن غضبه لئال یظن العدو الذي نال نصرة على الشعب فعل ذلك عن قوٍة واقتداٍر، ولیس أوالً 

  ].27بسماح إلهي لتأدیب شعبه [
: یلیق بالشعب الساقط تحت التأدیب أن یرجع إلى عقله، فیتمتع ببصیرة روحیة، لیرى نهایة ثانًیا

التأدیب وغایته. 
إنهم أمة عدیمة الرأي وال بصیرة فیهم. "

]. 29-28لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم" [
یلیق بهم أن یتفطنوا لما یحدث معهم ویروا ما حل بهم من خراب، ال بسبب قوة العدو وحنكته 

العسكریة، وٕانما بسبب رفض الشعب هللا صخرته التي یحتمي فیها. 
"، فإنها إذ تركت اهللا فقدت الحكمة وُأصیبت بالعمى، ولم أمة عدیمة الرأي وبال بصیرةیدعو شعبه "

تدرك حقیقة األمر. 
لوال أن  ال یمكن أن یتم ذلك "].30كیف یطرد واحد ألًفا، ویهزم اثنان ربوة؟" [بالمنطق البشري: "

بهذه الصورة غیر الطبیعیة سوى تركهم هللا  لیس من مبرٍر آخر لدمارهم ].30صخرهم باعهم والرب سلمهم" [
حامیهم والمدافع عنهم، فسلمهم مؤقًتا لألعداء. 

 ام اثنین، ـأمین هو ذاك الذي یقدر بأن ألًفا یطاردهم واحد، وعشرة آالف یهربون أم 

. Ïألن النصرة في المعركة ال تتحقق بالعدد بل بالبر
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

یقارن بین اهللا الصخرة الحقیقیة القادرة على حمایة الشعب، وبین اآللهة الوثنیة التي یحتمي فیها األمم 
 فإن ].31لیس كصخرنا صخرهم، ولو كان أعداؤنا القضاة" [(ربما یقصد هنا الرومان) كصخور لهم، فیقول: "

الوثنیین أنفسهم إن أقاموا أنفسهم قضاة لحكموا بأن اهللا إله إسرائیل الذي ال ُیقارن بصخرة اآللهة الوثنیة. 
ألن من جفنة سدوم إن كان قد سمح اهللا للوثنیین بالنصرة لتأدیب شعبه، ذلك ألنهم صاروا أشراًرا؛ "

جفنتهم، ومن كروم عمورة عنبهم عنب سم، ولهم عناقید مرارة. خمرهم حمة الثعابین وسم األصالل القاتل" 
 صارت حیاتهم حیاة سدوم، وأعمالهم كأعمال عمورة، تحولوا إلى شعب یحمل في داخله السم القاتل. ].32-33[

یرى البعض أن الكروم هنا تشیر إلى تعالیمهم التي نقلوها عن الوثنیین فصارت لهما سًما قاتالً . 
: اهللا المحب ال یتسرع في التأدیب، بل ُیطیل أناته جًدا، فإن أصر شعبه على الشر یقدم لهم مما ثالثًا

وضعوه في المخازن وختموا علیه بعنادهم، فیسقطوا تحت التأدیبات الُمّرة. 
ألیس ذلك مكنوًزا عندي مختوًما علیه في خزائني؟! "

لي النقمة والجزاء. 
في وقت تزل أقدامهم. 

1 St. Gregory of Nyssa: Answer to Eunomius’ Second Book. 
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 ].35-34إن یوم هالكهم قریب والمهیآت لهم مسرعة" [
یرى البعض أنه یتحدث عن شعب إسرائیل في عبادته لألوثان، فیطیل أناته حتى یحل وقت التأدیب. 

 ویرى آخرون أن ذلك یخصهم بسبب ما فعلوه باألنبیاء حیث قتلوهم واضطهدوهم عبر العصور. ویرى فریق ثالث

أن هذا النص ینطبق أیًضا على الكنعانیین واألمم الوثنیة، فإن اهللا لم ُیسرع بتأدیبهم، إنما أطال أناته علیهم جًدا، 
وأخیًرا بددهم أمام شعبه. 

: ما یحل بالشعب من هزیمة لیس بسبب قوة العدو، لكن كحكم اهللا إلههم الذي یدینهم لكي یردهم رابًعا
إلیه بالتوبة. یمسك بمشرط الطبیب لیجرح فیشفي أمراضهم. 

ألن الرب یدین شعبه، وعلى عبیده ُیشفق. "
حین یرى أن الید قد مضت ولم یبًق محجوز وال مطلق. 

یقول: أین آلهتهم الصخرة التي التجأوا إلیها؟! 
التي كانت تأكل شحم ذبائحهم، وتشرب خمر سكائبهم. 

لتقم وتساعدكم وتكن علیكم حمایة! 
انظروا اآلن. أنا أنا هو ولیس إله معي. 

أنا ُأمیت وُأحیي. سحقت وٕاني أشفي، ولیس من یدي مخلص. 
إني أرفع إلى السماء یدي وأقول: حّي أنا إلى األبد. 

إذا سننت سیفي البارق وأمسكت القضاء یدي أرد نقمة على أضدادي وأجازي مبغضي. 
أسكر سهامي بدٍم، ویأكل سیفي لحًما. 

بدم القتلى والسبایا ومن رؤوس قواد العدو. 
تهللوا أیها األمم شعبه، 
ألنه ینتقم بدم عبیده، 

ویرد نقمة على أضداده،  
]. 43-36[ ویصفح عن أرضه عن شعبه"

إنه یدین شعبه وعلى عبیده یشفق، بمعنى أنه یحكم علیهم بالتأدیب لكن خالل مراحمه اإللهیة. أو لعله 
إذ رجعوا إلیه یحكم لصالحهم فیقف دّیاًنا لحسابهم ضد األمم التي أذلتهم والتي تفتخر بآلهتها كصخرة یختفون 

فیها. 
اهللا یسمح بجرح النفس بتأدیبات ألجل شفائها من أمراضها وفسادها، كما یجرحها أیًضا بجراحات الحب 

). الذي یجرحها هو السید المسیح، الحب الحق ، كلمة اهللا 5: 2 اإللهي، فتترنم قائلة: "إني مجروحة حًبا" (نش
السیف ذو الحدین، یجرحها بسهام المعرفة الروحیة السماویة فتئن لیًال ونهاًرا مشتاقة إلى معرفة أعظم حین ترى 

الرب وجًها لوجه! 

 ) نحو 2: 49)، فقد صّوب ابنه الوحید "السهم المختار" (إش 8: 4یو  1یعلمنا الكتاب المقدس أن اهللا محبة (
المختارین، غارًسا قمته المثلثة في روح الحیاة. 

رأس السهم هو اإلیمان، الذي یربط ضارب السهم بالمضروبین به. وكأن النفس ترتفع بمصاعد إلهیة، 
فترى في داخلها سهم الحب الحلو یجرحها، متجملة بالجروح... 
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إنه جرح حسن وألم عذب، به تخترق "الحیاة" النفس، إذ بواسطة دموع "السهم" تفتح النفس الباب الذي 
. Ïهو مدخلها

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  ،إن التهب أحد ما في أي وقت بالحب الصادق لكلمة اهللا، إن تقبل أحد الجراحات الحلوة لهذا السهم المختار
 المستحقة كل حب حتى أنه یحن ویشتاق إلیه لیًال برمح معرفتهكما یسمیه النبي، إن كان قد ُجرح أحد 

ونهاًرا، فال یقدر أن یتحدث إال عنه، وال ینصت إال إلیه، وال یفكر إال فیه، وال یمیل إلى أیة رغبة أو یترجى 
سواه. متى صار األمر هكذا تقول النفس بحق: "إني مجروحة حًبا". إنها تتقبل جرحها من ذاك الذي قیل 

). 2: 49عنه: "جعلني سهًما مختاًرا، وفي جعبته یخفیني" (إش 
یلیق باهللا أن یضرب نفوسنا بجراحات كهذه، یجرحها بمثل هذه السهام والرماح، ویضربها بمثل هذه 

الجراحات الشافیة... 
ما دام اهللا "محبة"، فإنهم یقولون عن أنفسهم: "إني مجروحة حًبا". حًقا إنها دراما الحب، إذ تقول النفس: 

"إني تقبلت جراحات الحب". 
النفس التي تلتهب بالشوق نحو حكمة اهللا، أي التي تقدر أن تنظر جمال حكمته، تقول بنفس الطریقة: 

"إني مجروحة بالحكمة". 
 وتدهش بقوة كلمته، یمكنها القول: "إني مجروحة ، قدرتهوالنفس التي تتأمل سمو 

بالقدرة"... 
والنفس التي تلتهب بحب عدالة اهللا وتتأمل عدل تدابیر عنایته تقول بحق: "إني مجروحة بالعدل". 

والنفس التي تتطلع إلى عظمة صالحه وحنو محبته ینطق أیًضا بنفس الطریقة. 
أما الجرح الذي یشمل هذه األمور جمیعها فهو جرح الحب الذي به تعلن العروس: "إني مجروحة 

. Ðحًبا"
العالمة أوریجانوس  

 وما كان یمكن للمبشر أن یقوم 4: 9 ما كان یمكن لشاول المضطهد أن یموت ما لم ُیجرح من السماء (أع ،(
. Ñ إال بالحیاة التي أعطیت له بدم (المسیح)

  ...شاول ُهدم، وبولس المبشر ُبني
). لهذا فإن هذا هو 10: 1قیل إلرمیا: "قد وكلتك... لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس" (إر 

]. إنه یضرب فساد العمل، ویشفي ألم الجرح. هذا ما یفعله األطباء حینما 39صوت الرب: "أنا أجرح وأنا أشفي" [
. Òیقطعون ویجرحون ویشفون. یمسكون بالسالح (المشرط) لكي یضربوا، یحملوا حدیًدا ویأتوا لكي یشفوا

القدیس أغسطینوس 

 لیت غیر األصحاء یجرحون، فإنهم إذ یجرحون كما یلیق یصیرون أصحاءÓ .

  "ذات الرب، طبیبنا اإللهي، یستخدم أدواته هو وخدامه بواسطتكم... وذلك حسب قوله: "أنا أجرح وأنا أشفي

1 Sermons on Cant. 4. 
2 Comm. On Cant. 3:8. 
3 St. Augustine: On Ps. 102. 
4 St. Augustine: On Ps. 51. 
5 On Ps. 114:7. 
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]39[ Ï .
القدیس أغسطینوس 

یؤكد اهللا حبه لإلنسان، وأنه إن قاوم إنما ُیقاوم عدو الخیر، فاضًحا اآللهة الوثنیة التي تأكل شحم 
الذبائح وتشرب خمر السكائب، لكنها عاجزة تماًما عن إنقاذ من یتعبد لها. یقول لهم: "امضوا واصرخوا إلى اآللهة 

). "أین آلهتك التي صنعت لنفسك؟! فیقوموا إن 14: 10التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضیقكم" (قض 
). اهللا یود أن ترجع عروسه إلیه وتتحد معه وال تبقى بعد في زناها. 28: 2كانوا یخلصونك في وقت بلیتك" (إر 

). 7: 2تقول "أذهب وأرجع إلى رجلي األول ألنه حینئذ كان خیر لي من اآلن" (هو 
)، "من هو اإلله 10: 37یعیِّر العدو شعب اهللا قائالً : "ال یخدعك إلهك الذي أنت متوكل علیه" (إش 

أنا أنا هو ). وُیعلن اهللا عن حضرته وسط شعبه كسّر غلبته ونصرته، مؤكًدا: "15: 3الذي ینقذكم من یدي؟" (دا 
إنه اإلله الوحید صاحب السلطان المطلق، الذي ال ینافسه آخر، وال یحتاج ولیس إله معي... حي أنا إلى األبد". 

إلى آخر، من یقتنیه یقتني النصرة. إنه یمیت لكن لیس إلى األبد، بل ُیحیي. یسحق ویشفي، وكما یقول إرمیا 
: 3النبي: "من إحسانات الرب أننا لم نفَن، ألن مراحمه ال تزول... فإنه ولو أحزن یرحم حسب كثرة مراحمه" (مرا 

). 1: 6). ویقول هوشع النبي: "هلم نرجع إلى الرب، ألنه هو افترس فیشفینا، ضرب فیجبرنا" (هو 22-32
) أن یسوع 8: 13(عب  وما ورد في ]39[ في حواره مع األریوسیین، بین اآلیة البابا أثناسیوسقارن 

. Ðالمسیح هو هو أمًسا والیوم وٕالى األبد، مؤكًدا الهوت السید المسیح
]، لیعلن أنه سیرد للمقاومین 40یقسم اهللا بذاته، إذ یرفع یدیه إلى السماء ویقول "حّي أنا إلى األبد" [

شرهم علیهم. 
]، مقدًما ثالثة أسباب للفرح. 43یختم موسى النبي نشیده بالدعوة إلى الفرح والتهلیل في الرب [

 دعوة الكنیسة القادمة من األمم لتمارس فرحها في الرب، حیث تصیر األمم شعبه المتهلل به.  •
 یهب اهللا كنیسته غلبة ونصرة على العدو.  •
 یعلن الرب مراحمه، ربما یقصد عودة الیهود إلى اإلیمان بقبولهم السید المسیح، فیتهللوا مع كنیسة األمم إذ  •

یصیر الكل كنیسة واحدة متهللة.  

 : دعوة للطاعة. 7
بعد أن تغنى موسى بنشیده الختامي الذي مع ما حمله من مرارة بسبب عصیان الشعب وارتداده لكنه 

ُختم بالفرح، ودعوة الكثیرین إلى الرب. اآلن یقدم لهم دعوة للطاعة لجمیع كلمات هذه التوراة. 
ونطق بجمیع كلمات هذا النشید في مسامع الشعب هو ویشوع بن نون.  فأتى موسى"

ولما فرغ موسى من مخاطبة جمیع إسرائیل بكل هذه الكلمات قال لهم: 
وجهوا قلوبكم إلى جمیع الكلمات التي أنا أشهد علیكم بها الیوم لكي توصوا أوالدكم أن یعملوا بجمیع 

كلمات هذه التوراة. 
ألنها لیست أمًرا باطًال علیكم بل هي حیاتكم. 

 ].47-44وبهذا األمر تطیلون األیام على األرض التي أنتم عابرون األردن إلیها لتمتلكوها" [

1 St. Augustine: Letter 219:2. 
2 Discourses Against the Arians, 1:36; 2:10. 
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] غالًبا من خیمة االجتماع حیث وهبه اهللا أن ینطق بهذا النشید النبوي، والذي تاله 44أتى موسى [
وسبح به أمام الشعب كله. اآلن یسألهم أن یتقبلوا الكلمات اإللهیة بكونها حیاتهم، وأن یقدموها ألبنائهم كي 

یختبروا الحیاة الحقة خاصة في أرض الموعد. 
 كان اسمه أوًال هوشع ومعناه "خالص"، فغّیر موسى اسمه إلى یشوع الذي یعني "اهللا ]44[یشوع 
) ویظهر االسم األول في األصل العبري هنا، وقد یرجع ذلك إلى أن یشوع أراد ذلك. 16، 8: 13خالص" (عد 

ینادي موسى الشعب قلبًیا للوداع فإن یوم موسى قد انتهى، أما طول یومهم هم فیتوقف على طاعتهم. 
). 20: 28یسوع وحده یقدر أن یقول "أنا معكم كل األیام" (مت 

 : . دعوة موسى للصعود على جبل نبو8
وكلم الرب موسى في نفس ذلك الیوم قائالً : "

اصعد إلى جبل عباریم هذا جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة أریحا، 
وانظر أرض كنعان التي أنا أعطیها لبني إسرائیل ملًكا.  

ومت في الجبل الذي تصعد إلیه، وانضم إلى قومك، كما مات هرون أخوك في جبل هور وُضم إلى 
قومه. 

إذ لم تقدساني في وسط  ألنكما خنتماني في وسط بني إسرائیل عند ماء مریبة قادش في بریة صین،
بني إسرائیل. 

فانك تنظر األرض من قبالتها، ولكنك ال تدخل إلى هناك إلى األرض التي أنا أعطیها لبني إسرائیل" 
]48-52 .[

دعاه الرب أن یصعد على جبل نبو لیرى أرض الموعد من هناك، دون أن یدخلها هو وأخوه هرون 
) إذ لم یقدسا اهللا في وسط الشعب، ربما ألن 14: 27؛ عد 47: 32بسبب تصرفهما عند ماء مریبة في قادش (

). لقد غفر له اهللا ما قد 10: 20موسى وهرون لم یمجدا اسم اهللا قبل ضرب الصخرة بواسطة عصا موسى (عد 
صنعه، لكنه حتى اللحظات األخیرة یذكره بضعفه لیبقى ثابًتا في تواضعه، متذكًرا ضعفاته. 

  قبل موسى التأدیب قبل موته، لكنه دخل أرض الموعد عند تجلي السید المسیح على
جبل تابور. لقد نظر األرض أیًضا قبل موته وتهللت نفسه إذ حسب ما یناله شعبه كأنما ناله هو. 

تمم موسى النبي رسالته، لهذا دعاه الرب أن یصعد على الجبل ویموت هناك وینضم إلى قومه، كما 
  سبق فمات أخوه هرون.

  العظیم موسى الذي سبق أن اختفى من فرعون وانسحب إلى مدیان خوًفا منه عندما صدر له األمر "ارجع
ل عباریم وأن یموت، ب) لم یخَش ذلك. مرة أخرى عندما ُأمر أن یصعد على ج10: 3إلى مصر" (راجع خر 

. Ïلم یتأخر في ُجبن، وٕانما بفرح انطلق إلى هناك
البابا أثناسیوس الرسولي 

 

1 Defense of His Flight, 18. 
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 32من وحي تثنیة 
ألشهد لك بتسبحتي الدائمة 

 عن فرحه بك بتسابیح قلبه التي ال تنقطع.  عّبر موسى
شهد لك وسط شعبك حتى في تسابیحه لك. 

عظیم أنت في حبك. 
أنت صخرة الدهور فیك تحتمي نفسي. 

أنت كامل في صنیعك ال تعرف إال الصالح! 
عنایتك بي تفوق كل عقل! 

  ! ّكل فساد فّي إنما هو من عمل یدي
فإني أشرب من ذات الكأس التي أمزجها! 

أنت صالح وال یصیبك ضرر، 
كل مقاومة مني وجحود یرتد علّي 

أنقذني من فسادي وتذمري یا كلي الصالح. 

  . ٍأعمالك معي عبر التاریخ تفوق كل عقل
قدمت لي كل شيء. 

وهبتني نصیًبا من األرض كي ال أنازع اخوتي. 
وأعطیتني ذاتك نصیًبا لكي أهبك حیاتي نصیًبا لك! 

أنا محتاج إلیك یا مصدر الغنى، 
أما أنت فمن حبك الفائق تحسبني نصیبك المفرح! 

  .تحفظني كحدقة عینك یا أیها العجیب في حبك
تحرك عشي بالضیقات وترف كالنسر حولي، 
كي أترك عش العالم وأطیر معك في السماء. 

أتحرك فتحملني إلیك یا مجدي! 
تحرك عشي لكي ال أبقى في طفولة خاملة. 
وفي انطالقي تعولني فال اعتاز إلى شيء. 

  .قدمت لي بفیض فأكلت وشبعت وسمنت
عوض تقدیم ذبیحة شكر لك رفست في غباوة. 

انشغل قلبي بالخیرات وجحد واهبها. 
من ینزع عني جحودي وغباوة قلبي؟! 

لتمتد یدك للتأدیب، 
فإني لن ائتمن یًدا غیرها. 

هي تجرح وتشفي، تمیت وتحیي! 
لتصوب سهام تأدیبك نحوي، 
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فإنها تجرح قلبي ال لتقتله بل لتلهبه حًبا! 
تجرح الجسد بضربات تبدو قاسیة، 

لكي أدرك بنعمتك جراحات نفسي المهلكة. 
خطیتي تفقدني حتى البركات الجسدیة،  

تثور ضدي الطبیعة، ویتحول إلى سهم قاتل لي. 
من ینقذني من خطیتي إال مراحمك اإللهیة؟ 

  :لتتهلل نفسي مع العظیم في األنبیاء موسى
وانتظر صعودي كما على جبل نبو فأتمتع بانطالق نفسي إلیك. 
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األصحاح الثالث والثالثون 

مباركة الشعب 
بعد ترنم موسى النبي بالنشید لیختم حیاته متهلًال بالرغم من إدراكه ما سیحل بالشعب حیث یجحدون 

اإلیمان ویسقطون تحت التأدیب اإللهي قدَّم البركة للشعب ككل، كما قدمها لكل سبط. لم نسمع عن زوجة موسى 
وال عن أوالده أو بناته حسب الجسد، ولم یوِص أحًدا منهم بشيء، وال اهتم بتدبیر أمورهم المادیة، لكنه حسب 

الشعب كله أوالده، فأبى أن ینطلق من هذا العالم دون أن یباركهم. 
هذا وقد بدأ البركة بالشعب ككل وختمها بهم أیًضا كجماعة واحدة مقدسة. فمع اهتمامه بكل سبٍط على 

 حده، لكن لن یتمتع سبط ما بالبركة ما لم یتحد مع اخوته بوحدانیة الروح والفكر ویصیر الكل شعًبا واحًدا هللا

الواحد. 
بعد أن تحدث موسى النبي كأب وقائد في صراحة ووضوح أمام كل الشعب خالل النشید النبوي الذي 

كشف عما سیحل بهم بسبب ارتدادهم عن اإلیمان لم یرد أن یكون هذا النشید هذا خاتمة أحادیثه. فإنه وٕان امتأل 
حزًنا على ما سیحل بشعبه الذي كّرس كل قلبه وٕامكانیاته في الرب لبنیانه لكنه قدَّم بركته لكل سبط من األسباط. 

یخرج مستریًحا مشتهًیا أن یكون شعبه مبارًكا في لم یرد أن یظهر أنه راحل في العالم مملوء غضًبا، وٕانما 
. الرب

: 49قبل مغادرة موسى شعبه قدَّم لهم وصیته وباركهم في أسلوب شعري كما بارك یعقوب أوالده (تك 
). البركة التي نطق بها یعقوب استعرضت أعمال أوالده التي منها ما هو مخجل. أما البركة هنا 2-27

]، وذكر 5-2فتستعرض تصرفات النعمة اإللهیة من حیث ارتباطهم بعهٍد مع اهللا. لقد شكر إله الخالص والعهد [
]، ووعد بأن 28-26]، ثم ختم حدیثه بمدیح لرب إسرائیل [25-6األسباط بأسمائهم مقدًما بركة نبویة لكل سبط [

]. 29مختاري الرب ینالون نصرة على أعدائهم [
یتضح من العدد األول أن البركة ُكتبت بعد موت موسى، وربما كتب موسى بنفسه الجزء الذي سبق 

). 28: 2 (لو هذه البركة حدیث نبوي ممزوج بالصالة والشكرالبركة، أو كتبه شخص سمع موسى یتكلم. 
 استوعب سبط یهوذا سبط  ولقد .12 عدد األسباطون، ربما لحفظ عُحذف اسم شم

شمعون فیما بعد. حملت البركات الموجهة إلى األسباط (عدا شمعون) كلمات معزیة، تعلن أفكار اهللا 
ونعمته التي یسبغها على شعبه. 

. ]1[. مباركة الشعب    1
. ]5-2[. مجد اهللا وسط شعبه   2
. ]6[. بركة رأوبین    3
. ]7[. بركة یهوذا    4
. ]11-8[. بركة الوي    5
. ]12[. بركة بنیامین    6
. ]17-13[. بركة یوسف (إفرایم ومنسى)  7
. ]19-18[. بركة زبولون ویّساكر   8
. ]21-20[. بركة جاد    9
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. ]22[. بركة دان    10
. ]23[. بركة نفتالي    11
. ]25-24[. بركة أشیر    12
. ]29-26[. بركة جماعیة    13

: . مباركة الشعب 1
]. 1"وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل اهللا بني إسرائیل قبل موته" [

تعتبر هذه اآلیة عنواًنا لألصحاح كله. تكشف عن حب موسى األبوي واشتیاقه نحو نموهم وخالصهم، 
مع أنه یموت دون أن یشاركهم فیما ینالونه. 

 هذا یظهر أن موسى لیس الكاتب نفسه. ولقد أطلق كالب هذا اللقب على موسى ]1[ "موسى رجل اهللا"
 فقط. 90) ثم في عنوان مزمور 6: 14(یش 

 : . مجد اهللا وسط شعبه2
أظهر موسى النبي األساس الذي علیه یتبارك اخوته أال وهو إعالن مجد اهللا من أجلهم في مناطق 

متنوعة: في سیناء وفي سعیر وفي جبل فاران وفي ربوات القدس. 

فقال: جاء الرب من سیناء، وأشرق لهم من سعیر، "
وتألأل من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس. 

]. 2وعن یمینه نار شریعة لهم" [
یبدأ البركة برؤیته للرب القادم من سیناء، كالشمس عند إشراقها بمجدٍ . یرى اهللا الذي یسلم شعبه شریعته 

أو وصیته، لكي یسلكوا بالقانون السماوي، فیتمتعوا بطبیعة مالئكیة ویكون لهم شركة في الحیاة السماویة 
المطّوبة. لقد وهبهم الشریعة الناریة لیجعل منهم أشبه بكائنات ناریة تتشبه باهللا النار اآلكلة. 

 أن اهللا نزل لیقدم الشریعة، فقدمها على جبل سعیر لألدومیین لكنهم رفضوها، ترجوم أورشلیمجاء في 
ألنه جاء فیها وصیة: "ال تقتل". ثم قدمها على جبل فاران لإلسماعیلیین فرفضوها، ألنه جاء فیها وصیة: "ال 

تسرق". وٕاذ جاء إلى جبل سیناء إلسرائیل قالوا: "كل ما یقوله الرب نفعل". 
". یرى البعض تألأل و"أشرق"لقد تنازل اهللا لیقدم شریعته، ویتحدث مع شعبه في مجد وبهاء، إذ قیل: "

أیًضا اهللا إذ تنازل وقدم شریعته الناریة لموسى على جبل سیناء أعلن بهاء مجده، فأشرق على جبل سعیر وتألأل 
على جبل فاران، وهما جبالن بعیدان عن بعضهما البعض. وكأن حلول مجد اهللا على جبل سیناء قد أبرق على 

كل المنطقة حتى صارت الجبال البعیدة مشرقة ومتأللئة. 
ویرى آخرون أن مجد اهللا نزل على جبل سیناء حیث استلم موسى النبي الشریعة، وهذا له األولویة 

كما جاء في سفر القضاة: "یا رب بكونه أهم حدث في تاریخ العهد القدیم. كما أعلن مجده على جبل سعیر، 
بخروجك من سعیر لصعودك من صحراء أدوم األرض ارتعدت، السماوات أیًضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماءً . 

). كما ظهر مجد الرب في فاران 4: 5تزلزلت الجبال من وجه الرب وسیناء هذا من وجه الرب إله إسرائیل" (قض 
). 10: 14 حیث قیل: "ثم ظهر مجد الرب في خیمة االجتماع لكل بني إسرائیل" (عد

"، وهذا غالًبا هو المعنى الحقیقي مالئكة تترجم السبعینیة كلمة "القدس" إلى "]2[ ربوات القدسأتى من 
"، هل هي منطقة رابعة أعلن فیها الرب مجده، أم تشیر ربوات القدس). اختلف البعض في تفسیر "53: 7(أع 
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إلى مجيء الرب في كل مرة هذا الذي یحوط به ربوات المالئكة القدیسین، كما جاء في رسالة یهوذا عن مجیئه 
). 17: 68). وقیل في المزامیر: "مركبات اهللا ربوات ألوف مكررة" (مز 14 (یه

)، وهي تعمل 33: 4 ألنها قدمت في وسط النار (تث ]،2الشریعة الناریة" [ظهر اهللا لشعبه لیقدم لهم "
كالنار تأكل الشر، تبغي تنقیة النفس من الفساد. وقد حّل الروح القدس على كنیسة العهد الجدید في شكل ألسنة 

) لیقدموا اإلنجیل الناري، ویحولوا النفوس إلى نیران حب متقدة نحو اهللا والناس. 2 ناریة (أع
"، فإن الیمین تشیر إلى القوة كما إلى البركة، فبالشریعة نتمتع بقوة عن یمینه نار شریعة لهمأما قوله "

اهللا وننال یمین البركة. 

فأحب الشعب جمیع قدیسیه في یدك، "
 ].3وهم جالسون عند قدمیك یتقبلون من أقوالك" [

). 16: 1 تشیر الید إلى الرعایة اإللهیة، ففي سفر الرؤیا تظهر الكنائس السبع في ید الرب یسوع (رؤ
یمینه متسعة تضم الكنیسة الجامعة منذ آدم إلى آخر الدهور، وكما یقول عن خرافه: "ال یخطفها أحد من یدي" 

). أما عن جلوس شعبه عند قدمیه یتقبلون أقواله فُیشیر إلى بقاء الشعب عند سفح الجبل ینتظر 28: 10(یو 
موسى النبي الذي ارتفع إلى القمة لیلتقي مع اهللا ویستلم الشریعة ویسلمها للشعب. بقاؤهم عند سفح الجبل حیث 
مجد اهللا العجیب، والجبل یدخن، أشبه بجلوس التالمیذ عند قدمي معلمهم یسمعون له بروح التواضع والرغبة في 

التعلم. 
) بكونه الملك الحقیقي لكل األسباط؛ عن یمینه دستوره شریعة ناریة، 5-2: 33ظهور اهللا المجید (

هم یشتهون الجلوس عند قدمیه قانونه "حبه لشعبه"، یحمل شعبه المقدس في یده، فال ُیحرم أحد من رعایته. 
هذا والجلوس عند القدمین إشارة إلى الرغبة في التعلم والتلمذة. لقد أحب أما هو فیحملهم في أحضانه بالحب. 

شعبه وأراد أن یقدم لهم شریعته، فالق بهم أن یجلسوا عند قدمیه بتواضع لیتمتعوا بها كمیراث لهم، إذ یقول:  

بناموٍس أوصانا موسى میراثًا لجماعة یعقوب. "
 ].5-4[" وكان في یشرون ملًكا حین اجتمع رؤساء الشعب أسباط إسرائیل مًعا

ناموس الرب هو میراثنا وكنزنا وغنانا. وكما یقول المرتل: "ورثت شهاداتك إلى الدهر، ألنها هي بهجة 
). 111: 119قلبي" (مز 

إذ اجتمع رؤساء الشعب كان موسى في وسطهم كملك أو قائد عام لكل إسرائیل، یقدم لهم شریعة ملك 
صم  1الملوك، لكن لألسف فیما بعد رفضوه. یقول الرب: "قلتم لي ال، بل یملك علینا ملك والرب إلهكم ملككم" (

12: 12  .(
) أو الملك المسیا المذكور في 12 :12صم  1 قد تشیر إلى یهوه (قارن ]5[ "كان في یشورون ملًكا"

، أو عن موسى. 3عدد 

 : . بركة رأوبین3
"لیحیي رأوبین وال یمت، 
]. 6وال یكن رجاله قلیلین" [

). لقد اشترك من أبناء رأوبین 30، 1: 16ربما تضائل عدد هذا السبط بسبب خطیة داثان وأبیرام (عد 
)، لكن قلب موسى المتسع ال یحمل الذكریات الُمّرة بل 3-1: 16داثان وأبیرام مع قورح في مقاومة موسى (عد 
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یطلب البركة للسبط. رأوبین هو االبن البكر بین أوالد یعقوب، فإنه وٕان كان قد فقد كرامة البكوریة لكن موسى 
النبي بدأ به حتى ال تتحطم نفسیته. لقد تحدد میراثه في شرق األردن، لكن كان لزاًما على رجاله أن یعبروا 

) حتى ترث بقیة األسباط. لهذا طلب لهم موسى أن 27: 32األردن مع بقیة األسباط ویحاربوا في المقدمة (عد 
یحیوا وال یموتوا، وأن یزداد عددهم وٕان كانوا ال یتمتعون بكرامة البكوریة. إذ كان میراثه على الحدود لذلك أكد له 

). 27: 32أن اهللا یحمیه ویسند رجاله فال تبتلعهم األمم المجاورة لهم (عد 
"، فال الموت الثاني" وال نموت "الحیاة األبدیةهذه هي بدایة كل بركة أن نتمتع مع رأوبین بأن نحیا "

تكون إمكانیاتنا وأمجادنا قلیلة، بل ننعم بالمجد األبدي وُنحسب في عیني السماء جیًشا عظیًما جًدا جًدا (حز 
37 :10 .(

 : . بركة یهوذا4
"وهذه عن یهوذا، قال: 

اسمع یا رب صوت یهوذا، وآت به إلى قومه. 
]. 7بیدیه یقاتل لنفسه، فكن عوًنا على أضداده" [

جاءت بركة یهوذا سابقة لبركة الوي، ألنه في العهد القدیم كرامة الملك (سبط یهوذا الملوكي) أعظم من 
كرامة الكهنوت، وٕان كان االثنان یتحدان مًعا في شخص السید المسیح بكونه الملك والكاهن. یهوذا یسبق الوي، 

ألن كهنوت العهد الجدید المرتبط بكهنوت المسیح أعظم من الكهنوت الالوي. 
أدرك یهوذا ضعفه وهو السبط الملوكي لهذا یلجأ إلى اهللا كسنٍد له.  

بركة یهوذا موجهة إلى داود رمز السید المسیح؛ یبرز داود كرجل صالة یسمع اهللا صوته، وكرجل عمل 
یجاهد بیدیه لیغلب العدو. مسیحنا یشفع بدمه ویحب عملًیا بالصلیب. ما هو صوت یهوذا الذي یسمع له الرب 

من أجل قومه، إال صوت السید المسیح، الوسیط بین اهللا والناس، من أجل غفران خطایا شعبه. لقد نزل إلى 
المعركة لیقاتل بنفسه نیابة عن البشریة، وفي تواضع لجأ إلى اآلب مع أنه واحد معه، لكي فیه نتمتع بالعون 

اإللهي. مع رأوبین نطلب أن نتمتع بالحیاة األبدیة، فال یكون للموت سلطان علینا. ومع یهوذا نتمتع بقبولنا لدى 
اآلب فنحسب أبناء صالة، مقبولین لدیه، حاملین قوته في جهادنا الروحي ضد العدو. 

 : . بركة الوي5
"ولالوي قال: ُتمیمك وأوریمك لرجلك الصدیق الذي جربته في مّسة، 

وخاصمته عند ماء مریبة. 
الذي قال عن أبیه وأمه لم أرهما، 

وباخوته لم یعترف،  
وأوالده لم یعرف، 

بل حفظوا كالمك وصانوا عهدك. 
یعلمون یعقوب أحكامك، وٕاسرائیل ناموسك.  

یضعون بخوًرا في أنفك، ومحرقاتك على مذبحك. 
بارك یا رب قوته، وارتِض بعمل یدیه. 

]. 11-8حّطم متون مقاومیه ومبغضیه حتى ال یقاوموا" [

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


یتحدث موسى النبي عن السبط الذي ینتمي إلیه، لكنه لم یشر إلى ذلك، وال إلى دوره، بل أشار إلى 
) لكي یتعرف 30: 28دور هرون أخیه رئیس الكهنة ومن یحل محله. إنه حامل األوریم والتمیم على صدره (خر 

على إرادة اهللا، ویقدمها للشعب. األوریم یشیر إلى االستنارة أو الرؤیا أو الحكمة، والتمیم إلى الكمال أو التكامل. 
مسیحنا هو رئیس الكهنة الذي فیه ننعم بالحیاة المتكاملة واالستنارة أبدًیا. 

). 3: 43 تترجمها السبعینیة "نورك وحقك" (مز ]8"تمیمك وأوریمك" [
دعاه الصدیق أو القدیس، الممسوح رئیس كهنة اهللا، رمز للسید المسیح القدوس وحده. مع ما تمتع به 
من حیاة مقدسة لكنه في ضعف سقط عند ماء مریبة مع موسى النبي وُحرم االثنان من دخول أرض الموعد. 

لهذا صارت الحاجة إلى رئیس كهنة الخیرات العتیدة الذي وحده بال ضعف، ربنا یسوع المسیح. 
لقد كرس هرون نفسه للرب، فصار كمن ال یرى أباه وأمه وال یحابي اخوته حسب الجسد، وال أوالده، إذ 
صار أًبا للشعب كله بال تمییز. خدمة الالویین ألزمتهم باالهتمام بالشعب أكثر من عائالتهم، أما مسیحنا فأخلى 

ذاته ألجلنا. هم قدموا بخوًرا ومحرقات وذبائح، أما السید المسیح فهو الرائحة الذكیة لدى اآلب یشفع فینا، وهو 
المحرقة والذبیحة القادرة على الخالص. 

. لذلك التكریس هللا، وحفظ الوصیة، وصیانة العهد، والتعلیم، وتقدیم العبادة النقیةغایة هذا السبط: 
: 2قیل: "كان عهدي معه (الوي) للحیاة والسالم، وأعطیته إیاهما للتقوى، فإتقاني ومن اسمي ارتاع هو" (مال 

5 .(
كانت البركة بالنسبة لالوي هامة للغایة، إذ لم یكن له نصیب في األرض، بل الرب هو نصیبه، ُیشبع 

كل احتیاجاته. لذلك طلب موسى من اهللا أن یبارك في قوته (إمكانیاته). 

 : . بركة بنیامین6
"ولبنیامین قال: حبیب الرب یسكن لدیه آمًنا. 

]. 12یستره طول النهار، وبین منكبیه یسكن" [
قد یكون معنى هذا أن اهللا حمل بنیامین على كتفیه كما یفعل الراعي. أو أن الهیكل سیكون على حدود 

أرض هذا السبط، كنبّوة. جاء بنیامین بعد الوي مباشرة ألن الهیكل الذي یعمل فیه الكهنة على حدود نصیب 
بنیامین. وقد جاء بنیامین قبل یوسف (إفرایم ومنسى)، ألن بنیامین مالصق لبیت داود والهیكل وأكثر كرامة من 

). ومع أن صهیون مدینة 28: 18السامرة التي في نصیب إفرایم. كانت أورشلیم من نصیب هذا السبط (یش 
داود تابعة لسبط یهوذا، إال أن جبل المرّیا الذي ُبنَي علیه الهیكل كان من نصیب بنیامین. لهذا فإن الهیكل فوق 
الجبل كالرأس بین كتفین أي یسكن الرب بهیكله بین كتفي بنیامین. إقامة الهیكل على جبل المرّیا التابع لبنیامین 
یشیر إلى أن بنیامین یعیش في ظل الهیكل، تحت حمایة هیكل الرب نفسه. وكما یقول المرتل: "المتوكلون على 
الرب مثل جبل صهیون الذي ال یتزعزع بل یسكن إلى الدهر، أورشلیم الجبال حولها والرب حول شعبه من اآلن 

). 2-1: 125وٕالى الدهر" (مز 
" معناها "ابن الیمین". وكأنه إذ یطلب اإلنسان أن یحیا إلى األبد وال یخضع للموت الثاني بنیامین"

(سبط رأوبین)، وأن یمارس الحیاة الملوكیة خالل الصالة الدائمة مع الجهاد في المعركة الروحیة (سبط یهوذا)، 
مكرًسا حیاته للطاعة للوصیة والعبادة هللا (سبط الوي)، یحق له أن یكون ابًنا للیمین، ُیحسب للرب، یثبت فیه، 
ویستتر تحت ظالله، ویستقر بین منكبیه (سبط بنیامین). دعي بنیامین "حبیب الرب"، وقد كان بنیامین االبن 
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). وقد جاء شاول الملك من هذا السبط وأیًضا الرسول بولس. من 27: 49المحبوب لیعقوب، ابن یمینه (تك 
یلتصق بالرب یصیر حبیبه ویتمتع باألمان فیه، ویجد راحة بین كتفیه، أي في أحضانه. 

 : . بركة یوسف (سبطْي إفرایم ومنسى)7
"ولیوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى وباللجة الرابضة تحت. 

ونفائس ُمغالت الشمس ونفائس منبتات األقمار. 
ومن مفاخر الجبال القدیمة، 
ومن نفائس اآلكام األبدیة. 

ومن نفائس األرض وملئها ورضى الساكن في العلیقة. 
فلتأِت على رأس یوسف، وعلى قمة نذیر اخوته. 

بكر ثوره زینة له، وقرناه قرنا رئم، بهما ینطح الشعوب مًعا إلى أقاصي األرض. 
]. 17-13" [هما ربوات إفرایم وألوف منسى

)، وهكذا فعل موسى النبي. 49 في بركة یعقوب أعطى النصیب األكبر لیوسف (تك
تتركز قوة یوسف في كونه نذیر اخوته، وقدرته على تحطیم األعداء والغلبة علیهم. دعاه موسى النبي 

اآلخرین لیكرس حیاته وٕامكانیاته   ولما كان النذیر أو المكرس هو الشخص الذي ینفصل عن]،16نذیر اخوته" ["
لحساب ملكوت اهللا هكذا ُفصل یوسف عن اخوته وبیع عبًدا وعاش شبابه في مصر بعیًدا عنهم ألجلهم، إذ قال 
لهم: "ال تخافوا، ألنه هل أنا مكان اهللا؟! أنتم قصدتم لي شًرا، أما اهللا فقصد به خیًرا لكي یفعل كما الیوم، لیحیي 

). كان اهللا قد سمح بعزله إلى حین ألجل 21-19: 50شعًبا كثیًرا. فاآلن ال تخافوا أنا أعولكم وأوالدكم" (تك 
استبقاء حیاة اخوته، فُحسب نذیر اخوته. 

جاءت بركة السبطین الخارجین من یوسف عظیمة في الكمیة، وعظیمة في القوة. جاءت المدن 
. عظیمة هي ]13[" نفائس السماءالخصبة في میراثهما؛ هنا یعلن أن سّر الخصوبة أو البركة هو نعمة اهللا "

بركته حتى في أرضه التي ترتوي ببركات الرب من السماء وبالینابیع التي تنفجر من تحت. هكذا یبارك الرب 
اإلنسان في جسده (أرضه) حیث یمطر علیه بمیاه الروح، وتفیض فیه ینابیع الروح في األعماق، فیحمل الجسد 

ثمار الروح القدس، ویصیر جنة اهللا المثمرة والمحبوبة لدیه. یقول المرتل: "تعهدت األرض وجعلتها تفیض. تغنیها 
). 9: 65جًدا. سواقي اهللا مآلنة ماءً " (مز 

بجوار مباركة األرض ومباركة األمطار وأیًضا الینابیع یبارك في عمل الشمس والقمر والكواكب بالنسبة 
له. بحرارة الشمس تقدم األرض أفضل أنواع الغالت، ورطوبة القمر تسندها لتأتي بكل نفیس. یفهم البعض اآلیة 

 بأن اهللا یسخر فصول السنة التي ترتبط بالشمس والقمر والكواكب لكي یتمتع اإلنسان بالثمار المتكاثرة كل ]14[
في حینه. هكذا یبارك الرب في جنة النفس الداخلیة، یشرق علیها شمس البر نوره ویمدها بحرارته الروحیة فتتمتع 

بالثمر الفرید المتكاثر. وتبسط الكنیسة (القمر) نورها علیها، ویحوط بها القدیسون كنجوم السماء، فتكون دائمة 
اإلثمار، تقدم الثمر المناسب في الوقت الالئق به. 

بینما تئن بعض البالد من الجفاف بسبب الجبال والتالل القفراء، إذ بهذا السبط یتمتع بأفضل أنواع 
األشجار المثمرة التي تنبت على الجبال واآلكام. هكذا ترتفع النفس كما على جبال كلمة اهللا وتاللها، فال تعیش 

عند السفح مع الجماهیر بل تصعد كما مع التالمیذ بطرس ویعقوب ویوحنا في معیة المسیح حیث تتمتع 
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بالتجلي، وتدرك أسرار العهد القدیم من الشریعة (موسى) واألنبیاء (إیلیا) وتحیا على جبل تابور في مجد الرب 
الفائق. فیعیش المؤمن كجبل اهللا الثابت الذي لن یتزعزع. 

كما یتمتع السبط بثمار الجبال والتالل هكذا تحمل له األراضي السفلیة والودیان غالت كثیرة، فیفرح 
بعطایا اهللا النفسیة من محاصیل غالل وخضراوات ونباتات صغیرة تكون كالعلیقة. هكذا أینما ُوجدت النفس ال 

تعرف إال اإلثمار الدائم، تتمتع بالبركات السماویة النازلة من فوق، وتشكر اهللا على بركاته الزمنیة األرضیة 
إلشباع احتیاجات جسده واحتیاجات اخوته. بهذا تحل البركة على رأسه وُیحسب نذیًرا الخوته، إذ یرى كل 

البركات التي بین یدیه لیس ألجله وحده بل من أجل بنیان اخوته ونموهم الدائم. 
لعله یقصد بنفائس األرض، ما تقدمه له من معادن ثمینة وحجارة كریمة، كقول أیوب: "أرض یخرج 

). 6-5: 28منها الخبز، أسفلها ینقلب كما بالنار. حجارتها هي موضع الیاقوت األزرق وفیها تراب الذهب" (أي 
كما تقدم األرض الخبز إلشباع الجسد، تقدم أیًضا المعادن النفیسة الحجارة الكریمة للعمل والزینة. هكذا یجد 

المؤمن بركات فائقة فتشبع نفسه بالخبز السماوي، وتتزین ببهاء مجد اهللا. 
یكلل موسى النبي هذه البركات التي تحل على هذا السبط سواء خالل میاه األمطار وینابیع األرض، 
وثمار الجبال والتالل، ونفائس األرض من حجارة كریمة ومعادن ثمینة بما هو أعظم أال وهو تالقي إرادته مع 

 عند دعوته للخدمة، فكانت ورضى الساكن في العلیقة"اإلرادة اإللهیة، فیحمل فیه إرادة مقدسة مقبولة لدى اهللا. "
). 2: 3ملتهبة ناًرا دون أن تحترق (خر 

هذه هي البركة الفائقة حین یسحب اهللا القلب والفكر واألحاسیس إلیه، ویدخل بالمؤمن إلى أسراره 
الفائقة، خاصة أعماله الخالصیة من تجسد وصلب وقیامة، فینطلق حامًال شهادة حّیة إنجیلیة، مشتاًقا أن یسحب 

كل نفس من عبودیة فرعون وینطلق بها في البریة نحو كنعان السماویة. 
فلتأِت على رأس یوسف وعلى إذ یبلغ موسى النبي إلى التمتع باإلرادة المقدسة كأعظم بركة یقول: "

 ].16قمة نذیر اخوته" [
هذه عن بركات الثمار الروحیة المتزایدة أما عن بركة القوة فیراه النبي كالثور البكر الذي كان رمًزا 

للعظمة الملوكیة. إنه قوي وقادر أن ینال النصرة على الشعوب إلى أقاصي األرض. لقد جاء یشوع بن نون قائد 
الشعب إلى أرض الموعد وعلى یدیه تمت النصرات المتوالیة حیث طرد كل الكنعانیین واستلم أرض الموعد، وهو 

منسى خرج من سبط إفرایم بن یوسف. في إفرایم وجدت المدینة الملوكیة لمملكة إسرائیل أو مملكة الشمال. ومن 
جدعون ویفتاح ویائیر القضاة، الذین كانوا زینة بلدهم ومملوءین بالبركة والقوة. 

)، وألن 2: 1 أي 1یرى البعض أنه شبه بالثور البكر، ألن یوسف نال البكوریة التي فقدها رأوبین (
). كان الثور عند الیهود من أهم 12: 22باشان التي هي من نصیب منسى كانت مشهورة بالثیران والبقر (مز 

الحیوانات من أجل أنه كان مقبوًال لدى اهللا من بین الحیوانات التي تقدم ذبیحة هللا، وألجل نفعه في األعمال 
الزراعیة، خاصة في حرث األرض.  

قرناه یشبهان قرني الرئم لینطح ویغلب. فقد اتسم سبط إفرایم بالقوة. هذا ومن جانب آخر فإن قرناه 
؛ لو 3: 8؛ دا 9: 112؛ 24، 17: 89؛ 10، 5: 75یحمالن جماًال خاًصا، ویشیران إلى القوة والسلطة (مز 

). 3: 17؛ رؤ 96: 1
أعطى إلفرایم الربوات ولمنسى األلوف وذلك كما تنبأ یعقوب أن األصغر إفرایم یكون أعظم من األكبر 

). 35-33: 1)، وقد تحقق ذلك كما جاء في تعداد الشعب (عد 19: 48(تك 
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 : . بركة زبولون ویّساكر8
"ولزبولون قال: افرح یا زبولون بخروجك، وأنت یا یّساكر بخیامك. 

إلى الجبل یدعوان القبائل. 
هناك یذبحان ذبائح البر، 

]. 19-18ألنهما یرتضعان من فیض البحار، وذخائر مطمورة في الرمل" [
ذكر السبطان مًعا ألن زبولون ویّساكر هما ابنا یعقوب من لیئة، وفي تقسیم األرض كانا جارین. اشتهر 

)، لهذا كان كثیر من األمم یعبرون بأرضه، ودخل 13: 49سبط زبولون بوجود مواني بحریة في نصیبه (تك 
بعضهم إلى اإلیمان باهللا تاركین عبادة األوثان. أنهما یدعوان القبائل إلى الجیل لیقدما ذبائح البّر عوض الذبائح 
لألوثان. فتشیر البركة هنا إلى انفتاح القلب على الغیر والكرازة والشهادة اإلنجیلیة أمام اآلخرین. لقد اغتنوا جًدا 

خالل التجارة البحریة، كرمز للغنى في العمل الروحي. 

ماذا یقصد بالذخائر المطمورة في الرمل؟ 
یرى یوناثان بن عزوئیل أن رمال زبولون كانت من أجود األنواع التي تصلح في صناعة الزجاج، 

فكانت أشبه بكنوز بین أیدیهم. ویرى آخرون أن من صدف السمك الذي كان في رمال السواحل هناك استخرجوا 
صباغة األرجوان الثمینة، فصارت ككنٍز مخفٍي في الرمل. ویرى فریق ثالث أن هذه الكلمات هي تعبیر مجازي 

عن الغنى العظیم الذي ینالونه من التجارة البحریة. 
كما یفرح یّساكر بتجارته خالل الخیام یفرح زبولون بتجارته البحریة، هكذا وهب اهللا لكل شخص أو أمة 
ما یشبع احتیاجاتها، البعض بالعمل في البر، واآلخرون في البحر. یفرحنا اهللا أینما ُوجدنا، سواء كنا في البر أو 

البحر. لیس لنا أن ننتفخ على الغیر بسبب مواهبنا وال أن ُنصاب بصغر نفس بسبب مواهب اآلخرین. إنما لیعمل 
تجارته خالل كل واحد حسبما ُوهب له. لیشكر زبولون اهللا من أجل المواني البحریة، ویّساكر من أجل نجاح 

  الخیام. "أیًضا كل إنساٍن أعطاه اهللا غنى وماًال وسلطة علیه حتى یأكل منه ویأخذ
). 19: 6 نصیبه ویفرح بتعبه، فهذا هو عطیة اهللا" (جا

بالتجارة البحریة كما بالعمل من خالل الخیام یدعون األمم إلى الجبل، حیث هیكل الرب قائم. 
فیستخدمون العمل فرصة للشهادة للرب ودعوة اآلخرین لخدمة الرب. 

)، ُدعي بعد ذلك الشعب للجبل أي 15-14: 4لقد بدأت خدمة السید المسیح في أرض زبولون (مت 
). 2 :2لمملكة المسیح التي ُتدعى جبل بیت الرب (إش 

یرى البعض أن یّساكر بسكناه في الخیام كان مدرًكا ألیام األعیاد أكثر من غیره فكان یدعو الغیر 
لالحتفال بها. ویرى آخرون أن الخیام هنا یقصد بها خیام مدرسیة حیث كان بعضهم یهوون الدراسة والمعرفة، لذا 

كان لهم دورهم القیادي مع أنهم لیسوا بالسبط الملكي وال الكهنوتي. لهذا یرمزون إلى عمل الشعب اإلیجابي 
والشعور بالمسئولیة. 

وهبهم اهللا غنى حتى متى دعوا الغیر للصعود إلى جبل بیت الرب یرونهم قادمین حاملین عطایا كثیرة 
وبفیض، فیكونون مثاًال حی�ا لهم. یتحدث إشعیاء النبي عن مجد كنیسة العهد الجدید وغناها الروحي فیقول: 

). 5: 60"تتحول إلیك ثروة البحر، ویأتي إلیك غنى األمم" (إش 
تكنز، بل تكون تجارتها تحّول تجارتها لمجد اهللا: "وتكون تجارتها وأجرتها قدًسا للرب. ال ُتخزن وال 

). 18: 23للمقیمین أمام الرب ألكل إلى الشبع واللباس الفاخر" (إش 
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 : . بركة جاد9
"ولجاد قال: مبارك الذي وسع جاد. 

كلبوة سكن، وافترس الذراع مع قمة الرأس. 
ورأى األول لنفسه، ألنه هناك قسم من الشارع محفوًظا، 
]. 21-20فأتى رأًسا للشعب یعمل حق الرب وأحكامه مع إسرائیل" [

كان جاد أحد األسباط التي نالت نصیبها من أرض الموعد، إذ كان نصیبه شرقي األردن. وقد تنبأ 
موسى النبي عن البركة التي لجاد وهي:  

، حًقا كان جاد قد نال نصیبه، لكن أرضه اتسعت أكثر. قیل عنهم أنهم متعلمون القتال وسع جاد: أوالً 
 وأنهم دخلوا في حرب مع الهاجریین وانتصروا علیهم، ونهبوا 

). 22-18: 5أي  1غنائم كثیرة وسكنوا مكانهم (
بروح الغلبة والنصرة سكنوا كلبوة یمزقون الذراع مع إكلیل الرأس، أي یحطمون قوة العدو (الذراع) 

وینتزعون كرامتهم ومجدهم (إكلیل الرأس). في أیام داود كان بعض الجادیین وجوههم كوجوه األسود "من الجادیین 
انفصل إلى داود إلى الحصن في البریة جبابرة البأس رجال جیش للحرب صافوا اتراس ورماح، وجوههم كوجوه 

). 8: 12أي  1األسود، وهم كالظبي على الجبال في السرعة" (
"، أي بحكمة اهتم جاد بأن ینال نصیبه أول الجمیع، في شرقي األردن قبل ورأى األول لنفسه: "ثانًیا

). هكذا 18: 49العبور مع یشوع إلى الضفة الغریبة. وكما یقول المرتل: "ویحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك" (مز 
من یهتم بخالص نفسه، ویعطي األولویة لمیراث النفس عن متطلبات الجسد یكون مستحًقا للمدیح. لم یأخذ ما 

 كان یعمل ].21فأتى رأًسا للشعب یعمل حق الرب" [لنفسه في أنانیة إذ انطلق یحارب من أجل بقیة األسباط، "
)، وقد 16: 1في طاعة لیشوع بن نون، إذ أجابوه قائلین: "كل ما أمرتنا به نعمله، وحینما ترسلنا نذهب" (یش 

-7: 22). لقد انهوا عملهم "وعندما صرفهم یشوع أیًضا إلى خیامهم باركهم" (یش 13-12: 4نفذوا ذلك (یش 
9 .(

). بینما قام یشوع بتوزیع 2: 32كانوا سریعي الحركة، وقد ُأشیر إلیهم في التوزیع قبل رأوبین (عد 
األراضي على األسباط نال جاد وأصحابه نصیبهم من موسى مقدم الشریعة. 

]. 21"، استقروا فیها حسب الشریعة أو بعنایة اهللا [الشارع"

 : . بركة دان10
]. 22"ولدان قال: دان شبل أسد یثب من باشان" [

)، وموسى بشبل األسد، 17: 49تربط التقالید الیهودیة سبط دان باالرتداد. شبههم یعقوب بالحیة (تك 
إذ كان لهم رأس الحیة وقلب األسد. 

یرى المفسرون الیهود أن باشان موضع كان تنتشر فیه األسود تبحث عن فریسة. فقد عرف سبط دان 
بالقوة. "وخرج تخم بني دان منهم وصعد بنو دان وحاربوا لشم وأخذوها وضربوها بحد السیف وملكوها وسكنوها 

). 47: 19ودعوا لشم دان كاسم دان أبیهم" (یش 
لقد نشا في سبط دان كشبل ونما وصار یبحث عن فریسة له بین الفلسطینیین. 

 : . بركة نفتالي11
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"ولنفتالي قال: یا نفتالي اشبع رضى وامتلئ بركة من الرب، 
]. 23واملك الغرب والجنوب" [

أعطى هذا السبط األرض الجمیلة الخصبة الواقعة جنوب وغرب بحر الجلیل. 
تطلع إلى هذا السبط بدهشة ممتدًحا إیاهم. ربما تشیر البركة هنا إلى إرادة الشعب المحصنة أمام اهللا. 
أما سّر الرضى واالمتالء بالبركة وأنه یملك في الغرب والجنوب فألن السید المسیح ملك الملوك قد أشرق ببهائه 

ناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون وأرض  هناك. وكما یقول اإلنجیلي: "وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر
نفتالي طریق البحر عبر األردن جلیل األمم. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوًرا عظیًما. والجالسون في كورة 

؛ 1: 9ناحوم مدینته (مت  ). كان السید المسیح یعتبر كفر16-13: 4الموت وظالله أشرق علیهم نور" (مت 
). 1: 2مر 

االمتالء من البركة هنا ربما یشیر إلى خصوبة أراضیها. یرى الیهود أنه بسبب خصوبتها كان هذا 
ناحوم وبیت صیدا بالغنى.   السبط أول من یقدم البكور للهیكل، كما اشتهر سكان كفر

 : . بركة أشیر12
وألشیر قال: مبارك من البنین أشیر. "

لیكن مقبوًال من اخوته، 
ویغمس في الزیت رجله. 

]. 25-24حدید ونحاس مزالیجك وكأیامك راحتك" [
كانت أرضه مشهورة بالزیتون. یقدم موسى النبي أربع نبوات عن أشیر تحمل في ذاتها عالمات البركة، 

). 13: 30فإن لیئة دعت ابنها أشیر قائلة أنها سعیدة (تك 
"، لیتمتع بكثرة عدد البنین الذین یدخلون في عهد مع الرب مبارك من البنین أشیر: زیادة العدد "أوالً 

ویتمتعون به كمصدر بركة ولیس كثقٍل علیهم. 
: االهتمام باالخوة "لیكن مقبوًال من اخوته"؛ أي لیكون معهم في اتحاد واتفاق. لیكونوا مملوءین ثانًیا

محبة ونیة صالحة من جهة الذین یعیشون في وسطهم. 
". كأنه بسبب كثرة الخیرات لیس فقط یدهن جسمه ویغمس في الزیت رجله: یتمتعون بخیرات كثیرة "ثالثًا

بالزیت، بل یغمس رجله فیه، إي یغسلون أقدامهم بالزیت أو بالعطور.  

  یقول الرب أن الكاهن والالوي عبرا بالجریح ولم یكن لدیهما زیت وال خمر لتضمید جراحات ذاك الذي جرحه
)، إذ لم یكن لهما ما یسكبانه على جراحاته. 32-31: 10اللصوص (لو 

). أما الكنیسة فلها زیت به ترطب 6: 1 یعلن إشعیاء: لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلّین بالزیت" (إش 
جراحات أبنائها، لئال تنتشر قسوة الجرح وتتعمق. لقد صار لها الزیت الذي تقبلته سًرا. بهذا الزیت غسل أسور 

. Ï ]24قدمیه [

1 St. Ambrose: Letter 41:19,20. 
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القدیس أمبروسیوس 
: فیض من المعادن المستخرجة من أراضیهم حتى أنهم یصنعون أحذیتهم من الحدید والنحاس. من رابًعا

حدید ونحاس الجانب الرمزي تشیر األحذیة المعدنیة إلى القوة والبهاء، والقدرة على السیر في الطرق الوعرة. "
مزالیجك". 
 " یعني استمراریة القوة في حیاتهم فال یخوروا قط في الطریق.كأیامك قوتك"

 : . بركة عامة لكل إسرائیل13
. مثل اهللا یا یشورون "لیس

]. 26یركب السماء في معونتك والغمام في عظمته" [
یستحق اهللا كل حمد، فإنه فوق شعبه وتحته وخلفه وأمامه وحوله، یقف شخصه خلف الطبیعة ووراء 

األسرار رًبا ومخلًصا لشعبه. كل أمة تفتخر بإلهها، لكنه لیس مثل إله یشورون.  
 "المحبوبون". دعي الشعب كله "یشورون" أي "الشعب المستقیم"، أو كما جاءت في الترجمة السبعینیة

یسرع اهللا إلى معونته راكًبا السماء كمركبة إلهیة: "یركب السماء في معونتك والغمام في عظمتك". یشیر الغمام 
إلى السریة وعدم القدرة على إدراك عظمة اهللا في رعایته لشعبه. إنه یركب السحاب لكي یعین شعبه ویسنده، 

معلًنا عظمة حبه واهتمامه في الغمام. إنه صاحب سلطان على كل الطبیعة، التي یسخرها لحساب شعبه. 

"اإلله القدیم ملجأ واألذرع األبدیة من تحت. 
فطرد من قدامك العدو وقال: أهلك.  

فیسكن إسرائیل آمًنا وحده. 
تكون عین یعقوب إلى أرض حنطة وخمر، وسماؤه تقطر ندى.  

طوباك یا إسرائیل.  
من مثلك یا شعًبا منصوًرا بالرب ترس عونك وسیف عظمتك. 

]. 29-27فیتذلل لك أعداؤك وأنت تطأ مرتفعاتهم" [
من جهة اإلمكانیات والسرعة یستخدم السحاب لیعین شعبه. ومن جهة الخبرة فهو اإلله األزلي القدیم 

غیر المتغیر، یبسط ذراعیه من تحت شعبه كي ال یسقطوا. أذرعه لن تنهزم، وال یقدر عدو أن یحطمها لیخطف 
شعبه من بینها، بل یبقى شعبه محموًال على األذرع األبدیة. إذ تبقى األذرع األبدیة تحت الكنیسة لن تغرق مطلًقا، 

). "هو في األعالي یسكن، 18: 16 إذ هي محمولة على صخر الدهور، وال تقدر أبواب الجحیم علیها (مت
). 16: 33حصون الصخور ملجأه، یعطي خبزه ومیاهه مأمونة" (إش 

إنه أزلي قبل الدهور ولن یخضع للزمن. وكما جاء في حبقوق "ألست أنت منذ األزل یا رب إلهي 
). 12: 1 قدوسي. ال نموت!" (حب

ال یحتاج الشعب إلى سالح یحمیه، بل یصیر الرب نفسه سالحه، هو ترسه وسیفه. جعل اهللا من نفسه 
]، یسكن فیه الشعب آمًنا. فالنفس إذ تثبت في اهللا تدرك أنها في بیتها في آمان حقیقي. یقول 27ملجأ لشعبه [

). "أنت ستر لي، من الضیق 7: 116المرتل: "ارجعي یا نفسي إلى راحتك، ألن الرب قد أحسن إلیك" (مز 
). یعطي اهللا شعبه النصرة على العدو لیحطمه، فیصیر مهوًبا. 7: 32تحفظني" (مز 
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 33من وحي تثنیة 
افتح فمي للبركة 

  .وهبتني فًما ولساًنا ألبارك وال ألعن
لتكن أنت في فمي، فأبارك كل من یلتقي بي. 
ألتمتع أیًضا ببركتك على لسان نبیك موسى. 
اجلس عند قدمیك مع الذین عند سفح الجبل. 

فتمتلئ نفسه من بهاء مجدك.  أتأمل جبل اهللا المتقد ناًرا.
وتشرق كلمتك في داخلي. 

  أراك واهب الحیاة. رأوبینمع 
ال أخاف الموت ما دمت أنت ساكن فيّ . 

  أدرك أن أذنیك تمیالن نحوي. یهوذامع 
تنصتان إلى صلوات قلبي الخفیة. 

وتستجیبان لطلبات نفسي. 
تحطم عدوي وتقاتل خطایاي. 

فأنال بك نصرات متوالیة. 

  أكرس كل حیاتي لك. الويمع 
أنت وحدك نصیبي. 

أنت هو الكل لي.  ال انشغل بأٍب أو بأٍم أو زوجٍة أو أوالدٍ .
أحبهم فیك، وأخدمك فیهم. 

قدسني، فأصیر شاهًدا لك یا أیها القدوس. 
اقبل كهنوتي، ولتشتم صالتي رائحة بخور ذكیة. 

استلم ذبائح الشكر والتسبیح. 
علمني أن أحفظ عهدك إلى التمام. 

  هب لي موضًعا عن یمینك. بنیامینمع 
تدعوني حبیبك فتطمئن نفسي بك. 

استتر تحت ظل جناحیك، 
وأسكن آمًنا بین منكبیك. 

  هب لي من خیرات حبك. إفرایم ومنسىمع ابني یوسف 
تبارك أرضي، فتقدم ثماًرا متزایدة. 

تحول أعماقي إلى جبال راسخة تحمل ثماًرا عظیمة،  
تمأل أرضي بالمعادن النفیسة. 

تهبني مع الغنى الروحي قوة وجماًال وجالالً . 
أنت غناي وقوتي ومجدي! 
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 أخدمك في البحار،  زبولونمع 
 أشهد لك في الخیام! یّساكرومع 

اقبل خدمتي في البحار كما في البر! 

  تهبني أن اهتم أوال بخالص نفسي. جادمع 
توسع أرض قلبي لتقبل كل غریب ومحتاج! 

  تجعلني كشبل أسد، دانمع 
مملوء شباًبا وحیویة وقوة في الروح! 

  فال أوجد عقیًما قط.   تهبني بركة خصوبة أرضي،نفتاليمع
بل أحمل دوًما ثمر الروح المتزاید. 

  أغمس في الزیت رجلي. أشیرمع 
تفیض علّي بالبركات فأغسل قدمي بالعطور الروحیة. 

ألبس أحذیة من حدید، فأسیر في الطرق الوعرة بال خوف. 
. هكذا تتعطر قدمي بالحب، وتسلك بروح الحزم والقوة
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األصحاح الرابع والثالثون 

موسى على جبل نبو 
هذا هو الفصل الختامي، فبعد أن قدَّم موسى النبي الثالثة أحادیث الوداعیة ثم النشید الختامي والبركة 

 لیتطلع على أرض الموعد التي وعد بها اهللا آباءه، ثم أسلم Pisaghلكل األسباط صعد إلى جبل نبو "فسجة" 
]. حزن الشعب علیه جًدا، فقد تنیح 6-5الروح حسب قول الرب، وقام الرب نفسه بدفنه في قبر غیر معروف [
].  10ذاك الذي كان یتحدث مع اهللا كما یكلم الرجل صاحبه، "وجًها لوجه" [

. ]6-1[. موسى على جبل نبو  1
. ]7[. نضارة موسى    2
. ]8[. أیام بكاء مناحة موسى   3
. ]9[. یشوع خلف موسى   4
. ]2-10[. الخاتمة   5

 : . موسى على جبل نبو1
"وصعد موسى من عربات موآب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أریحا، 

فأراه الرب جمیع األرض من جلعاد إلى دان. 
وجمیع نفتالي وأرض افرایم ومنسى وجمیع أرض یهوذا إلى البحر الغربي والجنوب والدائرة بقعة أریحا 

مدینة النخل إلى صوغر. 
وقال له الرب: هذه هي األرض التي أقسمت إلبراهیم واسحق ویعقوب قائًال لنسلك أعطیها. 

قد أریتك إیاها بعینیك ولكنك إلى هناك ال تعبر. 
].  5-1فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب" [

). ترك الشعب في سهول موآب وصعد 50-49: 32عین اهللا لموسى الموضع الذي فیه یموت (تث 
كأمر الرب إلى جبل نبو إلى قمة الجبل في منطقة تدعى رأس الفسجة. یبدو أن "فسجة" هو اسم كان یطلق على 

قمم بعض الجبال. إذ اعتاد موسى أن یلتقي مع اهللا على الجبل الستالم الشریعة، لذا حتى موته َتم على جبل 
"نبو"، أي على مرتفع عاٍل، لیرى باإلیمان ما وعد اهللا به آباءه وما یتحقق مع شعبه فیفرح وتتهلل نفسه كأنه قد 

نال الوعد بنفسه. 
 معناها "المكسورة"، أي كسر یظهر في قمة جبل، وقد یكون االسم لقمة جبل أوشا. الفسجة

". كما قال الربكان موسى من وجوه كثیرة خادًما نموذجًیا للرب، وكان شعاره "
لم یرتبك موسى حین صدر له األمر بذلك، بل حسب الموت عطیة إلهیة، إذ أكمل رسالته وانطلق إلى 

اهللا مرسله. عرف النبي المكان الذي فیه ُتطلب نفسه، ومع هذا لم یتحاشاه بل صعد إلیه بكامل حریة إرادته، 
وربما كان متهلًال ألنه أكمل رسالته بسالم، وحسب الموت صعوًدا. صعد إلى أعلى منطقة هناك وحده دون 

معاونة أحد. وكان شیًخا في المائة والعشرین من عمره. ولم یكن أحد قط في صحبته.  
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لم یره أحد وهو یموت، إما ألن اهللا لم یرد أن یكشف عن موضع جثمانه، خشیة أن یبالغ الیهود في 
تكریمه. أو لعله أراد أن یؤكد أن أوالد اهللا ال یحتاجون إلى عون بشري في لحظات خروجهم من العالم، إذ أن اهللا 

نفسه یكون لهم عوًنا. 
تطلع موسى النبي من الجبل إلى أسفل لیرى كنعان، أرض الموعد، فتتهلل نفسه من أجل تحقیق الوعود 

اإللهیة، ورفع بصره إلى فوق لیرى كنعان السماویة. 
حًقا لم تكل عینا موسى وهو في المائة والعشرین من عمره، لكن رؤیته لكل أرض كنعان من الجبل ال 

یمكن أن تكون بقدرة طبیعیة، إنما وهبه اهللا هذه اإلمكانیة لكي تفرح نفسه مع ما سیتمتع به شعبه في القریب 
العاجل. 

 هذا اللقب یشیر إلى ].4بعبد الرب أو خادمه [یلقب هنا موسى العظیم في األنبیاء وأول قائد للشعب 
صاحب مركز خاص یتمتع به الشخص كمن یعمل في بالط ملك الملوك، وله مكانة خاصة لدى اهللا. تمتع بهذا 

 2)، وداود أول ملك بار لشعبه (29: 24)، ویشوع بن نون (یش 24: 26اللقب أیًضا إبراهیم أب اآلباء (تك 
). 7: 9مل  2)، كما حمل األنبیاء شهود الحق ذات اللقب (50: 7صم 

كنیسته دوره الشخصي لم یقف األمر عند أشخاص معینین بل یشتهي الرب أن یكون لكل عضو في 
). إنه یود أن یحرك حتى الغرباء لُیحققوا إرادته المقدسة ورسالته، 8: 41الحّي، لذا دعي إسرائیل بهذا اللقب (إش 

). 9: 25فدعي ملًكا غریًبا بهذا اللقب (إر 
: 42" له أربع تسابیح تدعى "تسابیح عبد الرب" (إش عبد الربأما وقد صار كلمة اهللا المتجسد نفسه "

)، فإنه یود كل نفس أن ترتبط به لتنال كرامته وتتمتع بتسابیحه الخالصیة. وقد سبق لي الحدیث في شيء 41
. Ïمن التوسع عن "عبد یهوه" أو "عبد الرب" في تفسیر سفر إشعیاء

ذاته، فلم تعد هناك حتى مجيء كلمة اهللا المتجسد لم یقم نبي أعظم من موسى، أما وقد جاء االبن 
). 6-1: 3مقارنة بین االبن صاحب البیت وبین العبد خادم البیت (عب 

ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بیت فغور، "
]. 6ولم یعرف إنسان قبره إلى هذا الیوم" [

دفنه الرب نفسه، ربما بواسطة مالئكته الذین قاموا بحفل رقاده ودفنه. اهتم اهللا بجثمان موسى، فإن 
موت األبرار عزیز لدیه. لم یدفنه مع آبائه، إنما في أرض موآب في موضع ال یعرفه إنسان. هكذا وٕان كان اهللا 

یهتم حتى بجثماننا، إال أنه ینبغي أال ننشغل بالموضع الذي ندفن فیه. 
 بخصوص مقاومة فیجالنتیوس للقدیس جیروم Aquitane كاهن Ripariusكتب ریباریوس 

Vigilantuis الذي كان یحارب تكریم رفات القدیسین والسهر في أعیادهم، متطلًعا إلى هذه الرفات كأشیاء 
 مقدًما أمثلة كثیرة من العهدین عن تكریم أجساد الراقدین في الرب. جاء في القدیس جیرومدنسة. وأجاب علیه 

رسالته: [إني أسأل فیجیالنتیوس: هل رفات بطرس وبولس دنسة؟ هل كان جسد موسى دنًسا، هذا الذي قیل عنه 
. ]Ð؟– حسب النص العبري الصحیح – أن الرب نفسه قد دفنه

Î ،21-19ص ،1988 المؤلف: إشعیاء. 
2 St. Jerome: Letter 109:1. 
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 بین موت موسى وموت یشوع، موضًحا أنه في موت موسى النبي حدثت مناحة، Ïالقدیس جیرومقارن 
). فإن كان موسى یرمز للیهود الذین تحت الناموس، فإن یشوع 30: 24أما في موت یشوع فلم یحدث ذلك (یش 

یرمز للمسیحیین تحت قیادة یسوع. خالل الناموس یحل البكاء كما باللیل، وبیسوع یحل السرور كما بالنهار (مز 
30 :5 .(

). الجبل الذي صعد علیه موسى النبي لینظر من بعید أرض 2: 15قیل: "تولول موآب على نبو" (إش 
الموعد فتتهلل نفسه، كان یمثل مركز دفاع للموآبیین. الموضع الذي تهلل فیه موسى ولول الموآبیون. ما یفرح 

قلب المؤمن یحطم نفس الجاحد عدیم اإلیمان. 

  مات إذ یهوه أصدر أمره، ولم یجد أحد قط قبره، عیناه لم عبد یهوهماذا یقول التاریخ عن هذا؟ إن موسى 
تكال، ووجهه لم یتجعد. من هذا نتعلم أنه عندما یكمل إنسان أعماًال عظیمة كهذه ُیحسب مستحًقا السم ساٍم 

"، وذلك كالقول بأنه أفضل من كل اآلخرین. فإنه ال یمكن ألحٍد أن یخدم اهللا ما لم عبد یهوهكهذا، فُیدعى "
یصر أسمى من كل أحٍد في العالم. هذا بالنسبة له هو نهایة الحیاة الفاضلة، الغایة التي تتم بواسطة كلمة 

اهللا. 
یتحدث التاریخ عن "موت"، موت محیي، ال یتبعه قبر، وال یمأل مقبرة، أو یسبب كلًال للعینین أو 

شیخوخة للشخص. 
ماذا إذن نتعلم مما قیل؟ أن یكون لنا هدف واحد في الحیاة، أن ندعى خدام اهللا بالحیاة التي نعیشها. 
عندما تهزم كل األعداء (المصریین، عمالیق، األدومیین، والمدیانیین)، وتعبر المیاه، وتستنیر بالسحابة، وتتمتع 

بالعذوبة بالخشبة، تشرب من الصخرة، وتذوق الطعام الذي من فوق، وتصعد الجبل خالل الطهارة والقداسة، 
وعندما تبلغ ذلك، وعندما تنال تعالیم خاصة بالسّر اإللهي بصوت األبواق، وتقترب إلى اهللا بإیمانكم في الظلمة 

تنحت في قلبك التعالیم  المثال التي ال ُتخترق، وهناك تتعلم أسرار خیمة االجتماع وكرامة الكهنوت. وعندما تكون
اإللهیة التي تسلمتها من اهللا، وعندما تحطم التمثال الذهبي (أي عندما تنزع من حیاتك شهوة الطمع)؛ وعندما 

ترتفع إلى العلویات حتى أنك تظهر أنك تصد سحر بلعام (تفهم السحر الخّداع الماكر للحیاة، الذي به ینسحب 
الناس ببعض فلسفات شیشرون فیتحولون كما إلى حیوانات غیر عاقلة ویتخلون عن طبیعتهم الالئقة بهم)؛ 

وعندما تبلغ كل هذه األمور، وتزهر عصا الكهنوت فیك، فال تسحب أیة رطوبة من األرض، بل یكون لها قوتها 
الفریدة لإلثمار. (أي اللوز الذي في البدایة یكون طعمه ُمر�ا وخشًنا لكنه یحوي في الداخل ما هو حلو وصالح 

لألكل، عندما تحطم كل ما یضاد ما یلیق بك كما ابتلعت األرض داثان، واحترق قورح بالنار، عندئذ تقترب من 
. Ðالهدف. أقصد الهدف الذي من أجله تصنع كل األمور

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

: . نضارة موسى 2
وكان موسى ابن مائة وعشرین سنة حین مات، 

]. 7ولم تكل عینه، وال ذهبت نضارته" [
 یقول موسى النبي: "أیام سنیننا هي سبعون سنة، وٕان كانت مع القوة فثمانون سنة 90في المزمور 

 سنة، إال ألنه حسب أن أیامه انتهت 120). كیف یقول هذا وقد عاش هو 10: 90وأفخرها تعب وبلیة" (مز 

1 St. Jerome: Letter 60:6. 
2 Life of Moses, 314-317. 
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عند الثمانین مع القوة، وٕاما األربعین عاًما فهي هبة من اهللا له، حیث كان في حكم الموت ووهبه اهللا الحیاة لكي 
یخدم لحساب ملكوته؟! 
 سنة ولم تكل عینه وال ذهبت نضارته، إشارة إلى تمتع المؤمن باستنارة دائمة 120عاش موسى 

). المسیحي الحقیقي ال یعرف 5: 103وشبوبیة دون أن ُتصاب نفسه الداخلیة بالعمى أو عجز الشیخوخة (مز 
إنسانه الداخلي الشیخوخة، بل یجدد الروح القدس مثل النسر شبابه. 

). وال ظهرت علیه عالمات الشیخوخة، 10: 48) ویعقوب (تك 1: 27لم تكل عینه مثل اسحق (تك 
: 34بل كان جسمه ناضًرا كشاٍب مملوء قوة وحیویة. إن الوجه الذي صار المًعا بانعكاس بهاء اهللا علیه (خر 

) لن تصیبه شیخوخة الضعف. 30

  ال تكل العین وال یشیخ اإلنسان. فإنه كیف یمكن للعین التي هي في النور على الدوام أن تكل بواسطة الظلمة
التي انفصلت عنها على الدوام؟ اإلنسان الذي بكل وسیلة یبلغ إلى عدم الفساد في كل حیاته لن یصیبه فساد 

في ذاته. ألنه بالحق من یصیر أیقونة اهللا، والذي ال ینحرف بأیة طریقة عن السمة اإللهیة یحمل في نفسه 
العالمات الممیزة لها ویظهر في كل شيء أنه على شاكلة األصل، یحمل نفسه بما هو غیر فاسٍد وال متغیٍر، 

. Ïوال یشترك في أي شر نهائًیا
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 : . أیام بكاء مناحة موسى3
"فبكى بنو إسرائیل موسى في عربات موآب ثالثین یوًما، 

]. 8فكملت أیام بكاء مناحة موسى" [
ویقول ترجوم یوناثان أن الرب أناط بمیخائیل رئیس المالئكة حفظ قبر موسى.  

إن كان اهللا قد دفن موسى، وقد أقیمت له جنازة فریدة مالئكیة، لكن اهللا لم یمنع الشعب من التعبیر عن 
مشاعرهم، فبكوا ثالثین یوًما على هذا القائد العجیب. 

:  . یشوع خلیفة موسى 4
"ویشوع بن نون كان قد امتأل روح حكمة، 

إذ وضع موسى علیه یدیه فسمع له بنو إسرائیل، 
]. 9وعملوا كما أوصى الرب موسى" [

كما امتأل موسى بروح الحكمة امتأل تلمیذه یشوع بذات الروح، بوضع موسى یدیه علیه، أي بسیامته. 
لماذا لم یضع یًدا واحدة، إال ألنه فعل مثل یعقوب عندما بارك حفیدیه إفرایم ومنسى، فوضع یدیه على شكل 

صلیب. الید الیمنى على إفرایم الذي من جهة الیسار والید الیسرى على منسى الذي من جهة الیمین. هكذا نتسلم 
روح القیادة خالل صلیب رب المجد یسوع. 

 : . الخاتمة5
"ولم یقم بعد نبي في إسرائیل مثل موسى الذي عرفه الرب وجًها لوجه. 

1 Life of Moses, 318. 
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في جمیع اآلیات والعجائب التي أرسله الرب لیعملها في أرض مصر بفرعون وبجمیع عبیده وكل 
أرضه. 

-10وفي كل الید الشدیدة وكل المخاوف العظیمة التي صنعها موسى أمام أعین جمیع إسرائیل" [
12 .[

ُختم السفر بالكشف عن عظمة موسى بكونه كان مالصًقا للرب، یراه وجًها لوجه، وكما قیل إن اهللا كان 
). لم یتحدث معه خالل رؤى وأحالم، بل حدیثًا مباشًرا صریًحا 32 :32یكلمه كما یكلم الرجل صاحبه (خر 

وعلنًیا. كأن سر قوته هو االلتقاء مع اهللا والحوار معه. 
صنع اهللا على یدیه خالًصا من عبودیة فرعون، وأعلن خالله المجد اإللهي خاصة عندما سلمه الشریعة 

على جبل سیناء. 
توحي هذه األعداد الختامیة بأن كاتبها كان شخًصا متأخًرا عن زمن یشوع. ولعل العازار أو أحد الشیوخ 

). 31: 24أضافها بعد موت یشوع (یش 
 )، 29 :29المعطى له ( وسلمهم االعالن) 13: 12 (هو الشعبكنبي قاد موسى 

. لم یكن عمل اهللا عن ]12[. في كل الید الشدیدة ]10[). وجًها لوجه 15: 18وأشار إلى المسیح (
طریق موسى بالكالم فقط بل باألعمال التي ما كان یمكن أن تنسى، فاآلیات والعجائب التي صنعها في مصر 

كانت اإلعداد اإللهي للعمل الفدائي األعظم الذي تم في الجلجثة. 

 : الجبال في الكتاب المقدس
للجبال في الكتاب المقدس مكانة خاصة، فهي المواضع المحببة هللا لیلتقي فیها مع شعبه، أو یقدم فیها 

عطایا وٕاعالنات خاصة. وعلیها نال رجال اهللا نصرات ضد الشر، أو منها حمل المؤمنون األخشاب التي 
یستخدمونها لبناء هیكل الرب. ولعل اختیاره للجبال كأماكن لنوال بركات إلهیة سماویة، إنما لكي یدعو المؤمن 

كي یرتفع بقلبه وفكره وكل أحاسیسه عن كل ما هو أرضي لكي یلتقي باهللا السماوي.  
كان المرتل یرفع عینیه إلى الجبال المقدسة مترقًبا العون اإللهي.  

إن كان موسى النبي قد استلم الشریعة اإللهیة على الجبل، ورأى كنعان من قمة الجبل، وهناك سلم 
روحه في یدّي اهللا الذي اهتم بروحه كما بجثمانه إنما لیؤكد حاجتنا إلى الصعود على "جبل بیت الرب". قیل: 

"یكون في آخر األیام أن جبل بیت الرب یكون ثابًتا في رأس الجبال، ویرتفع فوق التالل، وتجري إلیه كل األمم 
). 2 :2(إش 

كو  1ما هذا هو الجبل إال شخص السید المسیح الصخرة الحقیقیة التي تفیض میاه الروح على شعبه (
: [الجبل القدیس أغسطینوس). یقول 45، 34: 2)، الجبل الذي رآه دانیال النبي الذي یمأل األرض (دا 4: 10

 أن نصعد إلى الجبال العالیة، قائالً : العالمة أوریجانوس]. ویدعونا Ïكما تعلمنا الشهادة النبویة هي الرب نفسه
]. Ð[یكفي أنك ال تبقى على األرض، وال تسكن الودیان، وال تبطئ في األماكن المطمورة

لعل أهم الجبال المذكورة في الكتاب المقدس هي: 
)؛ حیث تستقر الكنیسة التي خُلصت 4: 8 في تركیا حالًیا، علیه استقر ُفلك نوح (تك جبل أراراط:. 1

من طوفان العالم في األعالي، في السماء عینها، إذ لیس لها موضع في األماكن السفلیة. 

1 Sermons on N.T. Lessons 39:2. 
2 In Num. Hom. 3. 
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). 25-2: 19 أو حوریب، شمال شرقي مصر، حیث استلم موسى النبي الشریعة (خر جبل سیناء: .2
أعماق النفس التي یكتبها ال على ألواح حجریة، بل فإننا ننسحب مع موسى على الجبل لننعم باستالم وصیته في 

على القلب ذاته بروحه القدوس الناري. 
 مقابل جبل جرزیم، وقد أمر موسى النبي أن ُیبنى مذبح للرب على هذا الجبل عند جبل عیبال: .3

دخولهم أرض الموعد. إذ ال یقدر أن یقدم المؤمن حیاته ذبیحة حب هللا وهو مرتبك بالسفلیات. 
)، التي تركت 20: 4 علیه تحدث السید المسیح مع المرأة السامریة عند البئر (یو جبل جرزیم:. 4

جرتها وانطلقت إلى المدینة تدعو كل سكانها لیأتوا ویروا ویسمعوا، فیختبروا ما اختبرته: عذوبة عمل المخلص 
محب البشریة. 

، من علیه تطلع موسى على أرض الموعد، التي رآها بعینیه دون Pisgab الفسجة أو جبل نبو: .5
أن یدخلها. إذ كان موسى رمًزا للناموس، فإنه عاجز عن أن یدخل بالمؤمن إلى السماء، كنعان األبدیة، إنما 

یكشف له عنه من بعید لكي یرتبط بیسوع (یشوع بن نون) القادر وحده أن یحمله إلیها. قیل أن اهللا دفن موسى 
على هذا الجبل بیدیه، فكان البد أن یموت الجسد أو الحرف الذي للناموس كي نتمتع بالحیاة المقامة في المسیح 

یسوع خالل الروح. 
فمن ال یصعد على جبل  ).42-9: 18مل  1 علیه انتصر إیلیا النبي على أنبیاء البْعل ( جبل الكرمل:.6

الرب لن یقدر أن یحطم إبلیس وجنوده وخدامه وكل حیله وكل سلطانه. 
). على 8، 1: 10أي  1 علیه ُقتل الملك شاول وأبناؤه في معركة ضد الفلسطینیین (جبل جلبع: .7

الجبال المقدسة یسقط رئیس هذا العالم وینحدر میًتا. 
). 17، 3: 11 یمثل الحد الشمالي عند دخول الشعب كنعان (یش جبل هرون: .8
)، فإنه إذ یزهد 3: 24 علیه قدَّم السید المسیح حدیثه عن مجیئه األخیر (مت  جبل الزیتون:.9

اإلنسان األرضیات یصعد كما على جبل الزیتون لیجلس عند قدمي المخلص یستعذب وعده بالمجيء. 
 مصدر أخشاب األرز التي استخدمها سلیمان الحكیم في بناء الهیكل الذي في جبل لبنان: .10

). هكذا تصعد النفس إلى جبال الرب، خشبة الصلیب مع عریسها المصلوب؛ فإنه 18، 14: 5مل  1أورشلیم (
إن لم ُتصلب معه لن تستطیع أن ُتقیم هیكله المقدس في أورشلیم الداخلیة، في أعماق القلب. 
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 34من وحي تثنیة 
هبني عطیة الموت! 

  ،متى تتحقق رسالتي بنجاح
فأصعد مع موسى النبي واستلم هبة الموت. 

لیتني ال أموت وأنا عند سفح الجبل. 
بل أصعد إلى قمة الجبل المقدس. 

ارتفع فوق كل فكر أرضي وشهوة زمنیة. 
هناك یلتهب قلبي شوًقا نحو رؤیاك. 
لست أطلب مكاًنا یدفن فیه جثماني، 
وال أطلب إنساًنا یهتم بتكفیني ودفني. 

وٕان عشت وٕان مت فأنا لك. 
أنت ترعاني حتى لقائي معك. 

  .لتمتد یداك فتعمالن خاللي
وأتالمس مع قیادات الجیل الجدید متهلالً . 

أنت هو القائد الحق عبر كل األجیال. 
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العظة األولى 
 1-4 

[جسم السفر كله]  العظة الثانیة
 5-28  

العظة الثالثة  
 29-30 

أعمال ووصایا ختامیة  
 31-34 

معامالت اهللا مع آبائهم 
للحث على الطاعة، وتقدیم 
 الشكر هللا، وتثبیت اإلیمان

). 7: 2؛ 31: 1(
 األمر باالرتحال من .1

حوریب إلى فلسطین 
. ]1 تث[

- 2[ التحرك العملي .2
3[ .

(مدن ] 4[ النتیجة .3
الملجأ) 

 11-5الوصایا 
]. 5[العهد والوصایا العشر 

لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصیك بها 
الیوم: 

على قلبك "أورشلیم".  •
ها على أوالدك "الیهودیة".  • قصَّ
تكلم بها في بیتك "السامرة".  •
 في الطریق "أقصى يوحین تمش •

". األرض
. ]8: 1، أع 7: 6[تث 

 28-12دستور الشریعة 
]. 16-12[ شرائع العبادة .1
  ].18-16[ شرائع الوظائف .2

. [القاضي- الملك- الكاهن- النبي]
]. 21، 19[ القانون الجنائي .3
]. 20[ القانون العسكري .4
]. 25-21[ شرائع متنوعة .5
]. 26[ شرائع البكور والعشور .6
]. 28-27[ طقس البركات واللعنات. 7

  المقام في االرتباط بالعهدحث على 
). 1 :29موآب وأیًضا في حوریب (

 مع فتح باب تهدید كأسرى العهد ،
الرجاء بالتوبة. 

 إشارة 11 :30 (سهولة الوصیة ،(
إلى المسیح الكلمة الذي نزل إلینا.  

 من تقدیس اهللا للحریة اإلنسانیة ،
 :30حق اإلنسان أن یختار طریقه (

15 .(
 

: ُیعتبر ملحًقا للعظات
]. 31[ یشوع خلیفة موسى .1
 ].32       [ نشید ختامي .2
 ].33    [ البركة لألسباط .3
 ].34      [ نیاحة موسى .4

تشدد وتشجع، الرب سائر أمامك، هو یكون "
معك، ال یهملك وال یتركك ال تخف وال 

 ].8-7 :31[              ترتعب".
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