
١ التثنية ٣٢١
حوريب بمغادرة األمر

 جميع موسى به كلم الذي هوالكال؛ هذا١
 في البرة في األردذأ، غبر في إسرائين،

 والبان وتوقل فاران تزآ سوفًا، قبالة الفزتة،
 مئ يوتا عشر احذ ٠ذهب وذي وئميروت

 الس إلى سعير جبل طريى على حورب
 الئهرالحادي في لثتةاألرتعيرآت،١ فغي ٠ترذعب

 إسرائيل يي موسى كلم يزآالئهر، األول عشزفي
 صزئ ما قعذ٤ ٠إليبز الردة أوصاة ما كل ختب
 خشبآلث، في الشا^زآ األموئيزآ تلك سيحول

 في غشتاروث في الشاؤئ باشال ئللائً وعوج

 ١ الفصل
 ؛٤٦-٤٤:٤آتث١

 ١٠و١:٩يش
 ؛٢٦: ١٣بءد٢

 ٢٣:٩ -ث؛٨:٣٢
 ٣٨: ٣٣ عد ت ٣
 ٢٣:٢١ثءد٤
 ؛٣-ه٣٣و٢٤و

 ؛٣-ه٢٦:٢تث
 ؛١:.١٣ش
 ؛٢٢:٩ذح

 ١٢: ١٣ ج.ش
 ؛١٢و١:٣حخر٦

 ٢و١:١٩خخر
 ؛٧:١٢دتك٨
 ؛١٧:٢٢ :ه؛١ه

 ؛١٣: ٢٨؛٣:٢٦
 ؛١:٣٣خر
١١:٣٢؛٢٣:١٤ءد

 ابقدأ موآسمًا. أرص في األردن* غبر في ٠إذذءيج-
قائال: هذوالسريعة يشح موشى

 قائألح: حوييمي فى ككا إلهنا )ؤالرب
 واردجلوا يكملوا لجبلخ،١ هذا في قعود كفانمًا

 القرة يزآ قليه ما وكل األمورقئ جبل وادحلوا
 أرص البحر، وساجل والجنوب والئهل والجثل

 العراب* نهر الكبير، الئهر إلى ولبنان الكنعانى
 ادحلوا األرص. أماتكر جفلن قد ٠اذظر٨

 إبراص آلباغًا الردة أقتر التي األرص وطكوا

 مرأ ولقبًا لهم ئعطئها أن ويعقب وإسحاى
٠بعبجمد

وغرضه. التثنية إطار المدخل هذا حدد ٤—١: ١
 من يتكؤن كئه التثنية يكاد موسى. به كلم الذي الكالم ١ :١

 تصرف ،٣ ع وبحسب حيايه. آجر في موسى ألقالما حطبا
 كانت بها الموحى كلماته إذ إذ ، الله سلطان بموجب موسى
 ودد إسرائيل. مجيع الله. أعطاها أن سبق التي للوصايا وئاوقة

 االكة وحدة على بثمدد وهو ،التثنية فى مرة ١ ٢ التعبير هدا
 ١ءد ط توذ. ة1قبا ذزبة١ الكالم. ١لئد الثامًاة بتطبيقاذ١و

 لألمكنة الدقيقة الموانع يقيائ نعرف ال )السهل( والعربة االردة
 بني طريق طول على كانت رثما أئها مع ، ١: ١ في المذكورة

 الئشار والعربة (.٣٣ عد )رج العقبه خليج من شماال إسرائيل
 الجليل بحر من الممتد الكبير المنببطًا الوادي وعر هي إليها
 بنوإسرائيل خيم وقد .الجنوب في العقبة خليج إلي الشمال في

الوادي. هذا في االردن نهر شرقى
 قادش إلى حوريب من المسافة كانت .يوائ عشر أحد ٢: ١

 ألرض الجنوبية الحدود على وقادس كلم. ٢٤٠ نحو يرنح
 على سيرا يوائ ١١ تستغرق الرحلة هذه ركاذبت الموعد.
 سنة..٣٨ داست إسرائيل بني إلى بالنسبة آلها إال األقدام،
 ، ))خراب(( معناه التثنية في سيناء لجبل المجاد االمم .حوريب
 .ومقفرة قاحلة بسينا* المحيطة المنطقة ألن ،مناسب وهواسم

أدوم. أرض في اليت، البحر من الجنوب إلي سعري. جبل
 من الخروج بعد األربعون السنة هي األربعني. السبة ٣: ١

 انقتت. (٣٤و ٣٣ :١٤ )عد اإللهية الدينونة سنى فإذ مصر.
 .-٢٠ عد وفي .م ق ١٤ * ه شباط —٢ك .عشر الشهراحلادي

األربعين. السنة ألحداث سجأل ٣٦
 بنو هزمهما األمورئين ملوك من اثنان عوج- يسيحون... ٤: ١

 (.٣-ه٢١:٢١؛ءد١١:٣_٢٤:٢ءبراالردن)رج في إسرائيل
 موسى حطبة معظمها في اآليات هذه ئشكل ٤٣:٤؛ه-١

 دخول إلى بدعوؤ للسريعة تغسيره موسى امسهل وقد .االولى
 اإلبراهيمى بالعهد الله بها وعد أن سبق التي (٨-٦ )ع كنعان

 تكرارا بسر السفركته، هذا وخالن ؛(.١-١٨: ١٥ تك )رج
 ؛ ٢٣و ١٨و ١٠: ٦ ؛٣١ : ٤ ؛٣٥: ١) العهدي الوعد ذلك إلى

 ؛٢١و ٩:١١ ؛١١:١٠ :ه؛٩ ؛١٨و ١:٨ ؛١٢و ٨:٧

 ؛ ١٣: ٢٩ ؛ ١١: ٢٨ ؛٣: ٢٧ ؛ ١وه ٣: ٢٦ ؛٨: ١٩ ؛ ١٧: ١٣
 براجعة موسى أورد ثئ (.٤:٣٤ ؛٢٣^٢٠٠و ٧:٣١ ؛٢٠:٣٠
 لبنى ودعو؛ ؛،٢٩:٣—٩:١) الكريمة الله ألفعال تاريخبة
 سيناء في إباه الرت أعطاهم الذي العهد إطاعة إلى إسرائيل

 وجيز إخباري بسرد التمهبدى العمر هذا وينتهي (.٤٠-١ : ٤)
(.٤٣٠٤١٠: ٤) األردن شريى الملجاكثالث مدن لتعيين

 السفر عرض كان فقد يغط. أو يتن أو يربح يشرح. ٥: ١
 وهم الشعب لدى واضحين وغرضها الشريعة معنى جقل

 إلى دليلهم السفر يكون أن وجب وقد .األرض يدخلون
 ما موسى يسترح ولم األرض. في يقيمون وهم الشريعة
 والإلوين الخروج في دونه كما )سينا*( حوريب في حدث
 أعطى باألحرى بل (،١٠: ١٠ -عد١:٢٠ خر )رج والعدد
 في مشيئته وإتمام الله مع الغير كيفبة تخص تعليمات البعب
تباركين. ليكونوا األرض

 الشعب أمام الرك بسحلها التي األرض إأل األرض. ٨و ٧: ١
 فجبل ع. في بوضوح وصغت ويمتلكوها يدخلوها كي

 والعربة األردن. غربى الجبلي الريف إلى إشار االولين
 الشمال فى الجليل بحر من المتسمط الوادي وعر هى )السهل(

 في النمتدة هوالتالل والجبل .فى،لجذوب النيت البحر إلى
 بحز غربي تقع التالل وهذه ٠وجنوبا شماال األرض وسط

 المنخثضات إلى فهوإشارة السهل أثا األردن. ونهر الجليل
 والجنوب .)سفيله( المتوسط نحوساحل المنحدرة وابسفوح
 نحو الممتدة الجردا* القاحلة لألراضي وصئ )الغبًا
 إلى إشارة البحر وساحل البئة. إلى سح بئر من الجنوب
 حدود دكرت وقد المتوسط. شاطى على المنبسعلة األراضى

 إشارة الثمال فى ولبنان . ١٥—١ : ٣٤ عد فى الكئعانين أرض
 األرض أألحدر الساحل. طى الغرة الشابة الحدود إلى

.١٢-١:٣٤ عد رج الغرات. نهر فكات الشرة الشمالؤ

 بالحرب األرض هذه بامالك الله أمر إن الرب. أفم ٨: ١
 )تك عهد في إلبراهيم تجع كما وباألرض الوعد على تأش

 -ه؛٣:٢٦ )تك وقوب إلمحاق وكرر (،٢١٠١٨: ١٥
٧ مذكورون األؤلون اآلباه وهؤاله (.١٢:٣٥ ؛ ١٥٠١٣: ٢٨



٣٢٢ ١ الشة

قادة تعيين

 أقدر ال قائآلذ: الوقب ذلك في وكلمتكم))٩
 كمركم* قد إلهكم آلزدة أحملكم* أن وحدي
 ٠الكثرةر في السماع كئجوم البو؛ أنيم وهوذا

 ترؤن، ألئ شم علكًا نزين آبام الة الردة١١
 وحدي أحجال كيئ١٢ ٠كلممس كما وساوم
 مرح هاتوا وخصوتكًاض؟ وجمم دقم
 وتعروفين، وععالغ حكماغ رجاال أسبامًا
 حتن وم؛ فأجبثموني ٠رؤومم فأجفم

 ةحذت١ يتمال* أنه به تكلمن الذي األمر
 وتعروفين، حكما رجاأل ًاسبامص رؤوسن

 ورؤسا ألوفؤ، رؤساء علم، رؤوسا ولجفلم
 عشرادتؤ، ورؤسالم حماسين، ورؤسالم شام،
 ذلك في وضام وأترت١٦ ألسبالغًا* وغزفا,لم
 بالخى واقضوا ئيئ!خوم اسفعوا قائألض: الوقب

 إلى طروا ال ٠ ط وبزيله وأخيه اإلنسان نين
 تسفعون. كالكبير للخفير ٠ظ العضاع الوجووفي

 الذي واألمز ٠ألنهالعضالمألهع إنسان وجه تهابوا ال
 *وأترم ألستثذغ. إلى تقدمونه عتم نعتز

تعغلوئها* التي األمور بكال الوقب ذللة في

جواسيس إرسال

 ذلك كال وسلكنا حوريي، مرح ارحلنا ))دم

 ؛٢٤و ١٨: ١٨ دخر ٩
 ٢٤و١٤:١١ءد
؛٥: ١٥ رنك ١٠
 ؛١٣: ٣٢ خر ؛١٧: ٢٢
 ؛٢٢:١٠؛٧:٧تث
 ٦٢:٢٨:ه؛٢٦
 ؛٣:٢٤صم٢ز.١١

 ٥: ١٥ مىتلث،
 ٩و ٨:٣مل١ش١٢
 ٢٥: ١٨صخر ١٥
 ؛ ١٨: ١٦ ث٠ض ١٦
 ؛٢٤:٧يو
 ٢٢:٢٤طال
 ؛١:ه١٩ظال١٧
 ؛١٧: ١٠ -ث

 ؛١٧:٢٤؛١٩:١٦
 ؛٧:١٦صم١
 ؛٢٦-٢٣:٢٤إم
 ١:٢؛ح٣٤:١٠ع
 ؛٦:١٩أي٢؛ع٩و

 ٢٦و ٢٢: ١٨ ^خر
 ؛١٢:١٠فخد١٩
 ؛١:ه٨؛٧:٢تث

 ؛٦:٢؛إر١٠:٣٢
٢٦:١٣قءد

 ٩و ٦:١كيش٢١
 ٣و٢:١٣لءد٢٣
 ٢-ه٢١:١٣مءد٢٤
 ٢٧: ١٣ دعد ٢٥
 ؛٤-١:١٤ءد ٢٦
 ٢٤:١٠٦مز

 ؛٢:ه١٠٦ومز٢٧
 ٢٨:٩يتث

 ٢٨: ١٣ أعد ٢٨
١:٩؛تث٣٣-٣١و

 جبل طريى في رم الذي التخين العظيم العفر
 إتى وحئنا ٠إلهذاف الردة أتزنا كما األموس،

 جبل إتى جسم قد لكم؛ أفعلث ٠د نرتخ قاس
 قد ٠أذظز٢١ إلهنا* الردة أعطانا الذي األمورئيذ

 تتغلثًا اصغن أماتك* األرغن إليك الردة جثل
 وال تحفًا ال آبائك* إلة الردة كلفك كما

 ذعنا وم؛ جميم إلى فئذم٢٢ ٠ال ترقعت
 وئرذوا األرض، لنا ليقحئسوا قذاتنا رجاال درسزح

 التى والفنن فيها ئصغذ التى الطريق عن حيزا إلينا
 مم فأحذت لذي، الثم فخئئ٢٣ ٠إليها نأني
 ٠بعزلح\ب كل سه واجذا ذلجأل رجأله عثز اثى

 وادي إلى وأدوا الجبل إلى وضعدوا فاذضزفوا٢٤
 مرع أيديههًا في وحذوا وتجئسوم، أشكول

 وقالوا: خيرا لنا وذذوا إلينا، به ولؤلوا األرض أثمار
إلهنان* الردة أعطانا الني األرض هي جئن؛

الرب على التمرد

 وعضييم تصفدوا، أن وا تشاء لم ))لكئكهًا
 و خيام في وقفرم إمهـ، الردة قول

 مرح أخرجنا قد لنا، بغضبه بشيمي الردة وقم:
 لكى األمورئيذ أيدي إر ليدفنا معبر أرض

 أذادت قد صادونآل ندئ أين إلى٢٨ * يهلكاي
٠وتاأ وأطؤل أعم سعت قائليئ: قلوبنا إخونا

 ؛١٣: ٢٩ ؛٢٧و :ه٩ ؛١٠:٦ ؛٨:١) الشية فى مزات
 بقشم آلبا، وعده الردة خص وقد :؛(.٣٤٦٢٠:٣٠

(.٤: ١١٠ مز )رج أبذا خطته بشر لن أئه تبسا )))أقسم(((
الخلفية. بشأن ١٨ خر ح رج ١٨-٩: ١
 يكون بأن إبراهيم الردة وعد أن مسق السماء. جنوم ١٠: ١

 وعليه، (.١٧: ٢٢ ؛٥: ١٥ تك )رج كثر البا* كنجو؛ نسله
 بوعوده الوفاء على وقدرته الله قصد أثبت االكة، نمو فإذ

إلبراهيم. السابقة
 .التتناو(( كبيز ))عدد :للقول سامية طريقةتعبير .مزة ألف ١١:١

 بعد لموسى؛ مثقلة اثار الفائقة الكثرة بهذه إسال إبراهيم بإعد الله إتعوئعد إن حكماش هاتوا..رحاال ١٣: ١

 أن الحئ وكان .بفاعلؤة موسى يحكمها ان من أكبر االة باتت
 خر )رج الشعب قيادة فى بعاونونه رجاأل موسى يختار

 ،حكماء (١ :الرجال ولئك أن^يكون ووجب (.٢٧— ١٣: ١٨
 أي عبال*، (٢ ؛معرفتهم يستخدمون كيف يعرفون رجاأل أي

 ذوي أي معروفين، (٣ الحكم؛ على وقدر تمييز، ذوي
.٢١: ١٨ خر رج ومحترمين. خبرة

الخلفية. يشأن ١٦:١٢-١١:١٠رججءد ٢١ —١٩: ١
الخلية. بشأن ١٤و ٠١٣ عد ج رج ٤٦—٢٢: ١
 الشعب موسى حة عندما قدامنا. رجاأل نرسل دعنا ٢٢: ١

 جواسيس طلبوا؛رسابت (،٢١و ٢٠ )ع رض٠اإل امتالك على
 اقتراحهم فأقز ،الربذ إلى طلبهم حمل موسى أة ويبدو .أؤأل
 اختار وهكذا ٠(٢و ١. ١٣ )عد الجواسيس بتعيين موسى وأمر

 )عد األرض أحوال الستطالع ذهبوا رجال ١٢ موسى
٢٠—١٧: ١٣.)
 بتعثد إسرائيل، بنو رفض برذع،٠ىدش في بيتم. ٢٦: ١

 .(٩-١ :١٤ )عد األرض بامتالك الله ألمر يستجيبوا أن ،وتحد
 الردة إة قائلين خيامهم في الشب تذئر مترمرمت. ٢٧: ١

 ييدهم كي مصر من أخرجهم الردة أة انروا فقد يبعضبم.
األمورون.

 األقدمين، كنعان سكان من العناقؤون كان عباق. بين ٢٨: ١
 ٣٢: ١٣ عد ؛ ٢: ٩ ؛ ٢١و ١٠: ٢) ))جبابرة(( بأتجم وصوئا وقد

 رعبهم وبع وهكذا ،حجائ العبرانين من مر وكانوا (.٣٣و
.العسكرة قوتهم بسبب سيما وال العبرانيين على



٢ ؛ ١ ايتية ٣٢٣
 رأبنا قد وأيشا السماخ، إلى محظنه عغليقة ثدن
 وال ترموا ال لكم: فعلت٢٩ ٠هذاك/ب غناى ش

 هو أمام الغائر إلم الربًا ٠مذهمت تتافوا
 مصز في مم فغزق اما كل حشب عم يحارب

 كيفًا رأية حيث البره، وفي ث أعكم أكل
 في بتةج١ اإلنسا كحمزًا كما إلهك الردة حملك

 هذا إلى جسم حئى سلكئموها التي الطريق كل
 بالرسمًا وادقيرًا األمرلم هذا في ولكن ٠ المكان

 لكم لئلقيش ابطريزخ، في التائرأمام٣٣ لمح1
 التي الطريق لئرم ليأل نار في لئزوم، نكاثا

 الردة وسجخ٣٤ نهاذاد* سحاب وفي تسيروآلفيها،
 يرى لن قائأل؛ وأقشآذ فتخط كالمكم صوت
 الغرس، الجبل هذا ورخ الناس، هوال من إنسان

 آلبام؛، أعطفها ٠أن أققة التي الجئن؛ (ألرص
 أعطى وله يراها، هو ٠يغئهز برًا كالمتا غدا ما٣٦

 الرسمهًا اي قد ألئة وليه، وطئها، التي األرض
 مش٠ب الردة عضمنا أيشا وعتى تماائس*

 برًا يشوع٣ هنالاًئ. إلى تدحل ال أيشا وأئ قائأل؛
 سلده هنالاًئ. هويدحلد!لى ًاماكض الوابئ نودًاص

 ًاطغاموظ وأتا٣٩ ٠إلسرائيلط ئقسئها هو ألنه
 لم الذينًا وينم ءذيمهع،٠ يكونون م الذينًا
هناك، ؤدحلوًاإنى فهم والئرغ الحير الكل تعرفوا

 ٢٨: ١٣ باعد ٢٨
 ؛٩:١٤تخد٢٩
 ١٨:٧تث
 ؛١٤:١٤ثخر٣٠
 ؛٤:٢٠؛٢٢:٣تث
 ٢٠:٤ذح

 جتث٣١
 ؛١٢-١٠:٣٢

 ؛٤و ٣: ٤٦ إش
 ٣:١١؛هو٩:٦٣

 ؛١١:١٤حءد٣٢
 ؛مز١٢:٢٠

 ٩:٣؛ءب٢٤:١٠٦
 ١:٤؛١٩-١٦و١٠و
 ؛يهه٢و

 ؛٢١:١٣خخر٣٣
 ؛٢٣-١:ه٩خد
 ؛١٢:٩ذح
 ؛١٤:٧٨ض

 ؛٣٣: ١٠ دعد
 ٦:٢٠حز
 ١وه١٤:٢ذتث٣٤
 ٢٢: ١٤ دعد ٣٥

 ١١و ١٠: ٩٥ مز ؛٢٣و
 ؛٢٤:١٤زءد٣٦

 (؛٩:١٤)يش
 ١٢و١١:٣٢سءد

 ؛١٢:٢٠شحد٣٧
 ؛٢٦:٣؛تث١٤:٢٧
 ؛٤:٣٤؛٢١:٤

 ٣٢:١٠٦مز
 ؛٣٠:١٤صءد٣٨

 ؛١٣:٢٤ضخر
 ؛١١:٣٣

 ؛٢٢: ١٦ صم١
 ؛١٩و ١٨: ٢٧ ذعد
 ؛٢٣و٧:٣١تث
 ٢٣:١١يش
؛٣١:١٤ظءد٣٩

ابرية في التيه

٤٠: ١٤ ءدى ٤١٢٥: ١٤ دعد ٤٠١٦و ١:ه٧ ؛عإش٣: ١٤ ءد٤
١٣و ١٢: ١٧ ث٠م ؛ ٤٤: ١٤ دعد ٤٣٤٣-٤١:١٤ العد ٤٢
 ٧: ٢ تث ؛ ٢٢و ١: ٢٠ ؛ ٢٥: ١٣ *عد ٤٦١٢: ١١٨ مز ؛ ٤٥: ١٤ دعد ٤٤

٢٥: ١٤ ءدب ؛٤٠: ١ اتث ١٢ الفصل ١٤و

 يف الشعب إخفاق إذ إهلكم. بالرب واثقني ملمب ٣٢:١
 تم البرية في قضوه الذي الزمان بداءة بي االرض امتالك
 بنو مصدق فلم .١١: ١٤ عد في تماائ سر كما هنا تنسيره
 إلى وتقارهم .أمره بطيعوا لم ولذلك ٥،الردب كلمة إسرائيل
بألرب. إيمانهم لقلة نتيجه كان الطاعة

 والسحاب النهار فى النار كانت .سحاب ...يف نار يف ٢٢: ١
 عد ؛ ٢١: ١٣ )خر البرة فى الشعب لهداية الله وسيآل الليل فى

 رحالت أثنا* فى الشعب هدى الذي فالررة (.٢٣-١~:ه٩
 األرض. في مبادا لهم هثا الذي نفسه الردة هو كان التيه،
نم ٠ ٠ م ٠اسبالذا في يردهم فإئه الماضي، في أرشدهم أن سبى وكما

 بسبب الدينونة هذه من أعيا يشع. . ٠ كالب. ٣٨ -٣٦: ١
 ؛ ٢٤: ١٤ عد )رج فيهما قدو؛ كانا اللذين وطاعتهما إيمانهما

(.٩و ٨:١٤يش
 موس عصيان أأل مع الرب. غضب أيثا على ٣٧: ١

 قادش فى إسرائيل بنى إخفاق من ستة ٣٩ نحو بعد حصل
 ألأل بعصيتهم، إلى موسى ضثه فقد (،١٣-١:٢٠ )عد

 إكرام ني أخفق مثلهم فإئه واحد. نوع من كانتا المعصيين

 فتحولوا أنيم وا ٠قملكوئها وغم أعبها ولكل
بحرسوفف. طرس على ابرة, إلى وجلوا

 إلى أخطأنا قد لي: وقليهًا فًاجبائً ا؛|>
 ما كزح حشتا رب ودحا ثصقذ لحرًا ٠ الرسمًاف

 حربه ة بثة واجد كل وتنطقتم ٠إنهنا الردة أكرنا
 الردة فقاال٤ً الجفل. إنى الشعود واسثخغم

 ألئي دحاربواك، وال صفدوا ال لهم: برق لي:
 أعدام. أكل تغيبروا لئال وسطحكم في لب

 الرسمال دول غعم بل تستعوا ولم فكلمم٤٣
 فخرح٤٤ ٠الجبل إلى ومعددم وغثيقزم،
 للقام الجبل ذلك فى التابموأل األمورتودًا
 في وكترم الئحالن، تففل كما وحلزدم

 الرسمًا، أكل ويكفًا فرجعثهًا ٠حركه إتى سعير
 ٠إم أصعي وال لصوم الردة يسقع ولم

 التي كاألدام كثيرة أتانا قادس ني الونم
فيهاهـ. وعددهًا

 ألجل ثورته في الصرح، الله أمر عصى لم ومن الردة،
 كابد وهكذا .تكليمها بدل الصخرة وضرب ،الذاتى مجده
 دخول حرم الشعب شأن وشأنه ذاتها، الله غضب عاقبة

(.١٢:٢٠ )عد األرض
 طلبوا إذ بوقاحة، الرب أمز إسرائيل بنو تحلةى ٤٥ —٤١: ١

 تمردوا المزة فهذه ذلك. عن الله هم ب يعدما االرض دخول
 فقط بثوا عبيها، واالستيالء األرض دخول بمحاولتهم

 إذ- غضبه الله أبدى وقد .األموريين أيدي على والعأرد الهزيمة
 ذلك أمام سى لم وهكذا لهزيمتهم، يرث ولم يساعدهم لم

 عد )رج ستة ٣٨ مدى على البرة في الموت سوى الجيل
(.١٩-١ه
 أة الكلمات هذه بوحي كثرية. أياائ قادش يف قعدمت ٤٦: ١

 في البربة في سنة ٣٨ مدة من كبيرا قسائ أمضوا إسرائيل بني
 عاالشان;م٢١-١:،٢٠ئشذجءجس٣ء

 بني أقربا، مح مواجهات إلى الجز، هذا يتطوق ٢٣-١:٢
 (،١٨-٩ )ع والس (،٨-١ )ع األدومين ؛.رابل:

(.٢٣-١٩والسن)ع



٣٢٤ ٢ ايية
 قائال: الرت كلقني ئ كثيرة. أائائ سعير بجبل

 دحو تحولوا ٠ ت الجبل بهذا ذذرائ كغاكم٣
 مارًا أنغم قائال: الئعمًا وأوص٤ الئمال.

 سعيرج، في عيسوإلتاييئ يي ث إخوتكم بتخم
 علهم، تهجموا ال ٠جائ فاخرزوا فيخافودرمنكم

 ألش وذم؛ وطأة وال أرضبًا وئ أعطفًا ال الئي
 حلعاائ٦ ٠ ميراكاح سعير جبل أعينًا قد لعبسو

 تبتاعون أيشا وماة لتفلوا، بالفئة منهم تشكرون
 قد إنفاق الرت ألن٧ لكشربوا. بالغصة منهم

 في تسيرك عارقا تبوك، غمل كأل فى باتخلق
 إلهك للرت سقه أربعون اآلن الثغر*العظيم. هذا

 عن فغبرذا٨ ٠سيء عنلق قشل لم ح معك
 طريوز على سعير في عبسوالشاييئ بني إخوتنا
 دم جابر، عصيوئ وعلى أيله، على الغربة،
٠موآتذ بئرة طريق في ونزرنا ضولنا

 كبر وال موآت كعاد ال الرت؛ لى فقالة))٩
 ميراائ، أرضهًا من أعطيلق ال الئي حرتا، عليهًا
 ٠ميراذ عاز(( )) أعدتًا قد لوحدد لبنى ألدى

 وكثير كبير فعت وبألس. فيها سكتوا اإليموئيًا

١٤و ٧:٢تتث٣
؛٢١-١٤:٢٠ءد ٤

 ٧: ٢٣جتث
 ؛٨:٣٦هحتك

 ٤:٢٤يش
 ؛٤-٢:٨ختث٧

 (٣٢و ٨:٦)مت
 ؛١٨:١١دقض٨

 ؛٢٦٠٠٩ أمل
 ٤:٢١دءد

 ؛٢٨و١:ه٢١رءد٩
 ؛٢٩و ١٨:٢تث

 ٣٨-٣٦:١٩زتك
 :ه؛١٤ستك١٠

؛٣٣و ٢٢: ١٣ رعد

 ؛٦: ١٤ بك٠ص ١٢
 ٢٢:٢؛تث٢٠:٣٦

 ١٢:٢١ضءد١٣
 ؛٢٦: ١٣ آلعد ١٤

 ؛٣٣:١٤ظءد
 ٣٤: ١ -ث ؛٦٤:٢٦

 ؛٣٥: ١٤ ؛عءد٣وه
 ١:ه٢٠حز
؛٣٨: ١٩ ١٩
 ٢٤:٢١ءد
:ه١٤فتك٢٠

 يحشبون أيشا هم١ كالغناقئيزآش. وطويل
 قدعوقمًا المسئ لكئ كالثناتهبوًا، زفائئيئ
 الحوروالص، قبال سفرًا سعير وفى١٢ إيمسئ.
 وسكنوا لذاوهًا مئ وأبادولههًا عيسو بنو فعلرذلهًا
 التي ميراثهم بأرض إسرائيل فقل كما نكشًا،
 وادئ واعيروا قوموا أآلدًا١٣ الرت. أعطالهًا
 سرنا التي واالتما؛١٤ زارن* وادي فثبرنا زازذض*

 زارن، وادي غبرنا حئى برنخ قاذثئ مئ فيها
 كاع فيي حئى سئذط، وقالثيئ دماني كائنًا
 كما الئخلز، وسطو مئ الخرب رجاال ظ، الجيل
 علهم كائنًا أيشا الرت وة ٠لغمع الرت أقشز
٠فنوا حئى الفحلة وسعر مئ إلبادتهًا

 بالموم ابجرب رجال جمح فني ))فعذدما١٦
 أنتا١٨ قائال: الرت كلغذى١٧ الئعب، وسطر مئ
 إر قربمتًا فتقى١٩ بعار. بئخبرموآت، اليو؛ مار

 عليهًا، تهجموا وال يجهًا كعا ال عتوبًا، يي كجاو
 ميراائ، غوئئ قنى أرض مئ أعطيك ال** ألر
 أقشا هى٢٠ ميرائغ. أعدهًا قد لولم لبنى ألد

 فبها الرفائبوئ سغئ زفائؤيئ* *أرضًا كحثت
٠رمؤمقئف قدعشًا القتونئيئ لكئ قبأل،

 بنو قضى بعدما . ٤: ٢١٠عد رج .سوف بحر طردي ١:٢
 ألمر إطاعة ارتحالهم استأنفوا ،قادش في طويلة مد إسرائيل

 ائجاو في آبائهم أرض عن بعيدا رحلوا وقد موسى. بغم الرب
 البحر طريق على العقبة خليج نحو قادش من شرقى جبوبى

 ذرنا االنتها*. على الوئسك ترحالهم ابتدأ وهكذا األحقر.
 جوار فى هائمين كثيرة أغانا بنوإسرائين قضى سعري. جببل
 وكات ،الميت البحر جنوبى ،أدوم جبال سلسله ،سعير جبل
الشرقية. العربة خاصر؛ طول على نزوال تمتد

 باجاه قادش من االرتحال تواصل الشمال. حنو حتولوا٣: ٢
 الرت أمر حى ،الموعد ارض عسن، بعيدا الشرقى الجنوب
األرض. باكجاه جديد من شماأل يتوحهوا بأن الشعب

 ٢٥: ٢٥ )تك يعقوب عسموأخا كان عبسو. بين إخوتكم ٤: ٢
 سعير. جبل في عيسو، نسل االدوموئن، أقام وقد (.٢٦و

 لبي الساح األدومؤون رفض ،٢١—١٤: ٢٥٠ عد وبحسب
 أة ؤفيد ،الرفص هذا ٨ يظهرع وإذ أرضهم. باجتياز إسرائيل
أرضهم. شرقى أي عيسو، بني حدود حول داروا الشعب

 اش وهب أن سبق ٠ قدم وطأة وال أرضهم من أعطيكم ال ه : ٢
 يقاال ، ٩ ع وفي يلكهم(. سعير جبل نكان عيسوميرا نسل
العثوين. عن ١٩ ع وفي الموين، عن ذلك مثل
 شمال واقعتان مدينتان جابر. عصيون وعلى أيلة على ٨:٢
 وشرقى أدوم شرقى بنوإسرائيل مر وقد مباشرة. العقبة خليج

الشمال. نحو ارتحالهم في مواب
 معناها (،١١ جعر) مرة لفظة أنها يبدو اإليمؤون. ١٠:٢

 والطوال العدد الكثيرو ،القوم هؤالء وكان .))الئخيفون((
نموين. وبؤه موب أرض سكًان ،لقامة١و

 الحوغون كان الرت. أعطاهم اليت مرياثهم أرض ١٢٠٠٢
 وأولئك وفلسطين. بودرا سئى أماكن في بقيم شعبا

 فحلول .عيسو بنو محتهم حل سعير *منطقة في الساكنون
 أرضهم. إسرائيل بني بامتالك شبيه الحورين محل األدومبين

 الجنوب جهة من الميت البحر فى يصب كان نهر .زارد ١٣: ٢
 نقيض وعلى الجنوبية. مرآب حدود شكل أته ويبدو الشرقى.
 بعبور.نهر االمر الشعب أطاع ،بقادش حصل الذي العصيان

الرت. كجاه جديدة طاعة روح الشعب في حتت فقد زارد.

 وهذه م. ق ١٤٠٦-١٤٤٤ من سنة. وثالثين ثماني ١:؛٢
 الطاعة إلى قادش فى اإلخفاق من الممتدة الفترة تشمل المدة

 العاصي الجيل أبنا، حمع مات المنة تلبث أثنا، في .زارد في
الرت. من بئتم الموعد أرض دخول حرموا الذين

 هؤال، استخدمها عثوة لفظة أدها يبدو .زمزمبني ٢ ٠: ٢
 بكونهم الروون وصف وقد أرضهم. في أسالفهم لصف

 العبوينأرضهم. أبادهمووأعطى الرت ونكئ طواالكالعناقبين.
 دحر على أيصا قادر الله بأة إسرائيل لبنى تشجيعا هذا وكان

األرض. تلك إسرائيل بني وإعطا كنعآن أرض في العناقبين



الج الثنية ٣٢٥
 أباذم كالعناقيذق( ولمويال وكثير يعذ شعه٢ا

 ٠ مكادهم وسكنوا فطزدوهم قدامهم، من الردع
 الذيئ سعيرك في عيسوالشابميئ لبني فعرًا كما٢٢

 وسكنوا فطزدوهم ودامهم، من الحوطينل أطفًا
 التايآلفي والزيونم٢٣ اليوم؛ هذا إنى تكامًا
 خرجوا الذيئ ن الكفتونون أبام لهرة، إلى الغزى

تكامًا. وسكنوا كفتون جئ

حشبون ملك سيحون هزيمة

 أرنآلهـ. وادكًا واخروا انجلوا قوموا ))٢٤
 تللائً سيحوذ يدلئآ إلى دقعت قد أظر.

 وأدر تتلك ايكدئ ٠د وأرشه األموري حشبون
 أجعال أبقدئ اليو؛ هذا ني ٢٥ حرتا. عليه

 كل تحمئ الئعوب وجوم أمام وخوقلائً حشيتك
 يرعدون خبرك يسفعون الذين ٠ ي السمام

٠أماتكأ ودجرعون
 إلى وديموت ترية مرخ رشألب فأرشلمته )) ٦

 أئر٢٧ قائأل: ت سالم بكالم خشبون تللي سيحون
 أميزًا ال الطريق، الطريق أستئ ٠أرصكث فى
 آلكلخ، تبيئنى بالفئة مئلعاائ سماال. وال قميائ
 برجلى أمر ٠ألشربًا دعطيني بالفئة وماة

 فى الائكنوذ عيسو بنو بى نقزًا نمما٢ ٠فقطج
 أنه إلى عاذح، في الساكنون والموون سعير،

 الجئة فلسطين فى العدامى العرى سكان العؤوئن. ٢٣:٢
 غرة. -مدينة خنى المتوسط ساحل طول على الغرة

 إشارة هنا ولعن ،كريت إلى كفتور سعير رثما .الكفتونون
 ساحل غزت الجزيرة تلك من باكرة فلسطينؤة جماعة إلى

 هؤالء كان وقد .هناك سكنت ثم ،العوبين وهرمت فبسطين
 حوالى الالحق االكبر الغلطيتئ الغزو أسالئ الكفتوون

.ذم ١٢٠٠٠
 هزيمة نغئأل ،التاريخى العرض موس يضل ٢٩ن ٣-٢٤: ٢

 على -واالستيالء ،وعوج ميحون هما ،أمورن ءمإكين
اراضيهما.

 إسرائيل لبني سمح .بشمإلي موب حث أرنون. وادي ٢٤٠٠٢
 من يكووا لم األمورين ألن األموري سيحون بمهاجمة
اقربائهم.
 خوف الله أوبع االمتالك، حرب اسداء عند خوفك. ٢٥:٢

أعدائهم. قلوب في إسرائيل بني
 .الشرقية(( ))المناطق قديموت معنى .قديموت بئة ٢٦: ٢

 وعلى ،أرنون نهر شمالى كيلومترات ثعد على كانت ورثما

 ١٠:٢ىذث٢١
 ؛٨:٣٦ذتك٢٢
 :ه؛٢تث

 ؛٦:١٤لتك
٣٠-٢٠:٣٦ 

 ؛٣: ١٣ م.ش ٢٣
 ؛١٤:١٠تك۵
 ؛٠١٢: ١أي١
 ٧:٩؛ءا٤:٤٧إر

 ١٣:٢١هـءد٢٤
 ؛١٨٠٠١١ إ؛قص٤٠و

 ؛٢٧:٢٣يخر٢ه
 ؛٢:ه١١تث

 ؛٩:٢يش
 ١٦-١٤:١آخره

 بءد٢٦
 ؛٣٢-٢١:٢١

 ؛٢١-١٩ر؛١:١١ت

 ١٠:٢٠تتث
 ٢١:٢١ثءد٢٧

 ١٩:١١؛قض٢٢و
 ١٩٠٠٢. حد ٢٨
 ؛١٨:٢٠ءيد٢٩
 ؛٤و ٣: ٢٣ تث
١٧:١١ ض

 ؛٢٣٠٠٢١ خءد٣٠
 ؛٢٠:١١د.ش
 ٢١:٤ذخر
 ٨و ٣: ١ دتث ٣١
 ٢٣: ٢١ عد ٣٢
 ؛٣١: ٢٣ خر ص ١٠٣
 ؛٢:٧تث
 ٢٤:٢١د۶ش
 ٢٨: ٢٧ ال ص ٣٤
 ؛١٢:٣ث٠ض٣٦

 ؛٩: ١٣ ؛يثن ٤٨: ٤
؛١٦و٩:١٣

 إما. الردع أعطانا التي األرض إلى األردن أعير
 يذعنا أئ حشبون تلئ سيحوذ يشأ لم لكن

 وؤى روحة، قثى إنغالد الريع ألن بوخ، تتر
 اليوم. هذا في كما ايدك إلى تدققة لكى ن قلبة

 أماتك اببدأت-أدح قد ٠أطز لي: الردع وقاال٣١ً
 تمكللائً حمى تتلك ابئدئ ٠د وأرصه سيحوذ
 قويه وجمع هو ن للقائنا سيحوذ .فخرج أرصة.
 أماتناس، إلهنا الردع فذوقة٣٣ يلفعئ، إلى للحرب
 كزًا وأحذنا ٤ ٠ ش ووجه وجميع وينيه ة فشزبنا

 مدية: كزح مرغ وخرمنا الوقب، ذلك في ثد
 شارذاص* دبق لم واألطفاال. والئسا الرجاال

 التي الغذذ ولهنيتة الى لكذايهائمنممذاها٣ه
 وادي حاقه على التى غروعيرض يئ أحذنا،
 لم حلعان، إنى ديط،١الو في التي والمدية أرنون
 الردع دققة الجميع ٠علينا امثئقمئ قد قريه تكئ
 لم غتون نني أرض ولكن ٠ أمانناظ إلهنا

 الجبل وثذن نوع وادي ناحقه كزًا تقربها.
إلهناغ. الردع أوضى ما وكال

 باشان ملك عوج هزيمة
 وجمع ماا; هللعع حخ فحرج ۴

 ٩و ٥:٢ ؛غتث١٦:٣؛تث٢٤:٢١ عد ؛٢٢:٣٢ عتك٣٧٣:٤٤ مز
؛٧:٢٩ تث ؛٣-ه٣٣:٢١ أعد ١٣ الفصل ١٩و

األمونة. للدولة الشرقية الحدود من مقربة
 )عد مايثا األدومين مع حصل كما أرضك. في أهر ٢٧:٢

.سيحون أرض في بسالم المرور موسى طلب ، (١٧: ٢٠
 طلب ،الواعية بإرادته ،سيحون رفض .روحه قثى ٣٠: ٢

 قلب فى كان ما الله ثبت وقد أرضه. فى المرور إسرائيل بنى
 لكى ًا وشعبه الريع تجاه الصلف وهو أال ،أصال سعدون

أرفه. إسرائيل بني ويعطي المعركة في تعالى يهزمه

 ورثما ،إسرائيل وبني سيحون بين المعركة مونع .ياهص ٣٢: ٢
 )ع قديموت من الشمال إلى قليلة كيلومترات يعد على كان
٢٦.)
 ونهر بحرالجليل من الشرق إلى تبع خصيبة منطقة .باشان ١:٣

 فى اليرموك نهر إلى الشمال فى حرمون جبل من ممتدة ،األردن
 في وجيسه عوغ الملك إسرائيل بنو حارب وقد الجنوب.
 األى الملك وكان اليرموك. نهر على مدينه وهى إذزعى،
 استولى ، م( :* ١٣ يش ؛ ١٠ - ٤ ئ مدينة ٦٠ ز أكثر يحكلم
 عبر ألسباط المملكة هذه أعطيت وقد .إسرائيل بنو علمها

(.١٣ )ع منئى سبط نصف سؤما وال ،األردن



٣٢٦ ٣اية

 ال الردة: لى أفقالغ ٠إذذءىب فى للترب قوهو
 وجمثع يدلثًا إلى دوعته قد أللي منه، تخفا
 بسيحوه فعلث كما به فتفعال وأرضه، هومه
 في ساخا كان/ الذي ت األموس تللي

 عوج أيدينا إلى إنهنا الردة فذهخ حشبوه*
 حئى فغمزبناة فوبه، وجمع باشاه تللثًا أيثما

 ذلك في ئذيه كال ؛وأحدنا شارد* أل تبقر لم
 سثوه ٠ رمنهم نأحذها لم قرين نكن لم ٠ الوقم

 في عوج تملكة أرجوب كور كأل مدينذث،
 بأسوار ئحظئه ئذائ كائث هذو هكزع باشائ*
 العئمحراؤ قزى سؤى ٠ وتزاليخ وأبوالبؤ شايخه،
 بسيحوه ففلنا كما أفحزمناها حذا* الكثيرة
 الزجاال مدينه كال ئحزميئ خثمبوألج، تللي

 وشيقة ابهائم كال لكنه٧ واألطفاال* والئساءنم
 ذللائً في وأحذذا٨ ألنعسنا* ثقبناها الغذي
 اش األرض األمورئيذح تلفى ند من الوقي

 جل إلى أرنوة وادي ض األردة، غبر في
 حرموه يدعوه والعئميدونيوه ٠حرموهخ
 كال١ سنير* يدعوته واألمويدوه سريوذد،

 إلى باثماه وكال حلعاذن وكال السهل تذن
 في عوج تملكة تديس وإذزعي سلحه

 بقي وحذهر باشاه تللائً عوج إة ٠باشاهد
 مرخ سرير سرير؛ هوذا ٠الرفائقئس يقئه مرغ

 طوله غوئهش؟ يي ردة في هو أليس حديد*
رجال* بذرع أذع أربع وغرشة أذع، يسخ

االرض تقسيم

ذللائً في امئلكناها ص األرض فهد ))١٢
 أرنوألض، وادي على اش عروعيز مرخ الوتي

 ٤:١بتث١
 ؛٣٤:٢١تءد٢

 ٢١:١٣يش
 ١٤و١٣:٣ثتث٤
 ٣٤و٢٤:٢جتث٦
 ٣وه
 ؛٣٣:٣٢ حءد٨

 ؛٦:١٢يش
 ؛١٢-٨:١٣
 ؛٤٨:٤ختث

 ٢٣: ه أي١
 ٢٣: ه أي١ د ٩

 ؛٤٩:٤دتث١٠
 ١١:١٣:ه؛١٢ريش

 ؛٩:٢زخا١١
 :ه؛١٤ستك

 ؛٢٠و١١:٢تث
 ؛٢٦: ١٢ صم٢ش
 ٢٠:٢١؛حز٢:٤٩إر

 ؛٣٣:٣٢صءد١٢
 ؛٦:١٢يش

 ؛١٢-٨:١٣
 ؛ ٣٦: ٢تث ض
 ؛٢:١٢ش

١٤:٣٤طءد

 ١:١٧؛٣١-٢٩:١٣
 ؛٢٢:٢أي١ع١٤

 ؛١٣: ١٣غ.ش
 ؛٦:١٠؛٣:٣صم٢

 ٤١:٣٢ رعد
 ٤٠و٣٩:٣٢قءد١ه

 :ه؛٢٤صم٢ذ١٦
 ؛٢٤:٢١ دعد
 ؛٣٧:٢تث
 ٢:١٢يش
 ١١:٣٤مءد١٧

 ؛٤٩:٤؛تث١٢و
 ؛٣:١٢يش
 ؛٣:١٤نتك
 ١٦:٣يش
 ؛٢٠٠٠٣٢ *عد ١٨

 ١٣و١٢:٤ش٠
 ؛١٠و٩:١٢وتث٢٠

 ٤:٢٢ي.ش
 ٢٢: ٢٧ ا)ءد٢١

 ٢٣: ١١ ش٠(؛٢٣و
 ؛١٤:١٤بخر ٢٢
 ؛٤:٢٠؛٣٠:١تث
٢٠:٤ذح

 أعطبث وتذلذط ألعان خئل وصفًا
 وكال حلعاذظ وبقئه١٣ والجادس. للزأوبيتئيئ

 سبطو لبصعو أععليث عوج تملكه باشاه
 باشاه* كال هع أرجوب كور كال تتسى*

 ابئ يائير١٤ الرفاسئ. أرض ئدغى وهى
 يخم, إلى أرجوت كور كال أحث ٤تئثى

 اسبه على ودعاها والقعكئيزآغ، الجشورديي
 ٠ ف اليوم هذا إلى يائيز(( حوودي )) باشاه

 وللزأوبيتئيئ١٦ حلعاذق* أعئيث ولماكيز١ه
 وادي إلى حلعان مئ أشى والجادئيذك

 نتوق وادي وإلى ينتا، الوادي وسطًا أرنوه
 تمخائ واألردة والقزبه١٧ عتوذل* قني رخم
تحمتًا البلح، بحر لغزبةم،١ بحر إلى جارة من

 الردة قائأل؛ الوشي ذللائً في وأتركهًا ))١٨
 ٠لثمتلكوها األرض هذو أعطاكهًا قد إلهحكم

 إسرابال، يي إخويي أمام تعيرون ثقجرديئ
 وأطفالي يساوي أائ١ ٠ هـ بأس ذوي كال

 كثيرة، تواثمي لكم أة عزفى قد وتواشبكم،
 نريح حئى٢ أعثلييكهًا، اش مذيكو فى فتمكى

 األرض أببما لهم وقمثلكوا يثلكهًا إخؤدكهًاو الردة
 دم ٠ األردنة غبر في يعطيهم إلفكهًا الردة اش

 ٠أءاًئي الذي ثلكه؛ إر واجد نمئ ترحعوئ
 غينالثًا ٤قائألأ الوشي ذللثًا في يشع وأترت٢١

 أليي إلهكم الردة فقل ما كال أيقزتا قد
 الغماللي بجمح الردة تفقن هكذا التلكس*

 الردة ألن، منهم; تخافوا ال٢٢ إليها. عاذ أئ ابتي
٠ عنكهًاب الئحاى هو الهكم

 بنو سيطر االردن، نهر سرقى ألردئ. عرت يف اليت ٨:٣
 جفي إلى أرنون نهر من الممتدة األراضي على إسرائيل

 المتكلم منظور أن العل كلم. ٢٤٠ نحو وطوقها حرمون،
 حاجه فى يعد فكان األردن غرب أثا ؛األردن شرق إلى كان
 على الحطى تأريخ على الحملة هذه وتساعدنا .إخضاع ابى
األرض. المتالك سايقة ى

 كبيرا تايورا بالفعل السرير كان رئما حديد. من سرب ١١:٣
 اكرد حجم شدد وقد الدفن. أغراض يستوعب بحية جدا

 عمالقا يمان الذي عوج ضخامة على بمسا( مم٢١ ٠ <> ٤٧٠)
 بتي الله آتى وكما العمالقة(. من جيال ولهم الرالسن، )حر

 على نصرا سيؤتيهم كذلك ،العمالق عوج على نصرا إسرائيل
األرض. تلك عمالقة
 للخلقؤة. طبا ١-ه١٣:٣٤ ؛ ٤٢-١:٣٢ عد رجح ٢٠-١٢:٣

 الخطر من اإلرض فيه تتحرر وضائتجتا بجال :و بريع ٢٠ :٣
 فى والنصف اكبين على ترت فقد والطفيان. الخارجى

 حئى الغرب في إخوتهم جانب إلى البحارية تسؤولية اكرق
(.٢٢ يش )رج إخفاعآرض يكتمل

 يشوع موسى أمر عكم. هواملحارب إهلكم الرع ٢٢ :٣
 اقصر ويؤتيهم افائقة بقؤة ميمنهم نفه الرب ألة يخاف بأال
(.٩: ١ ض ؛٨-٦:٣١ ؛٣٠: ١ )رج



٤،٣ التثنية ٣٢٧
األردن عبور من مونى حرمان

 الوقت ذلك فى الريًات إلى >>وتغؤءت٢٣
 غبنله كري ايكدات قد أئ الرح*، سئف يا٢٤ قائلة؛

 فى إله أي فاه ٠ ث الغدين؛ وتذلئآ غظنتك
 كًاعمالة تضال األرض وعثى السماع

 الجئن؛ األرض وأذى أعبر ذعنى وكجئرإ^لهج؟
 ولبنآل. الجئن الجئال هذا األردألح، غبر في التى

 لي، ئستخ ولم خ يتهكم على عضب الرت لقنه٢٦
 التئذكككيأيائفي١٠بلقااًلليالرت..كغاك

 وارع الضمجهبرد رش إلى اصغذ٢٧ ٠األمر هذا
 والئرق، والجنوب والئمال الغرب إلى غيئيلثًا
 وأتا٢٨ ٠ األردن هذا تعئر ال لكن بغيتيلئآ، واظز
 أما؛ يطر هو ألده وسجعةن، وشددة فًاوصه يشع

 ٠تراها التي األرض لهم وهويقض الئعب، هذا
٠فغوذ تيمي ثقابال الجواؤد في فتكثذا٢٩

بالطاعة األمر

 العرائض استع إسرائيال يا >)فاال١
 أوغلئم/لتضلوهار أنا التي واألحكا؛

 1 التي األرض وتمئلكوا وتدحلوا تحثوا لكي

 ٨:١٢كو٢ت)٢٣

 ؛٢٤ثتثه:٢ًا

 ؛١٠:٨؛جخر٢.:١١
 ؛١١:١ه
 ؛٢٢:٧صم٢

 ٨:٨٦؛١٩:٧١ض
 ؛٨:٣ح٢ه

 ٢٢: ٤ تث
 ؛١٢:٢٠خءد٢٦

 ؛٣٧:١؛تث١٤:٢٧
 ه؛٢هو١:٣٢؛٢:٣١
٤:٣٤ 

 ؛١٤:٢٣دءد٢٧
١٢: ٢٧ 
 ١٨:٢٧ذءد٢٨

 ٧و ٣:٣١؛تث٢٣و
 ٢٣و ٨و

 ؛ ٤٦: ٤رتث ٢٩
٦:٣٤

 ٤ الفصل

 ؛٣٧: ١٩ أال ١
 ؛٣١:٢٢؛٨:٢٠
 ؛١:٨؛١تثه:

 ؛١١:٢٠حز
 (٥: ١٠ )رو

 ؛٣٢: ١٢ بتث٢
 (؛٧:١)يش

 ؛٦:٣٠ أم

 (١٩و ١٨:٢٢ )رؤ
 ؛٩-١:٢تءده٣

 ؛١٧: ٢٢ ض
١٠٦۶ :٢٨ 

١٩:٣٠ثتث٦

 عتى تزيدوا اال يعطفًا. آبامخًا إلة الرت.
 بنة، دغصوا وال بوب أوصيكلم أنا الذي الكالم

 أنا التي إلبكًا الرت وصايا تحثغلوا لكى-
 فظة ما أبضرت قد أءئذم٣ بها. أوصيم

 ورء ذهب من ثمال أل ففوذت. بئعال الرت
 وأتا٤ وسطم، من إلقم الرت أباذة ففوز تعال
 أحياة فجميعم إلؤم بالرت الائئصقوزًا أم

 كما وأحكاائ فرئض غثئم قد ٠هأظز اليوم*
 في هكذا تتوا لكئ إلهي، الرت أمرني

 ص. لكئ إليها داخلون- أنيم التي األرض
 جكقئم ذبة ألنًا واعقلوا. فاحعظوا*٦

 الذين الئعوب أعس أما؛ ونطتيكباث
 هذا فيقولوزًا؛ العرائغن، هذو ثمال يسقعوزًا
 ولهض. حكيلم شعب هو إئما العظيلم الغصن

 منة قريثه ألزاج لة عظيلم هو شعب أي ألئة
 شعب وأئ٨ إليوح؟ أدعسا كل فى إلهنا كالرت

 ثمال يثال عادله وأحكا؛ فرائض لة عظيز هو
اليو؛؟ أماتم واضع أنا التي الغريفة هذو

 ي٠٢) ؛٧: ١ أم ؛ ١٠: ١١١ ؛٧: ١٩ مز ؛ ٢٨: ٢٨ أي ؛ ٤٧و ٤٦:٣٢ ؛٢٠و
(٦: ٥٥ إش ؛ ١: ٤٦۶(؛ح)٢٣:٧صم٢ ؛٣٤-٣٢: ٤ ج)تث٧(١:ه٣

 وعوج، سيحون على باالنتصار الرب. إلى هرئ ٢٣:٣
 بدخول له يمح كي أخيرة حه بلهفه إلىهالرت موسى توثل
 االمتياز. بهذا له يمح أن أبى الرب أدًا إآل الموعد. أرفي
 وبرؤية الفجة قمة إلى يالصعود فعأل لموسى سمح ولكنه

(.٤-١:٣٤ ه؛٢-٤٨:٣٢ ث )رج األرض
.٢٤-٢١ :٤؛رج٣٧:١رجح عبب. الوب ٢٦:٣
 أريحا نقايل ربما األرددًا، نهر شرقئ يقع فغور. بيت ٢٩:٣

طذاللخلغؤة(.٢-ه٢٢)رجحءد

 ويطيعوا ليسعوا إسرائيل بني موسى دعا .اسبع إسرائيل يا ١: ٤
 فإخضاع .يراعوها كي إياهتا الله *اعطاهم التي السلوك قواعد

 على مؤسسين كانا فنا بالحيان الكالمل واكمع بنجاح األرض
 ألوشًاواءدلوة الغراصواألحم. الخضعلشحةالله.

 بالقرارات فتتعئق الثانية ألما الحاكمة؛ السلطة تئتها دائمة
المستقبلى. اإلرشاد ألجل سوابق بمثابة كانت التى العضاوة

 الله أعطاهًا التي الكلمة كانت .شرا ...وال تزيدوا ال ٢: ٤
 فإة وهكذا، لتوجيههم. وكافية كاملة موسي يد على للشعب

 عليها بزاد أن بمؤن ال ،حوريب فى الله عطية ،الشريعة هذه
 أو الله شريعة بحرف شى* فأي شى،. منها يحذف أو شي،
 رؤ ؛٦:٣٠ أم ؛٣٢: ١٢ )رج لسة١تساآل .طقى ز اهيتاؤض

(.١٩و١٨:٢٢
كي (٩-١ : ٢ه )عد فغور بعل حادثة موسى يستخدم ٤و ٣: ٤

 يوكفة بالذات حياتهم ألة الخاض إسرابل بني تاريخ من يئن
 ثبات فى بالرب تمثكوا الذين فأولئك .الله٠شريعة إطاعة على

 ليسمعوا اليوم ذلك في أحياة كانوا وحذهم وصاياه بإطاعة
- ٠٠;س

 دوو أن الله لشريعة إسرائيل بنى إطاعة شأن من الشعوب. ٦: ٤
 فقد عادلة. أحكامه وأة سعبه من قريب الله بأة شهاد؛ للعالم
 وروحائ لخلقائ إسرائيل بني تجعل أن الشريعة أغراض أحد كان
 أولئك تجتذب ثم ولمن ،الشعوب جمع بين فريدة أمة

 من إسرائيل بنى على وكان الحقيقى. ابحى اإلله إلى الشعوب
 جابا الله ونحاهلم أخفقوا إذا أما .ساهدة أمة يبكونوا أن بداءاتهم

 أثة المستقبلي المسيح ملكوت في سيكونون فإئهم حيرة، إلى
 إش رج ) االنبياء لسان على جاء حسبما ،أتناء شهود

 القعوب كات وض. حكيم شب (.٢٣٠٠٨ زك ؛ ١٤: ٤٥
 سيعرف أوال، . (٨—٦ )ع أشيا* ثالثة إسرائيل بني في سترى

 تمييزا يكتسبون بحيث الله معرفة يوفقون كيز، برإسرائيل
بالصواب. األمور الحكرفي محن، يمكنهم

 الردن تجاه األمانة مشح ثانيا؛ منه. قربه آهلة له ٧:٤
 إسرائيل. ببنى وثيقة عالقة ولملد قد الرت أة ترى أن للشعوب

 أة انعوب ستعرب ثالائ، عادلة. وأحكام فرائض ٨:٤
 على يدأل مائ ،الرت مصدرها ألة ،مميزة إسرائيل بني شريعة
.بطبيعتها عادلة كونها



٣٢٨ ٤ الشية
 لئال جداخ تغتلثًا واحئظه احقرن إثما))٩
 ترًا ولئال ، غينالثًا أبضرت التى األموذ تنتى

 أوالذك وغئمها حيادليًا* دام قبلاًئض ٠ين
 فيه وشنت الذي اليوم في ١٠ ٠أوالدلثًاذ وأوالذ

 لي قالة حين حوديمود في إنبلغًا الردبًا أمام
 ر كالمي فاسمعهم اشبًا لي حغغ الردة؛
 التي-لهم األيام كال أأليخافوني يطموا لكئ
 أوالدهم* ويعلموا األرض، عنى أحياة فيهًا

 والجبال الجبل، أسئل في ووسم الفتعدخم
 بغلالم السماع، كبد إلى بالثار تضطرم

 منءهمخ الردة وكلمكم ٠ وصبارم وسحادم
 كالو، صوت سايعون وأنثم الثارز وسعر
 اوأخبركم٣ صوتاس. بل صون؛ ترذا لم ولكن
 الكلمام بوش، تعفلوا أنه أمزكئ الذي بكهدو

 ئداي١٤ حجرض* لوحئ على وكسه الفئرص،
 فرائغئ أغلفًا الوألأنه ذلنًا فى األط أنز

 أنثم التي األرض في تعملوها لكى وأحكانا
٠ لئمقلكوها إليها عابرون

األوثان عبادة تخريم

 تزوا لم فاكهًا ٠ألذئمغًاظ حدا ))فاحقغظوا١
 ض حوريب في األ كلفًا يوم تاع صوذة
 ألنئبغًا وتعفلوا تفتدواغ لئال١ا الثار* وسعرا
 أو ذكر سبة تا، يثال صور ، ٠ ننحوى دمثاآل

 ؛٢٣:٤خأم٩
 ؛٨-٢:٢٩دتث
 ؛١٩: ١٨ ذتك
 ٧:٦؛١٠:٤تث

 :ه٧٨؛مز٢-ه٢٠و
 ؛٦:٢٢؛أم٦و

 ٤:٦اف
 ١٦و٩:١٩رخر١٠

 ١٧و
 ؛٢٢و٤ذتثه:١٢

 ؛١٩-١٧:١٩سخر
 ؛٢٢٠٠٢٠

 ١٨-١١:١٩مل١
 ؛١١و٩:٩شتث١٣

 ؛٢٨:٣٤صخر
 ١٢،٢٤١يخ

 ١٠٠٢١ طخر١٤
 ؛١١:٢٣ظيش١ه

 ١٨:٤٠عإش
 ؛٧:٣٢عخر١٦
 ؛٢٩:٣١؛١٢:٩تث

 وه؛ ٤:٢٠فخر
٢٣: ١ رو ق

 ؛٣: ١٧ ذتث ١٩
 ؛٢٨-٢٦:٣١ أي

 ؛٣:٢١مل٢ل

 (٢:ه١م)رو
 ه؛١:٨مل١ن٢٠
 ؛٦:٧؛هـتث٤:١١إر

 (١٤:٢ )تي ؛٩:٢٧
 ؛١٢:٢دخد.٢١
؛٢٦:٣ ؛٣٧: ١ نث

 ١٤و ١٣:٢٧ عد
 ؛١-ه١٣:١.ط٢ا٢٢
 ؛٢٧:٣ث٠ب

 ٢:ه٣تتث
 وه؛٤:٢ثخر.٢٣
١٦: ٤ تث

 سبة اآلرض، عفى يفا تا يهيفه سبة١ أنرى،
 سبة١٨ السماع، في نطير يفا جناح ذي تا عير
 فى وما تا سغلئؤ سبة األرحض، عفى تا ا٣ذس

 إلى غيثيلائً ترم ولئال١٩ ٠ اآلرض تحت يئ الماع
 كال واألجو؛، والعفز الشنن وتنظر ال، السماع

 لجمبع إلغلائً األ قتفها التي ل السماع جند
 وتسجن فتفقر السماع، كل تحدت التى اشوب

 وأخرحكهًا الردة أحفًا قد وأنثهًا ٠وتعينهام لها
 نعمتًا له تكونوا لكى يصرن، يئ الحديد كور يئ

 عتى األ وءضًا٢١ ٠هـ اليوم هذا في كما ميرامثج
 أدحال وال األردالي ال؛عبر ائي وأقض بشسكهًاو،

 تصيبا* يعطيك إليلائً األ التى الجئنة األرض
 األردنهب، أعبر ال األرض؛، هذو في أنا فأموت٢٢

 األرض يلك وتمقلكون فتعبرون أنثم وأتا
 األ غهذ تنتوا أنه يئ إحقرزوا٢٣ ٠ ت الجئن؛
 آلنئبمكهًا وتصنعوا معم؛ قطعة الذي إلبكهًا
 الردة عنة تهالثًا ما كل صون؛ ث، متحوبا دمثاآل
 ٠ألنهاألإألاًهوذاذألج،إلةءيورح٢٤ إلفلثًا*
 وأطثهًا أوالد، وأوالذ أوالذا ولدتهًا ))إذا٢
 تمثاال وضئعثهًا وقشدبهًا األرفي، في الرمان
 ني السر وققلسًا ما، ع سي صون؛ ننحوى
عفًا اشهن إلغاألخ، إلهنمز األ غيئي

 ؛ ٢٩: ١٢ عب ؛ ١٤: ٣٣ إش ؛ ٣: ٩ تث ؛ ١٧: ٢٤ خر ج ٢٤
١٧:١٧مل٢خ٢ه١٤:٣٤:ه؛٢٠حخر

جوهر األكثر الدرس على ايقسم هذا ينطوي ٣١-٩:٤
٠ ووئروه اة يئقوا أن : إسرائيل بنى إلى بالنبة

 يتغرا أن اال مسؤوآلة على التثنية ألد أوالدك. طمها ٩: ٤
 )رج منه اكتسبوها التي والمعرفة الله مع اختباراتهم أوالدهم

(.١٩:١١؛٧:٦
 لبني ينبغي التي االختبارات من ...فيه وقفت الذي اليوم ١٠:٤

 )حيذ النظيم اإللهى الظهور جيل إلى جيل من تتائلها إسرائيل
 خر نرج حورب في حصل كما ملموسة( بهيئة ذاته الله أعلن

١٩:٢٠-٩.)
 حين أئه إسرائيل بنو يتنكر أن وجب صورة. تروا مل ١٢: ٤

 أي ،صوته بواسعلة حضوره حصل ،سيناء فى ذاته الله أعلن
 (٢٤ح ٤ )ير روحا الله وكون يروه. لم وإئهم كالمه. صوت
 أيه أو (١٨-١٦ )ع مادى شكل بأي لله صخى تمثيل أئ يقصي
.التخلوق للنظام عبادة

 تتلحص وفيها العشر، الوصايا هي العشر. الكلمات ١٣: ٤
 يد على إسرائيل لبتي الرمة أعطاها التي الوصايا جمع وتتركز

 خر وفي ، ٤: ١ ٠ وفي ،بنا فقط يرد التعبير هذا أن ومع موسى.
 مت ح )رج إليه أخرى إشارة ٢٦ التثنية فغي ، ٢٨: ٣٤
 (.١٠-٨: ١٣ رو ؛ ٢٢—١٧: ١ ٠ مر ؛ ٤٠-٣:ه ٢٢ ؛ ٢١-١٦: ١٩
 رو )رج والثانية األولى الوصؤتين على قوي تشدين ١٩—١٥: ٤

٢٣-١٨:١.)
 بحديد لتحمية ستخذم النار كاتب احلديد. كور ٢٠:٤
 أخرى. بأشياء تلحيمه أو شغى أشكاال تطريعه يمكن بحيث
 كانت مصر في إسرائيل بنى إقامة أة يوحى هنا الحديد وكور
 يكونوا كي لهم إعدادا للعبراس، وتغية وامتحان محنة زمن

الشاهدة. الله أكة بوصفهم نافعين
 آلخر يسمح ولن .يخصه ما صياتة على غيور الله .غيور إله ٢٤:٤

 (.١١: ٤٨ ؛ ٨: ٤٢ إش )رج وحده له الواجب المجد يحوز بأن
 وجيز معطط هذوا أة الوابع في .١٩و ١٨:٨ رج ٣١-٢:ه٤

 سبي في ذروتها بلغت وقد المتعبل، في إسرائيل بني لدة
 (١٧ش٢قم؛٧٢٢ )حوالى إلىأوئر الشماي انشرة األسباط

٢٤سل٢هفىم؛٨٦-٦٠بابل)حواليه إلي الجرين والين



تثنية ٣٢٩
 عن سريعا تبيدو أئي د واألرض السما؛ اليو؛

 ٠لقمقلكوها إليها األردًا عاروآل أنثم التي األرض
 ٠ نحاله ال تهلكون بل علجا، األتا؛ دعليلوئ ال

 ظال عددا فتبعون اشوب؛، في الرث مهبكث
 وقصتعآل إيها* الردة يسوقكم التي األض بيرنًا

 وحجر خشب من الناس أيدي صنعة د هناليًاآلقة
 ثم٢٩ ٠تشمر وال ياكال وال تسخ شؤوال ال ائ
 إذا تجدة إلهليآس الردة هناك من حلبة انه

 نؤى ءذدما٣ ثغسك* وبال قلبك بال الشقة
 ض، األتام آجر في هذواألمور ال وأصابتك عليك
 ألال٣١ً ص، لعوله وتضخ إقبك الردة إلى ترجخ
 وال ض يجلكك وال يتذكك ال رض، إلة ايجلائً الردة
عليه. يجم أقض الذي آبائك عهن دنقى
الله هو الرب

 كشذقبلالط، اش األولى األدام عن ))فاسأل٣٢
 األرص، على اإلنسان فيه اشة حلق الذي اليوم من

 مثل جرى هل أقصائهاظ. إلى السما أقصاع وس
 مدمغ كل نظيرة؟ شبع أوهزج العظيم؛، األمر هذا

 كما القارع وسطو سه يتكلن اشر صوت سعب
 يأتي اذدأزًا قرع أوهل وعاش؟ أنت، سيعث
 بتجاربًاغ سعب، وسطو موذ، سعبا لقفمسه ويأحذ
 ورغ سديذؤفى وتد وحردبؤف وغجائب وآيام

 ؛١٩و١٨:٣٠د-ث٢٦
 ؛٢٠-١٤:٣٦أي٢

 ٢:٦ي٠؛٢:١إش
 ؛٣٣:٢٦دال٢٧
 ٨:١؛ذح٦٢:٢٨تث
 ،٦.-ا١دقعة٦ة

 ؛١٩:٢٦صم١
 ؛١٣:١٦إر

 ؛٧-٤:١١ذمزه
 ؛١٧-١:ه ١٣٥
 ٧:٤٦؛٩:٤٤إش
 س)ال٢٩
 ؛٤٥٠٣٩: ٢٦
 ؛٣-١:٣٠تث

 (٩:١؛تح٤٠.١أيه٢
 ؛١:٤٩شتك٣٠
 ؛٢٩:٣١تث
 :ه؛٣؛هو٢٠:٢٣إر

 ؛١٢:٢صيوء
 ٢: ١ ب
 ؛٤٤:٢٦ضال٣١

 ١١:٣٠إر
 ؛٧:٣٢طتث٣٢
 ؛٨:٨أي

 ؛٦٤:٢٨ظتث
 ٣١:٢٤مت
 ؛٢٢:٢٠عخر٣٣

 ؛١١٠٠٢٤
 ٢٦-٢٤ذثه:

 ؛١٩:٧غتث٣٤
 ؛٣:٧فخر
 ؛٣:١٣ىخر
 ؛٦:٦كخر
 ٨:٢٦لتث

 ؛١٠:٨مخر٣ه
 ؛٣٩:٤؛)تث١٤:٩

 ؛٣٩و١٢:٣٢
 ؛٢:٢صم١

 ؛١٢-١:.٤٣إش
(؛٧:ه- ٤٥ ؛٨٠٦: ٤٤

 لكن ففل ما كل يثل عظيمهدل، وتخاوفًا زفيغدك
 أحدمن إئلثًاقد٣ه أعيغذ؟ يصرأما؛ في إليكن الردة
 س٣٦ ٠يسآحرسواةم هواإللة* أن-الردة لقعتن

 األرض وعلى لؤتذزلهن، صوكة أستفك السماؤ
 وسطو س كالنة وسيصن العطينة، نازة أراك
 ئسلفذ واختان آباةكهـ أحذ أئة وألجل٣٧ الثار؛*
 ينه العطيفة بقوته بحضريه أخرجك بعدين، ينه

 أكبروأعفلذ نعوتا أمايثًا ينه قطرن لكي٣٨ يصرو،
 في كما ثصيائ أرصفن وتعطهك بك ويأتي يذلهي،

 الرب أن قلبلئآ فى وددئ اليوم فالم٣٠٩ ايوم* هذا
 وئ األرص وعتى فوق، وئ أ السما في هواإللة
 ووصاياذب فرائضه واحعظه٤ سواة* ليس أسعل*

 وإلى إليك قحشئ لغي اليو؛ بها أوصيك أنا اش
 على أتاتك ئطيل ولكي تعدك، ض أوالدك
األبد((* تعطيليذإلى ايجلائً الردة اش األرص

الملجأ مدن

 عبر فى ئذد كالث موشى أفزر حيكر٤١
 إليها نحرب لكي٤ ت الشمس سرى دحو األردن
 عير وهو علوم بعير صاجبة تقثل الذي القاتل

 ؛مب١٣:٩؛ذح٣٣:٤؛تث٢٢و ١٨:٢٠ ؛ ١٩و٩: ١٩نخر٣٦٣٢: ١٢مر
 ٣٨١٤و ٩و٣: ١٣؛وخر٣: ٣٣؛ ١٥: ١. ؛٨و٧:٧هـتث٣٧٢وه ١٩: ١٢

 ٤٦: ٣٢ ؛ ١٦: ؛تثه ٣١: ٢٢ ال ب ٤٠١١: ٢ يش ؛ ٣٥: ٤ أتث٣٩١ :٧يتث
٤: ١٩ ثتث ٤٢٩-٧: ٢٠ يش ؛ ١٣-٢: ١٩ *ث ؛ ٦: ٣٥ عد ت ٤١٤٧و

 -٥٣٨ )حوالي ونحميا عزرا فيلائم رجعوا اليهود أن ومع (.٢وه
 سيادتهم. أو الذاتي حكمهم ظ يستعيدوا لم ذإرهم ، م( ق ؛٤٥

 إلى ؤدما سطر المرعودتين واالستعادة العودة أؤام فإذ ،وهكذا
األلفي. ثلبه ئقيم خمي المسيح ع
 الرب بأن الشعب موسى أنذر الرب. يبددكم ٢٧:٤

 رج ) الوثنؤة عبادتهم على عقابا ،الشعوب بين سبثئتهم
(.٦٧-٦٤؛٢٨

 ستقبل٠موسفيال رى األخيرة االدام آخراألؤام.أو٣٠:٤
 وفي وييعونه. تائبين إيرب الى يرائيزه بر يرجع فيه زمتا إلبعيد
 الذي الزمن إلى االكام(( )حر كشير ،مبلها الخسة التوراة أسفار

 عد ؛ ١٢-٨و ١٠٠٤٩ تك )رج مملكته المسبح بقيم فيه
(.٤٣-٣٩:٣٢؛تث٢٤-١٤:٢٤

 لبنى استحقاقا وليس ،برحمته الله إأل آبائك. عهد ٣١ن٤
 الذي الهد لهم سئم سوف ، المستقبل في إليه التائبين إسرائيل

 الكلمة أبدا الله ينسى فلن ويعقوب. وإمتحاق إبراهيم مع لنطعه
 (.٢٧شهلى١ رو )رج ونسله إلبراهيم أعطاها التي

ح الله. شريعة إطاعة على االنة تحذ التارخ، من مناشدة ٤٠-٣٢ا:٤

 األرض. على اإلنسان فيه اذ خلق الذي اليوم من٣٩-٣٢:٤

 الذي االمتيار أخرى ائة الة يكن لم كله، البشري التارخ في
 إعطا عند فعل كما — تكأنا الله سماع في إسرائيل لبني كان

 االختبار هذا بعد الحياة قيد على والبقاء - سيناء فى الشريعة
 واالختيار بالبركة سمع أن آخر شعب ألئ كان وال المهيب.
 لبني حصل كما مقتدرة بئعجرات العردة من اإلنقاذ ويختبر

 الله وحده هو أره لهم يعلن حئى ذلك الردة فعل وقد إسرائيل.
(.٣٩و٣)عه

 من. الشعب أخرج نفسه فالله ))وجهه((؛ حرفؤا حضرته. ٣٧: ٤
 االباء حتارت التي الله لمحئة نتيجة الخروج حصل وقد مبر.

منهن. ومتحدرين ؛ألور
 ع في به التذكير ورد الذي العظيم االمتياز هذا إذ ٤٠٠٠٤

 غير الوب ضو* في مسما وال ،طاعة ببج أن يسبي ، ٣٩-٣٢
 األبد(((، )))إلى الدوام على لهم متكون بأناألرض المشروط

.٣و* ٢٩ ف فى بالتفصيل ورد حسبما
 في حات سردة سمالفقرة الثالث االياب هذه ٤٣— ٤١: ٤

 بد على االردن سرقي مدن ثالث إفراز فإذ موسي. خطبة ختام
 وبذا .إباها الله أعطاه الجي الوصايا بإرادته أطاع أره ين ،موسى

 عد )رج ٤٠-١ : ٤ اذأني ابتفاه الذي الطاعة نوع في قدو كان
(.١٨٠٠٢٠ ؛يش١٤:٣ه



٣٣٠ ه ، ٤ التثنية

 إلى تهرب قبلة. وما أمس منذ ال مبغض
 في ابرئة باصزفي٤٣ فضيا. الغدن/ بلك إحذى
 جلعائ في وراموث للرأوتينئيئ، الشهل أرض

٠للشقئج باشاأل في وحواله للجادس،

الشريعة

 أما؛ موسى وفقها التي الغريقة هي وهد٤٤
 والعرائض الئهادات هي ؛هذو إسرائيل. تني

 عنن إسرائيل يي موض بها كلز التي واألحكا؛
 الجوال في األرذة غبر في ٤ مصر ينه خروحؤز
 تللي سيحآل أرض في ففوذح، تيمي ثقافًا

 الذي حشبون، في ساكها كان الذي األموس
 من خروحهز غتن إسرائيل وتنو ١موض صرته

 تللي ح وأرض أرقة وامتلكوا٤٧ يصرخ
 األردئ غبر فى اللذين األمووئيئ، قلفى باشاذد،

 عنى التي غروعيزذ ون القمس. سروى تحو
 هو الذي سيوئن مخل إلى أرنونًا وادي حاقة

 تحو األردة غبر في العرنة وكله٤٩ حرمألر

 ٨:٢٠؛جيش٣
 ؛٢٩:٣حتث٤٦

 ؛٢٤؛:١حءد

 ٣-ه٣٣:٢١دخد٤٧
 ؛٣٦:٢ذتث٤٨

 سيريون ورئت ،-سيوئن
 ؛٩:٣؛رتث١٢:٣

 ٣: ١٣٣ مز
١٧:٣ذتث ٤٩

 ه الفصل
 :ه؛١٩أخر٢

 ٤: ٤ مل ؛٢٣: ٤تث
 ؛٣٢:٣١بإر٣

 ؛١٧: ١٣ مت
 ٩:٨ءب

 ٩:١٩تخر٤
 ؛٢١:٢٠هثخر

 ؛١٩:٣غل
 ١٦:١٩جخر

 ؛١٧-٢:٢٠حخر٦
 ؛٧:٦؛تث١:٢٦ال
 ١٠:٨١مز
 ؛٣و٢:٢٠خخر٧

 ٤: ١٣ هو ؛١٣: ٢٣
٤:٢٠دخر٨

 ٠العسجةذ خغوح تحت القرتة بحر إلى الغروى

العشر الوصايا

بم؛ وثاب إسراضزح جمءنم موس ودعا ه
 التي الغراض؛واألحكا؛ إسرائيل يا ))إسئغ

 واحقرزوا وتشوها اليو؛، تسايعم في بها أتكنًا
 في عهنا معنا وطخ إلهنا آلؤب٢ لئعغلوها-

 العهنب، هذا الرت وطخ آبائنا مع ليض٣ ٠يأ٠حوريم
 ٠أحياؤ جميعنا اليو؛ هنا الذيئ تحئ معنا بل

 وسطد من الجبل في معنا الرت تكنًا لؤجه وجؤا٤
 ذلك في وتيم الرت بين واقائ كنت هأذا التارت*
 جفتم ألم ث، الرت بكالو أخيم لغى الوشي

 فقانًا؛ ٠الجتلج إلى صقدوا ولم التار، أجل يئ
 يصر أرض يئ أخرجك الذي إلؤك هوالرت أذا٦

 أخرى آلفه لك يكرع ال٧ ٠الغبودئةح تيمتن مرخ
 ما صوره تنحوا دمثاأل للائً تعبخ ال ٠ خ أمامي
 ون األرض في وما فوق ينه الساخ في يتا

٠ األرض تحمتن ينه الماع في وما أسئل

 الثانية الحطبة هذه فى موجود التثنية ب إذ ٦٨: ٢٨—٤٤: ٤
 التي (٤٤ :٤) الشريعة(( هي ))هذه موسى. ألقاها التي الطويلة
 وجيز تمهيد فبعد (.٥: ١ )رج إسرائيل يي موسى شرحها

 لتوجيهات واصحا فهائ للشعب موسى قدم (،٤٩-٤٤: ٤)
 الموعد أرض في بالرب عالقتهم بثأن الشريعة

 اللعنات أو انبركات تالوة إلي خلعي ثئ (،١٩:٢-؛١)ه:
 الشريعة هذه لشروط استجابتهم نتيجه االكة على ستأتي التي

(٦٨:٢٨-١:٢٧.)
 اإللهى التعليم بذم واألحكام. والفرأض الشهادات ٤:ه٤

 األماسخ ألعهد شروطًا الشهادات، (١ في: إسرائيل لبني
 (٣ مجت؛ ثئ يكنب.ومن كلمائة الغراض، (٢ (آ٢١-٦: )ه

 وقايع أساس علي القاضي بصدرها التي الرارئ األحكام،
 خروا عندما إسرائيل لبني الشريعة هذه أعضت وقد .الوضع

 اآلن يغثر بل ،هنا إضنافؤة شريعة بعطى ال فموسى مصر. من
اعطشت. أن سبق التى تلك

 جبل إلى اإلشارة هذه نخلط أأل يجب سيوئن. حبل ٤٨: ٤

اورشليم. في صهيون بجبل حورب األحمر.. البحر العربة. حبر ٤٩:٤
 إسرائيل، لبنى الثانى خطابه موسى بدأ إذ ٣٢:١١-١هذ

 والتي ، ~الله لدن ٠من األماسئة والوصايا باالحداث نفرهم
 ز رج ؛٣٣-١)ه: السينائ العهد إلى بالنسبة هاأل كانت

 كالمي أول موس نرح ، ١١-١: ٦ في ئئأ (.٢١: ٢٠ — ١: ١٩
الراهن. الشعب اختبار على وطبقها العشر الوصايا من
 فقد .))أجع(( معنى ))اسع(( الفعل حمل إسرائيل. يا إسمع ١ :ه

)رج الطاعة إلى بغضي سماع الشعب جمع من مطلوا كان
(.٩:٢٧؛٣:٢٠؛١:٩؛٤:٦
 الثاني الجيل أبنا؛ كان لائ حوريب. يف عهذا معنا قبع ٢ه:
 الشعت مع الله قعلعه الذي العهد تلعوا ،أوالدا إسرائيل بني من
.سيناء فى

 ))اآلباء يكن لم العهد. هذا الرت قبع آبائنا ع ليس ٣٢٥
 بل البررة، فى ماتوا وهؤالء المباشرين، الشعب وايدي

 :؛٧ ؛٣٧و ٣١: ٤ )رج األولين اآلباء أي األبعدين، أجدادهم
 نضاائ الموسوى أو السينائ العهد كان وقد (.١٨:٨ ؛ ١٢و

 عنه. ومستقال لآلباتاألولين، المقطوع اإلبراهيمي العهد إلى
 ويعني ؛لله، تال١ ألولى٠ا عراال ذوصايا١ ساوالً ٢١—٦ه:

 حياة أماس٠كئها وكانت البشرة؛ بالعالقاذ األخيرة السلخ

 أصال أعجبت كما موسى كررها وننا الله. أمام إسرائيل بني
 الخروج سفر نض عن اليسيرة االختالفات أثا سيناء. في

 خر ح رج التثنية. في التغسيرة موسى غاية إلى فعائد؛
الوصايا. نذه على إنماجة لشريح طلائ ١٧-١:٢٠

 ))اآللهة .٣:٢٠ خر رج أخرى. اهلة لك اليض ٧ه:
 أصنام بشكل مصنوعة ،؛لها وجود ال وثنؤه الهة االخرى((
 أن العبرانى على كان إئما .عابديها أذهان بمقتضى وئشغلة

 *اممت رج به. العهن ربطه الذي لإلله كلائ أميتا يكون
 .٣٣-٢٦: ١٤ ؛٢٦-٢٣: ٩ لو ؛٣٨-٣٤:٨ مر ؛٢٧-٢٤: ١٦
 اإلله تقليض كان وه. ٤:٢٠ خر رج منحوا. تمثاال ٨ه:

 للشعب تسن كما ،بطاق ال أمرا مادبة صورة أية إلى الالنتناهى
(.٣٢ خر )رج ذهب من عجل بصورة الله سبك محاوقهم في



ه الشة ٣٣١
 إلهلائً الردة أنا ألر تعيدحرذ، وال لهى سجن ال٩
 وفي األبناع في االباع دنوب أفقعن عيون، إال

 يغضودني، الذيئ من والزاى الغالي الجيل
 وحافظي مجي منه ألوبى إر إحسادا وأصع١ا

 باطألذ، إنبلغًا الردة باسم تذطقه ال١١ ٠وصاياير
 باطأله باسوه دفى تئ يبرئ ال الرت ألن

 الرت أوصالئ كما لدعدسه الئبدي يوم إحعظه١٢
 جمع وتعتال تشتغال أتام سئة ٠إلهلئآس

 للرت فتبت التاه اليو؛ وأما١٤ أعماللغاش،
 وابكلثًا وابثلائً أئ غتألائ فيه تعتال ال إلهلياص،
 قهائجلئ، وكال وجماذليًا ووئذلائً وأئثلائً وغبذلائً
 غبنليًا تستريح، لكى أبواليًا في الذي وتزيللائً
 أرض فى غبذا كشئ أدليًا واذكز١ه ٠ شلك وأئد

 بكف هنالئ من إلؤلائً الرت ةخرلجليًا معرض،
 أوصالئ ذلك ألجل نمدوذؤط. وذرع ندينؤ

 أبالئ مكرلم الغبب* يو؛ تحعغآل أن إنؤك الردة
 طول لكى إلهليآظ، الرت أوصاليًا كما ولئ

 التي األرض عر حيز للئ يكآل ولكى أائئلياع،

 ٧٠٠٣٤ دخر ٩
 ؛١٦-١٤و

 ؛١٨: ١٤ عد
 ١٠:٧تث
 ؛١٨:١٤رخد١٠
 ؛١٨:٣٢؛إر٩:٧تت

 ٤:٩دا
 ؛٧:٢٠ذخر١١
 ؛١٢:١٩ال

 ؛٢٠:١٠٠؛١٣:٦تث
 ٣٣: ه مت
 ؛٨:٢سخر.١٢
 ٢٧:٢؛مر١٢:٢٠حز
 ؛١٢:٢٣شخر١٣
 ٢:٣ه

 (؛٢:٢ص)تك١٤
 ؛٢٩:١٦خر

 (٤:٤)ءب
 ؛١٥: ١٥ رنت ١٥

 ٣٧و٣٤:٤طتث
 ؛١٢٠٠٢٠ دخر ١٦
 ؛٣: ١٩ ال

 ٢:٦؛أف٤:١مته
 ؛٢٠:٣؛كو٣و

 ؛٢:٦عتث
٤٠:٤غ-ث

 ؛١٣٠٠٢. دخر ١٧
 ٢١مته:

 ؛١٤:٢٠قخر١٨
 ؛١٩:١٠مر
؛٢٠:١٨لو

 تزنق، وال١٨ صالد، ال١٧ ٠إيئغ الرت تعطيك
 فهاذة قريثلائً عر تشهن وال٢ ال، تسرق وال١٩

 بيت تشته وال قريؤلئ، امرأة تشته وال زورل،.
 وال وره وال أتقه وال غبنة وال حقله وال قريبلائً
 هذصئكللم٢٢ ٠مالقرسلئم والكال جمار

 ام وسطر ص الجبل في خماجكم كال الردة بها
 ٠ترن ولم عظيم وصودي والئباب، والئحادب

إياهان. وأعطانى حجر ٠من لوحين طى وكسها
 وسعر يوح الحئنوت سمعدم ))فلتا

 إر، تثنمغلم بالثار، تشتعال والجتال الظالمهـ،
 ؛وللثلم وسيوحكلم أسباطكلم رؤساع جميع

 وغظتته، نجذة أرانا قد إنهنا الردة هوذا
 قد اليولم هذا الثارد* وسعر ورإ صوة وسوعنا

 وأائ٢ ٠ونحياي اإلنسان تكللم الله/ أن رينا
العظيتة الثان هد ألن دمون؟ فلماذا االآل

 ٢٠ (٩: ١٣ )رو ؛ ١١: ١٩ ال ؛ ١٥: ٢٠ ذخر ١٩١١: ٢ ج (؛٩: ١٣ )رو
 (٩: ١٣ ؛٧:٧ )رو ؛١٧:٢٠ ز٢٢١١٨: ١٩ ؛.مت ١:٢٣ ؛١٦:٢٠ دخر
 دخر ٢٤١٩و ١٨:٢٠ خر٠٢٣١٣: ٤ تث ؛ ١٨:٣١ ؛ ١٢: ٢٤ دخر ٢٢
٢٢: ١٣ قفى ؛٣٣: ٤؛يتت ١٩: ١٩

 ٥: ٢٠ خر ح رج ألوف. .. والراه. الثالث الجيل ١٠و ٩: ه
 الذين .فهسه بسا ما كثيرا الذي النعئ لهذا تفسير بشأن ٦و

 أة كما الله، بخفر، باوي الطاعة عدم هجني. يبغضونني؛..
 رو ؛٤٠-٣٤:٢٢ مت )رج طاعته ئساوي المحبة

١٠-٨:١٣.)
 اسم تربط . ٧: ٢٠ خر رج .باطال ...الرب باسم تنطق ١١:ه

 ١٧ يو ؛ ٤٩: ١ لو ؛ ٦ مت ؛ ٩: ١١١ مز رج .بالبطل الله

.٢٦و
 ثرد ال . ١٠ -٨: ٢٠ حر رج .إلهك الرب أوصاك كما ١٢:ه

 الوصبة هذه إلى كلبت ولكثرا ، ٨: ٢ * خر في الكلمات هذه
سنة. ٤٠ قبل سيناء فى للشعب الثعطاة

 إضافى سب هنا تذكر هناك. من أخرجك... ١ه:ه
 خز رج السبت؛ حفظ )أي الخلق بعد ابده الستراحة

 كان فبينما مصر. من الشعب إنقاذ وهو أال (،١١: ٢٠
 'من سسريحوا أن لهم سم لم ،مصر في عبيدا العبرانؤون

 يوم دور أيصا السبت يؤذي أن انبغى وهكذا التستمؤ؛ عملهم
 على عالية العبوة س إنقاذهم بالسكر فيه يتذكرون راحة

 حز ؛١٧-١٣:٣١ خر )رج المستمر وتقديسهم فدائهم
١٢:٢٠.)

 .٢٠:١٨؛لو١٩:١٠؛مر١٩و ١٨:١٩رمجت٢٠-١٦ه:
 ؛مر٤:١مته ؛١٢: ٢٠ خر رج أيامك. تطول لبي ١٦ه:
 وصؤة أوأل هذه بأة بولس نغر وقد .٣و ٢: ٦ أق ؛ ١٠: ٧

 أن أيثما المسيخ استحسن وقد (.٢:٦ )أف بوعد مرتبطة

 ؛٣٧:١. مت )رج األبوين إكرام عن الكثير يغول
(.٢٧و ٢٦: ١٩ ه؛يو١-٢٩: ١٩
 .١١:٢ ؛ج٢١ه: مت ؛١٣:٢٠ خر رج تعل. ال ١٧: ه
 .٢٧ه: مت ؛١٤:٢٠ خر رج التزآل. ١٨:ه

.٢٨:٢ أف ؛١٥: ٢٠ خر رج سرق. ال ١٩ه:
 .٩:٣؛كو١٦:٢٠زور.رجخر شهادة ...تشهد ال ٢٠:ه
 عن العاشرة الوصية نهت . ١٧: ٢. خر رج -شته. ال ٢١ه:

 رو )رج الواء عنى أمالكه واشتها، القريب زوجة اشتهاه
٧:٧.)
 باها وصفت فقط البر الوصايا هذه يزد. ولم ٢٢ه:

 العها-، شروط باش أثا الله. به نطق مائ نباشرة اقتباسات
 فهذه .للثعب أعطاهآ بدوره وهو ،لموسى أعبيت فقد

 بها وسيله تبقى الله طبيعة ئغلهر التى األساسؤة القواعد
 غل ؛١٤-٧:٧ رو )رج األب الحد أعمال الله يكثف

 لللوك، يشن معيار أيثا وهي ؛.٢٦٠١٣: ه ؛٢٤-١٩:٣
 بامتئنا، ،القدس الروح -بقؤة الئختصون يعيثن ضوئه فى

 حجر. من لوحين (.١٧و ١٦: ٢ كو )رج اب خط
 خر )رج الوجهين كال عنى مكترين اللوحان كان
(.١:ه٣٢
 سينا، فى الله بحفور المقترنة الراعبة الظروف ٢٧—٢٢ه:

 موسى من الطلب على حماهم كافرا خوذا البعب لدى اثارتن
 وعدوا لم ومن ، همإباه٠ي.ل دم الله لدبًا من هوالكالم يتلعى أن

نى.٧ ع )رج الله بقوله ما كل يطيعوا بأن



٣٣٢ ٦٤٥ ايية

 إنبنا الرب صوت سغع غدنا إنه تأكلنا.
 البشر جميع من هو مرخ آلده ٠أ دموت أيثما
 مرح يتكللم الحى اشر صوت سوع الذي
 أنت دعئم٢ ب؟ وعاش يثلنا الثار وسعر

 وكلمنا إلهنا، الرمز للثًا يقوال ما كزًا واساع
 شغغ إنهنات، الرت به تكلفلائً ما بكل
 حيئ كاليم صون الرت فشوغ٢٨ ٠ ويمال

 صوت. سوعت الرت؛ لى وقاال كثمئمونى
 قد ٠ به كلموك بذي اللذ هواله كالم

 قبهم لين يا٢٩ تكئمواث* ما ثمن في أحتوا
 ونحعظوا ج يجقوني حثى فيهًا هكذا كاال

 لؤم يكآل لكى األتامء، كزًا وصاياي جمبخ
 لؤم؛ برح إذهب األبدخ* إني خير وألوالدي

 هنا فقفًا أنن وأائ٣١ ٠خيايم إني ارجعوا
 والئرائض الوصايا بجميع فافلائً تعي

 األرص في فقحتلوقها دغلمهم البي واألحكام
 فاحكرزوا ٢ ٠لبمئلكوهاد أوعطيهم أنا التي

 تزيغوا ال إلقم. الرت أنذم كما لقتلوا
 التي ر الطريق جمثع في ٠يساران وال نمسا

تحبوا لكي تتكآل، إلؤم الرت بها أوصام

 ١٨:٢٠اخر٢ه
 ١٦: ١٨ ؛تث١٩و

 ٣٣: ٤بتث ٢٦
 ؛١٩:٢٠تخر٢٧
 ١٩: ١٢ ب
 ١٧: ١٨ دتث ٢٨
 ؛٢٩:٣٢جتث٢٩
 ؛١٣: ٨١ مز

 ؛١٨: ٤٨ إش
 ؛ل٠ةة

؛٢:.١٧دتث٣٢
 ؛٧:١؛يش١٤:٢٨

 ٢٧:٤ أم ؛٦: ٢٣
 ؛١٢:١رتث.٣٣
 ؛٣:١١٩مز
 ؛٦:١؛لو٢٣:٧إر

:٦؛أف٤٠:٤ذتث

 ٦ الفصل
 ١:١٢أتث١
 ؛٢٠:٢٠بخر٢

 ؛١٣و١٢:١٠تث
 ؛١٠: ١١١ )مز

 ؛١:١٢٨
 (؛١٣: ١٢ جا

 ٤٠:٤تتث
 ؛١٣:٧ثتث٣
 ؛١٧: ٢٢ رك٠ج

 ١٧و٨:٣حخر
 ؛٣:ه٤ختث٤

 ؛٢٩: ١٢ مر
 ٤:٨كو١؛)٣:١٧يو
(٦و

 األرض في األتا؛ ويطيلوا حيرن لغم ويكآل
٠تمقلكوئها التي

إلهك الرب ٠ب٠أح

 أوغلنكم أن إذ الرت ٠التيأمر ٦ وحنحكام ولعرائبؤ الصايا؛ ني وهذه ))١ ٦

 إيها عايرون أنيم التي األرض في لثعغلوها
 وئ إلهلئآب الرت نتقئ ألكي لئمئلكوها،

 بها، أوصيك أنا التي وذصاياة فرائضه جمع
 ولفي حد، *دام كال اببك وابئ وابتك أنن
 واحقررث إسرائيال يا فاسثع ٠ ت دائك تطوال

 كما حذاج، وتكتر خير لك يكآل لكوًا لثعئال،
لثا تغيغئ أرض في آبائلائح إله األ ككك؛

 ى٠واجن رت إلهنا الرني إسرائيالخ: يا ))إسئغ٤
 كل وس دلبلئآد كل من إنفك الرت هفثجت
 الكلمات هذو ولثغئ٦ ٠قويكذ كل ويئ شببك

 وصها٧ قلبلاًئر، عز اليو؛ بها أوصيك أنا التي
بيتلاًئ، في تجلمن حيئ بها وتكم أوالددذ، على

 دتث ٦٢٥: ٢٣ مل٢ ن ؛٢٧: ١٠ لو ؛٣٠: ١٢ مر ؛٣٧: ٢٢ دمت ه
(٤:٦ )أف ؛ ١٩: ١١ ؛٩: ٤ زتت ٧٩٨و ١١: ١١٩ مز ؛٢٠-١٨: ١١

 الصحح التجاوب هو بالطاعة التعبد أة الله أكد ٢٩و ٢٨: ه
 فيتمئعوا بوعدهم رفوا ألن الئجن توقه عن عبر رم ، (٢٨ بع
بالخير. وأوالدهم هم
 )ع الله كدة كز أي؛طوا الشب طلب لغد ٣٣-٣ه:.
 لبعلهم البريعة بسعطيه إره لموسى وقال الله فصرفهم (،٢٧

 الموعد أرض في واالزدهار الحياة كانت وقد (.٣١ )ع إراها
. بذلك رهثا

 األجيال ئحانظ بأن موسى عني .أيامك تطول لكي ٣- ١: ٦
 واالزدهار. للحياة صمادا الله شراخ إطاعة على المتعاقبة

 األرض خصب بفيد تعبير وعسال. لبثا تفيض أرض ٣:٦
 ٩: ٢٦ ؛ ٩: ١١ )رج امتالكها وشك على بنوإسرائيل كان التي
(.٢٠:٣١؛٣:٢٧؛١وه

.٣٣و٣٢و٣٠و ٢٩: ١٢ مر رج وه ٤:٦
 ، ٩- ٤: ؛تثنية في- الفقرة إ؛ . ١: ه رج .إسرائيل يا اسمع ع : ٦

 أصبحمو قد ، ))اسمع(( أي ))يبع(( العبري بالتعبير دعرف التي
 إضافه ،يومها برتين منهم االتقياء يتلوه ،اليهودي اإليمان إقرار
 واحد. رب .٠الرب. .٤-١-٣٧د: وتد ًا١-١٣:١١ أنى

 حق عن واضح تصريح إعطاء الكلمات هذه مني القصد كان
 ئرجمت فقد ،وهكذا .فقط واحد إله وجود أي ، الله وحدانؤة

 والكلمة وحذه((. الرت ،إلهنا هو ))الرت أيصا: العبارة هذه

 ))االنفراد(( تعنى ال السياق هذا فى ))واحد(( نطير المستخدمة
 ،٢٤:٢ نك فى عسها الكلمة امئعوان وقد ))االرحاد(؛. بل

 ،وعليه . واحدا(( ))جسدا يصيران والزوجة الزوج أة إفاد حيث
 وموجرا واضحا تصريحا اآلية هذه تكون أن نيد حثن فغي
 .األقدس الثالوث مفهوم تستبعد ال فهي سة، الوحد عئ

 اليهودي، إلى باب المهر إذ إهلك. الرت حتت ٩:ه-٦
 الله، تجاه البامل الغبى االلتزا؛ هو القائمة، رأض يحتئ وما

 المحأة عالقة أن وبنا لله. بمحؤته اإلنسان عنه يجر والذي
 الحال هى كما مادرة طريقة بأرة تمثيلها يمكن ال بالله هذه

 الله شريعة بإطاعة تتبرهن أن وجب فقد ،األصنام إلى بالنسبة
 لو ؛٣٧:٢٢ مت ؛٢١-١٦:١١ رج اليوجة. الحياة في

٢٧:١٠.
 أن الشعب على كان .قلبك على ...الكلمات هذه لتكن ٦ : ٦

 الطاعة تكون ال حقى ،فيها ويتأنلوا الوصايا هذه فى بفئروا
 مكتوبه فالشريعة الفهم. أساسها فعل ردة بل لحسة ناموسسة

 الجديد العهد مزايا من جوهرة مزبه ستكون القلب على
(.٣٣:٣١ إر )رج الالحي
 موضع الوصايا تكون أن وحب أوالدك. على قضها ٧:٦

 إلى اليوم أول من خارجه، أو البيت داخل سواء الحديث،
احره.



٧٤٦ التثنية

 وحيئ سام وحيئ الطريق، في تمشي وجئ
 ولفئ ندلئآس، على غالنه ورهلها كوم،

 قوائم,أبواب على واكثبها غيتيلاًئ، يى غصاب
أبوابلئآش. وعلى سلح

 التي األرص إنى لرتإيح١ بلح اوتىأش
 أن ويعقون وإسحاق إبراهيلم آلبائك حلفًا

 تبؤهاص، لم جئن؛ عظيمة مدن إنى ئعطتك،
 نحفونؤ وأبار تمألها؛ لم خير كرع مملوءة وبيوت١١
 وكلث تفرسها؛ لم ورسون وكروم تحفرها، لم

 الذي الرت ض لئال واحئرر ض، وسعة
 ٠ ط العبودية بيب مئ محبر أرض مئ أخرجك

 ٠ ع وباسبوتحلئ تعبن، وإياة آل، سقى إلفك الرب١٣
 التي األتم آلفة وئ أخزى آلفة ور تسيروا ال١٤

 في شمون إله إلفغزف الرت ألنه١ه حوفًاغ،
 عليم إلهم الرت عظمث يحقى لئال د، وسطم
الرت كجربوا ال ٠ األرض وجه عن فيبيذم
 وصايا احئظوا١٧ ٠تثةل في جربيموة كبا ال الغم
 أوصام التي وقرائضه وشهاداته إنهم الرت
 ،۵الرت عيثي في والخس القالح واءقل١٨ ٠بهام
 األرض وتمقلة وتدحن حدر، لك يكون لكئ

 جمع سفى أنه١٩ آلبائإائً الرت حف التي الجئن؛
٠الرتهـ تكم كما ٠أمايك مئ أعدائك

 ؛١٤:١٢سخر٨
 ؛١٦و٩:١٣

 ؛٣:٣؛أم١٨:١١تث
 ٣:٧؛٢١:٦

 ؛٢٠:١١شتث٩
 ٨: ٥٧ إش
 ؛١:٩صتث١٠
 ؛ ١٣٠٠٢٤ يثر, ؛١: ١٩

 ٤٤:١٠مزه
 ؛١٠:٨ضتث١١
 ٢٩: ١٤ ؛١٥: ١١
 ١٨-١١:٨طتث ١٢
 ؛٤:١٣ظتث١٣
 ؛٨:٤ لو ؛١٠:٤ مت

 ؛١١عتثه:
 ؛٢٣ح٤)إشه

 (٢:٤إر
 ٧: ١٣غتث١٤
 :ه؛٢٠فخر١ه

 ؛٢٤:٤تث
 ٣:٣٣قخر

 ؛٧:٤ذمت١٦
 ؛١٢:٤لو
 (٩:١٠كو١ل)

 ؛٢٢: ١١ تث۴١٧
 ٤:١١٩مز
 ؛٢٦: ١٥ دخر ١٨
 ١٠-٧:٨ئ
ه٢:٣٣ءد٠ ١٩

١٤و ٨: ١٣وخر٢٠
٣:١٣يخر٢١
؛٢:٦اتث٢٤
 ؛١٣و ١٢: ١٠ تث٧
؛٨٠٧:٣٥ أي
؛٣٩:٣٢إر

 هى ما قائألو؛ غذا ابئك سألك ))إذا
 بها أوصام التي واألحكا؛ والئرائغئ الئهادات

 في لفرعون عبيدا كا البنك.. تقول٢١ إلها؟ الرت
 سديذؤي. بتال يصر يئ الرت فأخرجنا يصر،

 وزده عظيقه وعجائمبًا آيام الرت وصيع
 أعسنا أما؛ سه وجمح بفرعوئ بوصر،

 ودعطقنا بنا يأتئ لكئ هناك وئ وأخرجذا٢٣
 ٠أن الرت فيا٢٤ ,آلبائنا؛ حف التى األرض
 ،إلغنا الرت وسقى العرائغئ هذو جمع قعتن
 في كما ونسبقئنا ب( األيام كن حير لنا ليكوئ

 حففنا إذا برث لنا يكوذم وإذه٢ه ٠اليومت هذا
 كما إلهنا الرت أما؛ لتعقلها الوصايا هذو جمع

أوصانا*

االم طرد

 وكن إلذاذثلغهاًاكا دحن ح نني ٧ األص إلى إبك الرت بك ))تقىلج١ ٧

 الجئئيئ أمايكب: يئ كثيرة نعوبا
 والغنعانئيئ واألمورئيئ والجرجاشئيئ

سبع لقبوسئيئت،١و والجويئ والغرقيئ

 ؛١٠:٦أتث١٧ الفصل وه(٣: ١٠ ؛)رو ١٣:٢٤ تثث ٢٥١: ٤ ث٠ت

٢:٣٣؛تخر٢١-١٩:١بتكه

 أن العبرائ على كان عينيك. بين عصائب . .يدك. على ٨:٦
 وفى .دائائ بها ويهتدي إباها الله أعطاه التى الوصايا فى يتأثل
 الناس فصار ،حرفيا العبارة بهذه عمل ،الحعا اليهود تاريخ

 تحتوي عتيبات جلد من .سيور وجباههم يديهم على يربؤن
االيات. هذه على

 أنه تكرارا الله أئ االرض. إىل الربق بك أش ١١و ١٠:٦
 قطعها التي للوعود إنماثا األرض إسرايل بتي تجعلى أن ع٠ثز

 بإعطا، ٠أو بالتمليك سوا، ،ويعقوب سنحاق ئ إلبراهيم
االزدهار.

 عن أمرا يوبد جدبا تعئذا الحلف كان حتلف. بامسه ١٣:٦
 أة الحلف في الرب باسم االستشهاد عني وبد .كلائ صحيحا

لو ؛ ١ ٠: ٤ مت )رج بكلمته يفي أن الله أمام إلزاائ ملزم المرء

.٢٤؛ ٤ ح دج غيور. إله :
 خر )رج ))تجربة(( فعال االسم هذا يعني مئة. ١٦٠٦
(.١٢: ٤ لو ؛٧:٤ مت ؛٧-١٠٠١٧

 معنى عن صغير ابئ يسأل حين .غذا ابنك سألك إذا ٢٠ ن ٦
 شرحها في التالي النموذج يستخدم أن ألبيه ينبغي الشريعة،

 .أ( ٢ ١ )غ مصر في العبودية تحت بنوإسرائيل كان- ،أوال ٠ له

 (.٢٢ وع ب ٢١ )ع المصرين ودان تعجرا الله أنقذهم ،ثانبا
 (.٢٣ )ع األولين آلبا، لوعده وفائ العمل هذا كان ثالتا،
 ٢ ٤ )ع شعئه بطيعه حئى شريعته إسرائيل بني الله أعطى ،رابائ
(.٢وه

 فى تظهر بالله وشخصؤة حقيقؤة عالقه بر. لنا يكون ٢٥:٦
 ما بالمظاهر االهتمام أو للناموسية محن يكن فلم شعبه. حياة
ه(. )ع الله معب يكون أن ينبغي البر لهذا القلزم الدابع دام

 بنو يتعال أن ينبغى كيف الغصن هذا يبحث ١٣٦—١:٧
 واالمتناع ،إفآؤهم ذلك في بما كنعان، سكان مع إسرائيل

 كان وقد واألصنام. التذابح جمع وإزالة مصاهرتهم، عن
االرض. تلك لدينونة الله زمن ذلك
 على ابئع الجماعات هذ؛ مسطرت .شعوب سبعة ١:٧

 أو ئحصنة مدينه حول عاد؛ تركزة األرض من مساحات
 بني من عسكرية وقؤة عددا اكثر محموعهم في وكانوا لكثر.

 خر )رج اخر موضع في السبعة والء من سته وبذكر إسرائيل؛
 بثار وإليهم ،الجرجاشوئن فهو هنا الغريد الشعب أثا (.٨:٣

 وفى ؛١٤: ١اي١؛١١:٢٤؛١٠:٣؛يش ١٦: ١و٠ تك فى
 شمان في قاطنين بلغين قوائ كانوا وربما أغاريتبة. ئصوص
فلسطين.



٣٣٤ ٧ الشية
 إلهلائً الردح أودقعهم مناالت، وأعظم أكر سعودى

 تقع ال ٠ نحرمهم فإدك وصربتهلم، أمائلئآث،
 وال همج،ءا,ع يشفق وال غهذا، لهم

 ال وبنيه البؤه، دعطو ال بنتك ٠دصاهرهمح
 فيجن ورائى مرخ ابئك يرد ألئة٤ ٠ الببك تأحذ
 علكم الردجًا عشبه فيحمى أخرى، آلقة

 بهم: تففلون هكذا ولكن سريائخ. ويهلككم
 أنصايقلم، وقكشروئ مذابحهم، تهدمون
 ٠ بالتارد تماثيلهًا وحرقوأل سوارقهًا، وثعلعوأل

 إقاك إنجك. للردبًا ئقدمئ دح أئ آلئك٦
 أضئ نجا ال لثكآل إلهك الردة اختان قد
 إلرصذ،١ وجه عز الذين اشوب جمعع ين

 اشوب، سابر مره أكقز كوفًا من ليس٧
 من يأش ألنكم واختارنمور، بكم الردة القعس
 ًاس،٠إتاك الربًا نجه مرخ بل٨ الئعودبوز. سائر

 أخرفًا ًاش،٠آلبائغ أقتد الذي الفتلم وجففله
 الثبودده ستو مرح وقدانمًا ندينؤ حد الردة

 الرب أن فاعلم ٠ ص يصر ننللثو فرعون يد مرغ
 العهن الحاففن األميراض، اإلله اذد، هو إلقك

 إلى وصاياة ويحعظآل يجوقة للذيرخ واإلحسان
 تبؤضوئة الذيئ اوالئجازي ط، جيل ألفو

 يغشدظ- تزًا يمهزًا ال نهلكهم- بوجوههم
والعرائغئ الوصايا فاحعظو١١ يجازيه. بوحههو

 ؛١٧:٣١ثءد٢
 ؛١٨-١٦:٢٠تث

 ؛٣٣و ٣٢: ٢٣ خر٤
 ١٤:٢.ش

 ؛١٦و١:ه٣٤حخر٣
 ؛١٢: ٢٣ ض

 ٢:٩؛ءز٢:١-١مل١
 ١:ه٦ختث٤

 ؛٢٤:٢٣هدخر
 ٣:١٢؛تث١٣:٣٤

 ؛٦:هو١٩ذخر٦
 ٩:٢بط١؛٢:٣ءا
 ؛٣٧:٤دتث٧

 ٢٢: ١٠ ذتث
 ؛١:ه١٠ستث٨

 ٧٢و :هه١شلو
٣:١٣؛صخر٧٣و

 ؛٩:١كو١ض٩
 ؛٣:٣ض٢
؛١٣:٢تي٢  ؛٦٠٢٠ ذز

 :ه؛١؛ذح١٠تثه:

٩:٣.ط٢ز)٠

 ؛٨:١٤٦عمز١٣
 ؛٢١:١٤؛يو٩:١أمه

٤:٢٨عتث
 ٢٦: ٢٣ دخر ١٤
 ؛١٤:٩ىخر١ه

٢٧: ٢٨ تث ؛٢٦: ١٥

 ؛٣٣: ٢٣ذخر ١٦
 ؛٢٧:٨ض

 ٣٦: ١٠٦ مز
 :ه١٠لمزه١٨
 ؛٣٤: ٤متث ١٩

٣:٢٩

شغلها. اليو؛ أوصيك- أنا التي واألحكا؛
 األحكام هذو تسفعون أدكم أحل ويرخ ))١٢

 إلقك الردة لك و٦يآحعظ وتعفلودها، وتحعظآل
 ئحبك ٣ آلبائك، أقتلم اللس واإلحسان العهن

 ودمره يطبك دمره ويبارك وغرلياع ويباركك
 بعرك ويتاح ونيتك وخمرك قمحك ًارضكغ:

 آلبائك أقشلم التي األرض على عثوك، وإناث
 جمع فوفى تكوذ ثبازكا إياها. يعطيك أده

 وال فيك عاقر وال عقيلم يكوزًا ال الئعوبو.
 ترض، كزًا عنك الرز وئرن ٠يهائبكف فى

 يغفا ال عزفقها التى الرديئة يصر أدواؤ وكله
 ئبغضيك. كل على ئجثلها بل ءليلهف،

 تدبج إنقك الردة الذيئ السعوبو ض وتًاض١٦
 آلقئهًا، تجذ وال عليهم عيناك دشغقه ال إليك.

 قلبك: فى قلة إنه١٧ ٠لكك نزك ذلك ألن
 أنه *أقدر كيفًا ٠ ص أكقز الئعودة هؤالء

 فعلة ما اذكر منهم. تحفًا فال١٨ أطزذلهلم؟
 المصرييزآل* وبجمع يفرغون إلفك الردة

 عيناألم، أبضرتها التى العطيفة الئجاربًا١٩
 والدرع السدينة والين والفجائ واآليادتو
 هكذا إلفك. الردة أخزحك بها التى الرفيفة
 أئ التي السعوبو بجمع إلفك الرز يغثرًا
٠ وجهها ون خائفًا

 والنساء الرجال جميع استئصال ينبغي كان .ئحرمهم ٢: ٧
 الواجب فتن ،متطوقا إجراء بدا الفعل هذا أم ومع واألوالد.

 الموت يستحعون الكعانبون كان (١ :الدهن في يلي ما إبقاء
 استرسل (٢ .٥؛١٦: ١٥ تك رج وه؛ ٤:٩) شرهم بسبب

 الكنعانؤون شكل (٣ ؛ (١ ٠: ٧) لله بغبهم في الكنعسون
 بني فيجتاحا الحلقى والغساد بالوثنؤة يأتي قد ،أدسا سرطاائ

(.١٨و١٧:٢٠) إسرائيل
 أمدن فقد حميمة، الزواج طبيعة أن بما .دصاجرهم وال ٣:٧

 بشأن ٨— ١: ١١ مل١ )رج زوجها الوثنبة الروجة دضزح أن
مثاال(. سليمان

 يزيل أن التدميري الفعل هذا شأن من .مذاحبهم هتدمون ه : ٧
 الدة ابممارسات ارباع على اإلسرائيلين يحمل تام إغواء أي

األرض. من إخراجها عليهم كان التي األمم لدى

 قد لبىنإسريل الله اختيار إذ إهلك. للردة مقذس شعب ٦٠٧
 أفرز فالله الكنعاسين. بإبناء يقضى أمرا الله إصدار إلى أفضى
 ،شعبه ولفونهم .عريرا ملكا ل لكانوا وهم ،تعالى لفرصه شعبه

األدبى. الكنعاسين تلوث عن ينفصلوا أن وجب

 إسرائيل بني اختيار مت القسم. وغغله إباكم الردة حمجة ٨ح٧
 التى بالوعود ووفائه الله معجة أساس على لله ئغززة مقدسة أمه

 لدى صالح أو استحقاى بسيب وليس ،األولين لآلباء قعلعها
 يل-١بذيإسر

.١١:١ألفجيل.رجع٩:٧
 مقابل خاصة ببركام إسراسل بنى الردة وغت ١-ه١٢:٧

.١٤—١ : ٢٨ في أيصا ها رعداد درد بركارتو ،طاعتهم
 طائعين الشعب كان العهدذإذا إلهك الردة لك يحفظ ١٢:٧
 الشعب بحزم أن يمكن ائما .عهده مراحم يختبرون ،الردة

الذاتي. عصيانهم جراء من العهد بركات
 الطعام محاصيل هذه كانت ونتك. ومخرك قمحك ١٣:٧

 الشعير تشمل ))قمح(( والكلمة فلسطين. في الثالثة الرئيسة
 من خروجه حال العنب عصير هنا فهى ))الخمر(( ألما .أيثا

 في ستخذم كان الذي الزيتون ريت هو و))الزيت(( البعاصر.
.الشرج وإلضاءة العئهو
 فائكة أمراص مصر فى شاعت الرديئة. مصر أدواء ١٥:٧

والرحار. والرند األعضاء( )تضحم العيال مثل وخبيثة



٨ ،٧ التثنية ٣٣٥
 ن عليهم إلفك الردح يرسلها أيثما ))والرابيز٢٠
 ال٢١ أماملئه* من والئخثغآل الباقون يغثى حئى

 إنه وسطك في إنهك الردح ألن وجوههم، ترقئ
 هؤالع تطرن إبك الردة ولكرة وتخوفًا. عظيز

 تسقطيع ال ولياله* قليأله أمابك من اشون
 وحوش عنيك تكهر لئال سريعا، دفهم أن

 بهم/ ويوئ أماتك إنفك الرث وتدوثهم٢٣ ٠٠١
 ملوكهم وئدح ٠تغثوا حثى عظيائ اضطرانا

 ٠ السماع تحت مرخ اسئمًا فتمحو يدليًاد، إلى
 ٠ ي شهًا حثى وجبك في إنسانًا نعفًا ال

 فصه تشقه ال بالثار. دحرقون آلمهًا دوماثيل
 به كصاد لئال للاًئأ، لتأحذ عنيها بنا ذبا وال
 رجسا كدحل وال٢٦ إنبك* الردبًا عنن وجسئ ألله
 تسثقؤحه بثلة* ثحؤائ تكون لئال نييلائً إلى

 ٠ ب محرم ألده وتكرهه

إلهك الري صن ال

 ؛٢٨:٢٣نخر٢٠
 ١٢:٢٤ش
 ٣٠و٢٩:٢٣حر٢٢
 ٢٤:١ديش.٢٤

 ؛٢٤-١:١٢؛٤٢و
 ٩:٢٣يش

 ٦:٢٣اأم٢ه
١٧: ١٣ بأتث ٢٦

 اليو؛ بها أوصكًا أنا التي الوصايا ))جميع
 وتكهروا تحقوا لكى لثعتلوهاز تحعظوبخ

 الردح أقدًا التي األرض وتمقلكوا وتدحلوا

 ٨ الغمل
 ؛٢٤:٦؛١:٤أتث١

 ١٦:٣ث.٠ب
 ؛٧:٢؛٣:١تتث٢

 ؛١٦:١٣٦:ه؛مز٢٩
 ؛١:.٢ءا

 ؛٤:١٦ثخر
 (٢:ه٢ج)يو

 ؛٣و٢:١٦حخر٣
 ١٤و١٢:١٦خنم

 ؛٤:٤؛دمت٣وه
 ٤: ٤ لو
 :ه؛٢٩ذتث٤

 ٢١:٩تح
 ؛١٤:٧صم٢هد

 ؛٣٣-٣٠:٨٩۶
 ؛١٢و١١:٣أم

 ؛١١:ه-١٢ب
 ١٩:٣ رؤ
 (٣٣ذ)تثه:٦
 ؛١٢-٩:١١ستث٧
 ٧: ٢ إر

١٢و١١:٦شتث١٠

 سان فيها التي الطريق كال أوسدي آلبامب.
 العفرت، فى سثه األربعيرخ هذو إلؤلائً الردح بك

 ولبلثآج: فى ما ليعرفًا وذجرئلاًئث يذللائً لكئ
 وأجاعلائح ئذئلائ٣ً ال؟ أ؛ ة وصايا أؤحئظًا
 غرقة وال تعرقه تكئ لم ابذي الض وأطقئليًا
 وحذة بالخبز ليس أده تشليًا لكى آباؤلائًخ،

 الرديًا فما مرح لخرج ما بكل بل اإلنسان، نحيا
 ورللائً عنيلائذ، تبل لم ؛ثيادلائً ٠اإلذساندد نحيا

 ولدليًا في فاعلم ٠سقه األربعيئ هذو تتور؛ لم
 الردح دباغًا قد اسه اإلنسان يؤددح كما أده

 فى لثسللائً إلبك الرديًا وصايا واحعظه٦ ٠إذؤلاًئد
 إد بلغًا آت إلفك الردة ألنه٧ وتتقتهآذ، طذى

 تسع وغمار عيون، سه أنهار أرص جئذة* أرص
 وكرز وعير جلطة أرص٨ ٠والجيالس الؤقاع في

 ارض وغسل* ريت، ريتون أرض ورمان* وتيني
 فيها تعورلائً وال خبرا، فيها تأبل بالئسكثة ليعد

 تحفر حبالها وس خدين، ججاردها أرض سيء*
 الردة دبارلك وسيعت أكلث فئقى١ كحاسا*
٠أءطالائًش التي الجئن؛ األرض ألجل إنقليًا

 كبيرة حشرة الذبور أو الربور .يرسلها أيغا الزنابير ٢٠ :٧
 كان ورئما قاتلة. لسعئها تكون وقد ،كنعان فى تكثر

 مذعورا يطرد جرار جيش على تدأل استعار؛ لمنا التعبير
 خر ح رج (.٢٥: ١١ )رج به ضربته الرمح ينرل عندما

٢٨:٢٣.
 شعب هزيمة بأن الرمز وعد من الرغم على قليال. قليال ٢٢؛٧

 االستيطان عمية فإذ ، (٣: ٩ ؛ ٢٦: ٤) عاجبة ستكون األرض
 توحش حالة إلى األرض عودة خطر لتجئى تدريجية ستكون

.الطبيعؤة الفوضى من
 قوبتان كلمتاز و))تكره(( ))تستقبح(( وتكرهه. تستقبحه ٢٦:٧
 يقفوا أن الشعب على وجب فقد .والثبذ الرفض عن للتعبير
 كان نحرم. بنهان نفته الله موقئ الكنعاسن أصنام تجاه
كلائ. وئحئم ئهذم كي واألصنام التماثيل إفراز ينبغي
 لهم الله فعله قد ما يذكروا أن الشعب على كان تتفكر. ٢:٨
 ؛ ١٢و ٣: ١٦ ؛ ١٥: ١٥ ؛٧: ٩ ؛ ١٨:٨ ؛ ١٨:٧ ؛ ١٥: ه )رج

 ؛٣١و ٢٣و ٩:٤ )رج ينشوا وال (١٧: ٢٥ ؛١٨و ٩:٢٤
 (.ليعرف١٣:٢٦؛١٩:٢؛ه٧:٩؛١٩و١٤و١١:٨؛١٢:٦

 فى بنوإسرائيل قضاها التى األربعون السنون كانت .قلبك في ما
 الشعة موقف بعرنًا حئى ،وامتحان إذالل زمان البره

 الجالح شعبه يطعم أن الله اختار وقد .ووصاياه الله كجاه األساسى
حمل ،المعجزي اإلمداد بهذا .قبأل يعرفوها لم بوسيله البريه في

معا. آن في طاعتهم واختبر االثضاع على الشعب الله
 البرئة في الشعب الله أعال تعرفه. تكن مل الذي املئ ٣:٨

 إعطاء بدايه بشأز ١٥: ١٦ خر رج عرفوه. أن يسبق لم بطعام
حييا وحده باخلبز ليس وقفه. بشأن ١٢: ه ويش المن،،

 بحب البرية ني طعامهم على إسرائيل بنو حصل اإلسان.
 ما فإة ،وعليه .الله من بأمر المل لهم توافر حيث ، الله بملمة

 )رج الله كلمة بل ائخبز، يكن الم األساس في حيا أبقاهم

 يف أيائ ذكره ورد المعجزي التدبير .هذا ترباً مل ثد ٤:٨

 البرية في إسرائيل بني مكوث كان إلبك. الردح أدبك :ه٨
 تقويم إلى يبدف كان فقد .الوالده الله من تاءديى زمن بمثابة

 طائعين. األرض إلى للدخول ئعدون بحيث الئعاند موقفهم
 في للشعب الوافرة الله لبركات شامل وصف ١٠-٦:٨

(.٩-٧:٧)رج األرض
 ٩-٧ ع تصف البرئة، خراب نقيض على جيدة. أرض ٧:٨

.الموعد أرض خيرات
 والمنطقة الجنوبي لبنان جبال كانت حناسا. ...حديد ٩:٨

 تحوي الميت البحر وجنوئ الجليل بحر شرقى الواقعة
 الوادي في كالهما والحديد النحاس وجد وقد .الحديد

.البحرالميت جنوبى الصخري



٣٣٦ ٩ ،٨ الشية

 أدكم ألجل تبيدألن، كذلليًا أمامكم من الرب
٠ إلهكم الرب لعول تسقعوا لم

بز؛هرايل ألجل بى

 ؛ ٤٧: ٢٨ محىتث ١٢
 ٦:١٣؛هو٩:٣أم.
 ؛٧:٤كو١خى١٤

؛١١:٨طتث
 ٢١:١٠٦مز
ش1هـ ١٥

؛١٤-١٢:٦٣

 تحفظ/ وال إلهلح الرت ض أن ٠من ااحترر١
 بها أوصيلثًا أنا التى وقرائشه وأحكاته وصاياة

 يوكا وقثيك وسبعمئ أكلئ إذا لئال١٢ ٠ اليولم
وعئثلائً؛ قثزلائً وكبزت ص، وسكنك جيده

األردًا عابر اليو؛ أنت إسرائيل؛ يا ))إسمع ٩ أءظمو ائط٠شعو وكت لكئتدخذ/ ٩ ؛٦:٢١ عه
؛٦:١٧غخر

للثًا، ما كل وكقز واألخت، العثة للثًا وكر
١١:٢. *د
٤١ه٠١٦فخر١٦

الذي إلغلائً الرب وتنسى ئلئلثًاض تري١٤
٠ السماع -إتى ومحعدنه عظيئه وقذتا بلثًا؛ ؛٦:هو٢٤قإر الثبودنوط، كت وئ وصز أرض وئ أخزجلثًا

عزفتهم الذيئ عناقًا تنى وجواأل، عظاائ قوتا٢ (١١:١٢)ى
؛٢٢: ذأم-, ١٨ ظ، التخوض العظيم الثغر فى بلثًا سان الذى١ه

غناى بنى وجه فى يقفًا مئ :أ وسوعت ٨:٧ط؛لتث٢هو
١٢و حيث وطش وغقارب ئحروه خات تكان

أمالاًئب العابر هو إنبلغًا الرب أن اليو؛ ذاءتم٣ ؛٢٦:٤متث١٩
١٨:٣٠

غخزؤ مني ماء للثًا أخزج الذى ٠٤ماة ليس
أمالثاث، وتذلهم ييدهلم هو ٠آكلهت نارا (١٢و١١:٩ن)دا٢٠ الذي الش ابرته فى أسلائً سمدي ٠غ الطو

 ٠ ج الرب كلقلائً كما سريعا وبهلكهم فتطزدلهلم
ون إلهلح الرب يفيك حيئ قلد فى تعل ال ٩ الفصل

٢٨و ٢٢: ١٣ أعد ٢

 لكى ودحرنلاًئ، يذللائً لكى آباؤلثًاف، قعرفه لم
فى تقول ولئال ٠آخزيليًاف فى إليلائً حسى

ألمئللثًا الرب أدحتنى برى ألجل قائأل.. أمابلثًا ٢١:١١؛يش٣٣و هذو لى اصعللفئ بدئ وئدن؛ قوش فلبلاًئ:
الشعوب هؤالء إثم وألجل ٠األرخئح هذو ٢٢و

؛٣٣:١بتث٣ الذي هو ق إيثًا، الرب اذبر آلبل افرذذك.
برلثًا ألجل هذيش ٠أمالثًاخ مرن، الرب تطردهم  ؛١١:٣ش٠؛٣:٣١

؛٤:١٠؛يو١٤ه: بعهدو قفى لكى البوأ، الصطناع قوه يعطيلثًا
ألجل بل أرطمًاد، لئمئللثًا تدحل ئلبلثًا وغداله ؛٢٤:٤تتث

؛٢٩: ١٢ عى
وإئ١٩ ٠اليومل هذا فى كما آلبائلثًا أقسلم الذي

ونه إلهليًا الرب يطردهلم اللعوب أولئلثًا إثم ؛٢٤:٧تتث  اخزى آلهة وراء وذخبمئ إليلثًا، الرب ئسيت
 أبكم اليولم عتيغلم أشهن لها، وسجدت وعبدها
 ١٤-٩: ١٨ ؛٣١: ١٢ تث ؛٣٠-٢٤و ٣: ١٨ ال ؛ ١٦: ١٥ ئك٠خيينخلم الذيئ ؟كالسعوب ٠ م فحاله ال تبيدوئ

:ه(؛٣هد)تي

٣١:٢٣جخر
 ؛١٧:٨حتث٤

 ؛٢٠و ٦.١١)رو
(؛٧و٤:٤كو١

 الطعام توائر شأن من .إهلك الرب تنسى أن من احرتز ١١: ٨
 ١ ٠ )ع األرض داخل إسراسل ببي صا إلى يؤذي أن الكاش

 نسيان إلى بالشعب واألمابة الغبًا ذانك يحدو وتد ٠(~١٢و
 حجاة في اليومؤة األفكار ض الله إخراغ يعنى الله ونسيان الله.

 الله. إلى.عصيان يفضى أن اقسيان ١ط شأن وس اإلنسان.
 الله على يتوكلوا آن البرئة فى إسرائيل بنى على كان حين فغى

 خصبة أرص في وجودهم فإذ ،الحيان ت ضرو ألحل
اغوائهم. إلى يؤذي قد ذاسا اكتفا سثئ
 نسيان أصل أنها على الكبريا* إلى كظر يرتبريقلبك. ١٤:٨
 وتؤتهم قدرتهم أن ،بحبوحتهم في ،الشعب يدعي فقد ٠ الرب
(.١٧ ع الثروة لهم أنتجتا

. ١٣٩: ٢٠ عد رج الئؤان. صخرة من ما ١:ه٨
 حئى البرئة امتحان الله أعذ فيآخرتك. إليك يصن ١٦:٨
 .االرض بركة نالوا ،وبطاعتهم .ببعبيعوه إسرائيل بنو يتأدب
المطاف. نهاية في إليهم يحسن أن الله قصد كان وهكذا
.٣١٠٢٥ :٤رجح١٩و١٨:٨

 آلهة عبادة إلى يؤذي أن الله نسيان شأن من .نسيث إن ١٩^:
 أهلك فكما محتومة. إباد بدوره سثكتج الذي األمر أحرى،

سيدين كذلك ،الوثنئة عبادتهم أجل ض الكنعاسن الله

 لخطايا تعدان موسى حطبة من الجز* هذا في ١١:١٠ —١:٩
(.٣٢ خر )رج حوريب في إسرائيل بني
 سمعوا حين الشعب صدمة موسى ذكر عناق. بنى ٢:٩

 قامة بشأن عثر االثنا الجواسيس قدمه الذي االصلى التقرير
 (.٦:١٤-٢٦:١٣ )عد وعددهم وقوتيم كنعان سكان
 نظر وجهة من مستحيل انتصارهم أن على شذد ولذلك

 العناقين رعب دب وقد ،هدا .محض وبشرة عسكرة
 كانوا أولئك أن سيما وال ،والشعب الجواسيس نفوس فى
 ح )رج كنعان أرض في لقيمين ، وأقويا* القامة طوال قوائ

٢٨: ١.)
 طريقها. فى شى* كل ئحرق بنار الرب مثم نازاآكلة. ٣:٩

 هتلكهم الكنعأنين-. وهض كنعان داخل الرب سيعبر فهكذا
 يهلك لكى البشرئة األداة إسرائيل بنو يكون أن تعثن .سريعا
 )رج سرعا سئدئر العسكرة الكنعانين فقؤة الكنعانين. الرب
 الكامل األرض إخضاع كان وإن (،٢٣:١١ —١:٦ يش

(.١: ١٣ يش ؛٢٢:٧ )رج زمتا سيستغرق
 على موسى شدد ، ٦-٤ ع في مرات ثالث بري. ألجل ٤:٩
 كان بل إسرائيل، بني صالح رسيب يي لم االنتصار أة

 إلى أذى الذي هو الكقاسين شر فإذ الله. علل من بجملته
(.٦: ١ ٠ رو )رج األرض من طردهم



٩ التثنية ٣٣٧
 الردة أم الذي بام يفي ولكي أمامك/،

 فاءلم٦ ٠وهعقودتذ وإسحاق إبرم آلبائك عليه
 هذو إليك الردة يعطيك برك ألجل ليس أئة

 ضلمت سعمت ألئك لكمقلكها، الجئن؛ األرض
٠الئبةد

الذهبي العجل

 إلهلائً الرت أسحطن كيفًا ال >>أذكذ.٧
 أرض فيه,ض خرجن اليووالذي ون ايهون. في

 عاوموبى كنكم الفكائ هذا إلى أدفًا حر وعبر
 الردةض، أسخم حورست في حر٨ الردذس.

 إلى ضعدت حيئ٩ ٠ لشينكم علكم الردة ،٠اض٩
 الفهد لوحى الخجرص، لوحي آحن لكئ الخل
 الخل/أربعيزآ في أقممن معم، الردة وعلفه الذي
 ٠ماةض أشزدة وال حبرا آكل ال لة وأريعيئ نهارا

 المكتوبين الحجر لوحى الردة وأءطاذئ١٠
 الكلمام جميع مثل وعليهما الثه، بأضحع

 التار وسعر مئ الخل في الردة بها كلغم التي

 نهارا األرنعيئ دهايه وفي١١ ٠يوواالماعظ في
 الحجر، لوحى الردة أعطانئ لثا لة، واألرئعيئ

 منه عاأل رانزال لي؟ الردة واال القهد، لوحي
 مئ أخرجكه الذي سخك فشن قد ألده هناع،
 ٠٤إوضيم التي الطريق عن سريعا زاغوا ٠مصر

 الردة وككي ٠ئسبوكا تمثاال ألشببههًا ضتعوا

 ٢٤ه:٠هدتك
 ؛٩:٣٤رخر٦

 ٢٧:٣١ تث
 ؛٢٢:١٤ذحد٧

 ١١:١٤سخر
 ؛٨-١:٣٢شخر٨
 ١٩:١٠٦مز
 ١٢:٢٤صخر٩

 ؛٢٢-٢؛تثه:١وه
 ١٨:٢٤ضخر

 ؛١٨:٣١طخر١٠
 ؛١٣:٤تث

 ١٧: ١٩ دخر
 ؛٨و٧:٣٢عخر١٢

٢٩٠٠٣١ ث٠غ

 ؛٩:٣٢دخر١٣
 ٦:٩قتث

 ؛١٠:٣٢ذخر١٤
 ؛٢٠:٢٩لتث
 ١٢:١٤مخد
 دخر ١٥
 ؛١٩-١:ه٣٢

 ١٨: ١٩ *خر
 ١٩:٣٢وخر١٦
 ١٩:٣٢يخر١٧
 ؛٢٨:٣٤أخر١٨

 ٢٣:١٠٦مز
 ١٠:٣٢بخر١٩

 ؛٢١:١٢؛ب١١و
 ١٤:٣٢تخر

 ٢٠:٣٢ثخر٢١
 ؛٣و١:١١جءد٢٢

 ؛٧:١٧حض
 ٣٤و ٤:١١خءد
؛٣: ١٣ عد ٢٣

 ضلمت سعدت هو وإذا الئعمت هذا رأيت قائآلف؛
 من اسئمًا وأمحؤ فابيذغم ن جمركي الدقبؤف-

 وأككر أعم سخا وأجفلك السماول، تحب
 والجبل الجبلن، ض ومذ فانضزفم ٠متهمم

٠ئذي في القهد ولوحا ، بالتار يشتعل
 الردبًا إلى أخطاهًا قد أنكم وإذا ))فئغلرت١٦
 وزغكهًا تسبوكاد، ععجآل ألنئيمم وضتعكهًا إلهكهًا،
 الردة. بها أوصام التي ابطريق عن سريعا

 يني مئ وكزحئؤما التوحين فأحذت١٧
 أمام سثطمذ م٨ ٠أءيمي أمام وكثرهما

 آكل ال لة، وأرقعبئ نهازا أربعيئ أ كاألول الردبًا
 خطايام كل أجل مئ ماة، أشردت وال خبرا
 الردبًا أمام الغر بفقلم بها أخطم التي

 والثيفر العشب وئ فزعة ألر١٩ ٠ إلغاظبه
 لى فتوع ٠لئبيذمب عتيكهًا الردة سخطه الذي
 عضت هاروئ وءلى٢ ٠ أيشات الغرة يلك الردة
 أجل وئ أيشا فضتيهذ ٠لئبيذة حدا الردة

 العجل حطئتم، وأتا٢١ الوقب. ذلك في هاروئ
 بالتار، وأحزقكه فأحذدة ضثعكموة، الذي

 دم ٠كالثبار دعم حر جئنا وظخثه وذشضكه
٠ ث الخل وئ الئنتدر التهر في عبارة ظزحت

 هتأوهخ وئبروت ح ومسه تبعيرؤج وفى ))٢٢
 ونه الردة أرسلم وحين/٢٣ الردة* أستعم

التي األرض امقلكوا اصفدوا قائأل؛ د دريع قاذش

 بنى موقف عن مجازي تعبير الرقبة. صلب شعب ٦:٩
 ٢٩٧ ورع سئل.٠ وال يين ال لذي١ لغآل١ لعذيد١ اسرائيل
 الرب عز المتمرد إسرائيل بني موقف عملائ موسى ونح

.له العاصية وافعالهم
 التارخ يتنروا كي الشعب موسى استنهض ادكر. ٧:٩

 زمن منذ امتن والذي ، لله وإغاظبهم بعنادهم الحافل الشل
 اللحظة تلك حر سنة أربعين مدى على مصر من الخروج
مواب. سهول فى الراهنة

 لوحي على العشر الوصايا كتب نفسه الله إن .الله اصع ١ ٠: ٩
(.١٨:٣١ خر )رج سينا، جبل في الحجر
 بني بإفنا، الله أنذر السماء. حتت من امسهم أحمو ١٤:٩

 عام من لذكراهم محو كأله ذلك صؤر بحيث نهاسا إسرائيل
بنى الجل للتوسط دعوة اإلنذار هذا موسى اعتبر وقد البشر.

.٢١:١٢رجءب١٩:٩

 ألجل موسى تشعع هارون. أجل من أيضا صأيك ٢٠:٩
 خطئة عن المباشرة المسؤولئة عاتقه على وقعت إذ ،هارون

 غضب جلب بذلك هارون فإدًا الذهبي. بالعجل إسرائيل بني
 هي وهذه (.٦-١:٣٢ خر )رج خطر بي حياته وباتت الله،
 موسى أدًا صراحه كبئن التي الخمسة األسفار في الوحيدة االة

٠هارون الحفى صأى

 هذه ارتبطت هئأوة. قربوت مئة... . تبعرية.. ٢٢:٩
 تبعيرة ألما الردت. على إسرائيل بنى بتمرد الثالثة األماكن

 )عد أحوالهم سو، من الشعب دذمر مكان فكانت )))احتراق(((
 شى، كل الشعب عاب )))امتحان((( مئة وفى (.٣-١:١١

 قبروت وفى (.٧—١: ١٧ )خر لالمتحان بواحة الله وأخضعوا
 الله غصب أيائ الشعب جلب الشهوة((( )))قبور هئأوة

(.٣٥٠٣١: ١١ )عد طعامهم من بتذيرهم

 بالله إيمانهم بعدم أخطأوا هناك برع. قادش ٢٣: ٩
(.١٤و ١٣ عد )رج له وعصيانهم



٣٣٨ ١٠،٩ التثنية

 دضدقوه ولم إلهكم الربًا ثول عضيدم أعطيهكم،
 الرت تعصون كنيم قد ٠ن بوله تسفعوا ولم
٠غزفتكمر يوم منذ

 نهازا األرتعيئ الربًان أما؛ ))فتثطئ٢ه
 إنه قال الرت ألن سعطيها، التى لآل واألربعيئ

 الرمة، سقن يا :وقدحه للرت وضًاية٢٦ ٠ يجلككم
 يغظئبلائً، فذيئة الذي وميردك نعبليًا ئهللئ ال

 يمأذكز سديذؤس. زيد يصر مبرح أخرة الذي
 إنى تليث ال ٠ ويعقوت وإسحاق إبراهيهًا غبينلغًا
 تقول لئال وحطسه، وإثبه الئعب هذا عاله
 لم الرت بًا ألجل ينها؛ أخزجقنا التي األرخل

 عنها، كلمهم التي األرض يدجلهم أنه شدن
 في يمهم نكى أخرجهم أبئثهًا، أئه وألجل
 أخرة الذي وميردلائً سعبلائً وهم ٩ البردة-
الرفيغة. وبذرعليًا العطيفة بقويلائً

األولين مثل عهد لوحا

 انحت الرت: لئ قال الوقب ذللائً ))فى١
 األولين، شل حجر ض لوحين لك

 ينه تابوى لك واصخ الجيل، إنى إتى واصقذ
 التى الكلمام التوحين عتى أفاكيت ٠خشبأ

 كسهمًا، التذيئ األولي الوئحيز عتى كائث
 يئ تابوكا فضتصئ٣ ٠ ب القابوم فى وتشغغما

يثل حجر ينه لوحيز وقحن الئتلز، خشب

 ٢٤:١.٦دمز٢٣
 ٢وه
 ؛٧:٩رتث٢٤

٢٧:٣١
 ١٨:٩ذتث ٢٥
٩:٣٢ستث٢٦

 ١٠ الفصل
 ١٠:٢أخره١
 ٢١و١٦:٢بخره٢
 ؛١:٢٠تخر٤

٢٨: ٣٤ 
 ؛٢٩:٣٤هثخر
 ؛٢:.٤جخر.

 ٩:٨مل١ح
 ؛٢٨-٢:ه٢خءد.٦

٣٨: ٣٣ 
 ٣٤-٣٢:٣٣دءد٧
 ؛٦:٣ذءد٨

 ؛١:هوه٤رءد
 ؛٢١:١٠

 :ه؛١٨ذتث
 ٢٣: ٦ عد ص
 ٢٠:١٨ءد ٩
 ؛٢و١:١٨؛تث٢٤و

 ٢٨: ٤٤ حز
 ؛٢٨:٣٤صخر١٠
 ؛١٨:٩تث

 ١٤:٣٢ضخر
١:٣٣طخر١١

 ٠يدي في والوئحال الجبل إتى وضعدت األونين،
 ا-ألوذىت، لكتاتة١ مثزق سوش عتى فكئت٤

 الجبل في الرت بها كلهكم الفئزالتي الكلمام
 الرت وأعطاني االماع، يوم في التار وسعر مئ

 ووصعت ث انجيل ض وثؤلث انضرفمث كًا ٠إياها
 هنالثًا فكانا ج، ضلعت الذي اليابوب فى التوحين

 آبار مئ ارحلوا وئذوإسرائيل٦ ٠الرتح أتزني كما
 خ، هارون مات هنالائً موسير. إنى يعقان بني

 يئ ٠ءذة عوصا ابيه ألعازاز فكهن ٠دفرتًا وهنالائً
 إنى الحدجود وس الحدجودد، إتى ارشئلوا هناكًا

٠ماؤ أنهار أرض قطبات،
 د الوي سبط الرت أفرر الوقب ذللنًا في٨

 أيا؛ يقفوا ولكي الربًاد، غهد تابوت ليحجلوا
 هذا إنى باسوه ويباركوا لبخدموز الربًا
 قسزوال لالوي نكئ لم ذلك ألجل ٠ ص اليوم

 كتفة كما قصيبة هو الرت ٠إخويهش مع قصيمت
٠الرتإذؤك

 األولى، كاألتام الجبل في تكحه ))وأذا١٠
 لي الرث وسوع ٠للهص وأرنعيئ نهازا أربعين

 يهلكك-. أئ الرت تشإ ولم أيائض، الغرة يلك
 أما؛ لالريحال اذفت قم الرت: لى قاال دم١١

 حتفث التى األرخل ونمئلكوا فبدحلوا الئعب،
٠أنهاءطهًاط آلبائهم

 مع معامالته أة إلى موسي خلص .الرت تعصون كنتم ٢٤ : ٩
 بالعصيان كعنى انفكت ما الله وسيط بوصفه إسرائيل بنى

 .(٢٩-٢ه )ع فيهم تشععه إلى والمؤدي جانبهم من المستمر
 في إرت إلى موسى توسل منها. أخرجتنا التي األرض ٢٨:٩
 خشي الن، لشعبه يفغر إسرائيإيأن بنى جل٠ال التشثعبة صخاته

 إتمام على قدرته بعدم لألئة الله إهالل المصرون ينثر أن
لشعبه. وببغضه وعده
 إلى الله أصغى االلني. شل حجر من لوحني ٣-١:١٠

 أعاد بأن ،العهد خرقوا بعدما إسرائيل بني ورحم موسى وساطة
 لهذا موسى أعدهما اللذين اللوحين على العشر الوصايا كتابة

 عينها األولين مادة من الثانيان اللوحان وكان الفرض.
نفسه. وبالحجم

 على موسى شدد .العهد تابوت هو . خشب من بوائتا ١ : ١ ٠
 لدى بعد، ما وفي باررا. تشدينا اآليات هذه في االحداث

 )رج داخله في الحجر لوحي موسى وخع ،العهد تابوت صغ
(.٩-١:٣٧خر

 وخدمة هارون كهنوت أة اآليات هذه سن ٩—٦٠٠١٠
الذهبى. العجل حادثة بعد اسيعيدتا الالوين
 في هارون سؤوع لم هارون. مات هناك موسري، ٦٠٠١٠
 مثا ،الخروج بعد األربعين السنة حيى عاش بل ،سيناء
 ؛٢٩-٢٢:٢٠ عد )رج الرت أهام موسى وساطة ففالبة يثن

 الخدمة استمرت موس، وفاة وبعد (.٣٩و ٣٨:٣٣
 فيها التي المنطقة هي وموسير ألعازر. بتعيين الكهنوة

 ؛ ٢٨و ٢٧: ٢٠ عد )رج هارون مات حيث ،حوريب جبل
٣٨٠٠٣٣.)

 بنو كان فيه الذي الوقت إلى إشارة الوقت. ذلك يف ٨: ١٠
سيناء. في إسرائيل

 كنعان أرض في ميرانا الوي سبط بعط لم ٠نصيب ال ٩: ١ ٠
(٢٤و ٢٠: ١٠ عد )رج
 ،الشعب ز٠ أجل من ال ،موسى وساطة بفضل ١١و ١٠: ١٠

 أرض دخول اهبة على األردة ضفاف على مجمين باتوا
.الموعد



١١٤١.الشية ٣٣٩
الرب .اتق

 الرية منلائً يطلب ماذا إسرائيل، يا ))فاال١٢
 بى فى لقستك إلهك/ظ الرب قفى ٠أن إال أخًا

 قبليًا كل مرخ إلفلائً الرت وتعين ونجبه، نلزقه،
 الرت وصايا ودحعظ/١٣ ثغسلاًئع، كل ويرخ

 ٠لحبرلائًغ اليو؛ بها أوصيليًا أنا التي وفرائضه
 السماوام وسماة السماوات إلهلائً للرت هوذا ٤
 بى الرت ولكنه١ه فيهاف* وبى/ئ ألرضو١و

 كلهم بعددهم مرخ فاختار ليجهز، بآبائك الفق
 جذا في كما السعودب جمبح فوق هوأنثم الذي
 شغبوا وال كلوبكزق، عرله فاخبذوا١٦ اليوز*
 اآللفول إله هو إلبى الرت ألن١٧ ٠يعذك رقابى

 ن المهيث انجباذ العظئ اإلله ألربابم،١ وزت
 ٠زشؤةهـ يقتال وال بالوجوه يأحذ ال الذي

 الغريبي والئجت تتةد،٠واألر السيم حوًا الضاع١٨
 ألبى العريب فايوا ٩ ٠ولباسا علعاائ ليعطيه

 تئقي. إلهلح الرب ٠مصز أرض ني عرباء كنثم
 هو٢١ ٠ ي تحلئ وباسبه تلييق، وبه/ تعين، إياة

 القظائهآ نلليًا معلثًا صبع الذي وهوإلؤلائً فخرليًا،
نغشا سبعيرخ غيناليًا. أبضزتها التي والتخاوفًا

 ؛٨:٦ي٠ظ١٢
 :ه؛٦عتث
 ؛٣٧:٢٢ مت

 :ه١ى٠١
 ٢٤:٦عتث١٣
 ؛٦:٩ف)ذح١٤
 ؛٣٣: ٦٨ هز
 (١٦:١١ه

 ؛٤١:٢٦قال١٦
 ؛٤:٤؛إر٦:٣٠ تث
 ؛٢٩و ٢٨: ٢ رو

 ١٣و٦:٩ذتث
 ٣٥: ٤لتث ١٧

 ؛٨:٤٤؛إش٣٩و
 ؛ ٤٧: ٢؛دا٩: ٤٦

 ؛مرؤ٦و٨كو١
 ؛دتث ١٦: ١٩

 ٣٤:١٠؛هـع٢١:٧
 دخر ١٨

 ؛٢٤-٢٢:٢٢
 ٩:١٤٦:ه؛٦٨مز

١:.٤ي*ت٢٠

١١ الفصل
 ؛٢٨:١٤أخر٤

 ١١:١٠٦مز
 ؛٣-ه١:١٦بخد٦
 ١٨-١٦: ١٠٦ مز
 ؛٢١:١٠تتث٧

٢:٢٩

 الرت جقللائً قد واآلأل مصن، إلى آباؤليًا ترتًا
٠ الكثرة فى السماخ كجوم إليلائً

ويعه الرب أحبب

 ٠األذاإ بى وزائضهآلوأغةءوذصلداهو ١ ١ حقوأه واحعظز إلهليًا الرت ))فأممب ١ ١

 لم الذيئ مبى أورين لسن أني اليو؛ ؟واعلموا
 ه ودن غظمته إلببى، الرت تأديب رأوا وال يعرفوا

 التى وضنائقه وآياته/ الرفيعة وذراغه السدينة
 أرضه، وبى مصز مللي، بغرغآل مصز في غبلها
 ومراكبهم، بتلهم يصر بجيش غولها والتي
 أ وجوههم على سوفى بحر مياة أطافًا حية
 اليوم؛ هذا إلى الرت فاباذلهز ةبى،١ور سقوا حين

 هذا إر حبى حثى البرئة في لبى غبلها والتي
 أليآفى ابفى وأبيرا؛ بداثاأل غبلها وتي التكاي،

 وابثلقتؤما فاها األرغى فتني اللذين رأوبيرخ ابن
 الغابقة الوئجوداب وكل وخبابهما بيألهما مع

 هي أعئتبى ألن ٠إسرائيلب وسطوبى في لغما
 التى العطيفة الرت صنائع بى أبضرت التي

٠ ت غبلها

 هذا أفضى إهلك...؟ الرت منك يطب ماذا ١٣و ١٢:١٠
 الخمسة الجوهربه المطالب موسى تعداد إلى البالغى السؤال

 الرت تققي أن (١ : (٨: ٦ مي )رج شعبه اآلمن توقعها التي
 العيشة طرقه.~ يف بسلك (٢ له؛ والخضوع الله مهابة إلهك.

 الله نحو عواطفه يوجه أن المرء اختيار تحيه. (٣ ؛ الله بمقتضى
 الرت عبادة جقل إلهك. الرت تعبد (٤ سواه؛ دون وحده
 الرت. وصايا حتفظ ه( الحياة؛ في األساسإة التركيز نقطة
الرت. فرضها التى المطاب إطاعة

 كآل على بيطر بها التى المؤلفة .سيادته الله، إذ ١وه ١٤: ١٠
 شجا ليكونوا بنى-إسرائيل وأئة األولين اآلباء اختار قد شيء،

خصالة.

 إلي إسرائيل بني موس دعا قلوبكم. الختوئا-.. ١٦: ١٠
 عمده الغرله ثستأحيز مثلما ،بلويهم في خعلؤة كل استئصال
 بالله طاهرؤ عالقلم على تحدوهم أن ذلك شأن ومن الختان.

 (.٢٩: ٢ رو ؛ ٢٥: ٩ ؛ ٤ : ٤ ؛إر ٤١و ٤٠: ٢٦ ال ؛٦:٣٠ )رج
- ٤: ٤ إر ح رج
 بأنه البطان ذو المهيمن اإلله يقصف ..حى. الصابع ١٨: ١٠

 اليتيم بأمر اهتمامه في يرى كما ، (١٧ )ع أيثا االنحياز عديم
(.٢٧: ١ ع ؛ ١٨-٩: ١٩ ال )رج والغرب واالرملة

 والتعلق التمسك معنى الفعل بفيد تلتصق. به ٢٠: ١٠

 (،٢٤: ٢ )تك بزوجته يقحد أن للزوج ينبغي فكما والتشب.
 .وثيعا يمسكا بإلههم سمئكوا ال الشعب على وجب

 العظيمة األمور من .٥: ١ خر رج نغشا سبعني ٢٢:١٠
 الذين السبعين كهر لئه وإسرائيل لبنى الله عملها التى والمهيبة

نسمة. مليوني على تربو أأل صاروا حقى مصر إلى ذهبوا

 في واألوالد الراثدين ين مومي مير ببكم. ٢:١١
 من الخروج شهدوا الذين أولئك كانوا فالراشدون .جمهوره

 لهؤالء ابرئة. في الرت تادب ا واختبر صئرهم ني مصر
 كل أبصرت الثي هي أعينكم ))ألن :موسى بال الراشدين

 ذاك الراشدين .؛فجل(٧ )ع عملها(( التي العظيمة الرب صناع
 )ع تعتمه ما أوالده تبلغ إلى دعي خاصة بركاب الئبازك

١٩.)

 روبين، سبط من هذان، أليآب ابنا .وأبيرام داثان ٦:١١
 وكان الرت. اختاره الذي القائد موسى، سلطة على تمردا
 وهي مصر، من إسرئيل بني أخرج الله أن شكواهما .أساس
 وبسبت كنعان. أرفى بدحلهم ولم ومزدهرة، خصيبة أرص
 وابتالعهيا األرض بانعتاج الله عاقبهنا ،موسى على هما تمرد
 تكتم وقد (.٣٣-٣١و ٢٧-٢وه ١٤-١٢:١٦ عد )رج

 بين مفارقته سياق فى هما تمرد على الله دينونة عن هنا موسى
(.١٢-١٠ )ع كنعان وأرض مصر أرض



٣٤٠ ١ ١ التثنية

 بها أوصيكم أنا التي الوصايا كال ))فاحئظوا٨
 التي األرضًا وتمقلكوا وتدحلوا تتشددوا لكئ اليو؛
 األتا؛ يطيلوا ولكي لقمئلكوهاث، إليها عارون أنثم
 تعطيها أدع آلبائكًا الريث أقتم التي ألرضج٠ عتى
 ألن ٠وغسألخ لبتا تفيفوًا أرض ولئساؤزح، لغم

 ليسن تمقلكها لكئ داخالإليها أنث التي رض االه
 كنمتت حيث ينها، خرجت التي يصر أرص يثال
 بل١ ٠تقوؤر كبستائ برجلك وتسقيه زرغك تزرع

 هي تمقلكوها، لكئ عارونإليها أنثم التي األرض
 تشرب السماع معلب يئ ٠ وبقاع أبال أرض
 الردية غينا ٠إلؤك الرت بها ئعقنى أرض١٢ ٠ماة

آحرهان* إلى الثقة أول من دائائ عليها إلهك
 أوصبًا أنا التي لؤصاياي سمعثم ))فإذا

 ئال من وتعيدون إلفًا الرت لثجيوا اليو؛ بها
 أرضفًا تثر عطي أنتسفًا، كل وودع كوفًا

 جنثتك فتجئع والئتاحرز. الغفر حييور: في
 فى غشائ لبهاوئك وأءطى١ ٠ وريتك وخمرك
 يئ فاحقرزوا ٠ ش وتشبع أنمث فتأكل ص حقلك

 أخزى آلهه وتعبدوا فتزيغوا للوفًاص تنوئي أئ
 الرت عحب فيحئى١ لهاض، وتسجدوا
 وال تثر، يكون فال ابسماة وتفلق علفًاط،

عن سريعا فتبيدون ، علكها األرض يعطي

 ٧و٦:٣١ثتث٨
 ٧و٦:١؛يش٢٣و
 ؛٤٠:٤جتث٩
 ؛٢:٦؛٣٣و١٦ه:
 ؛٢٧: ١٠ أم

 :ه؛٩حذث
 ٨٠٠٣ حص

 ٧:٨دتث١١
 ٣:٩مل١ذ١٢
 ؛٤:٢٦رال١٤
 ؛١٢: ٢٨ -ث

 ٧ه: ع ؛٢٣: ٢ زيو،
 ؛١٤:١٠٤سمز١ه
 ؛١١:٦ث٠ش
 ١٩:٢يو،
 ؛١٨:٢٩صتث١٦
 ؛٢٧:٣١ أي

 ١٩:٨ضتث
 ؛١:ه٦طتث١٧

 ؛١٩:٩
 ؛٢٤:٢٨ظتث

 ؛٣:ه٨مل١
 ؛١٣:٧؛٢٦:٦أي٢

 ؛٢٦:٤عتث
٢٠-١٤:٣٦ أي٢

 ؛٩-٦:٦غذث١٨
 ؛٣٤و ٢: ١١٩ همز
 ٨:٦قتث

 ؛١٠و٩:٤ذتث١٩
 ٦:٢٢؛أم٧:٦
 ٩:٦ل.ذ٢٠
 ؛٤٠:٤متث٢١
 ؛٢٩:٨٩:ه؛٧٢نمز

 ؛١٠:٤؛٢:٣أم

 ؛١:١١مث١١٢;

٢:.١٠دتث

٠الرتع تعطفًا التي الجئن؛ األرض
 غ قلوبكم عئى هذو كنماتي فطمعوا ))١٨

 ولقكئ أيدبغًا، علي غالنه واريعلوها وغوغًاف،
 ًاك،٠أوالدك وغلموها غيوغًاق، تيرع غصاب

 وحيئ تيوغًا، في تجلسون حيئ بها ئتكلميئ
 وحين تنامون، وحيئ الطريق، فى تمشون
 وعلى سك أبواب قوائم على واكثبها تقومون.
 على أوالدالم ويا؛ ايائك تكيز لكي٢١ أبوالل،
 إتاها، تعطهًا أئ آلبائك الرت أقتم التي األرض

 لحفظتم إذا ألئة٢٢ ٠األرضن عتى السا كأقام
 ، لقعنلوبعا أناأوصبغًابها التي الوصابا هد جمبع
 ض جمع في وتسلكوا إلفًا الرت لثجخ

 الئعوب هؤالع جميع الرت ئطرد٢٣ بيرو، وتلقصقوا
 ٠ أ يفًا وأعفلهًا أكبر سعوا فترثون أمايكزي، ينه

 ٠لكمب يكون أقدايغًا تطورًا تدوشة مكان كزع٢٤
 إلى التراب، نهر الئهر، يئ وأبتاذت. البرة يئ

 في إنساذث يقئ ال٢ه ٠يخفًا يكون الغربى البحر
 وزعفًا حشيقكم تجعال إلفًا الرت وجهكمًا.

٠كلذغًاج كما تدوسوها التي األرض كل على
 ح ٠. ولعته برئ اليو؛ أمانكهًا واضع أنا انظر* ))٢٦

 ؛ ١٨: ١٥ تكت ؛٩: ١٤ ؛٣: ١ ب.ض ٢٤١:٩ أتث ؛٣٨: ٤ ث٠ي ٢٣
 ؛ ٢٥: ٢ تث ؛ ٢٧: ٢٣ حبر ؛ ٢٤: ٧ ث٠ث ٢٥٨و ٧:١؛تث٣١:٢٣خر
١٩و ١وه ١:٣٠ حتث٢٦١١-٩:٢ يش

 متتلكها. لكي إليها. داخل أب اليت األرض ١١و ١٠:١١
 مصر فأرض مصر. عن محتلغه كنعان أرض كانت

 فقد ،كنعان أرض أكا .لخصبها النيل نهر على اعتمدت
السماء. مطر على لخصبها اعتمدت

 كل إلى الماء نقل إلى إشارة لعئها برجلت. تسقيه ١٠ : ١١
 تجري ،األرض في قنوات لعمل بالرجل الحفر أو ،بستان

الري. مياه فيها
٠٥٠٠٦ دج ١٣٠٠١١

 كاتت كنعان أرض أة بما أرضكم. مطر اعطي ١٤: ١١
 بني يعطي بأن الله وعد ،لخصبها األمطار على تعتمد

 أساس على ايخصب، لذلك الالزم المطر إسرائيل
 المطر وإملتاحر. املبكر .(١٧و ١٦ )ع إطاعنهم
 كانون حثى االؤل تشرين من الخريف مطر هو المبكر
 يهطل الذي الربع مطر فهو المتأغر المطر ألما الثاني.
اذارانيسان. خالل

 يزرا لن الالحقة األجيال وجمع األوالد إة ٢١-١٨إ:١
 الجيل مع الحاب( كابت حبما العظيمة، الله أعمال ))باعينهم((

 كلمة في الله أعمال أولئك ))يرى(( أن ينبغي فكان األؤل.

 بكلمات الله أعمال توبع أن وجب وقد ٠المقدسة الوحي
 المقدسة ابكلمة أعطيت لذلك أوالدهم. أعين أهام موسى
)رج ونعمته الله شريعة لتعليم األداة بوصفها األول المقام

 بع .جتاوبا أقدامكم. بطون تدومه مكان كل ٢٤٠٠١١
 بإعطائهم ازت وعد (،٢٣و ٢٢ )ع اسرائيل بني إطاعة
 الحدود مدى حتى بخمسا احتازوها التي االراضي جمع

 فاو .٥٣: ١ يثنى في تكرر عيئه الوعد *هذا اعطاس. إلتي
 يتم بحيث حدودها الدسعت بأمانة، الله االة أطاعت

 بسيب ولكل (.١٨: ١٥ )تك إلبراهيم الئعطى الوعد
 في إتمامه ينتظر األرض بكامل الوعد زال ما ،عصيانها

(.٣٨-٨:٣٦ حز )رج المستقبلى المسيح نلك
 لله الطاعة أهمؤة ترسيخ علي أخير كحافز ٣٢-٢٦:١١

 احتفال بشأن تعليمات موسى أصدر األذهان، فى به والثقة
 مبان فقد .األرض دخولهم عند الشعب يجره أن ينبغي
 جرزيم جبل فوق وبعناته العهد بركات يتلوا أن عليهتم
 الوائ في فطوه الذي األمر (،١٤-١:٢٧ )رج عيبال وجبل
(.٣-ه٣٠:٨ )يش الحائ



١٢ة١١التثذية ٣٤١

 أنا التي إلمًا لؤصازالرب سيعثم إذا الأله٢٧
 تنقعوا ثم إذا واللعثة ٠اليو؛خ بها أوصفًا

 أنا التي الطريى عن ورغثم إلفًاد، الردبًا لوصايا
 ثم أخزى آلفه وراء لقذفبوا اليو؛ بها أوصفًا
 األرض إلى إليك الردة بلج جاءك ئذا٢٩ تعرفوها*

 الألة فاجفل تمقلكها، لكى إليها داحل أنث التى
 عيباالر. مخل على واشته حوشأن، مخل عتى

 عروب طريق وراء األرذة، عبر في لهما أما٢٠
 العزبة، فى الائبميئ الكنعانئيئ أرض فى الشمس

 ًا٠ألئك٣١ مورهد؟ يتوطام بجايب الجلجال، نقابل
 التى األرض وتمتلكوا لتدحلوا األردًا عابرون

 ٠وتسكنوها تمتلكوها ٠يعطفًا إلفًا الردة
 واضع أنا التي واألحكام العرائض جمبخ فاحعظوا٣٢

٠لقتلوها اليو؛ أمانغًا

للعبادة واحد مكان
 التي واألحكا؛أ العرائض هي هذو ))١

 التى األرض فى لتعتلوها تحعظوئ
 التي األدام كزًا لتمتلكها، آبائك إله الردة أعطاك
 األماض جمع دخرًا ألرضب؛٠ عتى مخونًا

 ١٤-١:٢٨ختث٢٧
 ٦٨-١:ه٢٨دتث٢٨
 ١٢:٢٧ذتث٢٩

 ؛٣٣:٨؛يش١٣و
 ٢٦-١٣:٢٧دتث
٦:١٢ذتك٣٠

 ١٢ الفصل
 ٩:٤؛تث١:٦ث٠أ١

 ٤٠:٨مل١؛١٠و
 ؛١٣:٣٤تخر٢
 ؛٤:١٦مل٢ث

 ١١و١٠:١٧
 ه؛٢:٣٣جءد٣

 ٢:٢:ه؛ض٧تث
 ٣١: ١٢ حتث٤

 ؛٢٤:٢٠هخخر
 ؛١٣:١٥ دخر

 ٢٩:٢صم١
 ؛٤و ٣: ١٧ دال ٦

 ٢٣: ١٤ رتث
 ؛٢٦:١٤ دتث٧
 ١٨و ١٢: ١٢ ث٠س
 ؛٦:١٧ضض٨

 ٢:ه٢١
 ؛٢٠:٣صتث٩
١١:٩؛مزه١٩:٢ه

 الجبال عتي آلفئها تروئها التي األمم مدت حيث
 نجرؤ كل وتحة القالل، وعتى الئمايحذت،

 ويكسرون منءابحهم، وئهدموئ ث* خضر
 ودعطحودتآ بالثار، سوارنثم ويحرقوئ أنصايثم،
 ذللج مئ استثم وتمحوزًا آلهتهم، تماثيل

 هبل ٠إلهكمح للربًا هكذا تففلوا ال٤ ٠التكانج
 جميع ون إلغًاخ الردة نختار الذي التكانة
 وإلى تطلبوئ شكاة فيه، استه ليطع أسباغًا

 ئحزقايغًا هناالذ: إلى وثشوئ تأتوألد، هناك
 وتذوفًا أيدفًا وذفائع وغشوذي وذبائحكلم
 هنالج آلوتأنملوئ وءثغًاد، قفًا بكاز و وثوانغًا

 إليه تمتد ما بكل وتغزحون إلبكهًان، الربًا أما؛
 ٠ إلفًاص الردة باذم كما وبيوفًا أنثم أيدفًا

 هنا عاولوئ دحن ما كل حشب تعتلوا ))ال٨
 ٠ءيثيهش في ضاح تهما إنساثم كل أئ اليبز،

 التئر إلى االئ حئى تدحلوا ثم ألم٩
 إلفًا* الردة يعطفًا اللدس لئصيبص٠و

 التي األرض وسكنثم األردنة غيرثم فتقى
جمع وئ وأرام إلفًا، الردة لكم ئقستها

 التى الواثة المبادئ موس عرض بعدما ١٩:٢٦-١:١٢
 شراخ فثر (،٣٢: ١١ —١: )ه بالرب الشجب عالقة تخض
 من ناحية كل إخضاع على تساعدهم أن شأنها من محددة
 بها يعمل كي التعليمات هذه أعطيت وقد .للرب حياتهم
(.١٠٠١٢) األرض(( ))فى الشعب
 يقدمها التى األولى المحددة التوجيهات ١٧-:١٦_١:١٢
 عند الشعب هل من للرب العلنة العبادة تتناول موسى

االرض. دخولهم
 عمن يجب ما بشأن تعليماته بإعادة موسى يبدأ ٣٢-١: ١٢

 الكنعانيين أرض إسرائيل بنى امتالك بعد الزائغة العبادة بمراكز
كلي. ابدها عليهم كان فقد (.٦-١:٧ )رج

 خضراء. شجرة كئ التالل... الشاخمة... اجلبال ٢:١٢
 األماكن فى نقامأ تدميرها الواجب الكنعانية المقادس كانت

 الجبل يعتقدأة كان فقد خاصة. ديسة أهمؤه لها أن يعتقد إلتي
 إلى أقرب يكون الجبل يصعد إذ العابد وأن ،إله مسكل أوألتل

 ترمز مقدسه معثنة أشجار اعسرت وقد .ما رمزي بمعئى ،اإلله
الكنعانية. الديانة في بارز موضوع وهو ،الخصب إلى
 متاثيآلهلهتم. ٠.سوارهبم. ..أمناهبم. . ٠.مذاحبهم ٣: ١٢

 تقديم شملت وقد ،الكنعانؤة العبادة عناصر من هذه كانت
 خلط فربما األماكن، تلك بقيت فإذا (.٣١ )ع بشة ذبائح

. (٤ )ع بها الله عبادة الشعب

 ١٨ و١١ ع رج إهلكم. الردة خيتاره الذي املكان ه:١٢
 في الشعب استقرر بعد للعبادة شرى أماكن -اختيرت ٠٢١و

 (،٣-ه٣٠:٨ يش ؛٨-١:٢٧) عيبال جبل مثل كنعان،
 حيثكان (،١: ١٨)يش وشيلوه (،٢٨-١.٠٢٤ وشكيم)يش

 خيمة أتا (.١٩٠٠٢١ )قفى القضاة أيام في العبادة مركر
 اختار حسث كنعاز، في أصيت فقد الله، مسكئ ،االتباع

 مباشرا نقيئما آلمركره الخيمة أهمؤة فكانت بقيم. أن الرمة
 الكنعانيون مارس فيها التي (٢ ع )رج العديدة ماكن٠لال

 إلى الخيمة داود نقل المطاف، حر وفي لألصنام. عبادتهم
(.١٩-١٢:٦صم٢)رج اورشليم
 هذه مختلف الوصاف طلبا ٧-١ ال ج رج ٦:١٢

االحتفاالت.
 والعابدون والالوبون الكهنة كان تفرحون. .. تاكلون. ٧: ١٢

 وجب وقد .(١٨-١:ه٧ ال )رج الذبائح بعفى في دشتركون
 مفعمة كانت وإن والوقار، بالقداسة مغمة الله عبادة تكون أن

بالفرح-
 يبدوأة .عينيه يف صلح مهما إنسان كئ ...تعملوا ال ٨: ١٢

 يكن ثم الرخاوة من شء ضجبه البربة في الذبائح تقديم
 هذا بات وقد .األرض الشعب دخول عند به مسموحا
 القضاة أتام في رئيسة مشكله االستقاللى األنانى الموقف

(.٢٥٠٠٢١ ؛٦: ١٧ قفى )رج



٣٤٢ ١٢ الثنية
 آمنيرنآض، وسكندم حواليكم الذيزًا أعدائكهًا

 اسمة كجرًا إلمًا الردة تختار الذي فالتكانو١١
 به: أوصفًا أنا ما كال إليه تحملوئ فيو،

 أيدخًا وزفابع وغشوزكًا وذبائحفًا ئحزقاتكهًا
 للرسمًا* تنذروئها التي دوركم خيار وكال

 وينوفًا أنيم إلهكم الرديًا أما؛ وكفرحوالط
 في الذي ظ ى والأل وإماوفًا، وغبيذفًا وياقفًا
٠معكم نصيب وال قسهًا أل ليس ألله أبوفًا

 كال في ئحزقابلائً ئصعذ أنه من ))إحقرر١٣
 الردة بختار؛ الذي التكان في بل١٤ ٠تراة نكاد

 ثحزقاك، كصعذ هناك أسباطلائ* أحد فى
 من ولكن ٠ به أوصيك أنا ما كال سال وهناك
 في لحائ وتاكال تذبح ئقئك تشيهي ما فًا

 التي إلبك الرديًا بركة حشب أبودلع، جميع
 كالظبى ياكاليه والطاهؤخ الغب أطافًا.

 األرض/ عتى تأكلذف. فال الدم ورا واإلثرف.
 في ض أن( للثًا يجل، *اال كالما؛. تسفكة
 أبكاز وال وريبك، وخمرك جنعلبك غشز أبوابك
 تنذر، التي نذورك ص نيائ وال وعتبك، بئرك

 إلبك الرسمًا أما؛ بل١٨ ٠دك وزنائع ووئانلك
 أئ إليك، الردة نختر الذي المكاد فى تائها
 فى الذي والألوئ وأئيك وغبذك وبكك وابتك

 امئدن ما بغال إلبك الرديًا أما؛ وتفرح أبودك،
 غال الألوئ، تتزك أئ من !حئرر١٩ ٠ذذك إليه

٠أرضك على دايك
 لهك كما ل تخوتك الفك الردة وئع ))إذا٢٠

 ٢٣: ١١ منيش ١٠
 ؛ ١٨: ١٢ ذتث ١٢

 ؛١١:٢٦
 ٢٩:١٤؛٩:١٠ظتث

 ؛٢١:١٢عتث١ه
 ؛٢٢: ١٢ تث٤
 ،٠٦تس٦آ

 ؛٢٦:٧ال
 ؛١٢-١٠:١٧

 ؛٣٣: ١٤ سم١
 ٢٩و ٢٠: ه؛ ع
 ؛١٨: ١٥ ذتك٢^

 ؛٢٤:٣٤خر
٨:١٩؛٢٤:١١تث

 ٢٤: ١٤ دتث ٢١
 ؛٤:٩متك٢٣
 ؛١٤-١٠:١٧ال

 ١٦: ١٢ نث
 ؛٤٠:٤نتث٢ه

 ؛١٠:٣؛إش١٨:٦
 ؛٢٦: ١٥ هـخر

 ٣٨:١١مل١
 ؛١٠و٩دءده:٢٦
١٩: ١٨ 
 ١٣و٩:هو١يال٢٧

.١٧و
 ٢٥: ١٢ اتث ٢٨
 ؛٢٣: ٢٣بخر٢٩
 ؛١:١٩تث
٤:٢٣يش

 تأكال أئ تشيهى ئغشك ألئ لحتا، آكال وهلت:
 ٠لحائ تأكال ئغئك تشيهي ما غال فمن ٠لحائ

 لهثخ إلهك الردة قختازة الذي التكائ كائ إذا٢١
 وعلوك بعرك من فاذبح ءذكل، بعينا فيه اسنه
 أبوابك فى وغال أوسك، كما الردة أعطاك التى
 الظبى يؤكال كما٢٢ نفتك* اشئمن ما فًا ورًا

 يائالنه والكافى الئجفى ٠تأظة هكذا واإلئال
 احقرذأئالتًائالأل؛،ألائأل؛هو لكن٢٣٠سواة

 ٠تًافة ال٢٤ ٠اللحما فع اشفى تأغل فال ٠اشفىم
 التًاغلةلكىيكوئ٢ه ٠ كالماع ألرضتسغكة١ عتى
 الحى عبلن إذا حيزن، بعدك مئ وألوالدك لك
 لك التى أقداسك وا٢٦ ٠هـ الردئ غيئى فى

 الذي التكاد إنى وتذلهمئ فتحبلها وئذورلألو،
 والن؛ اللحم محزقادكي: فيعتل٢٧ ٠ الردة بختارة

 فيسعك ذبائحلة وأائ ٠إقبك الردئ تذبح على
 تأغلة. والتحهًا إلبك، الردئ نذبح عتى ذئها

 أنا التي الكلمام هذو جمخ واستع إحئظه
 بعدك وئ وألوالدك لك يكون لكى بها أوصيك

 في والحئ الشالح عبلن إذا األيدا إلى حير
٠إلهك الردئ غيئى

 األمم أماوك وئ إلهك الردة قرئ نقى ))٢١
 وورسهم لقرمًاب، إليهم ذاهب أنمن الذيئ

 وراءهم دصان أن وئ فاحقرر أرهًا، وسكنمن
 عن تسأال أنه ووئ أماوك، وئ بادوا ما بعد وئ

 فانا آلفهًا، األنهًا ال غبن كيفًا قائأل؛ آلفببهًا
إلبك، للردئ هكذا تعتل ال هكذا؟ أفعل أيغما

 الذبائح قرابيئ كاب بينما .أبوابك مجع يف . . .تذبح ١٥: ١٢
 التقدس عن فضال ،للعبادة المعثنة المراكز إلى بها يؤتى

 بفنه للحم١ وأكئ بالذ.دح لقيا؛١ ۵مكا آي ني أمكن ،؛تركزي
 الغرب غير اللحم الكل الوحيد ياكحظر كالمعتاد أكله

والئحم. األم أكل عن الئهي كان ذبائح،

 إلى والقرابين الذبائح بجمع اإلتيان وجب ١٩-١٧:١٢
الرب. اختاره الذي المكان

 شاع موسي تصؤر عنك. ...بعيدا المكان كان إذا ٢١ : ١٢
 الناس أدًا عنى الذي األمر ، الله وعد حب االثة حدود

 عدا فما المركزي. التقدس عز بأبعد أبعد سيسكنون
 من بالقرب وأكصا كئها الباقيات ذبح أمكن ،الذبائح حيوانات
المنزل.

 .١٤-١٠: ١٧ وال ٦-٤: ٩ تك رج النفس. هو األم ٢٣: ١٢
 العبراني يؤن األم، اكل عن فباالمتناع الحياة. يئل األم

 إلى يرمز األم أن وبما .الحياة لخالق رم ومن ،للحياة احترامه
 يمان هبا مزؤ الخطايا. أجل من ثمنهالغداء كان فقد ،الحياة

 بالكثارة عالقه ولهذا الناس. يأكله أال ووجب ،مقدسا األم
.٧: ١ يو١ ؛ ١٩و ١٨: ١ ط٠١ ؛١٤-١٢: ٩ عب ؛ ١٦ ال ني
 بولس يورد حيث ،١:٧-١٤:٦ كو٢ رج ٣٠و ٢٩: ١٢

.يدح مما تحريفا
 الممارسات إحدى إدًا وبناهتم. بنيهم حفى أحزقوا ٣١: ١٢

 القوم إحراق ني تغلت ،الكنعاي العبادة شملتها التي الممقوتة
 ؛٢١: ١٨ -ال )رج لمولك أضاحى بالنار وبناتغم بنيهم
(.٣٥٠٠٣٢ إر ؛١٠: ٢٣ مل٢ ؛٧: ١١ مل١ -ه؛٢:٢٠



١٣ ،١٢ التثنية ٣٤٣
 وما الرب لذى رجس كال آللهيهم غولوا قد ألنهم

 بالتار وبناتهم مهم حئى أحزقوا إذ تكزهـهت،
 احرصوا به أوصخًا الذي الكالم كزًا ٠ ث آللهتهم

٠مذهج سععئ وال عليه ترن ال لتعملوه*

أخرى آللهة ابعبد

 عتها لهلة التى األعجوبة أو االكة خدك
 تعرفها لم أخزى آلفؤ وراة لثذخئ قاثألت!

 أو الغبى ذلك لكالم تشغ فال٣ ونعبدها(
 تهمًا: إلغ الرت ألن الم، ذلك الحالم
 كل وئ إلفًا الرت تطون; كل م لخى

 إلغًا الريًا وراء٤ أتئم. كل وجئ ظوبكم
 تحقظون، ووصاياه تفون، وإتاة تسيروألة،

 وبه تعيدون، وإياة تسشعوئ، وصوته
 ذلك الحالغ أو التئ هوذللة تلصقوألح.
 الربال وراخ ص دالع تكدًا ألال ئقئالخ، الئدًا
 ووداكم يصر، أرض سه أخرحخًا الذي إلهفًا

 الطريق عن يطوحكم لكئ الغبودئة، بيت ينه

 ٢٦و ٣:١٨تال٣١
 ؛٢و١:٢٠؛٣٠و

 ؛١٠:١٨ثتث
 ؛٣٧:١.٦مز
 ٣:ه٣٢إر
 ؛٢:٤جتث٣٢

 ؛٧:١؛يش ١٨: ١٣٠
 ١٨:٢٢؛رؤ٦:٣٠ ام
١٩و

 ١٣ الفصل

 ؛٦: ١٢ أعد ١
 ؛٢٨: ٢٣ إر

 ؛٢:١٠زك
 ؛٢٤:٢٤بمت

 ؛٢٢:١٣مر
 ٩:٢تس٢
 ٢٢: ١٨ تتث٢
 ؛٢٠٠٠٢. ثخر٣

 ١٦و ٢:٨تث
 ١٢:١٠جتث٤
 ؛٣:٢٣مل٢؛٢٠و
 ٢٠:٣٠ تث٤

 ؛٢٠:١٨هخث
 ؛١٥: ١٤ إر

 ؛٧:هو١٧دتث
 ١٣: ه كو١
 ؛٢:١٧دتث٦

 ؛٥: ١٦ دنك
 ٣و١:١٨صم١ز

 ؛١٦:٧ستث٨٠

 ؛١٤:٢؛شال

 ٧: ١٧ تث
 ١٣:١٧مىتث١١
 رض ١٢

٤٨-١:٢٠

 شمها* تاكوا أنه إلمًا الردة أترتمًا التي
٠نيفًاد وئ الثر فتتؤعآل

 أوابثكأو أتلكأن، ابئ أخوك )).وإذاأغوالاًئسرا
 يثال الذي صاجبك أو جضبكر، امرأ؛ أو ابكك

 تعرفها لم أخرى، آلفه وقعين دنب قائال: دفسلئآذ
 حولك، الذيئ اشوب آلفة من٧ وك آبا وال أئ

 األرض أقصاع يئ عنك، أوالبعيديئ ينك القريبيئ
 وال له تسئع وال ينه ترض فال أقصائها، إلى

 بل ص، تمكر وال له ترى وال عليه، غيثك دشفق
 أيدي ثم لقتله، أؤأل عتيه تكوئ نذك تقئال* قتال

 حيى بالججار حدرلجعه ٠ أخيراض اشب جمح
 إلبك الردال عن يكوحك أنه الثقمئ ألال يموذ،

 الثبودئه* بيت ض بصر أرص ينه أخرلجك الذي
 ئعودأل وال ص ونخافون إسرائيل جمح فغسحع١١

وسعلك- في القرير األمر هذا يثل نعقلوئ
 التى مذتك إحذى عن سجعت ))إنه

 قد١٣ قوألض: فيها لقسغئ إليك الردة يعطيك
 ضغائ وكوحوا وسعلك يئ نئيم بنو أنامئ خرخ

 لم أخرى آلفه وقعين قذنقت قائليئ.* تديكبحًا
وإذا جئنا وسألن ووئشئ وئحصمئ ٠تعرفوها

.٢: ٤ ح رج كعص. وال . . تزد. ال ٣٢: ١٢
 الكنعانؤة العبادة في التورط عن العام الئهي بعد ١٨-١:١٣

 أن يحتمل بها نئل ثالثة إلى موسى تطرن (،٣١-٢٩: ١٢)
 نبئ يد على (١ إسرائيل: بني إلى الوثسة غواية تتعرب

 )ع األسرة أفراد أحد يد على (٢ -ه(؛١ )ع زائف
 )ع الكنعانؤة المدن إحدى في مرتدين يد على (٣ (؛١١-٦

١٨-١٢.)
 تكون أن ط ئقضد لم االجوبة. أو اآلية حدثت ٢: ١٣

 فرعون سحرة )رج للحى امتحادا وحدها الئعجرة العالمات
 إذا ولكن حايم، أو نى سؤة تصخ فقد (؛١٠-.٧ خر في

 بالله الوثوق الشعال عآى وجب ، الردئ أواهر رسالثه ناقضت
 إذ أخرى. آهلة وراء لنذهب االختبار. ذلك من بدأل وكلمته
 آلهة وارباع ،.للرئ الوالء عن بالتخلي تمئب السافرة التجربة
 تلك عبادة عن بسفر أن االرتداد هذا شأن من وكان أخرى.
 األولى الوصبة مباشر؛ باقض الذي األمر الزائغة، اآللهة
(.٧)ه:
 سيادته في ، الله سمح لقد .ميحتنكم إهلكم الردة ٣: ١٣

 كي باالرتداد، للشعب الرائعين األنبياء بإغواء المطلقة،
 خطرة، التجربة كاتت وبينما الحقيقي. قلهبهم تيل يمتحن

 لله مخئتهم في الشعب بنوي أة عليها التغثب شأن فمن

 األول. الحجر يرمي المني الشاهد ميوت حثى ١٠:١٣
لله تكرسه على تتقدم أال يجب واألصدقا، للعائلة المر-* فمحأة

:ه.٦ رج لوصاياه. وإطاعتهم
 العقوبة هدف يكز، لم بينكم. من الشر تنزعون ٥٠٠١٣

 الجماعة. صون أيثا بل الشر، فاعل معاقبة بجرد الصارمة
 أمزا أصدر حين بولس ذهن فى كاتت اآلية هذه أن بذ وال
 تث أيائ ؛ ١٣: ه كو١ )رج كووس كنيسة إلى ثال
(.٧:٢٤؛٢١:٢٢؛٢١:٢١؛١٩:١٩؛٧:١٧
 من باالرتداد التجربة تصدر فد صاحبك. أخود... ١٠٠١٣

 أة حين وفى وثيق. صديق من أو القريبين، األسرة أفراد أحد
 آيه آساس وعلى عالنيه تكون زائف نبى عن الصادرة التجربة

 مؤسسة وتكؤون السر في تجري التجربة هذه فإة ،أعجوبة أو
العالقة. وثاقة على

(.٢٦:١٤)رجلو
 كاملة كنعانية مدينه موسى فكر يف مدنك. إحدى ١٢: ١٣

بالوثسة. لإلغواء تعرضت أئها إال إسرائيل، لبنى الله أعطاها
 ويستخدم )البطل(((. بليعال ))بنو حرفائ نيم. بنو ١٣: ١٣

 وسيلة وإنها هذا، . ١٥: ٦ كو ٢ فى للشيطان ))بليعال(( الكلمة
 صم١ ؛٢٢: ١٩ )قض الثغهاء او اللائم أو األشرار لوصف

(.١٣و ١٠٠٠٢١ مل١ ؛١٢٠٠٢



٣٤٤ ١٤ ف٣ الشية

 في االجش ذلك غش قد وأكين، ضحح األمر
 المدينة يللائً شكارًا تضرت فصوبا١ وسطاثًا،

 بهائمها مع فيها ما بكل وقخؤثها الشيف، بحد
 وسطر إلى أمينها كال ئجملخ١٦ ٠ الغيبى بحد

 أمبفها وكال المدنه بالتار ودحرفى ساحبها،
 دبغى ال األبد إلى تال فتكأل إلهداط، للرت كاة
 التحرم؛، مونًا سيء بيدلائً يلصق وال ٠يعذظ
 ويحعلئلثًا عظبهغ، حمو من الرمة ترجع لخي

 آلبائلائً، حلبى كما ودكثؤلثآ يرحئلثًا زحفه*
 جميع لثحعظآ إنبلغًا الرت لصوبى سبعت إذا

 الحقه لثعغال ف، اليو؛ بها أوصيلائً أنا التي وصاياة
إنبلغًا* الردبًا غيتي في

 ؛٢٤:٦طيش١٦
 ؛٢٨:٨ظيش

؛٢:٢؛ه١:١٧إش
 ٢: ٤٩ إر

 ؛١٨:٦عيش١٧
 ٢٦:٧غيش.

٢:ه١٢ىئ ١٨
٣٢و ٢٨و

 ١٤ الفصل
 ؛١٦:٨آ)رو١

 (؛٢٦:٣غل
 ؛٢٨: ١٩ الب

 -ه١:٢١
 ؛٢٦:٢٠تال٢

 (١:١٢؛)رو٦:٧تث
 ١٤:٤ثحز٣
٤-ه٢:١١جال٤

النجسة واألطعمة الطاهرة األطعمة

 تخيشوا ال ٠إنبكهًاأ للرت أوالد ))أنغز
 أعيكهًا ئ ئرغه تجفلوا وال أجسانكهًاب،

 إلبلائت، للرت معدش سعت ؟ألئلائً ٠ئيبى ألجل
 فوق خاشا سعبا لة تكون لكئ الرت اختازلائً وقد

األرض* وجه على الذيئ الئعوبى جميع
 البهائهًا هي هذو ماث* رجسا تأكال >>ال٣
 دواإلدال والمعر والشأل الخر تأكلوتهاج: التى

 والئيقل والرئم والؤعل والئحموز والفئبى
 خالعا تشى التهائم من بهيمة وكال ٠ ولفها؛
 هذو إال * تأكلون فإياها وتجثر خالعين وشيبئة

 الغللبى تشوأ ومما يجثو مما تأكلوها، فال
تجئر ألئها والوبر، واألرتت الجفال الغفيت:

 .إلهكم((( )أو إلهك ))الرت : قائال ، مر ٢٥٠ من ألكثر للشعب
 والنجسة الطاهرة للحيوانات الئالصة هذه ٢١-٣:١٤

 األساس وكان .٢٣-٢: ١١ ال فى الواردة القائمة من ئستمذة
 ينبغي االكة ان سواها وتحريم الحيوانات بعض أكلي إباحة في
 القوانين هذه كات وفد . (٢ ١و ٢ )ع للرب مقدسة تكون أن

 الشعوب مع االجتماعى التخالط عن لفصلهم الخاصة الغذائية
الوثسة. بالعبادة انغوائهم دون والحيلولة الوثنؤة

 ،الممارستان هاتان .قرعة جتعلوا وال ٠..ختيشوا ال ١ : ١٤
 في الجداد بعادات ارتبطتا ،الرأس وحالقة الجسم تجريح

 النوع هذا من تصرفات ظهرت لو وحتى األخرى. الديانات
 ال رج .الرت يشجبها وعقائد بممارسات ترتبط فإرها ،بريئة

إ.٧:٣كو١ ؛٢٨: ١٨ مل١ :ه؛٢١ ؛٢٨و ٢٧: ١٩
 يرد أدخرى مرة إلهك. للرت مقشى شعب الئك ٢: ١٤

 موسى وقد-شدد بالله. المميزة الشعب بعالقة الها؛ التذكير

الالت ءآل ال الب. - الهـامآلال-

الكتابى الشاهد الجريمة
٢٣و٢٢و١٤-١٢:٢١؛خر٦:٩تك تعكدا القتل-١
٧:٢٤؛-ث١٦:٢١خر الخطف -٢
١:>٧؛لر٤:١؛ته٢٠:٢٠؛أم٩:٢٠؛ال١:ه٢١خر شتمهما أو األبوين ضرن -٣
١٨: ٢٢ خر والعرافة السحر -٤
١٦و١:ه٢٠ ال ؛١٩: ٢٢خر الحوانات مضاجعة ه-
٢٠:٢٢خر زائغة آللهة أضاحى تقديم -٦
٣٦-٣٢: ١٥ عد ؛٢:٣٥ خر الت تدنس -٧
٢:٢٠ ال مشررة ذبائح تقديم -٨
٢٢:٢٢؛-ث٢١-١٠:٢٠ ال الزى -٩
١٤و ١٢و ١١: ٢٠ ال القربى سفاح -١*
١٣:٢٠ ال النظير -مضاجعة١١
٢٣و١٦و١٤-١١:٢٤ال التجديف-١٢

١٠-١:١٣ث٠ الزائغة النبوءة-١٣
٢١-١٨:٢١؛١٢:١٧ث المعصمة فى اإلمعان -١٤
٢١و٢٠:٢٢ -ث الفسوق-١٥
٢٧٠٢٣: ٢٢ -ث مخطوبة عذراء اغتصان -١٦



١٤الشة ٣٤٥
 وخنزير ٠ لكم دجشه فهي ظلعا، تشى ال لكئها
 ٠لكم نجش فهو تجبر ال لكئه الظلغًا توئآ ألنة
٠ تلبسواح ال وحسها تأكلوا ال نحبها فبئ

 ح المياه ض ما قئ مرتت تأكلوئة ))وطا٩
 لكن١٠ تأكلوثة. وحرشنًا رعايغًا له ما كل؛
 تأقلوة. ال وحرسفًا زعادغًا لة ليس ما كزي
٠لكم نجش مق

 ال ما وهذا١٢ تاكلون/، طاهر حلير ))كله١١
 والجدأ؛١٣ والفقادبًا واألنوق الئسر بنةد: تأكلون/

 ٢٧و٢٦:١١حال٨
 ٩;١١خال٩

 ١٣:١١دال١٢
 ؛٢٠:١١ذال١٩
 ٢٣: ١١ دال
 ؛١:ه١٧ذال٢١
 ؛١٤:٤؛حز٨: ٢٢

 ؛٣١:٤٤
 ؛٢:١٤ستث
 ؛١٩:٢٣شخر

٢٦٠٠٣٤ 
 ؛٣:.٢٧صال٢٢
 ؛١٧و٦:١٢تث
٣٧:١٠ بح

 عراب وكئ أجناسه طى والساهيئ والباشق
 والباز والتمًافًا والغلليز والئعاه أجناسه على
 والبجع والكركى والبوم١٦ أجناسه، طى

 والببغاة والئقتق١٨ والثؤاص والرخًا والقوق١٧
 وكئ١٩ والحائش. والؤدلهذ أجناسه طى

 كة٢٠ ٠يؤكلر ال ٠لكمذ تجش ضر ذبيب
٠تاكلون/ طاجر حلير
 الذي للعريب كعطيها ٠تاذ جثه ئأكلوا ال))٢١ مح
 ألدك ألجتبى كبيتها أو فبأكلها أبوادك فى
 جديا تطخ ال ٠ ص إلبك للرش معدعدًا سعبًا
٠ش٠بلتن

العشور

 الذي نرك نحصول كئ يئر تعشيرا ))٢٢

 ؛٧:ه-١٢ث٠ص٢٣
 ٢٠و ١٩: ١٥ ث٠ط

 ٢١:هو١٢ظتث٢٤
 ٧:١٢عتث٢٦
 ١٢:١٢غتث٢٧
 ؛١٢:٢٦فتث٢٨
 ؛٤:٤ءا

٢٤-٢١.- ١٨ دمجد

 أكل وتاكئ ٠بشثهص سقه الحقل مرت يخرج
 لهكل نختارة الذي المكان في إلبك، الرسمة
 ورك، وخمرلك حنطتلائً عشر فيوض، اسئة

 تئقي أنه تتفثًا لكى ط، وعتبك تعرك وأبكار
 طيك طال إذا ولكن٢٤ األيام* كئ إلكك الرسمًا

 كان إذا تحبلة. ٠أن تقدر ال حثى الئريئ
 إلؤك الرسمًا يختر الذي الئكاأل طيك تعيدا

 إلؤك، الرسمًا تباركك إذ فيوم اسفة يجفل
 واذشبًا دك فى الغثة وضر بغئه، فؤعة٢

 وأذغق٢٦ إليك، الرسمًا نختر الذي المكارز إلى
 البثر فى ثقعئك تشتهى ما كل في الفشة
 ينك تطلبًا ما وكئ واللسؤر والخمر والئثم

 وافرخ إلهك الرسمة أمام هناك وقئ ئفثمك،
 ال أبوادك في الذي والألوئ٢٧ ٠وتيئكع أنن

٠معكغ ثصيمبًا وال قسم لة ليس ألئة تتركة،
 كئ تخرج ف بنيئ قالدي آخر في ))٢٨
 فى وتضعه السته دلك فى فى نحصولك عشر

 تنًا لة ليس ألئة اآلوي، فيأتي٢٩ أبوايك.
 واألرطه واليتيهًا والغرين معك، نصيبًا وال

 لكى ونشبعون، ويأكلون أبوادك، فى الذيئ
 يدك عتل كئ في إليك -الردة تباركاك

تعفل* الذي

 طبيعية ميتآ يموت حيوان من األكل لخرم ما. جثه ٢١: ١٤
 ح )رج دمه وبمفك الصحيحة بالطريقة يذبح لم الحيوان ألن
 أن نتة ال أئن. بلبن جدا . ١؛ ١٠: ٠١٧ ال ح ح أبوابك((. ض الذي ))للغريب جيه إعطاء يمكن كان إكما (.٢٣: ١٢

 كانت الكنعانية الديانة فى شائعة ممارسة يعكس الحظر هذا
 )رج واإلنتاجؤة الخعب زيادة أمل على خرافي بدايع ثجرى

(.٢٦:٣٤ ي؛١٩:٢٣خر
 في المحدد والعشر العشر. تقذم أي .ئعئر ٢٢: ١٤

 سجنا التى الزراعية الغثة من فقط كان اآليات هذه
 لالحتفال يستخدم ثانيا عشرا هذا وكان .األرض

 عن فضال (،٢٦-٢٣ )ع القدس في العبادة باجتماعاب
 الذي الالوي باشر والمعروف المذكور، األول العشر
 رج الشعب. يخدمون الذين الكهنة إعالة إلى يؤول كان
 إنعاشى عشر وكان .٣٢-٢١:١٨ وعد ٣٣-٣٠:٢٧ ال

؛٠٢٨: ١٤ ح )رج سنوات ثالث كل أيثما ئقذم ثالث

 التقدس إلى العشر أخذ وجب الريًا. أمام تأكل ٢٣: ١٤
 مع الشركة إطار في منه حصه العابدون يأكل حيث المركزي
■ رث.

 إسرائيل بئي من قوه كان إذا الطريق. عبك طال إذا ٢٤: ١٤
 يصعب بحيث التقدس عن كثيرا يبعد مكان فى يسكنون

 يمكنهم كان فعندئذ ،الزراعى عشرهم يحملوا أن عليهم
 الماز يحولون لم ومن الغصة من ببمنه محلائ العشر صرف
.التقدس فى ئسثهتك مواد إلى مجذذا

 ؛٣-ه٢٩: ٢٣ ؛ ١: ٢٠ أم ح ارج واملسكر. اخلمر ٢٦: ١٤
٧-٤:٣١.

 والسنة الثالثة السنة فى ستني. ثالث آخر يف ٢٨: ١٤
 من بدأل الشع، السنين ذات السبتؤة الدورة من السادسة

 ضمن يخزن كان ،المركزي التقدس إلى العشر هذا خئل
 إلطعام العشر وسمتخدم األرض. في المتغرقة المدن

 المقيمين األجنسين( )أي والخرباء واألرامل واأليتام الالوين
.٣٢-٢٦:١٨ عد ؛١٢:٢٦ رج الشعب. وسط



٣٤٦ ١٥ التثنية

اإلبراء سة

إبراءأ* تعمال سنين سع آخر اطي
 كلع يبرئ اإلبراخ: حكم هو وهذا٢
 ال ٠ صاجبه أقرض مما دنة دين صاجب
 بإبراؤ نودي قد ألله أخاة، وال صاجبه يطالب
 عنن للثًا كاذ ما وأتا قطاب، األجئئ٣ ٠للرسمًا
 فيلثًا يغئ لم إذ إال٤ ٠مذه تذلائً فيبرده أخيلثًا
 التى األرض فى يبارك إلما الردة ال ٠فقيز

 هدا لئنئلكهاب: نصائ إلهلثًا الردة تعطيلثًا
 كال وتعقال لثحعظآ إئهلثًا الرسمًا صوت سجعت

 واركلح اليولم، أوصيك أنا التي الوصايا هد
 كثيرة اتتا فيقرض ٠لك *قاذ كما إليك الردة
 كثير أض على وتتشلطًا ه تقثرخرًا، ال وأنت
يتتلطوذت* ال عليك ولهم

 في إخويك ض أحذ فقير، فيك كاذ ))إنه٧
 الردة دعطيلح التى أرضك فى أبوابلح أحد

 عن نذك والتقؤغئ قلبك، قس فال إليك،
 وأقرضه له يذك افخ بل العقيرث، أخيك
 يكوذ أن من احقرر٩ ٠ ج إليه قحتاح ما يقدان

 الثئه قرب قد قائال: لئيلم كالم قلبلثًا مع
 بأخيك عيئك وتسوة اإلبراع، سئه الشابقة،

 ١٥ الفصل
 ؛٢:٢١أخر١

 ؛١١و١٠:٢٣
 ١٤:٣٤؛إر٤:٢اله

 ١٣:٧بتث٤
 ٤٤و١٢:٢٨تتث٦
 ؛٦:٢٣ثخر٧

 ؛٣٧-٣:ه٢اله
 ؛١٤-١٢:٢٤-ث

 (١٧:٣يو١)
 ؛٤٢جمته:٨

 ١٠:٢غل
 ه٤:٢٨حتث٩
 ؛٢٣:٢٢ه؛خخر٦و

 ؛١:ه٢٤تث
 ؛٢٨:٣٤أي
 ؛٤:ه؛حه:١٢مز

(٤٢و٤١:٢ه د)ت

 ؛٧:هو٩كو٢د١٠
 ؛٢٩: ١٤ رتث

 ٩:٢٢؛أم١:٤١مز
 ؛١١:٢٦ذمت١١
 ٨:١٢؛يو٧:١٤مر

 ؛٦-٢:٢١سخر١٢
 ؛١٤:٣٤إر

 ٤٦-٣٩:٢شاله
 ٢٢:١٠صأم١٤
 ١صتثه:ه١ه

٦:هو٢١طخر١٦

 الرسمًاخ إلى عليك فبصرخ قحطيوح، وال العقير
 قلبك نسوة وال أءعله١ ٠حطؤهد عليك فتكون
 يباركك األمر هذا بشبب ألله قعطيوذ، عندما
 تمتث ما وجميع أعمالك قال ني إلهلثًا الردة

 ٠األرضذ ض العئراة دفئن ال ألئه١١ ٠ئذكد إليه
 ألحيك نذك افخ قائال: أوصيك أنا لذللح

 ٠ أرضك في والعقير الجسكيب

العبيد تحرر

 أخئك أو العبرانى أخوك للح بيع ))إذا١٢
 الشئه فغي سنيوًا، دسه وحنتلح ذؤهس١العبر

 وحيوًا١٣ ٠ءذدكش من حرا كطلعه الشابثة
 دزؤئه١٤ ٠فارعا دطلعه ال عندك من حرا كطلعه

 كما تعضربلح* وض نيذرك وض عئجلح ض
 كشن أللح واذكر١ ٠دعطيهص إنغلائً الردة باذكك

 ٠إلفك الردة فئداك يصزض، أرض فى عبذا
 ولكن١٦ اليولم* األمر بهذا أوصيك ق لذللح

 قد ألله ٠ءذدكط ض أخح ال للح؛ قالح إذا
 فخذ١٧ عنذك، حيز أل كاذ إذ وقيتك، أحبلح

 فيكون الباب، وفي أذيه في واجفله الجخزر
أيشا. ألتتلح تففال وهكذا موذا. عبذا للح

 السنة شريعة أرسبت .إبراء تعمل سني سع اخر يف ١: ١٥
 .١٧-١:٢ه وال ١١و ١٠ :٢٣ خر اىف وومسنت البة
 السنة في كراح األرض أدًا الشواهد نذه أفادت فيما ولكئ

 وعلي ٠الديون بإلغاء موسى أوصى فقط هنا ،كزرع فال السابعة
 يتغ وال ،ونهاسا كلائ بلغى األين كان ، ١١-٩ اآليات أساس
السنة. تلك أثناء في الدع من اإلعفاء فقط

 ال ويبة إتامًا األرض في المقيم قطابب. األجنبى ٣: ١٥
 شأنه السابعة، السنة فى األيوذ من اإلعفاء تدبير عليه سري

ديونه. وفا* عن مسؤوال يبقى الذي الغريب شأن ذب فى
 إزالة إمكانئة تواجدت ،مثالائ بقري. بيك دكن٠مل إئ إال ٤: ٢٥

 غير .األرض(( فى يباركك اتما الردة ))ألن األرض من الفقر
 هنا من .آلشعب طاعة باكتمال مشروطًا البركة تلك ملء أن

 كما الفقر، من للحذ السعي على تشجيعا ٦-٤ ع كانت
 سئرسلها التى المؤن وفرة على للتشديد عينه الوقت فى كانت

الموعد. أرض في الله
 موقف يقصف أن وجب إليه. حيتاج ما مقدار أقرضه ٨: ١٥
 فقد والسخاء. بالرفق مجتمعهم في الفقراء تجاه إسرائيل رني

 رغم ولو حاجاتهم، كداد فزورى هو ما كرًا الغدا، أعفي
: ٢٣ ح رج إطالق. دزده لن ؤبا كهذه ),قروضا(( أن اإلدراك

.٢و. ١٩
 ع مع )بالئغارقة واقعائ االرض. من الفقراء كفقد ال )١: ١٥

 فقراء وجود إلى سيفضى ،للررة إسرائيل بنى عصيانًا فادًا ، (٤
 البديهئة الحقيقة هذه المسيح كرر وقد .حين كئ أرضهم في

.١١:٢٦فىمت
 ينكون قد ، ١١ - ١ ع سياق في .أخوك لك بع إذا ١٢: ١ ه

 للدين، بددئ واسسغاء ذين، إيفاء عن التخثزًا البع سيب
 فالعبد االستعباد. من فتر؛ األين دفع عن كعؤض حيث

 حرا يطلق أن على ،شرائه بعد سنين سمح ستده يخدم العبرانى
السابعة. السنة فى
 يتعبن خدمته، مدة الب إتمام عند فاركا. تطلقه ال ١٣: ١٠٥

 يابر ال حى الخئ اإلمداد له يرز أن السابق مالكه على
معورا. فقيرا الجديدة حرته حال
 فى اسئعبدوا بعدما إسرائيل، بئى على كان اذكر. ١٥: ١٥

. الله عاملهم أن سبق كما عبيدلهم يعاملوا أن ، سابعا مصر
 بعض فى العبد بفصل قد أذنه. يف املخرز... ١٧: ١٥

 االستعباد ستي اتقياء بعد العائلة مع يبقى أن الحاالت
 ويصير ذنك، على عالمًا أدنه كثئب فعندئذ .المطلوبة السمح
.مؤرذا عبذا



١٦٤١٥ الشية ٣٤٧
 عتدلائً، ص حرا قطلثة أن عليك تصعب ال١٨

 مبنيرآظ* ميت حذملئ، األجير أجزة ضعفئ ألكة
٠شكلئسال٠ؤشمك

والبقر الفغم أبكار

 لهئمك ومى تعرلئآ س يوتن ذكر بكر كأل))١٩
 التشتغلهنمشبكرتقرال ٠هكع٢إ للرسمًا دقلره
 تأكلتًا إلهك الرسمًا أما؛٢٠ لهثوك* بكز تجر وال

 الرت، نختار الذي الفكائ في بتئزغ، سته
 أو غزج غيمت، فيه كان إذا ولكن ونيئك* أست

 للرسمًا تذنحه فال ردى، ما غيهبت غئى،

١٤: ١٦ ش1ظ ١٨
 ١٢و٢:١٣عخر١٩
 ؛١٨-١:ه٧غال٢٠
٢٣:١٤:ه؛١٢تث
فال٢١

؛٢-ه١٩:٢٢
الفصح عيد١:١٧تث

 ١٥: ١٢ ى.ث ٢٢
٢٢و ١٦و

 ١٦ الفصل
 ؛٢:١٢أخر١

 ٤:١٣بخر
 ؛١٩:٢٨تءد٢

؛٢٦:هو١٢ثتث
 ٢٠:١ه
؛١٢:٢٩جءد٣

 التكان في وفزات لهتتا إلبك للرسمًا الفصح
تأكزح ال٣ ٠ فيه سمهد١ لثحزع الردة نختارة الذي

 والائجز الئحس ٠تأكلهد أبوادك ش٢٢ ٠إبكف
 تأكلة. فال دمه وأائ٢٣ * ف واألدل كالفئبى سواة
كالماع. تسفكه األرص على

فصحا واعمزح أيري شهر / ))احلغب ١٦  نيه سهر فى ق ٠آل 4 لي ١٦

فئذئ٢ ليألب. مصبن من إلفك الردة أخزجك

فطيزاج، عليه تأكألد أياد سبغه ٠خميزا عليه

 مالكه من يستحى العبد كان االجير. اجرة ضعفي ١٨: ١٥
 بل ، العبد خدمة من فقط يستغد لم اياللثب الدًا ئباعفة أجر؛
 أجرة أية الخدمة تلك معالي يدفع النًا مضطر غير أيصا كان
. أحدا استاجر أنه لو يدفعها أن يلزم كان
 فى االول المولود هو البكر كف. ..بكر. اكئ ١٩: ١٥

 للربت، تكريسه وجب وقد البهيمة. لدى اإلنتاج حياة أثناء
 الوليمة فى لمقزبوه ويتشارك سنة كل ذبيحه يقزب إذ

 ابكر، الثوار تشغيل عدم ينبغي تجبان تجر. ال الذبائحؤة.
 السابقة المدة في ، ابكر التيعمل أو الحوزة جر وعدم

.للربت ذبيحة لتقديمهما
 )رج٠٠دبيحه يقدم ال٠ جحم ن1حيو كًائ مزه يعج أن٠يذبغى ن١وك ذبيحة. يقبل لج عيب يه الذي الحيوان كئ عيب. ٢١: ١٥

 (.١٤-٦: ١ مل )رج المنزل في يؤكل وهكذا (،١-٦و ١٥: ١٢
 أن ينبغي كان فيها التي األعياد إلى موسى يتطرق ١٧-١:١٦

 في الردة أمام فوق فما سنة عشرين ابن من الرجال جمع يحضر
 إدا أيصا عائالكهم ئراوقهم أن ينبغي وكان .المركزي العبادة مقر

 .٢٩و ٢٨ عد ؛٢ ال ؛٢٣خز رج (.١٤و ١١٠)رجع أمكن
 الحعا( نيسان سئى )وقد أبيب يصادف .أبيب شهر ١: ١٦
تقريبا(. نيسان أو )آذار الرج في

 الفصح تقدمة تكون أن وجب فصحا. اعمل ٨—١:١٦
 ينبغى كان إكما (.١١٣: ١٢ )خر فقط الحمالن ص بالذات

 أرام سبعة وخالل الفصح خالل إضافية فرابين أيصا ئقدم أن
 ال ؛١٠٣: ١٣ ؛٢٠-١:ه ١٢ خر )رج الالحقة الفطير عيد

 من ذبائح اسئخدمت ولذلك (.٢-ه١٩:٢٨ عد ؛٨-٦:٢٣
.الفصح حفظ في السواء على والقطمان المواشي

 زمن في لمغتاح١ لكلمة١ ني هذه ت٦ك ئنكر. ئفي٣: ١٦
 مت )رح اليوم الربت عثتاء إلى بالنسبة هي كتا الفصح

(.٢٦-٢٣: ١١ كو١ ؛ ١٩٠١٤: ٢٢ لو ؛٣٠٠٢٦: ٢٦

اضأ الروزنامة

السنة من الشهر
الخصائص الحديث االعادل الدنيوية الديسة/ بعده السبى/ قبل

الشعر حصاد ؛ حر المتا المطر نسان اذارا ٧/١ نسان ا أرمة
الجفاف مومم ردء أرار نسمان/ ٨/٢ ر ليا زيف/

انين أوائل الحنطة؛ حصاد حزيران أتارا ٩/٣ سيغان
العف قطاف الحر؛ مومم حزيران/تموز ١٠/٤ تثور
)أخضر( الزيتون جنى تموز/آل ١١/٥ آن
الصيف تين ؛الباح أيلول ارا/ ١٢/٦ أيلول

الحرارة وقت ؛المكر المطر ١ ت ا أيلول ١/٧ تشري إيثانيم/
والشعير الحنطة زع أمطار؛ ٢/ت١ت ٦آلحم| جشغان بول/

الشتاء ردء ١/ك٢ت ٣/٩ كسلو
أمطار ٢/ذ١ك ٤/١٠ طيبمت

اللوز شجر إزهار ثباط /٢ك ٥/١١ شبط
الحمضثات قطاف ؛المتأحر المطر ردء ثباط/آذار ٦/١٢ ًاذار



٣٤٨ ١٦ اسية
 أرض من خرجت بحجله ألدلئأل القشعه خبز

 يعز أرض ون لحروحلة يوم تذكن لكئ يعز،
 في خسئ عنذلح ين اوال خاتك/ح. أقام كل،

 ون ؤ غي ست وال غ، ًايام سبقه ئخويلائً جمع
 إنى األول اليوم في مساأل تذبح الذي اللحم؛
 أخد في الفصح تذبح أن للة نجل هال الغدد.
 الشكان في أبل اليك الردة ئعطيلة التي أبوايلة
 هنالة فيه,. اسمة ليجل إلغلة الردة يختاذة الذي
 في الشمسي عروب لحو ممساة الفصح تذبح
 في وتأكئ وظئخ٧ يعزن، يئ لحروك ميعاد

 تضرنًا ثم، إيثذد: الردة يختان؛ الذي الشكان
 أياحدتأبل سئة٨ خيابك. إنى وتذخئ الغد في

 إيذن. للربًا اعبكائ ايتاه اليوم وفي فطيزا،
غتأل. فيه تعمل ال

األسابع عيد

 ابتداع من ٠للكأل تحسست أسابع ))سبغه
 سبغه تحسب أن تبثدئ الرع، في البجل
 الهلكه للرسمًا س أسادبع عبن وبعتإأ١* ٠ أساببع

 يباربلئأل .كما دعكى، أنه يذلئأل تسسألح ما ر ئ على
 أئ إلؤلئألص الرسمًا أها؛ وكغرح١١ إنغلكألش* الردة
 فى الذي واللى وأسلئ وغبذلئأل وابكلثأل وابثلئأل

 فى الذيئ واألرتتة والغتيلم والثرئ أبوابك،
 إلؤلئأل الردة تختاذحي الذي المكاء في وسطلئأل

؛تث٣:١٣آحخر

 ؛٧:١٣خخر٤
 ١٢:٩دءد

 ١٠٠٧: ١٢ ذخر ٦
 ٢٣: ٢٣مل٢ر٧
 ؛١٦:١٢ذحر٨

 ٣٦و ٨: ٢٣ ال ؛٦: ١٣
 ؛٢٢:٣٤سخر١٠
 ؛١٦و١:ه٢٣ال

 ؛٢٦: ٢٨ عد
 ٢:١٦كو١ش

١٤:١٦صتث١١

١٥: ١٥ محىتث ١٢
 ١٦: ٢٣طخر ١٣
 ٩:٨ظذح١٤
 ٤١-٣٩:٢٣عال١ه

 غخر١٦
؛١٧٠١٤: ٢٣

 ؛٢٤-٢٢:٣٤
 ١:ه٢٣فخر

 ٣٠:١٤فال١٧
 ١٠: ١٦ ؛تث٣١و

 ؛٨-١:٢٣ذخر١٨
 ؛١٧و١٦:١تث
 ٢٤:٧يو

 ؛٦و٢:٢٣لخر١٩
 ؛١٧:١متث
٨: ٢٣ دخر

 فى عبدا كنمت، أدلئأل ودذاكر١٢ فيه. استه لجأ
العرائض. هذو وتعتل وتحثظ، مصزض

المظال عيد
 أيارط سبغه التظازًا عين لثغمسلئأل تعتل))١٣
 يعضريلئأل. وس قيذرلئأل من يجتع عندما

 وعبنلة وابكلئأل وابئلكأل أئ عيدلئأل في وقفرح
 الذيئ واألرتتة والغتين والئربئ والألوي وأتثلئأل

 في إلبليأل للرسمًا دامدفئن سبغه ظ. دك أبو في
 إنفلق الردة ألنًا الري قختارة الذي القكاتي
 عتل كل وفي تحصوللئأل كل في يباركلئأل
٠فيحا إال تكوئ فال ئذيلئأل،

 جمع نحضر الئته في ترام نلدث))١٦
 الذي التكائ في إفلئألغ الرسمًا أط؛ ذكورلئأل
 وغيد األسابع وعيد الثطير عيد في تختار

 ٠فارغيئف الرسمًا أما؛ قحشروا *وال التظاذ.
 الرسمًا كبركل تذة، قعطي حسما واجن مخل٧

أعطالئألق. التي إتجلكأل

القضاة تعيين

 أبوك جمع في لك يجفل وغرفاة بضا؛ ))١٨
 أسباحؤللثأل، حمض إلهلئأل الردة ئعطيلئأل التى

 دحرف ال١٩ عادألك. قضاة للئعب ففقضوبأ
زشؤذن تأحذ وال الؤجووم، إنى تظر وال العضاؤل،

 بحثن أن ممكائ عاد ما الرب. خيتاره الذي املكان ٦و ٥: ١٦
 فمن (.٤٦: ١٢ خر )رج منزلها في عائلة كإع الفصح حمالن

 في فقط الفصح ذبائح كذدح أن وجب ،فصاعدا الحين ذلك
المركزي. العبادة مكان
 محل ذبح بعد خيامك. إىل الغد... يف تنصرف ٧: ١٦

 إلى صباحا الشعب يعود ، بعده الثيل وسهر ،وكله الفصح
العيد. مدة فيها بقيمون التي خيامهم أو مساكنهم
 العيد هذا ييد أسابح سبعة بعد .أسابع عيد ١٢-١٠:١٦
 ))يوم أو (١٦: ٢٣ )خر الحصاد(( ))عيد أيثا دعي وقد الثاني.

 يعرف وبات (،٣١-٢٦:٢٨ عد ؛٢٢-٩:٢٣ )ال الباكورة((
 حصاد اصبتمال فعند (.١:٢ )أع الخمسين(( ))بيوم الحعا

 .فرح وئ واحذا يوائ يدوم الذي العيد هذا كان ،الحنطة
 خمسن بعد ،البمسين يوم القدس الروح انسكاب تم وقد
 مش بضغي الذي األمر ،الفصح في المسيح موت من يوائ

يوء )رج بالمسيح المؤمنين عند اليوم ذلك على خاصا

(.١٨-١٤:٢؛ع٣٢-٢٨:٢
 ))عيد أيثا العيد هذا بدعى كان المظان. عيد ١-ه١٣: ١٦

 عد ؛ ٤٣-٣٣: ٢٣ ال ؛ ٢٢ : ٣٤ ؛ ١٦: ٢٣ خر )رج الجمع((
٣٩-١٢:٢٩.)

 البغام هسؤولؤات القسم هذا يتناول ٢٢: ١٨-١٨: ١٦
 األرض داخل النقئة العبادة على الحفاظ عليهم كان الذين

انحياز. بال العدل وإجراء
 رؤساء موسى عس أن سبق لك. جتعل وغرفاء قضاة ١٨: ١٦
 ؛.١٣: ١) الشعب شؤون إدارة فى بساعدوه كى سيناء فى

 أن يجب القبيل هذا من مهئة قياد أن باقحديد أفاد ونا
 الذيرؤ أولئك هم ))العضاة(( وكان مدينة. كل في تستمر

 قاد؛ فهم العرفاء(( )) أكا الشريعة. بتطبيق القضايا يحزكمون**في
الفائت. من**مختلف ثانوبون

 خطاه، الرشوة ببول احلكماء. أعني دعمي الرشوة ١٩: ١٦
النزع. أطراف إنصاف على العضاة قدرة كضعف ألنها



٣٤٩
 ٩:ه-١٨دحز٢٠ كألم ويفوج الحكماؤ أعس دعمي الرشو ألن

 ٠١: ٢٦يالر ٢٢ تحبا لكى قع، الغدك الثدال٢ً ٠الظثليقيرآ
إلهلئآه* الرث يعطبك التي األرض وتمقلك

أخرى آلهة عبادة

 ما فجره مرخ ساريه لثغسك تنضف ال ))
 وال٢٢ للئآد، تضعه الذي إلبك الرث مذح بجايب

 ٠الذييغشهوالرثإلفكي السى ٠يلككضا

 ذث ألنه زديءم، ف شيءده ٠ غب; ١٧ فيه سا؛ أو برا ابك للرث تدح ؛)ال ١٧

٠ إنبك الرث قذى رجس
 التى أبوادك أحد فى وسطك في وحن ))إذا٢

 في ثرا يفعال امرأة أو ذحال إلؤك الرث يعطيك
 وئذغف٣ ت، عهد بتجاوز ب إبلة الرث غينى
 أو للشمس أو لها، ويسجن أخزى آلهة وكعب
 الذي الئى£ السماؤث، حند يئ لكال أو للعتر

 جئنا وشنصئ وسوعمذ ؛وأخؤرت بوج، أوص لم
 الرجس ذلك عمال قد ٠أكيذح صحح األمز وإذا
 الفرأة، أوبلك اوحال ذلك فأخرج إسرائيال، في

 الؤلجال دكخ،٠أبو إلى الغزير األمز ذلك ففال الذي
 ءلى٦ ٠د يموت حئى بالججار وارلجمه أوالفرأ؛،

 ال ققئالذ. الذي ققئال سهود أوئألقة شاهلين فم
تكون السهود ايدي واجد. شاجد فم على يقثال

 ١٧ الفصل
 ؛٢١:١أتثه١

 ١٣و ٨: ١ مل
 ؛٦: ١٣بتث٢

 ؛١١:٧ت.ش
 ؛١٩:٤ثتث٣

 ٢٢:٧جإر
 ١٤و١٢:١٣حتث٤

 ؛١٦-١٤:٢٤هخال
 ؛٢:ه٧ش
 ١٨-٦:١٣دتث

 ؛٣٠:٣ذءده٦
 ؛ ١٥: ١٩ تث
 ؛١٦: ١٨ مت

 ؛١٧:٨يو
 ؛١:١٣كو٢
 ؛١٩تيه:١

 ٢٨: ١٠ ب
 :ه؛١٣رتث٧

 ١٣كوه:١؛ ١٩: ١٩
 ؛١٧:١ذتث٨
 ؛١٠:١٩أي٢

 ٢:١٦:ه؛١٢ستث
 ؛١٨: ١٨ شإر٩

 ؛١٩-١٧:١٩ص-ث
 ٢٤:٤٤ضحز

 ؛٣٠:١طءده١٢
 ٤٣:١تث
 ١١: ١٣ دتت ١٣
 ١٩:هو٨صم١ع١٤
١٩:١٠؛٢٠و

 ١٧ ،١٦ التثنية

 أخيرا، الئعب جميع أيدي دم لعتله، أوأل عليه
٠ د وسطك مرخ السز فتنزع

القضائية السلطة
 دم بيرع الثضاع في أمز عليك غببز ))إذا

 فره نيئ أو وذعوى، ذعوى بيوتآ أو ز، وذم
 فعم أبوادك، في الشوماري أمور ص وطربه
 إبالس، الرث يئآلة الذي الفكائ إلى واصغذ

 القاضي وإلى األوئيذش الكهنة إر واذي٩
 فهضروك واسأل ص، األيام بلك في يكون الذي
 الذي األمر حتف افئعتال ٠الثضاعض يأمر

 الرث، نختارة الذي الفكان ذلك وئ به يخبروبك
 يغئموئك* ما كل حشف تعتال ئ أ وتحرض

 الذي والثضاع يغلمودك التي الغريفة حشف١١
 الذي األمر عن تجذ ال ٠تعفال لك يقولوته

 الذي والزحل١٢ سماآل. أو تميتا به يحبروبك
 هناك الواقف للكاص يسفع فأل ٠بكغيائط، يعفال
 ذلك تقتال للقاضي، أو إبك، الرث لتخدم
 افقسغع إسرائيال* ون الغر فتنع الرحال،
تعذظ. يطثون وال ويخافون السعر جمع

بالملك خاصة أحكام
 يعطيك التى األرض إلى أسئ ا>ئئى١؛
 قلن: ٠فاءن٠وخقكها، وامتلكها إنفك، الرت
.٤حولي الذين األسم كجميع تلكا علئ أجفال

 أو الخسة األمدة إلى إشارة نصبا. سارية... ٢٢و ٢١: ١٦
 وقد أشيرة. الكتعاسة اإلالهة تمثل التى األشجار أو

 الخصوبة إبى ترمز حجرة أعمدو الكتعاسة الديانة في أيثا اجرت
 )خر االوليان الوصيتان عنها تنهي جميعا وهذًا األكرية.
(.١٠-٧؛تثه:٦-٣:٢٠

 الرث إلى عيب فيها بذبيحة اإلتيان كان رديء. شي، ١: ١٧
 رجس كهذة فذبيحه محظور. بثى التقدس إلى اإلتيان يعني

 السمه احتقار الله إلى األفضل يقزدالعن ها وتقديم .الرب لم في
 الكاملة، الذبيحة عن يقئ ما تقديم كان وفد .(٨-٦.٠١ مل )رج
 لكل االول الغوفر بوصفه بالله االعتراف في إخفاتما الواح، في
اتحياة. فى األفضل هو ما
 أن المحكين القضاة على وجب أخرى. اهلة ويعبد ٧—٠٣: ١٧

 عقابها الوثنؤة تلقى بحيث الباطلة، العبادة تابعي بإعدام يعثوا
الصارم.

 الوثن عابد إعدام ممكائ يكن مل ثالثة. أو شاهدين ٧و ٦: ١٧
 عيان شاجدا األقل على يتوافر أن وجب فقد إشاعة. أساس طى

 في واحد شاهد يكفي ركن ولم .الدعوى تست حقى الئئهم ضد
 الزور. شهادة تجأب ضمن المعيار فهذا ؛الخطورة بهذه قضؤة
 التي المسؤولؤة على يشطًاد كان اإلعدام تنفيذ أسلوب وإن ،هذا
 قضؤ في صادقة شهادته تكون لكي الشاهد، عاتق على تقع

 النؤولؤة قبول ئعبنون ،الحجراألول الشهود يرمي فإذ .اإلعدام
(.١٣: ه كو١ ؛ ؛٥: ١٩ )رج شهادتهم عن
 قضئه أن قاض رأى إذا القضاء. يف أمر عليك عسر ١٣—٨: ١٧

 ،مركزرة محكمه إلى يرفعها أن يمكنه كان ،بها ابغ عليه ضعف
 في تنعقد مهاثه، يتور رئيس وقاض كهنة بضعة من مؤلفة

 ويكون .المستقبل في المركرى التقدث مزقام فيه الذي الموبع
 به العمل يرفض إنتان أي إذ حرى ،حاسائ المحكمة تلك قرار

.الموت لعقوبة عرضة يصير
 التوراة يكتب كان فيما المالث منصب موسى تووع .ملكا ١٤: ١٧

 فقد (.١٧و٧:٢٤؛ءد١٢-٩: ٤٩ ؛ ١١:٣ه ؛ ١٦: ١٧)رجتلث
 هنا وقذم ،ملكا الشعب سيطلب فيه الذي الوقت ئقذائ رأى

.المستقبلي التبك ذلك موئالت بشأن صريحة تعليمات



٣٥٠ ١٨ ة ١٧ الشية
 الرث يختار الذي نفا عيك تجفل فاك١ه

 عيك تجفل إخوتك وسعر منه إلهلئآغ*
 زلجأل عقليًا تجفل أئ لك يجل ال تلكاف*
 له ثئز ال ولكن١٦ أخاك. هو ليس أجنبائ

 يكبر لكئ وعبر إر السعب يرذ وال حيلف،٠ال
 تعودوا ال ل:٢٠لك قال قد والرث لحيلك،١

 له يكز وال ٠ أيشام الطريق هذو فى ترجعون
 له يكز ال ودبا وفشه ٠ ن ولثه بزيغ لئال بساة
 خملكقه، تمرسى عر خدن وءذدما١٨ كثيرا.
 فى الغريفة هذو من دسحه لتقسو بكمئ
 معه، فثكوئ١٩ الاليئهـ، الكهنة عننو من كتاب
 يئقئ أئ يتفلم لكئ حنيايود، أيام تمل فيها ويقرأ
 الغريفة هذو كلماب جميع ويحعظآ إرد الرث
 قلبة يريع لئال٢ بها، ليعتل العرائغئ وهذو
 أو يمثا الوصية عن يحين ولئال ى إخوته على

 هو تملكؤه عق األائ؛ يطيل لكى سماأل.
إسرائيال* وسعر في وينو؛

الكهنة نصيب
 ٠إسرائيأل دصيب ٠وال قص الويًا ١ ٨ ببط, كي مبرليؤسس الال ١٨

 ئصيث له يكون فال وصيته. الرب وقائذ يكلون

 ١:ه٩صم١ع١ه
 ؛٢٤:١٠؛١٦و

 ؛١٣و ١٢: ١٦
 ؛١٠-٨:٢٢أي١

 ، ا ة هو
 ٢١:٣دإر.

 ؛٢٦:٤مل١ى ١٦
 ؛مز٢٩-٢٦:١٠
 ؛١:٣١ ؛ذإش٧:٢٠

 ؛١٥: ١٧ حز
 ؛١٨و ١٧: ١٣ دخر

 :ه؛١١هو
 ٦٨: ٢٨متث
 ١٤:١٠مل١ن١٧
 ٢٦-٢٤:٣١هـتث١٨
 ٩٧: ١١٩ دمز ١٩

 ٩٨و
 ؛٣٢يتثه:٢٠

:ه١مله١

 ١٨ الفصل
 ؛٩:١٠أتث١
 ١٣:٩كو١
 ؛٣٤-٣٢:٧بال٣

 ؛١٢و١١:١٨ءد
 ٢٩و١٦-١٣:٢صم١
 ٢٩: ٢٢ تخر٤

 ؛١:٢٨هثخر
 ٨:١٠جتث

 ؛٢:٣حءده٦
 ٢٣:١٤:ه؛١٢ختث

 ه؛٠:١ءد٧
 ٢:٣١ أي٢
 ؛٣٣-٣٠:٢٧دال٨

 ؛٢٤-٢١:١٨خد
؛٤:٣١ أي٢

أل. قال كما لصيته هو الرث إخويه. وسعر فى
 مرى السعبب، مبرح الكهنة حى يكوئ ))وهذا٣
 عثائ. أو كالت بعرا الذبائح يذبحون الذيق

 والكرش. والعكيق التاعن الكاجئ تعطون
 وأوال وردتلثآت، وخمرك جنعلبك أول ؛ويعطيه

 من اختاذة قد إنؤلائً الرث هألئ عتيك. جزاز
 باسم ليخد؛ يقفًا لكئ ًاسباطكث جمح

األيام. تمل وتنوة هو الروبأج،
 جمح وتئ أبوادلائً أحد مئ الوئ جاء ))ئذا٦

 زغتة بكرًا وجاء ح، متعرب هو حيث إسرائيل
 وحذ؛٧ لرثخ،٠ نختازة الذي الئكائ ثفسوإر

 الالئ إخوته/ جمح وثؤًا إلبك الرث باسر
 أقساائ يكلوئ٨الرثد،نم أيا؛ هناك الوئ
آبائه. عن يبيعه ما غدا ن، مساويه

بغيضة ممارسات

 الرث ئعطيك التي األرض ذحلمئ نثى))٩
 أولئك رجس يثل تففل أنه تتفلم ال إنغليًا،

 في ابتئه أو ابته تجيز ذنه فيك يوجن ال اباتم؛*
وال عاكفًا وال عراقه، يعزفًا نئ وال التارز،

 ١٨-١٦:٢٠ ؛٣و. ٢٩: ١٢ ؛تث٣٠و ٢٧و ٢٦: ١٨ دال ٩٤٤: ١٢ نح
؛٣١: ١٢ تث ؛٢١: ١٨ ذال ١٠

 بهذا الرث سيقوم كيف ئئد مل إخوتك. وسط من ١٥: ١٧
 يكون بأن قضى إذ ضاق، االختيار مجال ولكئ االختيار،

.الشعب وسط من أحا الملك

 العاك علي وضغت بئر. إكر.. ئكثر ١٧و ١٦: ١٧
 يأخذ ال عليه (٢ ؛كثيرا حيال يقتنى أأل عليه (١ :قيود جملة

 الفئة من كثيزا بكنس أأل عليه- (٣ ؛كثيرات زوجاب
 ،العسكرة القؤة على يغل أال الملك على ووجب .والنهث

 وسلطته، منصبه ألجل الغنى على أو ،السياسؤه األحالف أو
 جمع سليمان خرق وقد .الرث إلى يتطدح أن عليه كان بل

 إن ثم االخيرين. داود أبوه خرق حين في ،المحظورات هذه
 إلى أدى متا ،أورشليم إلى بالوثنؤة أنبئ سليمان زوجات
(.٤٣-١: ١١ مل١) المملكة اشام

 المثال كاز الشريعة. هذه من فسخة يكتب... ١٨: ١٧
 من يتعئمها كما الله لمشيئة طائعا ككا للتيك، النموذجى

 الرث. ومخافة االرضاع ئكيبه للتوراة ته فقر التوراة. قراءة
 باألسفارالمقذسة. وعالتا كاسا لوكان كما الملك صور وقد
 تاريخ من كئيب زمن في يوشيا الملك استعادها الثقاربة هذه
(.٢٢ مل٢ )رج ألئة

 أال الملك على كان إخوته. عىب قلبه يرتفع لئآل ٢٠:١٧
الشعب. أفراد سائر شأن شأنه الله، شريعة على يستعلي

 االش األسباط باقى خالف على الوي. سبط كل ١:١٨
 ،الكهنة ذلك في بما ،الوي سبط من فرد أئ كععت لم عشرى،
 في الالوبون أقام وقد ويحرثها. فيها ئقيم األرض من حئأ
 يش ؛ ٨-١ : ٣٥ )عد البالد أنحاء جمع في لهم الثعؤنة المدن

 المركزى، التقدس من مقربة على الكهنة سكى فيما (،٢١
 (ي٨و ٤و ٣ )عد ة٠كعاوذورهةكه لالوون١ كانو (.٦٠٠٥٧: ٦ اي١ )رج نوباتها خدمتهدني ممارسه إلى اتطلقوا حيبا مم

 أرض، قطع ابكهنة توريث من بدأل الكهنة. حى -ه٣: ١٨
 أجزا، يعفى في حى لهم كان الكهنوة، لمهائهم وتقديرا

ذبائح. الثقزبة الحيوانات
 التقدس إلى الذهاب فى الوى رغب إذا الوى. ٨—٦: ١٨

 يقوم بأن له يؤدن تكان ،الرث باسم ثناك يخدم المركزي
اآلخرين. الالوش حقوق مع متكافئة عاله ويتلعى بذلك

 وصئة موسي أصدر االمم. أولئك رجيب ١٢-٩: ١٨
 الكنعانش حطى على البعب يسير بأآل قضت حازمة

وقد أفعالهم. يفعلوا أو هم يقلدو وال ، متعددة آلهة العابدين



١٩ ، ١٨ التثنية ٣٥١
 وال ،شرقته ترقي منه وال١١ ساحرس، وال ذذغائالً

 ئسقشير مرخ وال تايقة، أو جاى كماال تن
 عنت عروة تغغزًاذلكك٠ألنهضض١٢٠الموشص

 إلهك الردة األرجاس، هذه وبسمب ٠الردبا
 الرب لدى كابأل ئكأل١٣ ٠أهلهكض مرخ طاردهم

 ستعون/ تخلعهم الذيئ األمم هؤالخ إنه١٤ ٠إلهئ
 لك قستح فلم أسئ واثا والقزافيئ. لائئغيئ

 ٠الرتإيكهكذا

النبي
 مرخ وسطك مرخ تبغا إلهك الردة لك يقيم >)١٥

 ما كل حشب تستعون/. له ٠ بثلي اخؤتلئآ
 الماعظ١ يوم حوريب في إلهك الردة من طلت
 أى وال إنهي الردة صون أستلخ أعون ال قاأل:
 لئ قاال١٧ ٠أموذع لئال أيثما العظيتة الثان هذو

 سيا لهم أفيز تكلمواغ. ما في أحسنوا قد الردة؛
 في وأجقالكالمي بثللائف، ورإخوتهم ٠من

 ويكونأن١٩ ٠ بوال أوصيه ما بال فيكلمهم فموق،

 ؛ال١٨:٢٢سخر١٠
 ٦:٢٠ ؛٣١و ٢٦:١٩

 ١٩:٨؛إش٢٧و
 ؛٢٧:٢٠شال١١
 ٧:٢٨صم١ص
 ؛٢٤:١٨صال ١٢
 ؛١١:٢١طئت ١٠٥٠

 ؛٧٦:١لو
 ؛١٦:٧؛٣٤-٢:ه٢

 ٢٢:٣؛ع١٩:٢٤
 ؛٢٧-٢٣:٢ظتث١٦

 ؛١٩و١٨:٢٠عخر
 ١٩:١٢ ب

 ٢٨: ه تث٤١٧
 ؛١٠:٣٤فتث١٨
 ؛٢٢:٣؛ع٤:ه١يو

 :ه؛إش٢٣ىءد
 ؛١٦ه:١؛٢:٤٩

 ؛٨:١٧يو
 (٢٨:٨؛٢:ه٤ذ)يو

 ؛٢٣:٣لع١٩
(٢٥: ١٢ )ب

 ؛٥: ١٣ تث٢٢٠
 ؛١وه١٤:١٤إر

 -ه؛٢:١٣زك
 ؛٣-١:١٣نتث

٨: ٢ إر
؛٩:٢٨ دإر ٢٢

 به, يتكدًا الذي لكالمي بخ ال الذي اإلنسان
 تطفيم، الذي الغبى وأائ٢٠ أطالنذل- أنا باسبي
 أو به، يتكلم أنه أوصه لم كالنا باسمي فيتكلم
 ذلك/ فيموت ن، أدخرى الهلم **باسم يتكلم الذي

 الكال؛ تعرفًا كيفًا قلبلاًئ: في بلن ئنه٢١ الغبى.
 الئبئ به تال فما٢٢ الردة؟ به يتال لم الذى
 ابكال؛ فهو يصر، ولم يحذث ولم الردة باسم
 به تال بئغياد بل و، الردة به يتال لم الذي
٠بذهي تخفًا فال الغبى،

الملجأ مدن

 وورثهم ؛رعم، يطن إلهلائً زب١٩

 تالث لثغميبك تفرز وبيودهم، مذتهم وسكنك
 الرمة يعطيك التى أرضك وسعر فى مدن
 كخو؛ وسلت الطريق ئصللخ٣ ٠ لكتقلكهاب إلهك

 ٢٩: ١٢ أتث ١ ١٩ الفصل ٢٠: ١٨ ث٠ي ؛٢: ١٣ دتث
٢: ٢٠ يش ؛ ٤١ : ٤ تث ؛ ١ -ه١٠: ٣٥ عد ؛ ١٣: ٢١ خر ب ٢

 ( ١ : وهي ،ممقوتة ممارسات تسع ١١و ١* ع في حددت
 السعي التحر: (٢ ؛؛٣١: ١٢ )رج ينار في باالوالد التضحية

 (٠٣ ؛وتفسيرها الئذور في بالنظر اآللهة مشيئة تحديد إلى
 تمنحها التى بالقؤة المستقبل على السيطرة محاولة العرافة:
 المستقبل لكشف النذور تفسير :العيافة (٤؛الشريرة األرواح

 أو بالعقاقير سحرة تأثيرات إحداث : التفاؤل ه( ؛أساسها على
 اآلخرين تتبب الرقى: زر (٦ القبيل؛ هذا ض ضائل أئ

 يزعم شخعس يد على الجاذ وساطة (٧ ؛سحرة يتيتمانه
 (٨ ؛الشياطين مع يتواصل الواح في ولكثه بالموتى االرصال
 الروحي بالعالم المعرفة وثيق شخص أي :بتابعة االستعانة

 والتماس األموات استنطاق المرئى: استشارة (٩ الشيطاني؛
 سبمبا الشريرة الهبارسات هذه كانت وقد منهم. المعلوماب

األرض. من الكنعاسن طرد في الرمة رغبة

 على تشديد المغرد صيفة في مثلي. نبائ... ١٩—١٥: ١٨
 والعهد (١٠:٣٤) القديم العهد وكال اآلتي. األسمى النبي

 على الشاهد هذا يغثران (٣٧:٧ ؛٢٣و٠٢٢:٣ )ع يذيد
 يتلعى موسى، غرار على الذي، اآلتي المسيح إلى إشارة أله

 ٢وه ٢١: ١ يو )رج شعبه ويقود به وبادي اإللهي اإلعالن
 موسى شابه يبوع أن وبالحقيقة .(٤٠:٧ ؛ ١٤١لمإ ؛ ٤-ه٤٣و

 مت ؛ ٢ )خر طفال الموت من أنعد ؛١ :أخرى نواح ببفع
 ؛٨:ه-٢ )في ملوكي بالط عن تخق (٢ ،؛٢٣-١٣:٢
 ت ؛ ١٧: ٢٧ )ند ثب على حنان (٣ (؛٢٧-٢٤: ١١ ي

(ذ٧:٣ كو٢ ؛٣٠و ٢٩:٣٤ )خز لوجه وجما الله كتم ه( (؛٢٥: ٧ عب ؛١٨:٩ )بث الشعب بي شفع (٤ $؛٣٦: ٩

(.٧و ٦:٨ عب :)؛٢٩ )ث عهد وسيط كان (٦  البئ مع بابثفارنة أخرى. آبة بامم يكئم ٢٢-٢:*١٨

 إسرائيل بتي ياتون رئغين انبياء .بقدوم موسى تجا الحيقي،
 يقدر فكيف باطلة. آلهة باسمه بل الرب، باسم ال متكئميل
 قال ؟ حعا الله بلسان يتكتم ما نسا أن يعرفوا أن الشعب
 فال النبي، به تكتم ما يصر(( ولم يحدث ))لم إن ائه موسى
 إخفاق هى الزائغين لألتيياء الممازة فالصفة الله. من يكون

 الزائغون٦االيا تكتم ١إذ ًاتا د؛ئائ تتحعق ن٢ نبؤسمم
 ويحاولون باطلة آلهه بمقون فإئهم ، قالوه ما وحصل أحيارا

 رفضهم وجب لذا الحى، اإلله عن الناس يحولوا أن
 األبيا، يكون ،أخرى أحياز وفي ه(.—١: ١٣) وإعدامهم

 ولكئهم الحى، اإلله بأتباع فسمقون مكزا الكثر الزائفون
 هذا من نبي نبوة أخفقت فإن .باألكاذيب ينطقون

؛.١٧-١:ه٢ة إر رج زائف. أده يتسن الصنف،
٣٢-٣٠:٢٩.
 الجزء هذا في موس ئفئرها التي األحكام ١٤:٢٣-١:١٩

 واالهلي. االجتماعي النظام العموم كلى تتناول التثنية من
.األشخاص ين العالقات على ركز التشريعات فهذه

 .الملجإ مدن من الهدف يشأن ٣٤-٩: ٣٥ عد رج ١٣-١ : ١٩
 فى ملجإ مدز ثالث إفراز ينبغى كان مدن. ثالث ٢:١٩
 إطاخ بشأن ٧: ٢ ٠ يش )رج األرض امتالك بعد كعان

 غربي الثالث المدن هذه كانت وقد .الوصؤة( لهذه الشعب
 )رح شريه اقيمت التي الثالث عن فضال االردن نهر

الشري؛. الملجإ مدن بشأن ٤٣٠٤١: ٤



٣٥٢ ١٩ العتية
 فتكون) إلهلئآ، الرت للائً وم التي أرضلائً

 حكم هو وهذا٤ قاتل، كلع إبها نهري لكئ
 من فؤحيات: هتاك إلى يهرب الذي القايل
 أل مبجض عير وهو جم بئير صاجبه ضرب
 صاحبه مع ذهب ومول نبلة. وما أمس ط
 تده شت فانن حبا، لتحتطب الوعر فى

 مول الحدين وأفنث الحطب، لتقطع بالفأس
 يهرب فهو فمات، صاجيه وأصاب الحشب

 يسفى لئال٦ ٠فيحيا المدن تلكًا إحذى إلى
 قلئدث، ئحئى حيئ القاتل وراة الدم ولى

 عتيه وليس طفئلة، التلريق طالح إذا ويدركه
 أمس منذ له ميفخن عبر ألده المور، حكم

 دالث قائأل؛ آمرك أنا ذلفًا ألجل٧ قبلة. وما
 إلفك الرث وسع وإنه٨ لتفسكًا* تغرز ثذد

 جميع وأعطاك آليائالج، حلفا كما دخوتكًا
 إذ آليائالح، تعطى إدة قالح التى األرض
 أنا كما لئعئلها، الوصايا هذو كله حفظث
 في وتسلك إنفك الرت لتجب اليولم أوصيكًا
 دالن أيشا لسلائً فزن األيام، كال بقه
 يسفكًا ال حئى١ الئالدثرخ، هذو عتى ثدن

 يعطيك التي أرضك وسعر في ؤ بري ذلم
٠ذلم عتيك فيكآل ئصيائد، إليك الرث

 ،ذلصاجبه ئبعشا إنساال كاال إذا ))ولكن١١
 فمات، قاتته ضريه وضزيه عتيه وقالم له فكفئ

 يربال الئذق، تلك إحذى إلى هزن دم

 ؛٣٤-٩:٣تءده٤
 ٤٢:٤ -ث
 ١٢:٣ثءده٦
 ؛٢:.١٢جتث٨

 ٢١-١٨:١ءتكه
 ٩-٧:٢خيش.٩

 ؛٣٣:٣دءده١٠
 ٩-١:٢١-ث
 ١٦:٣ذءده١١

 ؛٢٤: ٢٧ ؛-ث٢٤و
(١:ه٣يو١)

 ؛٨: ١٣ ر-ث ١٣
 ؛٣٤و٣٣:٣زءده

 ٣١:٢مل١
 ؛١٧:٢٧ستت١٤
 ؛٢:٢٤أي
 ١٠هوه: ؛٢٨٠٠٢٢ أم

 ؛٣٠: ٣٥ عد ١٥
 ؛٦:١٧تت
 ؛١٦: ١٨ مت
 ؛١٧:٨يو
 ؛١:١٣كو٢
 ؛١٩تيه:١

 ٢٨: ١٠ ب
 ؛١:٢٣صخر١٦
 ١١:٣؛ه١٢:٢٧مز
 ض-ث ١٧

 :ه٢١؛١١-٨:١٧
 ؛٥: ١٩ طًام ١٩
 ؛٢٤:٦دا

 ؛٧: ١٧ ؛٥: ١٣ دتث
 ٢١:٢٢؛٢١:٢١

 ؛١٣: ١٧عتث٢٠
٢١٠٠٢١ 

 ؛١٣: ١٩ غتث٢١
 ؛٢٤و ٢٣:٢١فخر
 ؛٢٠:٢٤ال

٣٩و ٣٨: ه مت

 ويدنعوده هناك مول ويأحذوئه مدينته سيوخ
 غيتكًا ٠قشعق ال١٣ ٠فةموذ األم ولى ئب إلى

 فيكآل إسرائيل، ض البرى دلم فتنع عليه.
 سته الذي حباجؤك كخلم تنعل ال١٤ ٠حيرذ لك

 التي األرض في تناك الذي نبك/ في األولون
تمئلكهاس* لكى إلبك ازت ئعطيك

الشهود

 في إنساد عتى واجن شاجن يقولم ))ال١
 التي الخطايا جميع من تا حبب أو تا ذنب

 فمم على أو شاهدين فمم عتى ٠بهاش يخطئ
 زور شاجن قالم إذا١٦ األمر* ئقولم سهود قالئه
 رقئ١ برغص، عليه ليمشين إنساد على

 الرث، *أمالم الئصوتة يسيما اللذاب الوجالن
 يلكًا في يكونون الذيئ والعضاة الكهنة أمالم

 وإذا حئذا، اشاة فحض ٠فإن١٨ ٠األتامض
 عتى بالكذب قدنهن كادت، شاجن الساجن

 ٠ ط بأخيه تففل أنه نوى كما به فافغلوا١٩ أخيه،
 الباقون وذسئع٢ ٠وسطكلمظ من الثر فتنزعون

 األمر ذلكًا مثل يقفلون يعودون وال فيخافآلع،
 ٠غئكًاغ قشغقه ال٢١ وسباًئ* في الحبيك

 ئذ ٠بسن سن بتين* غين بئغس. دفس
برجرود- رجل بيد-

 فى أمائ، إسرائيل بنو لوكان مدن. ثالث أبائ زد... ٩: ١٩
 في الموعودة الحدود إلى أراضيهم لوع ،تماتا الرت ائباع

 كان الحالة، تلك وفى (.٢١-١٨: ١٥ )تك اإلبراهيمى العهد
 بحيث إضافية، *أجا مدن ثالث تدعوإلى أن الحاجة شأن من

. تسفا المجموع يصير
 حجارة إلى إنارة ))التخوم(( هذه صاحبك. ختم ١٤: ١٩

 حجر نقل فكان .األرض قطعة مالك كحدد نقوش عليها
 أم )رج لملكه سرقة بمثابة آخر شخطا ى٠يخع الذي اللخم

(.١٠:٢٣؛٢٨:٢٢
 شخص تحريم استلزم .ثالثة ...أو شاهدين فم على ١ ه : ١٩

 إجرن دور النبدأ هذا وأذى واحد. شاهد من أكثر وجون
 آخر. موافن على تهمه يسوق قد الذي الزور شاهد من وقائى
 والموضوعؤة الدلة من مزيدا وئر ،واحد ناهد من أمكثر فطلت

(.١: ١٣ كو٢ ؛ ١٧-١:ه ١٨ تث ؛٦: ١٧ تث )رج
 شاهد يتواجد ،الذعاوى بعفى في .زور شاهد ١٩ - ١٦: ١٩

 دعوى روعت فمتى .حدهم على دهمة يسوق فقط واحد
 للبملخ والقضاة الكهنة من المؤقة المركرة المحكمة إلى كهذه

 كان ،زائغة الثاهد شهادة ألخ التحقيق بعد وتبؤن ،فيها
 الجريمة على واجبة كانت التي العقورة يتلعى الثشتكي
المزعومة.

 مصير الشعت يعرف عندما فيخافون. الباقون يسمع ٢٠ : ١٩
 محاكم في زائغة شهادات إعطاء عن يمتنعون ،الرور شاهد
األكة.

 )وبعزف هذا القضاة العدالة مبدأ إة بعين. عين ٢١٠٠١٩
 المناسب العقاب إنزال على للتشجع أعطي الثأر((( ))بقانون
 التساش إلى إنا تيال يصحبها قد التي الحاالت في بالمجرم
 ال ؛ ٢٤و ٢٣: ٢١ خر ح )رج التفرطة الصرامة إلى وإنا الفرط

 هذا أخرجوا ألنهم زمانه يهود المسبح واجه وقد (.٢٠: ٢٤
 الشخصى االنغام ألغراض واستخدموه المحاكم من القانون

(.٤٢-٣٨)رجمته:



٢.اية ٣٥٣
للحرب الخروج

 غدوك عز للغرم / خرجتن دا ١ ٢ ٠

 الذي إلهك الرت معك ألدع ب، منهم تغفًا ٠فال
 ص تقربون وعندما ٠مصزت أرض منه أصفذك
 ويقول الئعمبع ئخاطب الكاهى يتعدم الخرب

 ض اليولم قربتم أنغم إسرائيل: يا استغ لهم:
 ال دلوبكم* تضففًا ال أعدائكم* على الخرب
 ألدًا وجوفهًا، ترغبوا وال ترقعدوا وال تخافوا
 عتكلم يحارب لغى معكلم سائر إنغفر |لرت

 الغرفاءد ،الخاطب هدم * لفشخًاث أعداءكم
 تيتا تي الذي الرحل هو ضه قائليئ: شئ
 سه إر ويرجع لهذلهت ذهج؟٠يثئ ولم جديدا
 آحر. رحل فينسته الحرب في يموت لئال

 يبتكره؟ ولم كرائ عرش الذي الرحل هو وتئ٦
 الخرب في نموذ لئال بيتو إلى ورغ لغذخت
 الذي الرحل هو وس٧ ٠آحر .ذحل فستكزه
 إلى ويرجع ليذهب يأحذهاح؟ ولم امرأ؛ حطبة

 آخر* رحل فيأحذها الخروب في يموت لئال سه
 من ويقولوأل؛ الئعبع يخاطبون الئرفاءد يعون دم٨

 الهب لعلبخ؟١ والئعيفًا الخائغًا الرحل هو
 مثؤًا إخوته ولوب تذوب لئال سه إر وكرجع

٢٠ الفصل
 ؛٧:٢٠آمز١

 ؛١٠٣١ إش
 ؛١٨:٧بتث
؛٢١:٢٣تءد
؛٨و٦:٣١؛٦ثه:

 ٧:٣٢؛ ١٢: ١٣ أي٢
 ؛٤:٢٣؛ض٨و

 ١٠:٤١إش
؛٣٠:١ثتث٤

 ١٠:٢٣؛يش٢٢:٣
 ٢٧:١٢هجذح

 :ه٢٤حتث٧
٣:٧خض٨

 ١٩:١٠صم٢د١٠
 ٧:٣١دخد١٣
 ؛٢:٨ريش١٤

 ٣٠:١٤صم١ز
 رم ١٦

 ؛٣٣-٣١:٢٣
 ؛٣و ٢:٢١ءد
 -ه؛١:٧-ث
 ١٤:١١يش
 رخر ١٨

 ؛١٦-١٢:٣٤
 ؛٣٠:١٢؛٤:٧تث

 ؛٩:١٨
 ؛٣٣:٢٣صخر

 ١-ه٣؛١:ه٢١مل٢
٤١-٣٤: ١٠٦ مز

 الئعب مخاطبؤ مئ الخرفاء فرغ وعنذ ٠ولبهك
*الئعب رس عر لجنود رؤساة يقيمون

 يتارنها لغى مدينه منه تقرن ))حيئ١٠
 الشلح الى أجايتك فإأل الشلحد، إز اسئدعها
 لك يكوز;- فيها التوجود قئعب فغل لك، وكخئ

 بل كسالمك، لم وإأل١٢ ٠لك وشقظث للئسخير
 الرت ذقعها ئذا١٣ فحاصرها* خرتا، معك غبك

 بحئ ذكورها جمع فاضرت دك إز إلهك
 ما وكل والبهائلم واألطفال الئساءد وأتا ٤ ٠ن الثيفب

 لثغميمك، فتغئؤئها عنيتها، كل المدينه-، فى
 ٠إلؤكذ الرت أعطاال اتي أعدائك غنيمة وهكل

 التي جدا منك البعيد؛ الئذئ بجمبع تفعل هكذا١
 ومذن وأتا١٦ هنا* األتم هؤالخ مدن ض ليتمن
 فال ثعميائ إنفك الرت يعطيك التي الئعودب هؤالخ

 تحريائ؛ حرمها بل١٧ تاس، نشته ينها تسكبق
 والغريئ والغنعانئيئ واألموس الجئئيئ
 إلفك، الرت أترك كما والسوسس، والجوس

 جميع حتبع تعتلوا أأل يعلموكم ال لكي١
 الرت إز ملوئا ًاش،٠آللهه غيلوا اتي أيحسهم
٠إلؤغلمص

 تحارا كثير؛ أياتا مدينة حاضرت ))إذا
بوضع سجزها يتلفًا فال تاذها، لغى إياها

 بموجب الحرب فى الشبقة المبادائلخئرة كاتت٢٠-٠١:٢٠
 والقسوة تلوحشؤة الفت نحر على مناقضه الموسوبه الشريعة

.أخرى أمم لدى المعروض
 عليهم وجب ،للحرب إسرائيل بني ذهاب عند .تخبط ال ١: ٢٥٠
 لن المعركة حصيلة ألن مركباته، أو العدو خيل أبذا يخافوا أأل

 كان الخوف عن فالثهى .وحدها العسكرة القؤ؛ البثة لحدده؛
 إسرائيل لبنى تبرهنتا أن سبق اللتين وأمانته الله قدرة على موشا

مصر. ض إنقاذهم في
 فى الكاهن دور كان الشعب. خياطب الكاهن... ٤—٢:٢٠٠

 التقوى على وبؤته وحضوره الله بوعد الجنود سجع أن الحرب
 المحاربة على الله بقدرة الثقة إلى االفتقار شأن فمن باإليمان.

 أة ذلك ٠ قلوبهم ترتعب بحيث إرادتبم قوة يي يور أن عنهم
بالله. مرتبعة-بإيمانهم االنتصار

 من ات إعقا أربعة ذكرت بيته. إلى ويرجع ليذف ٨:ه-٢٠
 القاصى المبدإ بموجب ،المتطوعين جيش فى العسكربة الحدمة
 الحرب-. على قلبه ليس محارب اى المعركة إلى يذهب باال

 خائفين، كانوا أو ،شؤوراخرى عقولهم شغلت الذي بأولئك
 سيكونون إذ بيوتهمًا إلي ويرجعوا الجيش يتركوا بأن لهم سمح

 بحيث اآلخرين في أيثا ويورون المعركة في النفع عديمي

(.٨ )ع الشجاعة يفقدون

 كنعان خارج الثدن تكن مل .الشلح إىل استدعها ١٥—١٠: ٢٠
 بنو عليها يعرض أن وجب ولذلك ،الثامن اإلفناه قضاء تحت

 ،لهم خاضعه تصير أن المدينة قبلت فإن .سالم معاهدة إسرائيل
 عرض رفض إذا أما .يخدمونهم نابعين رعايا شعبها يصير

 ،عليها ويستولي المدينة الجيش يحاصر أن يجب فكان ،الشاح
 كفنيمة والبهائم الناس سائر على ده وببع الرجال يقتل ثم

 الدينونة إعالن سبق الثلم إلى الدعوة مبدأ أن هنا الجظ .حرب
(.١-ه١١:١٠)رجمت

 الكنعانبة البدن تحريم وجب .بحرتا حبرمها ١٨-١٦:٢٠
 اشري تأثيرها إزالة بغين منها، شى أي استبقاء عد؛ أي كلبا،

(.٢٦-٢٢:٧بالسة)رج

 ،العديم العالم في الجيوش كابت .شجرها يلف ال ٢٠و ١٩: ٢٠
 وأسلحة تاللم لصغ االشجار تقعإع ،ما مدينه محاصرة عند

 أآل إسرائيل بنى على وجب إثما الضل. الحصار لتسهيل وأثاث
 أن لهم تجاح حر المدن حصار في المثبر الشجر يستخدموا
١٢:٧) إباها الله أعطاهم التي األرض ثمر من يستفيدوا



٣٥٤ ٢١ <٢٠ الثنية

 ألده تقطعه* فال تأكال* منه إتكآ ٠ءله فأس
 وداملائً يدف حئى إنسان الحقل نجز؛ ي هل
 ليس أده تعرفًا الذي الغجر وأائ٢ الجعار؟ في

 جصائ وتبني وتقطع يلغًا فإياة ينه، يؤكل نجزا
 حئى حرتا معكآ تعتال التى المدينة عتى

تسعطًا*

المجهول القاتل ذبيحة

 ز قائ١و اهلغتلك إلهكا نرذ يعئك ٢ ١

 سيوجك دخرج ققله، من دعنًا ال الحقل،
 حول التى المذن إلى ئقيسوزًا وقضاككآ
 يأحذ العتيل، يزًا العرى فالمدينه العتيل*
 يحزث لم البعر يزًا عجله المدينة تلك سيوخ
 يلكآ شيوخ وتنحدر بالئيرأ. تجر لم عنها،

 لم الثغالز دائم واد إلى بالعجله المدينة
 العجلة عنق/ ونكسرونًا قرع، ولم فيه تحزن

 ألنه الوي، قنو الكهنه يتعئ؛ هدم الوادي* فى
 باسم ودباركوا ليخدموة إليك الرذ اختان إيالهمًا

 خصوه كلع تكوزًا دولهم وحشي الرذب،

 ٢١ الفصل
 ٢:١٩أخد٣

 ؛٨: ١٠ ٠بتث ه
 ؛١٣: ٢٣ أي١

٩و ٨:١٧تتث

 ؛١٢:١٩ثمز٦
 ٢٤:٢٧؛مت٦:٢٦

 ١٠:١٩جتث٨
 ١٤:١؛يوذا١٣و
 ١٣: ١٩ حتث٩

 ١٨:٣١حد١١
 ؛٩و ٨:١٤دال١٢
 ٩:٦ءد
١٠:٤ذمزه١٣

 دلك نيوخ جمع وغغسل٦ صرببرت، وقل
 العجلة عتى أيدنًا العتيل يزًا القريبيزًا المدينة

 وتضرحون/ لواديث،١ في الثتق الئكسور
 لم وعقلنا الذ؛، هذا تسفك لم أيدينا ويقولون؛

 يا فذبة الذي إسرائيل لثبكآ إغغز٨ ٠قبصز
 نبك وسطن في ى ذم تجغله وال ذن،

 الذ؛ فقذزع٩ ٠األ؛ لهم فئغغر ٠إسرائيلج
 في الطالح عيلة إذا وسعلك يئ البرى
٠الرذح تجثي

أسيرة امرأة من الزواج

 وذقنهًا أعدائكآ لئحاذنة خرحة ))إذا١
 سبيا، ينؤم وسبيت يدلئآ، إلى إلهكآ الرذ

 الضور، جميله امرأ؛ الثبى فى ورأيت
 افحيزًا زوجآخ، لكآ وائحذكها بها والثضقة

 أظفارهاد وكعنًا رأسها تحلق تيد إلى كدختها
 كيتكآ في وتقفد عنها، سبحها ثيالة ورع
 تعذ دم الرماءن، مزًا نهرا وأثها أباها وتبكي
روجه. لكآ فتكونًا بها، وتتزوج عتيها تدحل ذلكآ

 حادثة تتناوال إلتي الشريعة مهذه من صلم ال ٩-١:٢١
 من آبر موضع أير في كرد لم ،مجهوال بقي القاتل حيث ،قتل

 العدالة إجراء يتعذر ،مجهوال المجرم. بقي حال فغي التوراة.
 معالجة عن مسؤوال الشعب يعث ذلك ٠مع ولكزًا ًا يجب كما

 العثور مكان من القريبة المدينة شيوخ على فكان الجريمة.
 شأن ومن .الجريمة عن المسؤولية يتقيلوا أن قتيل جثة على
 األقرباء طيب إذا المدينة داخل نزع نشوب دون يحول أن هذا

 على األوثان مذابح )كانت و إلى الشيوخ فيذهب الثأر.
 األمر ربط يتفادى اإلجراء هذا فإذ وهكذا ،دائائ المرتفعات

 الجريمة أن على دليال ،عجلة عنق يكسرون حيث بالوثنية(
 أن شأنه فمن (٦ )ع ايشيوخ أيدي غسل أما العباب. تستحى

 تقيلهم رغم بالجريمة، المنعتق األلب من أبرياء أئهم يين
.حدث عائ المسؤولية

 فى الحاسمة القضائية السلطة ألة على كبينة داللة هنا :ه٢١
 الكهنة. لدى استقرت القديم العهد أثة في األين رجال دولة

 الحرب عوائد حسب الصورة. مجيلة امرأة ١٤-١١:٢١
 أعطي وقد .للمنتصرين خادمة تصير األسيرة كانت القديمة،
 فغى رقيقة. بطريقة القضايا هذه مثل لمعالجة توجيها موسى

 أن وجب ،بها الزواج وأراد بجمالها المنتصر أعجب حال
 ولعقلها ،تهدأ أن المضطربة لمشاعرها ياح فيه شهر ينقضي

 أبويها بكاء من وتتكن ،الجديدة االنتصار ظروف يتعبل أن

 الغوج مدة كانت وقد .غريب من لتتزوج بيتها تغادر إذ
 عندهم الجداد تميز كما ،واحدا شهرا اليهود عند المعتادة
 كحلق ،الفترة تلك فى مالمحها تظهر نموذجؤة بعالقات

 الباء )كات الزاهية الغيان ونزع األظفار وتقليم مة الرأس
 التصرف هذا وكان . اسريهزًا( تروق ثيارا يرتدين أسرهزة عشوة
 لدى العاطفة قؤة واختبار المرأة نحو اللطف إلبداء مهائ

 وإذا .يتزوجا أن أمكنهما ،يوكا ثالثون انقضى إذا حئى الرجل.
 الشروخ اساس )على الزم الطالق أة الحعا الرجل قرر

 أن ويجب ،أمه يبيعها أن له يحى فال ، ( ٤-١ : ٢٤ فى الواردة
 هذه ألة وواضح ٥. أذللتها(( قد أتك أجل ))من تماكا حر كطلق

 ذاتها الزوجة سلمت فيه الذي الجنسى النشاط إلى تشير العبارة
 التنبيه من بد وال (.٢٩و ٢٨و ٢٤و ٢٣: ٢٢ )رج لزوجها كليا
 ورثما يبدو، كما الشعب بين شائعا كان الطالق أة عاي

 بعبب موسى به وتساهل مصر في إقامتهم زمن تعتموه
(.٨: ١٩ مت ؛ ٤-١ : ٢٤ تث ح )رج قلوبهم(( ))قساوة
 أة بد ال الصورة. مجيلة امرأة السىب يف رأيث ١٢و ١١:٢١

 بنو عليها استولى كنعانية غير مدية من تكون كهذه امرأ؛
 أن وجب الكتعانين جمع الة (،١٤:٢٠ )رج إسرائيل

 تخًايها رإلى٠فير ألشياء١ بعض كد أى (.١٦:٢٠) شأذلوا٠ب
 ال )رج التطئر رموز على وينطوي السالغة حياتها عن

(.٧:٨؛ءد١٨:١٤



٣٥٥
 ئيائ سعها ال لتفسهاد. فأطلقها بها دقنز٠؛اوإن

أذتلتها. قد أنك أجل ٠من تسئرفيا وال بفئة،

االكبر االبن ض

 نحبوبه إحدالهما امرأتائ، لزحل كان ))إذا١ه
 الئحبوبه سئ، أل فولذتا د ن، نكرولهه و(ألخزى

 للئكرولهه، اليكل االبئ كاأل فإأل ٠ والقكروقة
 أئ أل يجل، ال ألس، كاأل ما ليه قبًا هموم
 الئكرولهه اش على بكرا الئحبوبه ابئ ثدم

 ليعطيه بكرا الئكرولهه ابئ تعرفت بل١٧ البكر،
 هو ألده عنذذش، يوجن ما كل مئ اسئ مبب

٠ابكوبئهض حى أل ٠ ص قدرته أوئ

العاق االبن

 ؛٢:٣٤رتك١٤
 ؛٢٩: ٢٢ نث

 ٢٤: ١٩ قض
 ٣٣:٢٩زتك١ه

 ؛٢أيه:١س١٦
١٠:٢٦ 

 ؛٩:٢مل٢ش١٧
 ؛٣:٤٩صتك
 ٣٣و ٣١: ٢٥ رتك

 :ه؛١٣طتث٢١
 ٢١:٢٢؛٢٠و١٩:١٩

١١:١٣؛ظتث٢٤و

 نسفع ال ومارد نحاين ابئ لزلجل كاأل ))إذا١٨
 سمع فال ويؤذبايه ائه، لثوأل وال أبيه لعول
 شيوخ إلى به ويأتيائ وة أبوة يمسغة١٩ لؤما*

 لئيوخ ويقوالئ ئكايه، باب وإلى نديثبه
 لعولنا، يسفع ال ومارد بعادن هذا ابئنا نديثبه:

 رجال جميع فؤرحئة وسكيؤ* نسرئ وهو
مئ الغر فتنع ٠ يموت حثى بججاذؤ نديثبه

 ؛٢٦: ٢٢ عتث٢٢
 ؛٦٦: ٢٦ ت

 ؛٦٤:١٤مر
 ٢٩: ٢٣ ع

 ؛٢٩:٨عيش٢٣
 ؛٢٧و٢٦:١٠

 ؛٣١: ١٩ يو
 ؛ءد٢:ه١٨فال
١٣: ٣ غل ف ؛ ٣٤: ٣٥

٢٢ الفصل
 ٤:٢٣آخر١

:ه٢٣بخر٤

٢٢ ؛٢١ الشية
٠وذخافوألظ إسرائيل كلع وئستع ذيغًاط،

خشبة على المعلق شريعة
 حعها حطئه إنسائ عنى كاأل ))وإذا
 تبذ فال٢٣ حسبه، عتى وعلقته فيل الموذع،

 اليوم؛ ذلليًا في تدخله بل الحسيزغ، على جمه
 دنجمئ فال اشرف* مبرح نلعوأل الئقلق ألأل

٠ نصائق إلغلائً الردح يعطيليًا التي أصليًا

متنوعة شرايع

 كًاال !ز نع نر وتتغاذىه ٢٢

 لم أو منليًا قريائ أخوك تكئ لم وإنه٢ نحالذأ*
 عندلثًا ويكون بيبلاًئ* داخل إلى فشئه تعرفه،
 وهكذا إليه. تردة حيثئذ أخوك، تطلبه حئى
 تففل وهكذا بثيابه، تففل وهكذا بجمار، تففل
 يجل ال وتحذة* منه يفعن ألخيلائً نفقود بكل
 هورة أو أخيلتًا جمان تظر ال٤ تتغانى* أئ للتًا
 ال معه كيئة بل عنة وتتفاقل الطريق في واتائ

٠ ب نحاله
يلتس وال امرأؤ، عتى ذحل ئتاغ ٠بكن ه))ال

 دفى الرواجين حصول األصل يفيد زوجتان. ١٧-١:ه٢١
 فحتن ماتت الزوجين إحدى أن إلى يلمح ببا ،المراضي
 قضئة حول قانونا سوع ال موسى فإدًا ،وعايه .محثها االحرى

 بل ،واحد ك٢فى زوجتان لرجل يغرن بحيث ،الزوجات تعدد
 الرجل ,اثر فرمًا التوالي. على مرتين تزوج ركل قضئة حول

 .أبنائها من لواحد ميراده إعطاء على حصته ولمى ،الثانية الزوجة
 فابئ .البكوربة( )حئ البكر ميراث مبدإ عآى القضئة وتشتمل

 وجب ،ال أو المحبوبة الزوجة من سوا، ،أوال المولود الرجل
 على سلطة لألب وليس .الميراث من مضاعفة حصة ينال أن

 أبناء على ذلك ينسحب ولم آخر. ابئ إلى الحئ هذا نقل
 )تك التصرف إساءة حاالت في أو (٦٣-٩: ٢١ )تك الثرة

(.٤و ٣: ٤٩
 ابئ هنا ثئة .١٦: ٢٧ رج ومارد معاند ابن ٢١-١٨:٢١

 فى التمادي عن نموذجا سل إصالحه، فى أمزق ال عاص
 كهذآ، إنسادإ فى امل أي يبقى ال وهكذا،٠والخطئة. التمرد
 أن وجب ولذا (،١١: ٢٠* )خر بوقاحة الخامسة الوصئة انتهك
المومئ. حئى ئرجم

 كانت مجرم، إعدام بعد خشبة. على عآققه ٢٣و ٢۴٢١
 بعواقب تشهيرا النهار باقي خشبة على معثقة يرك جسه

 بل ،الليل طوال معثقة الجئة إبقاء عدم وجب إرما .العصيان
 ،١٣:٣ غل رج الشمس. غروب قبل مناسبة .طريقة دفثها
 الرمئ موت إلى باإلشارة الشاهد هذا بولس يقتبس حيث
٠ المسيح يسوع

 )رج األؤل الواجث الله محبة كانت فيما ١٩؛٢٦-١:٢٢
 وفي (.٤ -.٣٧: ٢٢ مت )رج تالبا الغرب محبة حلت ، (٥: ٦

 العائلؤه العالقات على القريب محئة شريعة ئطئق القسم هذا
واالجتماعئة.

 عن طرفه يغص أال العبرائ على وجب تتغاضى. ٤-١:٢٢
 وراء يسعى أن واجئه عليه حتم فقد .كهذه فادحة خسار؛

.إليه وبعيده المفقود قريبه مللي
 هنا الوارد التشرع، هذا امرأة. ثوب رجل... متاع ه:٢٢

 حلية أو ثياب قطعة ارتدء الرجل على حزم ،التوراة في فقط
 والكلمة رجالغة. حلية أو ثياب أية ارتداء المرأة وعلى ،نائؤة

 إلى الله نظرة لوصف اسئخدمت عيثها ))مكروه(( المترجمة
 بحديذا حرم الشاهد فهذا (.١٣: ٢٠ ؛٢٢٠٠١٨ )ال اسلئة

 دون الحعاخذ الداجب ومن اآلخر. الجنس بمظهر الظهور
 ترتيب بمقتضى واالنثى الذكر بين التماز وجوه على استثناء
(.٢٧: ١ تك )رج الخليقة



٣٥٦ ٢٢ الشية

 ذللائً يعتال مئ كال ألن امرأؤ، دوب ذحال
إنبلغًا* الرب لذى تكروة

 في الطريق في طائر غس ئذاملائً اص ))إذا٦
 بيغئ، أو فراخ فيه األرض، عز أو ائ سجرؤ
 األم تأحذ فال التخرق، أو الفراخ حاضته واالم

 األوالن، لتفسلثًا وحن االم أطلق٧ األوالدت* مع
٠األيامث ويطيل حيز لك يكونًا لي

 حائطا فاعقال يذا، جل بيتا بتيت ))إذا
 سعطًا إذا قيبلثًا عز ذائ تجلمن لئال لشطجلائً

ساقطًا* عنة
 يتعنمئ لئال صذغيز،ج، حقللائً تزع ))ال
 ال١٠ الحقل* ونحصول تزذلخ الذي الرع الولءو:
 دودا تلسئ ال ٠ فتائح وجمار دود عز تحرث
ئعاخ* وكائائ صونا ئخظا

 أطران رفه عتى لجدائل لتفسلائً ))إءقل١٢
٠به تظى الذي ؤودلائً

الزوح عهد نكث

 عتيها ذحل وحيزًا امرأ؛ ذحال احث ))إذا١٣
 وأشاع كالم^، دبًا أسبا إليها ودكبًا أبعضهان،

 ٢٨:٢٢تال٦
 ٤٠:٤ثتث٧
 ١٩:١٩جال٩

 كو٢ح)١٠
١٦-١٤:٦) 

 ١٩:١٩خال١١
 دعد ١٢
 ؛٤١-٣٧:١ه

 :ه٢٣مت
 ؛١:ه٢١ذتث ١٣

٣:٢٤

 ؛٢١:٢١رتث٢١
 ؛٧:٣٤ذتك
 ؛١٠:ه-٢٠قض

 ؛١٣و ١٢: ١٣ صم٢
 :ه١٣ستث

 ؛١٠:٢٠شال٢٢
 ؛٢٧ -٢٢: ه هد
 ؛٣٨: ١٦ حز

 (؛٢٨و ٢٧: ه )مت
 ؛٩:٦كو١:ه؛)٨يو

(٤:١٣ءب

 ولفا ائحذدها الفرأ؛ هذو وقال؛ رددا، استا عنها
 العتاة يًاحذ ٠غذذًا لها أحذ لم بينها ذدوت
 سيوخ إز غذنها غالنة وتخرجاق وها أبوها

 للئيوخ؛ العتاة أبو ويقول ٦ الباب، إز المدينة
 وذا١٧ فأبعضها* رولجة ابتتي الرحال هذا أعين

 لبنتلائً أحذ لم قائال: كآلم أسبادبًا لجغل قد هو
 ويبئطادئ ٠ ابتتى غد غالنة وهنو غذذًا*
 بللثًا سيوخ فيًاحذ المدينة* سيوخ أمام الغون

 منًا بوئه وئغرة١٩ ويؤذبوتة الرحال المدينة
 اسبا أشاع ألئة العتاة، ألبي ويعطوها الغصة،
 رولجة* دله فتكونًا إسرائيل* من غذر عن ردائ
٠أتايه ض تعلئثها أنه تقدر ال

 تولجن لم صحيحا، األمز هذا كانًا ٠إن ))ولكن٢٠
 بيت باب إلى العتاة قخرجوذًا٢١ للعتاة* غذذًا
 حز بالججاذؤ تديتنها رجال وفرحتها أبيها،

 بزناها إسرائيل في قباحة غولن أللها د، تموت
* س وسطك مرئ الغز فتنع أبيهان* بيم في

 ذولجة امرأؤ مع نصيعا ذحال وحن ))إذا٢٢
 مع التضيع الرلجال االثنازش: يختل ثعل،

إسرائيال* مرئ الغر فتنع والفرأ؛* الغرة،

 ،التوارة في فقط هنا يرد أيثما التشرع هذا بائر. عس ٦: ٢٢
 الطويل. المدى على شعبه بإعالة معى الله إذ سن وهو

 مصدر قتل بغير طعام على آلحصول يمكن االير، فبإطالق

.المستقبلى الطعام
 التوران، في فقط هنا وارد التشرج هذا كذللمث حاطا. ٨٠٠٢٢
 تنبيبا وكان ،قديائ فلسطين في البيت بسطح يتعئق وهو
 أو اإلصابة دون فللحيلولة إليه. للصعود خارجية شلم عادًا وله

 حوله. سياج بناء وجب ،السطح عن السقوط حراء ض الوفاة
 أو يطابون قد ذلك لوال للذين المحية عن تعبير أيثا هذا وفي

.يقتلون
 الحفاظ هو التشرع هذا من الفرض أن يبدو صنفني. ٩:٢٢

 عن بعضها منفصال البذار بإبقاء المحاصيل سالمة على
.١٩: ١٩ ال ح بعض.رج

 الغدة الشراخ حبب مائ. ومحار دور على ١٠:٢٢
 ))طاهزا((، حيواائ الثور كان (،٨-١:١٤) سابعا الموصوفة

 أة بعد للنظر لفتا أكثر هو وما ))نجائ((. فكان الحمار أثا
 يحرثا أن الواخ في ببطيعان ال المختلغيني الحيوانين هذين

 الطبيعية وغرائزهما مزاجيهما فإة .مستقيائ تلائ معا
 هى فكما .مستحيال ذلك تجعل البدنية وخصائصهما

 بصياة أيشا هنا الله يعنى (،٩ )ع اآلرع إلى بالنسبة الحال
شعبه. طعام

 .١٩: ١٩ ال ح رج وكتاك صرا مختطا، ثوبا ١١:٢٢
 هذه من للغاية طبا ٤٠-٣٨: ١٥ عد رج جدائل. ١٢:٢٢

.الئؤابات
 ال )رج العائلية بالحياة الجزء هذا يتعلق ٣٠-١٣:٢٢

(.٢١٠١٠٠٢٠ ؛٣٠-١:١٨
 أن عروسه ببتولة يثأل الذي العبرائ على كان ٢١-١٣:٢٢

 بربان أبواها بين فإذا .المدينة(( ))شيوخ إلى رسمية شكوى يرخ
 فإرها ،رتال تكن كم أكها تبين ولكل*إذا .المرن تعبلين عليه ورم غرامه، دخ على؛لزوج ٦ح لبو، البض بتولتها

تئعذم.٠كا
 مالدة أو حئة األرجح على هي عذرهتا. عالمة ١٥:٢٢
العرس؛ ليلة من بالذم ئلعلخة

 الشاقل وزن كان ولغا ثاقل. مئة أي الفضة. من مئة ١٩: ٢٢
.تقريبا غ١١٠٠ تباغ الكاملة فالغرامة ،غ١١ نحو

 الفعل. طرقى لكال الموت الرى عقورة كانت ٢٩-٢٢:٢٢
 الفعل هدا أدى رجآلخر، وخطيبة رجال الزانيان كان فإذا

 ولكن؛ذا (.٢٤و ٢٣ )ع الغريقين كال إعدام إلى الرضائ
 حياة فقط كطلب فعندئذ اغتصبها( )أي العتاة الرحل ))أسلاًئ((

 مخطوبة(( غير ))عذراء الفتاة كانت وإن (.٢٧٠٢٥ )ع الرخل
 بالفتاة ويتزوج غرامة يؤدي أن المعتدي على وجب ،لرلجل

(.٢٩و ٢٨ )ع عمره طوال له زوجه ويقيها



٢٣ ع ٢٢ الشية ٣٥٧
 ص، لزحل تخطوين غذراءو فتا؛ كائن ))إذا٢٣

 معها، واضطجع البدينة في ذحل فزلجذها
 المدينة بللائً باب إلى إليهما فًاخرجولهما٢٤
 س الثتا؛ يموتا. حهى بالججاذة رلجمولهما١و

 ون والرحل المدينة، في تصرخ لم أئها أجل
 من الغر فتنع ٠ ض صاجبه امرأ؛ أذاع أده أجل

 الثتا؛ الرحل ولجن ٠إن ولكن٢ه ٠وسطك/ط
 واضعلجع الرحل وأمتكها الحقل في التخطوين

 ٠وحذة معها اضطجع الذي الرحل نموت معها،
 الثتا؛ على ليس ٠سائ بها تففل فال الثتا؛ وأائ٢٦

 صاه عتى ذحل يقوم كما بل للموت، حطئه
 الحقل في مذه٧ األمز. هذا هكذا قتالك. وئله

٦تمم ٠شها من يكئ فلم التخطوين الثتا؛ فضزخب وحذها،

 نخطويذظ، عيز غذراء فتا؛ ذحل وحن ))إذا٢٨
 ئعطي٢٩ فودا. معها، واضعلحع فأمتكها

 خمعسيزًا الثتا؛ ألبي معها اضعلحع الذي الرحل
 أده أجل ص روحة لؤ هى وتكوئ الفئع، من
أائمه. كال ليطلقها أن نقدر ال دلهاغ. قد

 ال ص ٢٣
 ؛٢٢~٢٠:١٩

 ١٩و ١٨: ١ مت
 ؛١٤:٢١ضذث٢٤

 ؛٢٢و٢١:٢٢طتث
 ١٣و٢كوه:١

 ١٦:٢٢ظخر٢٨
 ١٧و

 ١٦:٢٢عخر٢٩
 ٢٤:٢٢؛غتث١٧و

 ؛٨: ١٨فال٣٠
؛١١:٢٠

 ؛٢٠: ٢٧ نث
 ؛٩:٣؛قرا١كوه:١

٨:١٦حز

 ٢٣ الفصل
 ؛٢٠:٢١أال١

٢٤:٢٢ 
 ٢و١:١٣بذح٣
 ؛٣٠-٢٧:٢تتث٤

 ؛٦:هو٢٢ثءد
 ؛٩٠٠٢٤ يثن ؛٧: ٢٣

 ١١؛يه١:ه٢.ط٢
 ٣٧: ٤جتث ه
 ١٢:٩حءز٦
 ؛٢٦-٢٤:٢ختكه٧

 وة، ا١ تث

 ١٠؛ءو١١:١ءا
 ؛٢١:٢٢؛دخر١٢و

 ؛٣٤: ١٩ ال ؛٩:٢٣
١٩:١٠تث

 يكيفًا وال أبعود، امرأ؛ ذحل يغنن ))ال٣٠
٠أبيهق ذيل

الرب جاعة إلى انضامهم المحظور  زن ٦ابن تدش ال٢ لرئح١ لياغةا في ٢٣ مخًازعئضأويوبأ دالئل ٢٣
 يدحل ال العاشر الجيل حئى الرسمًا* جماعة في
 عموئ يدحل ال٣ الرسمًا. جماعة في أخذ منة
 الجيل حئى ٠الرسمًاب جماغة في موآبى وال

 الرسمًا جماعة في أخذ منهم ندحل ال العاشر
 بالحبز ئالقوكلم لم أنهم أجل من٤ األبش، إلى

 وصرت، وئ حروجكم عنت الطريق في والماع
 فتور وئ قعون بئ قلعا؛ عليك استأجروا وألدهم

 الرمة ئشإ لم ولكن نلفتلائث. لكى الئهزش أرام
 إلهلج الردة ألجللثًا فحول لبلعا؛، شمع أئ إبلة
 ال٦٠ألحئلحج قد الرذإلهلج ألن تزكة، إلى اللعنة

 إلى أتاولة كزع خينفلم وال سالتمًا تلئجسئ
 تكزة ال أخولذخ. ألئة أدومجا تكزة ال٧ األبدح.
؛األوالن ٠د أرصه في قزيأل كنن ألئلة مصريا

 حال أي فى للرجل يحأل ال أبيه. امرأة اليئخذرجل٣٠:٢٢
 المقصود يكون وقد .بضاجعها أن وال أبيه بزوجة يتزوج أن

 محرا العربى سفاح كان وإن ،األب بزوجة عالقة إقاهه هنا
(.٨-٦: ١٨ ال )رج تأكيد بكئ
 في .والزواج االرة تقديس من الرش جماعة ١:٢٣

 الشعل ائحاد تقديس إلى موسى يتقدم ،السابق األصحاح
 الوئاطنؤة، حئ عن ويتحدث واحدة، جماعلم فى معا

 واالرجح لعبادته. الرب حضرة أهام معا االجتماع وثمن
 التي المناطق في اإلقامة من أحذا يسس لم التشرع هذا أن

 الوظائذ من بل ،فيها يقيموا أن إسرائيل بنو يوشك
 الشعائر فى والمشاركة المصاهرة ومن العاثة، واالمتيازات

 الحائ. الهيكل- في ثلم االجتماع، خيمة في الديسة
 والعثوتى (٢ )ع الفرعي غير والبود (١ فالتيى-)ع

 الرب. يعبدوا ان لة مسموحا يي لم (٦-٣ )ع والموآبى
 من خرائ ،واألجنسين الغرباء أدًا العائ القاعدة وكانتًا

 ببنى تؤدي أن شأنها من التي الزواج أو الصداقة ارتباطات
 واإليماة الله إلى تجل.اهتداب ال.ينبلون الوج، إلى إسرائيل

 االستثناءات بعض يلحظ التطهير. هذا أن غير اليهودي.
 وموب عثون وبنو واشول فالخصيان .العاتة للقاعدة

 الئتعثد البتر ذاك مثل ألن تبعوا فقد الخصيان أثا .مستنون
 هذا وكان السحق، معنى حرفبا بفيد العبري )اللفظ

 انتهالة العموم( على. كهذا فعن إتمام طريقة هو األسلوب

 اآلباء وكان ،وثؤة بممارسامي ارتبط وقد للرحل، الله لحلق
 العظما* بيوت في يخدموا لكي بأوالدهم بجرونه الوثنؤوز
 إقصاؤهم م قد اشول وأائ (١٢و ١١٠٢٥ )رج خصياائ

 إمعان دون للحيلولة محوها يتعذر وصملم وضع سبيل في
 عثون أهل وأائ الئخزي. الستى الجنسى السلوك فى التاس

 من ويدوا جديهم ألن ليس إقصاوهم جرى فقد ومرآب
 عدائهم يسبب بل يلي(، وما لم٠: ١٩ تك )رج ئربى سفاح

 من بمثيرون كان وإذ القديم. وشعبه الله تجاه الخبيث
 القوم أولئك حوار في ،األردن شرقى استقروا قد العبراي
 ولكزخ الوثني. التأثير شرور لمع الجدار هذا الله أقام مباشر؛،

 اشمة وجبوا الثالث الئقصاة الفائت هذه جمع من أفرادا
 باإلله الشخصى إيمانهم غث إشعياء يد على والقبول
 أبرز الموابية راعوث في ولنا ٠(٨-١: ٥٦ إش )رج الحقيقى

؛.١٦و ٤: ١ را )رج ذكره يحدر مثل

 ))إلى التعبير استعمال أة يبدو العاشر. اجليل حر ٣و ٢:٢٣
 اإلقصاء يفيد نصطلح ائه على يدأل ٦و ٣ ع في األبد((

 يجوز ،وبالثغارقة .الئتعبدة إسرائيل بنى جماعة عن المستمر
 في إسرائيل بنى حماعة مع؛ يتعبد أن المصري أو دومي لاله

 في كانتا االيس سك أة فمع وة. ٧ )رع اباب الحيل
 نسل من تحدر إذ ،أدنى قريبا أدوم مبان فقد ،أيصا األعداء
 العبراسين نحو لطائ المصرين من أفراد أبدى فيما ،يعقوب

(.٣٦: ١٢ خر )رج الخروج عند



٣٥٨ ٢٤٤٢٣ السية

 يدحلون الثالث الجيل في لهم يوتدون الذيئ
٠لرسمًا ا جماغز في متهم

بالمحلة رجاسات وجود

 أعدائلائً طى جيش فى خرجن ))إذا٩
 فيك كاأل إنه ردي; ؤ ني كل ص فاحقرن
 إر يخرج الددن، عارض ص طاهر عبر ذحل
 المحلة. داجل الى ندحل ال النحتة; خاح

 عروب وعنلى ر، بماؤ نفشببل المساع وحوإقبال
 للة ممكوأل المحلة. داجل إر تدحل الشمس

 ٠ خارجا إليه ليخرج التحلة خارج نواضع
 عندما به للحفر تلكًا عث مع وتد للثًا ويكون
 ألأل١٤ برارليًا. وظي وترئ خارحا تجلد
 لكى ئختبليًاز، وسعر فى سائر إلغلائً الرسمًا
 تحلينًا فلفئ أمانك. أعداد وتدخ تنقذليًا

٠عنلائً فؤرحع سيء قذز فيلائً نزى لئال نثدسه،

متنوعة شرايع

 إلى كسائً ال توالة مزه إليلائً أتق/ ))ءبذا١ه
 في وسيلائش، في نقيهًا عنذليًا وئالذس.
 حية أبوايلائً أحب في نختار الذي النكال
تظلمة. ال ٠لة نطين
 وال إسرائيدص، بنات ورغ زانغه تكئ ال))١٧

 ١٦:١داله١٠
 :ه١راله١١
 ؛١٢:٢٦زال١٤
 ٢١:٧تث
 ١:ه٣٠صم١س١ه

 ؛٢١:٢شخر؛١٦
 ٢٢:٢٢أم

 ؛٢٩:١٩صال١٧
 ؛٢١:٢٢-ث

 ؛٥: ١٩ رتك
٧:٢٣مل٢

 ؛٢٥: ٢٢طخر ١٩
 ؛٣٧-٣:ه٢اله

:ه١؛مزه٧-٢ذحه:
 ؛٣: ١٥ فدتث ٢٠

 ؛ة::,,.

 ؛٢٧: ٢٢ أي
 ٤؛جاه:٨:٦١مز

 ٣٣:ه مت وه؛
 ؛٢:٣٠فءد٢٣
 ١٤و١٣:٦٦مز
 ؛١:١٢قمت٢ه

١:٦؛لو٢٣:٢مر

 ٢٤ الفصل
 ؛٣١آ)مته:١

 (؛٤: ١٠ مر ؛٧: ١٩
(٨:٣ب)إر

 أجرة تدخال ال١٨ إسرائهالض. ش ص مأبوال نقئ
 تذر عن إلبك الربح بهت إلى كلبؤ دمن وال زانقة,
إلبك. الري لذى وجس كليهما أليما نا،

 وبا أو فشة، وبا بوياط، أخالة ئقوغئ ؛)ال١
 بردا، نقرض مما ما سيء ربا أو شام؛

 كقرض ال ألخيك ولكن براظ، ققرض كألحس
 تمقد ما كزًا في إلقلائً الرت قباركلائً لغى برائ،
 إليها داجل أئ التى األرض فى يذليًا إليه

لئمغلكهاع.
 تؤخر فال إنهلتًا للرسمًا ئذذا ئذرت ))إذا٢١
 فتكوأل شليًا آل إلهليًا الرسمًا ألأل غ، وفاء

 ال تنذر أنه امشن إذا ولكن٢٢ حطئه. عليك
 شغثيلائً من حرح ما٢٣ حطئه. عليك تكوأل
 تبرعا، إنجليًا للرسمًا ندردن كما واعقدف، ٠احثظ
فئلاًئ. تكائً كما

 عثائ فكل صاملائً كرم ذلخلمذ ))إذا٢٤
 في ولكن سبقتك. دغميبلاًئ، سهوة حشن
 صاجثك زع دحلنًا إذا ٠ تجقل ال وعائك
 ترخ ال ينجال ولكن بغداًئفى، سنايل فاقطفًا

صالغًا. ردع على

 فث وجد عئهآيه ن يعقه ذذحك ٢ ٤

ودفة حلالقرب ياسمًا لها وكئن سيء، عين

 فيه يحصر مكاائ كان إسرائيل بنى يسكر أة بما ١٤-٩:٢٣
 أعتنت وبد نظافته. على يحاوط أن وجب (،١٤ )ع الله

 ١٢ )ع والتبرز (١١و ١٠ )ع الليلى القذف بشأن تعليمات
 الخارجبة النظافة بخصوص التوجيه هذا مثل وفي (.١٣و

.القلب في الله يريده لما إيضاح
 لبوضح الشراخ من عينة ٢١ موسى انتقى ١٩:٢-ه١:ه٢٣

السينائى. العهد تحت العيشة مطالب طبيعًا أكثر
 سبده. إلى الهارب العبد تسليم عدم وجب ١٦و ١٥: ٢٣

 األمم إحدى أو الكنعاسين من عبدا هتا المنبور في أة والظاهر
 بإله التعرف في منه لرغبه فر أو خللائ طرد االخرى المجاورة

إسرائيل. بنى
 إشارة ))كلب(( العبادة.ونوله إطار في ۶حؤمالبغا١٨و ١٧: ؛٣

(.١:ه٢٢ رز )رج الذكور من البغى إلى
 عبرانى الخ بالفائدة المال إلقراض الحظر هذا ٢٠و ١٩٠٠٢٣

 يقتصر حيك ،٣٦و ٣٥: ٢٥ وال ٢٥: ٢٢ خر فى موصوف
 به سوح ولكئ ، بعد إفقارهم دون ليحول على-الفقرء تطبيعه

 وابئعايية التجارة في المنهمكين الغرباء مع التعاقل في
 أئه أيثا واضح ،٢و ١: ١ ه تث وبحسب .ثرائهم لنضاعفة

 على الطبيعى، األعمال مجرى فى شرعائ النال إقراض يمكن
 السبتؤة السنة حلول عند ، بونًا لم دين كل من اإلعفاء يتم أن

(.١٠:٢٤)رج
 ائخذت فإذا ،طوعائ قخذ كات فذور أن مع ٢٣-٢١ :٢٣

.٢:٣٠ عد رج إبطاء. بال وفاؤها وجب
 في موجنيهم يشركوا أن الفالمن على كان ٢وه ٢٤٠٠٢٣

 ألخا، استغالل للمواطنئن يحؤًا يكن لم ولكئ محاصيلهم،
الفالحين.

 وال عليه، سنى وال ،بالطالق النض هذا بوصى ال ٤-١:٢٤
 بآله بعر بالحري إئه بل أيائ. به يوحى وال عنه، يتغاض
 المعروضة والحالة محددة. أسس عتى فقط ونجيزه يحدث،

 التعاقب فالحظ .تنحسا سج الطالق بأن لئفيد وردت هنا
 رج ،ما دنائ أو )بحا تعسا أمزا رحل وجد إذا (١ : التالى

باإلعدآم هذايائب وكان الزنى، غير زوجته، في(١٤ ًا٢٣



٢٤ الشة ٣٥٩
 سه خرحمث ومقى سه، مئ وأطلقها تدها إلى
 أبثثها فإنه٣ آحن، لزحل وصاذث ذهـبئ فبه

 إلى وذئ طالق كتآب لها وكقب األخير (لرجل
 األخير الرحل ماث أوإذا نيبه، من وأطلقها يدها
 األول روحها هدر ال٤ روحة، ال اققدها الذى
 روجة لة لئصيز يأحذها يعوذ أنه حلئقها الذي

 لذى وجئ ذلك ألئ ٠جتت ٠نعذأن
 اش األرض عز حطئة تجلبًا فال الربة.

٠إلؤكثصسا الردة يعطيك
 تخرج فال جديذذث، امرأة ذحل ادخن ه))إذا

 يكوزًا حرا ٠تا أمز عليه ئحفل وال الجند، فى
 ٠ أحذهاج التي امرأدة وسر واجذة، سنة فبه فى

 إئما ألئة ورداؤها، أو رحى أحذ يسقرجرخ ))ال
حياة* نسقرجئ

 إخويه وئ ثفتا سزق قد رحل وحن ))إذا٧
 ذلك تموت وباغة، واسئزئة ح إسرائيل بنى

٠وسعإكخ وئ الغر .فتنزع التارق،
 حدا لقحئظ البرص شرية فى ))إحرمئ٨

 ٠الألويوئد الكهنة يشك ما كل حتتًا وتعتل

 (١:٣ت)إر٤
 ؛٧:٢٠هثتث

 ١٨: ه جًام
 ؛١٦٠. ٢١حخر٧
 ١٩: ١٩ ث٠خ
٢:١٤؛٢:١٣دال٨

 (؛٦:١٠كو١د)٩
 ١٠:١٢ءد
 ٤٢ته:٠ز١٠
 ؛٢٦: ٢٢ سر ١٣
 ؛٧:١٨حز

 ؛١١:٢٩ شًاي
 ؛ ١٨: ١ تي٢

 ؛٢:ه٦ث٠ص
 ؛٣١: ١٠٦ مز
 ٢٧: ٤ دا

 ؛١٣:١٩ضال١٤
 ؛١٨-٧:١تثه

 (؛٣١: ١٤ )أم
 :ه؛٣؛)مل١:٤ءا

 (١٨: ه تي١
 ؛١٣:١٩طال١ه
 ؛١٣: ٢٢ إر

 ؛٢٣: ٢٢ دخر
 ؛٩:١تثه
 ٤؛جه:٩:٣أيه

 ؛٦:١٤مل٢ع١٦
 ؛٤:٢ه اي٢
 ؛٣٠و٢٩:٣١إر

 ٢٠:١٨حز
 ؛٦:٢٣غخز١٧

٢٦: ٢٢ دخر

 صع ما اذكر تعفلوا* أئ تحرصون أترمًا كما
 حروجكم عنن الطريق في بقرضًا الغليان الردة

٠وصزد مرغ
 فال تان، قرصا صاجبك أقزضمق ))إذا

 الخاح في ١١ ٠بذه رهتا ترتجئ لغي نيقه تدحل
 الزهئ إليك يخرج ئقرصة الذي والزجل تعفًا،

 فى شًا فال فقيرا رجأل كائ ئنه١٢ ٠ ح الخا إلى
 س، الشمس لهروب عند الرهئ إليه رد رهبه*
 بر للئ فيكوئ وثبانقلكأش، قويه في دنا؛ لكي
٠إلؤكص الربة لذى

 إخويك ونه وقيرا وسكيائ أجيرا تظدًا ال))١٤
 ٠أبوابكض فى أرضك، فى الذيئ الئزباع وئ أو

 عليها تغربًا وال ط، أجردة دعطيه يووه في
 لئال عته، حاول وإليها فقير أللة الشمس،

٠ ظ حطئه عليك فتكوئ الربة إلى عليك نصرخ
 يختزًا وال األوالد، عن االباة يخئل ال ))١٦

٠يخقل بحطهه إلساد كال ٠ع اال عن األوالدد
 وال والغتيم؛، الغريب حكًا دفوج ))ال
غبذا ئ أنك *اوافز األرغلدف. رب تسبئ

 ،الطالق يكره الله أة )ح شرجا طئقها إذا (٢ ؛ (٢٢: ٢٢ )رج
 العمر، مدى الزواج يدوم أن رسم وقد ؛ ١٦: ٢ مل يقول كما
 قساوة بسبب بالطالق سمح وقد ؛٢٤:٢ تك يعلن كما

 من ذلك بعد تزوجت إذا (٣ ؛ (٨: ١٩ مت سن كما ،القلوب
 طلقها؛ أو ذلك بعد الجديد الزوج مات إذا (٤ آخر؛ رجل

 ؛(ن )ع األول وجها إلى ترع أن المرأة لتلك يحل ال فعندئذ
 رعد نجاسة ))تنجست(( قد ألئها المنوال هذا على والحانًا
 الذي فما .الموعد ألرض أثيائ وتلويها الربًا نظر فى رجائ
 تنجست أئها : واحدة الجواب إمكانؤه ؟ التنجس ذللن سبب

 وعليه، منطقى. أساس له يكن لم الطالق ألة ثانيه بالزواج
 . (٣٢و ٣آ : ه )مت زانية صارت '، جديد من تزوجت فعندما
 .مجددا بها يتزوج أن لزوجها يحرًا ال بحيث تنجت وهكذا

 ؛٣٢و ٣١: ه مت ح رج الزز. يغلف الالشرعى فالطالق
٩-٤:١٩.

 ئعجر الرجل يي الرواجءلم من األولى السنة :؛فيأثناء٢٤
 كان فقد آخر. واجب أي أو العسكربة الخدمة عن مسؤوال

 .وترسيخه بزواجه للتمع الزواج من السنة تلك يكرس أن عليه
 يكن فلم الحطة. لبحن ضروس الرحي حجرا كان ٦:- ٢٤

 لمعيشة عنه غئى ال ألئه ،رهائ أحذهما يؤخذ بأن مسموحا
.التومئة المرء

 الذي الخاطف على واجبه اإلعدام عقوبة كانت ٧:٢٤
كسلعة. لبيعه أو عنه رغائ الستعباده عبرانائ أخا يخطف

 بشأن الربًا أوامر ارباع على الشعب موسى حفي ٩و ٨: ٢٤
(.٥٧: ١٤٠١: ١٣ ال ج )رج التعدية الجلد األمراض

 ،خارجائ رداء أي ،عباءة غالوا الرهن كان .رهنه ١٣- ١٠: ٢٤
 أن الله شعب على كان فقد .قرض وفاء لضمان رهائ ئعطى

 عن الصالح والمثال المال. إقراض في بإنصاف يتصرفوا
 ماله يستوفى ال الذي الثقرض هو الئنصف، الثقرض
 )عباءته( برهنه يحتفظ بان للفقير يسمح والذي ، باإلمكراه

 إقراض مسموحا وكان ليدفأ. إليها احتاج إذا الصباح حئى
 دون ض (٢ (؛٢٠و ١٩: ٢٣) فوائد دون ض (١ لكن الفقرا،،

 بعد ما إلى القرض تمديد دون من (٣ ؛ اإليغا، على إرغام
(.٢و١: ١٥) العسة

 في أجرئهم الثباومين للعائل كدق ان وجب ١وه ١٤:٢٤

 بتلك فيوائ يوثا يعيثون التهم فيه، اشتغلوا الذي الهار
(.١٦-١: ٢٠ مت ؛ ١٣: ١٩ ال )رج األجور

 .سواه دون مرتكبها الجريمة عقوبه يتحئل أن وجب ١٦: ٢٤
 صم٢) السبعة شاول حثدة إعدام أثا .١٨ حز ح رج
 الله حكمة أماشه قومئ بعد ذو الفت امتثنا، فهو (٩:ه- ٢١

 صم٢) وبثثع ود١لدا ابن أؤل أيثاموت كماكان ،المهيينة
١٤:١٢.)
 بالتاوي العادل القبا، إجرا، كث أن ينبغي ١٨و ١٧:٢٤
 مثل ،ونفودا قود األقرع فيهم بئن ،المجتمع أعبا، لجمع

والزبا،. واأليتام األرامل



٣٦٠ ٢٥ ة٢٤ التثنية
 لذللئ ٠هذاكق مرخ إلهلئ الرب فعدالئ معبز في
٠األمر هذا تعمزق أن أوصيك أنا

 ودسيث خقللئ في حصيذلائً حضدت ))إذا
 للغريب لتأخذها، ترحع فال ك، الحقل في حزته

 الهلة الردح شاركك لكئ تكونًا، واليتبرواألرمته
 ريتوباثآ خطئ ئذا.٢٠ ٠ئذيكل غتل كل في
 واليقيم للغريب وراطئ، األغصانًا يراجع فال

 طله فال كرتك قطفت إذا٢١ ٠يكون واألرتته
 وذكر ٠ يكون واألرتته والغتيم للعريب ٠وراةلئ

 أنا لذلك يصر* أرض في غبنا كتمتق ألك
 ٠األمر هذا تعتل أنه أوصيك

٢٢:٢٤ىتث١٨
 ؛١٠و٩:١٩ذال١٩

 ؛١٠:١لتثه
١٧:١٩؛أم١:٤١ز٠

حيه

 تذهمًا، شاًا لئضى شا ؛زن ٢٥

 ٠فإن٢ ٠الئذيبب عتى ونحغموا البار فلجرروا
الحمام في المرأة -تذحل

 يطرحه ت، الشرب مسموحب يدب العنى كائ
 ذنبه قذر عتى أماتة وئجلدوقة القاضي

 إذا لئال تزن، ال ٠قجلذةج أرعيئ٣ بالقذدث*
 يحصر كثيرة، صزبات هذو عتى جلدو فى زان

 ٠دراسهخ في الهون نفًا ال٤ ٠غيئيكح في أخوك

أخيه أرملة نحو الزح أخي واجب

 منهم واجن ومات تائ إخوة سكرًا ))إذا
 خرج إتى التيم امرأة تصر فال اس، أل وليس
 عتيهًا ندحل روحها أخو أجتبى* لزجل

 أخي بواجب لها وقوم روحة، لتفسه ويئخدها

 ٢٥ الفصل
 ؛ ١٣-٨: ١٧ أتث ١

 ؛٢٤:٤٤؛حز١٧:١٩
 ؛٢٩ًا:٩ذأم٢ ١٥: ١٧٠٢بأ

 ؛٤٨: ١٢ لو
 ١٧:١٠ثت

 ؛٢٤:١١كو٢ج٣
 ٣:١٨؛أي٣:١٨ح
 ؛١٠٠٠١٢ خ)أم٤
 ؛٩:٩كو١
 (١٨: ه تي١

 ؛٢٤:٢٢هدمت
 ؛١٩:١٢مر
 ٢٨: ٢٠ لو
 ؛٩:٣٨ذتك٦
 ١ ٠ و ه : ٤ را ر
 ٢و١:٤ذرا٧
 ٦:٤سرا٨
 ؛٨و٧:٤شرا٩

 ١١:٤صرا
؛٢:٧ضتث١٢
١٣: ١٩ 
 ؛٣٧-٣:ه١٩طال١٣
 ؛٢٣:٢٠؛١:١١أم

 ؛١٠:٤حزه
١١:٦ي٠

١٢:٢٠ ندخر ١٠٥

 أ باسم يقوم تلذه الذي والؤكر الرح*
٠إسرائيلر ورخ اسئة يمحى لئال ن، التيم

 أخيون، امرأة يأحذ أنه الرحل نرض لم ٠))وإن٧
 وتقوال: الئيوخ إلى الباب إنى أخيه امرأ؛ تصخن

 ني استا ألخيه يخيم أنه روجي أخو أنى فد
 الروج* أخي بواحب لي يخوم أنه نشا لم إسرائيل*
 أضر فإنه ٠معه ويتكلمون تديثته شيوخ فيدعو

 أخه امرأ؛ تتعئم٩ ٠أدحنهاص أبخ أرصى ال وقاال:
 ض، رجله ورخ تعلة وتخللخ السيوخ، أعس أمام إليه

 يخفل هكذا وتقوال؛ وقضرح وجهه، في وتبضى
 فئدغى١ ٠أخيهص نيمن نبني ال الذي بالرحل
٠ الثعل(( تخلوع ))ستت إسرائيل في اسئة

 رجل يعشا، تعثؤما رجالى نخاض ))إذا١١
 دحلعرًا لكي أخدما امرأ؛ وتعنتب وأخوة،
 وأمعثدكن ينها وتذمتت ضاره، يد وئ زجلها

 ٠ءيئكض دشؤق وال ينها، فاطغ بخورده،

الكايل و الوادس

 كبير؛ مختلعه أوزارًا كيسك فى لك يكرخ ال))١٣
 شخكلعه تكايل ييتك في لك يكئ ال١٤ ٠وضخير؛ط

 لك، يكون وحى ضحيح وزن وضغير؛* كبير؛
 تطوال لكى للئ، يكوزًا وحى ضحيح ووكياال
٠إلؤلئظ الردة نعطيك اكي األرض عتى أتائلئة

 في فضل ما بالتقاط للثعوزش الماح سبب إ؛٢٢-١٩:٢٤
 )غ مصر في -الصعبة إسرائيل بني عبودة ثنكر هو الحقول

١٨.)
 المرتكبة الدرب علي البدنى العقاب بئن أن وجب٣- ١ : ٢٥

جلدة. بأربعين خدد وقد ،القضاة بحضور عادال تنفيذا
 كو١ )رج تعبه بثمر يتمع أن للعامل بتاج أن يجب ٤:٢ه

(.٦:٢ش٢؛١٨شه:١؛٩:٩
 قوفي متروح بقضيكالتالي:زحل الواجب كان ١-٠:ه-٢ه
 ريجه تكن ولم وريتا. ليقيم باألرملة أخوه يتزوج ولد، بال
 عليق ت٠كا بل إسرائيل، بني عند إجباردة النوع هذا من

 .واحد مالث فى التشاركين اإلخوة على فوي كخيار
 في وراغبا متزوج غير األخ يكون أن اقتفى ذلك أن وبديهى

 ؛ ١٦: ١٨ ال رج ابن. إلى يتقله العائلة ضمن اليلك إيقاه
 هذه أن وبما حي: أخ بزوجة. اآلنى يزم حيث ،٢١:٢٠

 ن صادقة خورة أ عاطفة أظهرت فقد ،إلزابؤة ركز، لم الممارسة
 محطًا فكان ،الثمارسة بهذه يعمل أن أعزب أخ أبى إذا أتا

 بوصفه المرء اسم وتخليد الشيوخ. نظر في وإذالل احتقار
 عد أن وبما .الغرد لكرامة شهادة العهد شعب فى عضوا

 فى بنون يوحد ال حيث الوراثة حى البنات -أءطى٨-٤: ٢٧
 ))ليعس من بدال ولد(( له ))ليس قراءة المنطقى فمن ما، عائله

 بوعز وزواج ؛١٠-٨:٣٨ تلد ثامار، رج ه. ع في اش(( له
.١٧-١:٤براءوث،را

.٢٨٠٠٢٠ لو ؛ ١٩: ١٢ مر ؛٢٤: ٢٢ مت رج :ه٢ه
 المثل هو للحشمة الثنافى الفعل هذا عاقبة إن ١٢و ١١:٢ه

 الحمسة. األسفار فى بالبتر المعاقبة على الوحيد
 والمكاييل األوزان صحة على الحفاظ- وجب ١٦-١٣:٢ه

 خير سنو الطاعة وعاقبة هذا، الناس. الس حتى التجاردة
األرض. في وازدهار



٢٦ ؛٢٥ الشية ٣٦١
 غائع، غمل/ نن كل ذلك، تجل مئ كل ٠ااألن

إلهلاًئ. الرئ مكروذلذى
 عنت الطريق في غماليق بلغًا فظة ما ))أذكز١٧

 الطريق في القاله كيغح١ ٠٤مصز من حروجلائً
 وراءليًا، الئسثضعفيئ ض مؤخرك من وئع
 فش١٩ اللهف. كئب ولم وثتغت، كليال وأئ

 في حوللائً أعدائك جمنع مرخ إنفك الرت أرخلائً
 لكي نضا إيائً الرت ئعطيلائً التي األرض

 تحت مرخ غماليق ذكر تمحو تمثلكهاف،
٠سئ ال ٠ال السماع

والعشور الثار باكورة
 وككذذ٠٠وامقلكتها ذحا٦إلهك لرب١٢٦ تعطيبًا التي الرض إل >وذش/أفيت)١٢٦

 الذي أ األرض قتر كزح أول ورخ فتحن فيها،
 إنفك الرت تعطيك التي أرضك مرخ قخطهال
 الذي الفكاز إلى غب ورن، سئة في وضئة
 إنى وتأتي ٠فيهب استة لهجال إنفك الرت يختار

 لة.. وتقوك األتام يلك في يكأل الذي الكاض
 اآلرض دحلت، قد أئي إنهك للرت اليو؛ أعثرت

 ؛١:١١عأم١٦

 (٦:٤تس١)
 ؛١٦-٨:١٧غخر١٧

 ٣-١:١صمه١
 (؛١:٣٦ ز٠ى) ١٨
 ١٨:٣رو
 ؛٣:١صمه١ق١٩

١٤:١٧ذخر

 ٢٦ الفصل
 ؛٢٩:٢٢آخر٢

 ؛١٩و ١٦: ٢٣
 ؛١٣: ١٨ عد
 ؛٩:٣؛أم١٠:١٦تث

 :ه١٢بتث
 ؛٢٠:٢هتتكه

 ؛١٢:١٢هو
 ؛٢و١:٤٣ثتك

 ؛١١و ٧: ٤٥
 ؛٦و١:٤٦جتك

 ؛١:ه٧ع
 ؛٢٧: ٤٦ تك٤

 ؛٢٢: ١٠ نث

 ١٤و١١-٨؛:١دخر٠٦

 ؛٢-ه٢٣:٢ذخر٧
 ٣١:٤؛٩:٣

 ه؛١و ٣٧: ١٢ دخر ٨
 ؛١٦و١٤و ٣: ١٣

 ١١ت٣؛د،٠٠٠بش

 ١٢و
 ١٧و٨:٣سخر٩

 ؛٧:١٢شتث١١
١٢:٣؛جا١١:١٦

 فيأحذ٤ ٠إياها يعطينا أنه آلبائنا الرت ٠ حف التي
 الرت نذبح أما؛ ويطمفها يدلثًا ض الثلة الكاض
 إنبلغًا؛ الرت أما؛ وتقول يضرح هيم إنبلغًا*,
 يصر إلى فاخذن ًابىث، كاأل تائقا أرامقات
 أتمة هناك فصان ح، قليل دغر فى هنالياج وتعرا
 ، الوصردأل إلينا فأساغ ٠٦ وكثيره وعظيفه كبيرًا
 فلتا قاسية. غبودثة علينا ولجظوا علينا وفلوا

 صودنان، الرت سيع آبائنا إله الرت إلي صرخنا
 ينه الرت فأخرجنا ٠وضيعنا وتعينا ئقئثما ورأى
 عظيفه وتخاوفًا ذفيغهر وذرع سدينؤ بيد يصمر
 وأعطانا الفكاأل، هذا وأدحلذا٩ وعجائبن، ويام

 افاآلأل ٠وغشألس نيائ تفيض أرطما هذواآلرض،
 يا أععليثتى التى اآلرض قفر بأول أقيت قد هأنذا
 أما؛ وتسجن إنبلغًا، الرت أط؛ تغغة يم ٠ذت

 أعطاة الذي الخير. بجميع وؤغرخ١١ إلبلاًئ* الرت
 والئريت واآلوئ أئ ولسلثذش، لك إلهك الرت
٠ وسعلك فى الذي

 غشور كل تعشير مرخ فرئ )سى
الئثعورض، سته القالقة، الستة في ئحصولألص،

٢٩و ٢٨: ١٤ سث٠ض ؛٢٤: ١٨ عد ؛٣:.٢٧ الص ١٢٢-.١٨ه: ؛١٣و

 على الحضن الجديد الجيل أسماع على كور ١٩-١٧و:٢ه
 تنفيذ بشأن (.١٦—٩: ١٧ خر ح )رج العمالقة غدر تنكر
.١٥ صم ١ رج األمر،
 )ف التثنية في العهد ببنود المتعلق القسم بانتهاء ١-ه١:٢٦

 عند شعيرتين بحغظ الشعب موسى اوصى (،٢٥-ه
 كانت وقد محاصيلها. بجني واليدء االرض امتالكهم

 وعشر (١١-١.٠٢٦) الباكورات-األولية تقدمة السعيرتان هاتان
 تخ الحالتين، كلتا وفي (.١-ه١٢: ٢٦) الخاض الثالثة السنة

 ممارسه وقت في درع التي االعتراف صالة على التشديد
 لهذه إعطاء تلم وقد (.١-ه١٣و ١٠:ه-٢٦) الشعيرتين
 حالة من إسرائيل بنى بانتقال لالحتفال الخاصة التقدمات

 بفضل وذلك ،بالزراعة بعنى مستعر شعب إلى الرحل البدو
الرب. بركة
 االجتماع خيمة إلى تؤخذ أن وجب ثمر. كل أول من ٢: ٢٦

 دخولهم حال الشعب يجنيها التي الغالل أوائل من ساللة
 وينبغى (.١٧-١٢:١٨ عد ؛٢٦:-٣٤ ؛١٩:٢٣ )خر كنعان
 آل )رج السنوي الباكورة وعيد اإلجراء هذا بين التغريق

 الفعلير. وعيد الفصح مع بالترط به بحتعل والذي (١٤-٩: ٢٣
 تقدمة يصحب أن وجب .إلهب الرت أمام تقول ه ٠. ٢٦

 الشعب حفظ في الرت بأمانة بحكم اعتراف الباكورات
 الجوهربة النالمح كانت وقد .األرض إلى بهم واإلتيان

 تعبدا والسجود البواكير تقديم التقدس إلى العابد لمجيء
 إلى الحح كان النحو هذا وعلى الرت. بصالح واالبتهاج
 من وابتهاج حمد وقت وكان ، بالله وإقرارا اعتراكا التقدس

 على وسًا السالغة األجيال شملتا اللتين ورحمته الله جودة أجل
 تائقا. أرا الراهن. الزمن فى والثعيلة الحافظة اإللهية النعمة
 فلائ . جذه أو عبرانى كل أبا- كان وقد ،يعقوب إلى إشارة
 ما بالد إلى أرام فى اجتاز فيبئرسع دياره من يعقوب هرب

 خاله. إلبان عند ليفيز (١ :* ٢٤ -تك،النهرين )أرام النهرين بين
 بعد وأدركه ألبان به لحق ،هناك من يعقوب رجوع وعند

 فضال عيسو غضب واجه حأل ،سوق نهر عند أرام عبوره
 للهجرة كنعان فى المجاعة اضطرته والحعا البان. غضب عن
 وأقوياء، العدد كثيري إسرائيل بنو صار وحين مصر. إلى

 فأنقذبم صلواتبم استجاب الله ولكئ ،المصربون ابطهدهم
 ان مرئ مكنهم أيصا والله فعجرة. بطريقة مصر من وأخرجهم

 رقدم الغالل أوائل كانت منها التي األرض وخضعوا يدخلوا
. المذبح أمام

 من سنة ثالث كئ سبع التي ابثور أي اسور. ١٢:٢٦
 وواضخ (.٢٨: ١٤ )رج كنتان أرض في إسرائيل بني وجود

 بل المركزي، التبدس إلى تؤخذ ننكن لم ألعشور هذه أن
 واأليتام.بشأن حلائءلىالالوينوالثتغئبينواألراض٠توزع

.٢٢:١٤ ح رج ،األخرى العادلة السنوبة العشور



٣٦٢ ٢٧ <٢٦ التثنية

 فأكلوا واألرائلة والغتيز والئريب الألوئ وأعين
 قد إقبك: الرب أما؛ تقوال١٣ ونيعوا، أبوادك في

 لألوي أطيبة وأيظما البيب، بس القعذض نزعمن
 وصيك كل حشمتن واألرئلة، واليتيم والعريب

 وال وصايالئآ أقجاذر لم ٠بها أوضيئني التي
 أحذت وال ظ، حزني في منة آكل لم١٤ ٠ نسيبهاط

 ئيب، ألجل منة أععليمن وال نجاسه، فى بنة
 حشب وعبلمذ إلهى الري لصوب سيعت بل
 قدسلئآع، شكن من إطلخ١ه أوضيقني. ما كل
 واألرض إسرائيل نعيلن وبارك السماع، من
 تفيض أرظما آلبائنا، حلقمن كما أطيبنا، التى
وغسألغ. ببآ

 ١٤١:١١٩ز٠ط١٣
١٧٦, ١٥٣٠ 

 أل٢٠:٧ظال١٤

 ٤:٩؛هو٧:١٦إر
 ؛١٤:٨٠عمز١ه

 ؛١:ه٦٣ إش
 ٨:٣؛غخر١٣-:٢زك
 ؛١٩:٢٠فخر١٧

:ه١قتثه

٢٧
الرب وصايا اتباع

 تعقل أن إلفك الرث أئرك قد اليو؛ هذا))١٦
 مرخ بها واعقل فاحعظه واألحكام؛، العرائض بهذو
 الري واعدت قد نفسك* كل وض ئبك كل

 دقه في تستك وأنه إبانى، لك يكون أنه اليو؛

 ؛٧:٦ذخر١٨
 ؛٦:٧:ه؛تث١٩

 ؛٩:٢٨؛٢:١٤
 ؛١٤:٢)تي

 (٩:٢بط١
 ؛٨و ٧:٤لتث١٩

 ؛٦:١٩؛مخر١:٢٨
 ؛٩:٢٨؛٦:٧تث
 -؛١٢:٦٢ إش

(٩:٢بط١)

 ٢٧ الفصل
 ؛١:٤أيش٢

 ٣٢:٨بيش
 ٨:٣تخر٣
 ؛٢٩:١١ثتث٤

٣١و٣٠:٨يش

 وتسقع وأحكائة وذصاياة فرائظمة وتحئظ
 لة تكون أئ اليو؛ الري وواغذك١٨ لصويوق.

 جميخ وتحعظآ للذك، قالة كما خاظما، نعبا
 جمع على شثعلائ تجفلك وأنه١٩ وصاياة،
 وأة د والوبها اشا؛ في تجلها التي القبائل
٠٣قال( كما إنب، -للرئ لمثشائ قعثا تكة

عيبال جبل على المذبح

 الغب إسرائيل شيوخ و موشى وأوضى
أنا التي الوصايا جمع ))احعظوا قائأل.*

 إل األردة تعبرون فيوم اليو؛. بها أوعب
 صنًا تخم الغدا، الرث تعطيك التي األرض
 عليها ونكبب بالسيدب، وتشينها كبير؛ حجان؛
 لكئ تعبر حين ت، التاموسي هذا كلمام جمبع
 أرنا إبلن، الرث يعطيك اش األرض تدحل
 ٠إلةآبائلذ الرث للذ قال كما وغسأل، ليغا ضفن

 التى الججان؛ هذو رقيمون األردن، تعبرون حيئ٤
وقكلتها ث، عيبال مخل في اليو؛ بها أوصكم أنا

 االعتراف إن إلهك. الرب أهام تقول ١٤و ١٣:٢٦
 كان األؤل الغثر هذا تقديم مع بالتزاش يؤدى أن الواجب
 أجل من وصالؤ (١٤و ١٣ )ع بالطاعة تصريح من يتكؤن
 بائكاله العبراني اعترف النحو، هذا على (.١٥ )ع الله بركة
 الكريمة الله بركة ومتوقعا طائعا وعاش الله، على الدائم

الدائمة.
 وجود إلى إشارة أول هذه .الباء من... اطه ١:ه٢٦

 قد ،السماء فى مسكنه من ، الله فإذ .السماء فى الله مسكن
 أن سبق كما وعسال لبائ الغائضة األرض إسرائيل بنى أعطى
 الشعب على الدائمة بركته طنبت وقد األولين. األباء وعد

كليهما. واألرض
 موسي تفسير تختتم االرع اآليات هذه إن ١٩-١٦:٢٦
 الرب كلائ إسراييل بئى تكرس إلى بدعوته العهد لشروط
 للعهد الرسمى اإلقرار اآليات هذه رعتتر وقد وصاياه. وإطاعة

 بنو يرج فإذا الشعب. من الثانى والجيل الرث بين السينائ
 إهبم، هو الرث بأن واعترفوا الميثاق، هذا بنود إسرائيل
 إلى لإلصغاء االستعداد مع البلية القلبية بالطاعة ووعدوا
 فوق والثختارون الله شعب بأدهم يوكيدا نالوا ، الله صوت
 الشهادة إلى الدعوة وتسئموا بركاته وتلعوا القبائل جمح

. ٦و ٥: ١٩ خر رج كله. العالم أمام لمجده
 عشر الحادي الشهر نمق األول اليوم أي اليوم. هذا ١٦:٢٦

١٧ ع في ))اليوم(( أيائ الحط (.٣)أل: األربعين السنة في

 اللعنات موسى فئر األصحاحين، هذين فى ٦٨:٢٨٠١:٢٧
 إلى الشعب أوال دعا وقد السينائ. بالعهد المرتبطة والبركات

 االرض دخولهم عند العهد إلقرار لكم باحتفال القيام
 وكان -ه*ًا(.٣٠:٨ يثر في يشع نئده وقد ؛٢٦-١:٢٧)

 ثم جوهري. أمر وشرائعه العهد إطاعة بأن الشعب لتذكير هذا
 العصيان ولعنات الطاعة بركات بعن موسى شرح

(٦٨-١:٢٨.)
 ،الموعد أرض إلى الوصول عند .بالكلس تكئسها ٤و ٢: ٢٧

 وعمال .كبيرة حجرة أعمد؛ إقامه وجب ،يشع قيادة تحت
 بطالئها للكتابة األعمدة رعث مصر، فى اطبعه بالطريقة
 تجعله ،الحجارة على الناموس كتابة وعند .والكلس بالجعل
 شأن من وكان بسهولة. ومقروعا بوضوح مرسا البيضاء الخلفية

 الشعب لجمع دائمة شهادة تقدم أن المنقوشة الحجارة هذه
 ؛٢٦: ٣١ )رج وشريعته بالله عالقتهم بشأن اآلتية ولألجيال

(.٢٧و ٢٦: ٢٤ يش
 كامل إلى إشارة لعتها الناموس. هذا كلمات مجع ٨و ٣: ٢٧

.التثنية سفر
 شمالى البوعد، أرض وسط فى جبل عيبال. جبل ٤:٢٧
 في إلبراهيم أوال الرث ظهر شكيم وفي .تماائ شكيلم مدينة

 ٠(٧و ٦: ١٢ )تك للرث األول مذبحه إبراص وبنى ،األرض
 عليها المكتوبه الحجارة أعمدة اقيمت حيث ،الجبل هذا

 بتلى أن تعؤن الذي المكان كان ، ه( )ع المذبح وإني الشريعة
(.١٣ )ع اللعنات فيه



٢٧ اكة ٣٦٣
 إلبك، للرمح مذبحا هناك دوقبني بالكلس*

 منه٦ حديذاج. عليها ترع ال ججاتؤ يديخامنه
 ويصعذ إنبك، الرح مذبح تبني صحيحة ججاته

 ذبائح وكذبح إنبلغًا. للرح يحرقات عليه
 ٠إلبلاًئح الرح أمام وتفرح هناك وتأكؤًا سالمة،

 هذا كلمات جمثع الججان؛ على ودكتب٨
٠جئذا((خ شثا الثاموسب

عيبال جبل من لعنات

 جمع الألطآل والكهنة موشى كلم دم٩

 إسرائيل* يا واستع ))إنصبغ قائلينًا: إسرائين
 فاسفع ٠ إنبلغًا للرح نعبا حيرت البتو؛

 التي وفرائضه بوصاياه واعفرًا إنبلغًا الرح لصوت
٠ اليوم(( بها أوصيك أنا

 اليوم ذلك في السعب موشى وأوض١١
 لكى ذجرريم جبل عتى يقفون ال ))١٢ قائأل:

 شمعون األردنًا: تعبرون حيزًا الثعب يباركوا
 وننياميزًا* ويوقفا وئتانمر ويهوذا والوي

 ٠لتعثهد. عيبال حبل عتى يقفون ال و١٣

؛٢:ه٢٠هجخر
 ٣١:٨.ش
 ١١:٢٦ث٠ح٧
 ٣٢:٨خيش٨
 ١٨:٢٦دتث٩

 ؛٢٩:١١ذتث١٢
 ٧:٩؛ض٣٣:٨يش
 ؛٢٩: ١١ رتت ١٣
٣٣:٨يش

 ؛١٠:٣٣زتث١٤
 ١١:٩؛دا٣٣:٨يش
 ٤:٢٠سخر١ه
 ؛١٧:٣٤؛٢٣و
 ؛١:٢٦؛٤:١٩ال

 ؛٢٣و ١٦: ٤ -ث
 ؛٩٠٠٤٤ اش
 ؛٢:١٣هو

 ؛٢٢شخده:
 :ه؛١١إر

 ١٦: ١٤ كو١
 ؛١٢:٢٠صخر١٦
 ؛٩:٢٠؛٣:١٩ال

 ؛١٦: ه نث
؛٢١-١٨:٢١

٧:٢٢حز
 ؛ ١٤: ١٩ ث٠ض ١٧
 ٢٨: ٢٢ أم

 ١٤:١٩طال١٨
 ٢١:٢٢ظخر١٩

؛٩:٢٣؛٢٢و
؛٣٣: ١٩ ال

١٧: ٢٤؛ ١٨: ١٠تث

 وثفتالي. ودانًا وربولونًا وأشير -وجاد رأس
 إسرائيل قوم لجميع ويقولآل الالوئآل وقضرح
 دمثاأل يصع النى اإلنسان كلعون عالذن: يصوم
 ينئ غفل الرح لذى رجسا نسبوكا، أو ئنحوكا
 جمخ ويجيب ٠الحغاخس في ونصفه دحات،
 كسخفى ئئ كلعونًا ٠ آمينًاش وقولونًا: الثعب

 آميزًا. الثعب؛ جميع ويقول ٠ ص ائه أو بأبيه
 جميع ويقول ٠صاجؤهض قضًا يقل ئنه ئلعوذًا١٧

 عن األعتى تضل ئنه ئلعون١ آمينًا* الثعب:
 كلعون آمينًا. الثعب: جميع ويقول ٠ ط الطريق

 ويقوال ٠واألرتلةظ والفتم العريب حقه يفوج ئئ
 مع يضطجع من كلعونًا آميئ* الئعب: جميخ
 جمع ويقوال ٠ أبيع ذيل يكشئ ألده أبيه، امرأة

 يهيفه مع يضعلجع ئئ كلعون آميزًا. الثعب:
 ذنه مقلعون آميزًا. الئعب: جميع ويقوال ٠٤ائ

 ٠ أماوف بنب أو أبيه بنب أخته هع يضعلجع
 مئ ذلعوئ٢٣ ٠آميئ الئعب: جميخ وقوال

 الثعب: جمع ويقوال ٠خمابهق مع يضطجع
 ؛ال١٩:٢٢غخر ٢١١كوه:١ ؛٣٠:٢٢؛تث١١:٢٠ ؛٨:١٨عال٢٠
١٤:٢٠ ؛ ١٧: ١٨ دال ٢٣٩: ١٨ دال ٢٢١٦و ١:ه٢٠ ؛٢٣: ١٨

 وجب ،الحجارة إقامة عن فضال .مذحبا . . .تبين ٧— ه: ٢٧
 المذبح هذا على .طبيب حجارة من مذبحا الشعل يبني أن

 فى معا الشعب ويفرح ؤ الرح إلى بالقرابين يؤتى ان تعين
 على العهد عالقة أيئست لثا جرى ما هو وهذا الله. حضرة

 التى الثحرقات مثلت وقد (.٨-١:٢٤ )خر سيناء جبل
 ذبائح عبرت كما ؛ لله الكامل التكرش تماي النار تلتهمها
إليه. المرفوعة التشكرات عن السالمة
 حرفي االثنا االباط تورع هؤالء. هؤالء... ١من٣و ١٢:٢٧

 سبط يشارك أن وتعبن ٠. ست بنهما كئ ووا؛ مجموعتين
 وأفرايم منئى سبطا حسب وقد األولى. المجموعة في الوي

.يوسف سبط أدهمًا معا

 عيبال جبل جرئ الجبل هذا يقع جردم- جبل ١٢:٢٧
 وجب هنانًا ومن ،شكيم مدينة الوادي في وبينهما ،تماما

 يقف بأن الفعلى الترتيب قضى ورما البركات^ بتلى أن
 الجبلين، بين الوادي فى ،العهد تابوت بقرب الكهنةهـ
 بادجاه وسئه عيبال، حبل بادجاه شماأل قائمه سئه وأسباط

 والبركات، اللعنات والالوبون الكهنة يقرأ ثم جريم. جبل
 يباركوا. لكي )تآمين((. بقولهم ئصادفين الشعب وبجب

 ن٠ يلى ق تجن التى البركاط الشل هذا في سجل لم
 أة على للتشديد شتية دون حذفت وقد جرزيم، جبل عفى
ينعموا لم ولذلك ،للعهد معون٠ط أثهم بستوا لم إسرائيل بنى

 ابي اآلثام نوع تمثل معصية عشرة ابتا ثئة ٢٦-١:ه٢٧
 الرهًا المعاصى هذه اختيرت ورما لتعنة. عرضه المرء تجعل
١ ه تع سردة فتبقى االفتضاح من دقلت قد خطايا على تنطوي

 االولى *واللعنة تعتقت منحو. متثاال يصغ الذي ١٥: ٢٧
 والثانية األولى الوصيتين انتهاك اي ،الوثسة بالعبادة

 لعنة كئ بعد جميعا الشعب جواب كان امني. (.١ ٠-٧: )ه
 الشعب بين وبنلك . ((هكنا ثكن)) اتكلمة ومعنى . (())آمين

عليه. وموافققهم به المبطوى للتصريح فهمهم  للوصؤة خرئ دن اال إهانه أف. أو بأبيه يستحث ١٦:٢٧
(.١٦: )ه الخامسة
.١٤:١٩ختم.رعح١٧:٢٧
 الكفيف. معاملة إساءة إلى إشارة اآلعمى. يضن ١٨:٢٧
 هؤال* المجتمع أفراد إنصاف عد؛ حئ... يعوج ١٩٠٠٢٧

ظلئهم. يسهل الذين
 ح رج .العربى سفاح .أبيه امرأة ع يضطحع ٢٠: ٢٧

٣٠:٢٢.
 خر رج الحيوانات. مضاجعة ما. هبمية ع يضطحع ٢١:٢٧

.١٦و ١٥: ٢٠ ؛ ٢٣: ١٨ ال ؛ ١٩: ٢٢
 اخت مع العربى سفاح ارتكاب اخته. مع يضطحع ٠٢٢:٢٧
شقيقة. غير او شقيقة
. ١٤: ٢. ؛ ١٧: ١٨ ال رج حماته. بع يغطحع ٢٣:٢٧



٣٦٤ ٢٨ ؛٢٧ ايية
 الحفاوك، في قريبه يقتؤًا من ئلعأل٢٤ آميئ.
 يأحذ ص تلعون٢ ٠آميئ الثعب: جمح ويقوال
 جميخ ويقوال ٠بريؤل دم تفس تقيال لكى رشوه

 هذا كلمات يقيم ال مئ تلعون٢٦ اميئ* الثعب؛
 الثعب: جمع ويقوال ٠بهام لتحمزًا التاموس

 ٠آميئ

الطاعة بركات

 يجمح تب ًان حس ام زح٢٨

 الرت يجظك اليو؛، بها أوصيك أنا التي وصايا؛
 وتأتي ب، األرض قبائل جمح عتى ثسئعلائ إلهلث،

 سجعت إذا ت، وددركلئآ هذوالبركام جمع عليك
 المدينوث، في تكون ثبازائ ٠إلهلائً الرت لصوم

 ؛١٣:٢٠كخر٢٤
 ؛١٧:٢٤؛ال١٢:٢١
 ٣١و٣٠:٣ءده

 ؛٧: ٢٣لخر٢ه
 ١٢:٢٢:ه؛حز١مزه
 ؛٢١:١١٩ممز٢٦
١٠:٣؛غل٣,:١١إر

 ٢٨ الفصل
 ؛٢٦: ١٥ أخر ١
 ؛١٣-٣:٢٦ال

 ؛٢٦-١٢:٧تث
 ؛١٣: ١١

 ؛١٩:٢٦بتث
 ٢:١٤أي١
 ١٥: ٢٨ تتث٢
 ؛٤و١:١٢٨ثمز٣
 :ه٣٩ تلج ج
 ١٧: ٢٢ حتك٤
 ٨:١٢١خمز٦
 ٨و٧:٢٦دال٧
 ؛٢١:٢ذاله٨

 ١٠:١رتثه
 ٦و ٥: ١٩ ذخر ٩

؛٢٧:٦سءد١٠

 قتر؛ تكأل وثباتئ ٠الحقلج في تكون وثبارقا
 بعرلئ، نتاج يهائمائآ، وقفر؛ أرضك ودس؛ بطنك
 ٠ومعجكك سلتلائً تكوزًا ثباركه عنملئآح* وإناث

 فى تكون وثباذكا ذخوللاًئ، فى تكون ثبارقا
 عتيق القائميئ أعداءك الرت ئجغل٧ خروحلائخ.

 يخرجون واجذؤ غريق فى أمانالد* ثنقزميئ
 لك يأثر ٠يهذبوحأمامك طرى سع وفي عتيك،
 إليه تمثن ما قال وفى خرك فى بالبرقة الرت

 الرت تعطيك التى األرض فى وكباركك نذالن،
 كما ثعدسا سعبا لتفسه الرت يقيئك ٠إلؤكر
 وسلكك إلهك الرت وصايا حفظك إذا لك، حتفًا

 اسن أن األرض لهعوإب جميع فهرى ٠غرقون في
٠همد ينلك وئخافآل ص عتيك شغي قد الرت

٢٥: ١١ ث٠ش ؛ ١٩و ١٨: ٩ دا ؛ ١٩: ٦٣؛إش١٤:٧ أي٢

 جار. لقتل سئة محاولة اخلفاء. يف قريبه يقتل ٢٤:٢٧
 نم مأجور. باغتيالو هذا يتعئق رشوة. يأخذ ٢:ه٢٧

 األخيرة اللعنة تشمل الناموس. هذا كلمات ئقيم ال ٢٦:٢٧
 سهول في موسى بها تفوه التي الله وصايا من تبعى ما جج
 الشريعة بها قالب الكاملة فالطاعه (.١ ٠:٣ غل )رج موآب

 كو٢) األمر هذا أتم وحده المسيح يسوع والرت الله. ويطلبها
 طائعين يكونوا أن على السعب مجح وافق آمني. (.٢١: ه

سريعا. سينكثونه وعد (،٨-١: ٢٤ خر )رج
 خ٠ قد ،ووسيائ قائدا مسؤوليته في ،موسى كان ٦٨— ١ : ٢٨

 آلهة إلى االلتفات من والتحذير الله ببركة الوعذ سابعا إلشعب
 . (٣٣٢٠:٢٣)خر سيناء فى العهد إعطاء عند وذلك ،اخرى
 (٢٦ )ال موسى أنذرهم العهد، ذلك على تمردهم وبعد

 موسى بعطي وهنا غضوا. إذا ستنالهم التي اإلبهبه بالدينونة
 والبركات (.٤-ه١:٢٦ ال )رج ولعناته العهن أساسه تحريائ

 شرح فأوال، عينها. البنية تتع األصحاح هذاى في واللعنات
 المستقبل في إسرائيل بني اختبار نوعية أن بوض موسي

 ٠ ( ١ وه ٢او١ : ٢٨) عتيانه أو الله إطاعة اماس على ستترب
 للبركات -خصألوعيا موسى أورد والفا، (.١٩-١٦و ٦-٣:٢٨) بإحكا( الفية واللعنات ايركات سردت والنبا،

 برزت فكما (.٦٨: ٢. ؛١٤-٧:٢٨) االرمإة واللعنات
 فكذلك ، ٢٦-١١: ٢٧ في الوارد الطقس في بوفوح ابلعنات
 .العهد عصيان يجلبها التى اللعنات أوفر نحو على شرحت

 أمانتهم ستوا تن سرائيل بني أة موسى نطر وجهة ت٠وؤا
 ببركات يتمئعوا لن ثز ومن (٢٧و ١٨٠١٦: ٣١) العهد تجاه

اوفر. باهتمام اللعنات حظيت ولذلك العهد؛
 ٥٦٠٠٨ مل١ ؛١وه ١٤:٢٣ ؛٤:ه٢١ يش رج ١٤-١:٢٨
البركة. إتمام بشأن
))مسعك إهلك. الرت لصوت مسعا مسعك ٢و ١ : ٢٨

بني جانب من الكاملة الطاعة إلى الحاجة على تشديد سمعا((

 في؛إطاءة ئمة١الد رعبتهم ًان رركهبإؤ٠و لله٠ا صذح خكائ٠ت وال شرعائ اله بحصل ءأن ۶يستط ال فالشعع ٠ائل٠إسر

 على دك إنما به، سليمة عالقه على والحفاظ وعبادته الله
 على دك كما له، الخالصة محبتهم وعلى بالله القويم إيمانهم

٠ .قلوبهم في الكرم الله عمل
 االئ ئأطا إذا األرض. بائل ع٠ج عق يتعبا ١إ٢٨

 شعوب سائر على بالتفوق تمئلت كصوى بركه كعطى ،الرت
 عر للحصول الحتمى السرط كان وقد (.١٩: ٢٦ )رج العالم
 ئتمئة الرت إطاعة إلى المؤدي الخالص، هو البركة هذه

 الثلت فى أخيرا البركة هذه تحصل ونسوف . وصاياه بحغظ
 االة ملك( ،المسيح تعطير خصوصا به المقصود األلفى،
 رو ؛٢١ : ١٤٠١: ١٣ زك )رج االكة هذه شأن واعال التائبة-،

(.٢٧٠٢٥؛ ١١
 خمتلي التسبات هذه كلىب .مباركة . ٠.مبارك ٦—٣: ٢٨

 ومقصو األكة. حياة إلى الله بركة ستمت فيها التي الميادين
 موبذ هو ما على ،مساعيهم جمع الله رضى يتغل أن أيصا
 ١ )ع الطاعة بشرط ، ١٤٠٧: ٢٨ في الموسعة الخالصة في بعن

 واالزدهار، اإلنتصار سيختبرون فإئهم .(١٤و ١٣و ٩و ٢و
شاملة. بركه أي والسيادة، والوفرة واالحترام، والطهارة
 الحياة أنشطة ص كناية خروجك. يف دخولك... يف ٦:٢٨
 مؤاتية خاتمة سكن واببير (.٢:٣*١ )رج اتمعتادة اليومية

شيء. كل يلخص اره إذ (١٩ )ع واللعنارك ))للبركات
 بين غاعة شأل من عليك. شغى قد الرت اسم ١٠: ٢٨

 علن األرض ^٠اشعوب جبع تحمال هأن وبركتهم إسرائيل
 ذلك كان ولطالما ع الله شعبة بهم يتضح إر منهم الخوض

 لإلله الشعوب ٠أمام شهودا يبونوا أن : **حين كل لهم الله قصد
 وسوف .االصنام عبادة من االمم ويجتذبوا ،الحقيقي ابواحد

 رؤ )رج األخيرة االدام في الشاهدة االبة٠٠ تلك يكونون

(.١٢-١:٨ ازك )رج الملكون وفي (١: ١٤ ؛١٠-٤:٧



٢٨ ايية ٣٦٥
 وقمره بطنك تمزه في حيزا الرث ودزيذك١١

 حف التي األرض على أرضلئآص وبمزة تهائملئآ
 كره الرث لك يغح١٢ يعطيك* أئ آلبائك الرث

 في أرضك مطز ليعطي السماء، الشالح،
 أنمنا فيقرخئ تدالط، غمل ض وليبارك حيذهاض،

 رك الرب ئجغتك١٣ ٠تقترضدظ ال وك كثير؛
 في تكونًا وال فقط االرفاع في وتكون ذنتاع( ال

 التي إنبك الرث لؤصايا سجعت إذا الذجطاطز،١
 تع وال١٤ وتعتل لتحعظآ اليو؛، بها أوصيك أنا

 اليو؛ بها أوصيك أنا التي البلمام جمع عن
 أخرى آلهة ور تننقب لكي سماألغ، أو يميسا

لئضذها*

العصيان لعنات

 إلبك الرث لصوت تستغ لم إنه ))ولكن١ه
 التي وفرائضه وصاياة بجمع تعتل أنه لثحرض

 هذو جمع عليك تاتي ، اليو؛ بها أوصيك أنا
 المدينة فى تكون اتلعوائ وقدركك: التغنات
 سلكلائً تكونًا الملعوده ٠ الحقل في تكوئ وئلعودا

 وقتز؛ ينك قتر؛ تكونًا تلعوقه١٨ ويعجئك*
 ئلعوثا١٩ عوئك* وإناث تثرك بتاج أرضك،
 ٠ حروحك فى تكونًا وتلعوا دخولك، في تكونًا

 واالضعلرادذك ااًلعئف عتيك الرث يرسل
 لنعتلة، قذك إليه تمقد ما نجًا في والرجزل

 ٩:٣٠صتث١١
 ؛٤:٢٦ضال١٢
 ؛١٤:١١تث

 ؛٢٩:١٤طتث
سغر.

 ؛٣٢غتثه:١٤

 ٧:١يش
 زاال ١٥

 ؛٣٩-١٤:٢٦
 ؛١:ه٢٣يش

 ؛١٤-١٠:٩دا
 ٢:٢مل
 ؛٢:٢ىمل٢٠

 ؛١٤:٦ذإشه
 ؛١٦:٨٠ دمز

١٧:٣٠ إش

 ؛١٦:٢٦مال٢٢
 ٩:٤نءا
 ١٩:٢٦هـال٢٣
 ٣٠:٣٢دتث٢ه

 ؛٤٤: ١٧ صم١ي ٢٦
 ٢:٧٩مز

 ؛٢٦: ١٥ أخر ٢٧

 ٦صمه:١ب
 ٩:٤تإر ٢٨
 ١٤ثأيه:٢٩
 ؛١١:١٢صم٢ج٣٠
 ؛١٠:٣١ اي
 ؛١٠:٨إر

 ؛١١ءءاه:
 ؛ ١٣:١ مجف
 ؛٦:٢٠ختث

 ؛٨:٣١ أي
١:ه٦ مي ؛١٣: ١٢ إر

 أفعالك سوع أجل من سريفا وتفتى تهلك حقى
 يبينك حقى الوبأ الرث بك يلجمق ٠ تركسي إذ

 ٠تمقلكها لكى إليها داحل أنت التى األرض عن
 والترداع والجئى بالشرًا قضرتكنمالرثم٢٢

 فتتبعك والذبول، ن والتفح والجفاني واللتهاب
 رأسك فوق التي سماؤك وكوئ قفنيك* حدى

 ويجفل ٤ ٠حديدا تحتك التى واألرض نحاساهـ،
 مرح عتيك تغرل وقرانا عبارا، أرضك تكز الرث

 أما؛ تنقرتا الرث قجغتك٢ه تهلك* حئى السماع
 وفي عض، تخزخ واجذؤ غريق في ٠أءدائكو

 جمع في قلعا وتكوئ أماض، تهزت غزى سع
 لجمع غعاتا لجكك ودكوبى٢٦ ٠ اآلرض بماللي

 تنه وليس األرض ووحوش السماع طيور
 مصر بئرحؤ الرث قضريك ٠ يزعجهاي

 تسقطيغ ال مع والجئه والجرب وبالبواسيرب
 وحير؛ وغئى بجنوز الرث ئضرنك ٠ السفاة

 يشئ كما الغر فى خئ١٩ ،تعب
 بل عرئح في تنجح ذال الطالوت، في األعتى

 وليس االتام كآل تقصرتا مظلوائ إال بكوأل ال
 يضطجع أحر وذلجئ امرأ؛ مكخطب محأعئ.

 كرتا تفرسئ ٠ ح فيه تسكن وال بيقا تبنى ٠ معهاج
 تأكل وال غيئيك أما؛ قورك ذذبحد٣١ والتسئعتح*

 ئرحع وال وجبك أمام من جمارلائً قغئضي منه*
لك وليس أعدائك إنى عئئك بخ قد إنيك*

 وقائدة رائدة ال تجعل الرت إطاعة ذسا. ال رأسا ١٣:٢٨
 )))ذسا(((. أبرى آلمة خاضعه وغير )))رأسا((( اآلخرى لألمم

 عدم كلفة إلى شعبه الله سه فيما اللعنات ئسرد ٦٨ —١٥: ٢٨
وعصيانه. ،مجته
.١٦و١:ه٢٣رجيش١:ه٢٨
. ٦—٣للبركات موريات هذه ١٩-١٦: ٢٨

 عرضه إسرائيل بني أة موسى علم هلبك. حقى ٢٠:٥١٨
 تحذيرات فى يصف ولذا الله. تجاه أمناه غير يكونوا الئ

 ومركر أرصهم فقدان في المتمئلة الكارة العواب موسعة
 الثصيبة هو الهالك كقان وقد الله. عضوا هم إن عبادتهم
 ه١و ٤٨و ٤وه ٢٤و ٢١و ٢٠ )ع حجتهم لقا* األدهى

(.٦٣و ٦١و
 . ١١: ٦ ؛ ١٢: ه حز ؛ ٦: ٢١ ؛ ١٢: ١٤ إر رج ٢١: ٢٨

.٩:٤رجءا٢٢:٢٨
 كالنحاس، بزاقة السماء ستكون حديذا. حناسا... ٢٣:٢٨

 صلبة اآلرض ويشكون األرض. على مطر يسقط لن ولكئ
 يخترقها فال ويمضي يجري مطر أي هطل إذا حثى ،كالحديد
(.٧:٤)رجءا

 .٤: ١٥ إر؛٨: ١ نح ؛٨:٢٩ أي٢ رج ٢:ه٢٨
.٢٠:٣٤؛٧:١٩؛٤:١٦؛٣٣:٧رجإر٢٦:٢٨
 تجل المصفن على الله جلبه الذي الوبأ مصر. قرحة ٢٧:٢٨

(.١٠:٤؛ءا٩:٩خر )رج الخروج.
 الخدمة من لإلعفاءات نقيض الثالث اللعنات هذه ٣٠ :٢٨

 اإلعفاءات وكانت .٧:ه-٢٠ فى لنحت كما العسكرة
 .الحرب فى البصرة شعبه يؤوى أن الله شأن من ألة ممكنة

 ألجل المحاربة عن الرت توذ سيعتى الرت عصيان أن غير
 سيعمون العسكرة الخدمة من عاد؛ الثعوئن فأولئك شعبه.
 خطيبة كبعب دم ومن .وبقثلون المعارك خوض على

 إر )رج األجنبى الغازي يد على وكرمه بيته وبسلب الجندي
(.١٣:١؛صف١١؛ءاه:١٠:٨



٣٦٦ ٢٨ التب
 آخزد لنعب وبنادلئآ بنوك يشغًا ٠ ئحلعرًا
 فتكآلن الئهارن، طوزًا إليهم تنظران وغيناك
 وكزع أرضلثًا دمز٣٣ ٠طائر تدلثآ فى وليس
 إال تكأل فدح تعرقذذ، ال نعت يأكله تعد
 تجنوائ وقكون٣٤ األيام* كزًا وئسحوائ تظلوائ

 الرت كضرتك تنغلز* الذي غيثيك ئنظر ص
 حئى التاقش، وعتى الركبتين عتى حبيملم بفرح
 فئة إلى قذيك أسئل يئ الئغاؤ تئغليع ال

 هيمة الذي وبملكلئه الرت بك ب كنط . رأسك
 آباؤالس، وال أئ تعرفها لم أمة إلى عتيك
 وحجرش، خئب مئ أخزى آلهه هناك وتعين

 جميع في ض ولهزأ؛ ومكآل ذلهائص وكوئ ٧
 بذارا إليهم* الرت نسوئك الذيئ اشوب

 ألأل تجئع، وئليأل الحقلط، إلى نخرج كثيزا
 وخمزا وتشتعل، تفرمئ كروائ٣٩ ٠يأكةظ الجراد

 يكون٤ يأئها* الذوذ ألأل ،٤تجذي وال تشرت ال
 تذجئ، ال وبزيت كخويك، جمبع في ريتوأل لك
 يكونآل وال تلذ وبنام قنيئ تنقهر* نيتوتك ألن
 جميع ٠ يذلهبألغ الغبي إر ألدهم لك،

 الشرضز* يتوأله أرضنًا وأثمار أشجارك
 عتيك نسئعلى وسعإك فى الذي الئرئ٤٣

 يقرشك هو٤٤ ئئنازأل* تنحدد وأئ ثئصاعذا،
 ٠ ذدبا تكوأل وأنت رأسا يكوأل هو كقرشة. ال وأنت

 وتيلائً التفات هذو جميع عليلائً وتأتي٤ه

 ؛٩:٢٩ أي٢د٣٢
 ؛٨٢:١١٩ذمز

ا.٦؛٠٦٠ال٠هذ

 ١٧و ١٥: ه إر
 ٤:١٧مل٢س٣٦

 ؛١٤و١٢:٢٤؛٦و
 ؛١١و٧:٢ه
 ؛٢١-١:٣٦أي٢
 ؛٩-١:٣٩إر

؛٢٨:٤شتث
 ١٣: ١٦ إر

 ؛٨و٧:٩مل١ص٣٧
 ؛٩:٢؛ه٩:٢٤إر

 ١٤:٤٤ضمز
؛١:ه٦طص٣٨

١٣:١عصف٣٩
:ه١غمرا٤١

 ؛١٠:٢٦بىءد٤٦
 ٨: ١٤ ؛حز ١٨: ٨ إش
 ؛٧:١٢قتث٤٧
 ؛٣٧-٣:ه٩ذح

 ١:ه٣٢كتث
 ؛٦_٤:٤لمرا٤٨

 ١٤و ١٣: ٢٨ إر٢
 ؛٣-.٢٦نإشه:٤٩

 ؛١؛إره;ه٢٠-١٨:٧
 ؛٤٠: ٤٨ هـإر
 ؛ ١٩: ٤ مرا ؛٢٢: ٤٩
 ١ : ٨ هو

 ١٧:٣٦أي٢هو٠
 ٢و١:٢مله٢هي٢
 ٤و
 ؛٢٩:٢٦هاال٣
 ؛٢٩و٢٨:٦مل٢
 ؛٢٠:٢؛مرا٩:١إرًا

 ؛٩:١ًاهبتثه

٦:١٣تتث

 لصوت تمشع لم ألدك تهلك، حمى وكدركك
 أوصاك التى وقرائشة وصاياة لثحئظ إنهك الرت

 إر لسلك وفي وأعجوبه آيه فيك ؛فثكوأل ٠بها
 إنؤلائً الرت تجب لم أركًا أجل يئ٤٧ األبدف*

 كسئجذ٤ ٠ ل ؤ ني كل لكثزة ق قلب وبطيبة بغزح
 جوع في عتيك الرت ترستم الذيئ ألعدائك
 نير فنجفل ش؛ل. كل وعوز وغري وغهلش
 الرث دجلت ٠ئهلككم حر عتقك عر حديد
 كما األرض أقصاؤ من بعيدن، مئ أئه عتيك
 جافهه أئة لسائها، تغمًا ال أئه الئسزهـ، ئطيز
 الولدد، إر تجن وال الئيخ تهات ال الوجه

 تهلك، حر أرضك وشر بهاوئك دمره فتاكل
 نتاح وال نيائ، وال خمرا وال قمتا لك قبقي وال

 وتحاصرك ٢ كفنفك* حر شبك، إناث وال بعرك
 السايخه أسرائً تهأل حر أبوادك جميع في

 ٠أرصكي كل فى بها تثق أئ التى الحصيثة
 التي أرضك كل في أبوادكًا، جميع في كحاصزك

 لحم بطذلاًئأ، كقزة فتائل ٣ إليك. الرت تعطيك
 في الهك/ الرت أعطاك الذيئ وبناك بنيك

 غدوك* بها تضابعك التى والشيعة الجصار
 غيئة تبتزًا حداب، والئتزئة فيك هالرحاللئم٤

 الذيئ أوالدو وبقئة حضنهوت وامرأؤ أخيه عتى
 الذي بنيه ض يئ أخذلهلم تعطي بأن دبقهًا،
والشيعة الجصار في ة ني لة تبق لم الدة يأئلة،

.٩:٢٩ اي٢ رج ٣٢:٢٨  الشب مباني رأسك. قئة إىل القدم أسبل من ٣٥٠٠٢٨
 تشبه هنا المنكور والمرض .الجادرة األمراض الله لعنة تحت

(.٧: ٢ أي )رج أيوب عاناه الذي ذاك  ٠مللث نهم انممزن موسى بوع ،ألرص٦ دتهم زمئ ط للشعب( لهيمن ٠أه مع .عبك كقته ع ألدي -ملكك ٣٦ : ٢؛

 إلى معهم يذهب مستقبلى٠ ملأل اللعنة، هذه حلول عند
 بنوإسرائيل سىب .والآباؤك أنت تعرفها مل أقة إىل ٠ السى

 وسوف .مؤحزا العبودية تحم كانوا حيث معم، غير أمة إبى
 فى الخصوص على نتردين المستقباؤة األثة هذه تكون

(.١٣: ١٦ إر ؛٤١: ١٧ مل٢ )رج الثفلى السة دركات
 ؛ ١٨و ٩: ٢٥ ؛٨: ١٩ ؛إر٨: ٢٩ اي٢ ؛٨: ٩ مل١ رج ٣٧:٢٨
١٨:٢٩.

. ١٥: ٦ مي ؛ ٤: ١ يؤ ؛ ١٠: ه إش رج ٤٠-٣٨: ٢٨
 ومح .٨: ١٤ حز ؛ ٦: ١٨ إر ؛٨: ٢٩ اي٢ رهج ؛٦: ٢٨

 أأل الله يقيم سوف األرض. أقصاء من اثة... ٤٩:٢٨

 للجميل. الناكر علكدثمعبه الخاصة دونته أداة وكأدها تتصرف
 عن ناج مكان من اتيه بأرها األجنبؤة االكة هذه وصفت وقد

 هالغا األرض ودهالث سريعا نهوصا تنهض وأأل فلسعلين،
 ؛٢٦: ه )إش أسور يد على أوال هذا تحعق وقد شامال.
 يد على وثا؟ (،١:٨هو ؛١٨:٣٧ ؛١١:٢٨ ؛٢٠-١٨:٧
(.٨-٦: ١ حب ؛٣: ١٧ حز ؛ ١٩ : ٤ مرا ؛ ١٥: ه )إر بابل

.١٧٠٠٣٦ أي٢ رج ٥٠٠٠٢٨
 عازية أأل كحاصر سوف المطاف، نهاية في ٥٧—٥٢:٢٨
 اورد ه،٧هآ٣ ع وفي (.٤٩: ٢٨٠ ج )رج يهوذا مدن جمع
 ويع ويذكر الحصار. ذلك ألحوال النفس بقزز وصائ موسى

 |آلاًت في شغر، ئئ يوصف، ال سدي |لشر نحوم كل٦ ٥٣
(.١:.٤؛٢:.٢؛صا٢٩و ٢٨:٦مل٢ )رج التوالي

هو ؛ ٢: ه حز ؛ ١٨و ١٧: ١٠ إر ؛ ١٠: ٣٢ أي٢ رج ٥٢: ٢٨

.٩: ١٩ إر رج ه٣:٢٨



٢٨ الثنية ٣٦٧
 أبوابلئ،* جميع في غدولئآ بها يضايعائآ ش١
 تجوب الم التي والئتزوهة فعلثًا ائ هوالترأةد٦

 والتزم، للكعم األرض عتى ودمها أسئال تشخ أنه
 وبنتها ابؤها وعلى جضبها ذحل على غيئها تبخال

 وبأوالدها رجليهاث نين مئ الخارجة هبذشغتها٧
 كل عوز في سرا تأكلهم ألئها تلم، الذيئ
 بها ئضادقك التي والئيعة الجصار في ص،

 لقحتن تحرض لم هإنه٨ أبوادك. في لثًا غد
 هذا في الفكتوبة الائموس هذا كلمام بجمع
 الرت الترهوت، الجليل االسخ هذا٠لئهات الغفر،
 تسلك وشزبام شزبايك الرت يجغل۵٩ إلهلئآج،
 ذدئه وأمراشا لببخهح،١ر عظيته ضزبام ٠ءجذه

 التي يصر أدواي جميع عتيك وترد ٠ ثابتة
 تزض كآل أيثما٦١ ٠بك فتلقصق ينهاخ، فزعن
 هذا، الثاموسي سفر في دككت لم ضربه وكآله

 تفرا فئبعآل٦٢ تهدك* حئى عتيك الرت سئة
 ن، الكثر في السماخ كبجوم كنمم ما عوض د قليال

 ١:.٤٩هثتك٧
 ٣:٦هجخر٨
 ١٢:٩هحدا٩

 ١:ه٧ث٠خ٦٠
 ؛ ٢٧: ٤دتث ٦٢

 ؛٢٢:١٠ذتث
٢٣: ٩ خ

؛٩:٣٠رتث٦٣
 ؛٤١:٣٢ إر

 ؛ ٢٦: ١ ذأم

 (؛٢٤:١)إش
 ٤:٤؛ه١٤:١٢سإر
 ؛٣٣:٢٦شال٦٤
 ؛٢٨و٢٧:٤تث
 ؛ ١٣: ١٦ أر ؛٨:١ نح
؛٩:٩ءا
 ٣٦: ٢٨ تث منى
 ؛٣:١ضمرا٦ه
 ؛٤:٩خا
 ؛٣٦: ٢٦ ذال
 ١٦: ٢٦ دال
 ؛٤:٧عأي٦٧

 ٣٤: ٢٨ تث٤
 ؛٧: ٤٣فإر٦٨
 ؛١٣:٨هو

١٦:١٧قتث

 موق .إهلك الرت : املرجوب اجلليل االسم هذا ٦٣ه-٨: ٢٨
 أن السينائئ( العهد )أي للناموس إسرائين بنى إطاعة شأن

 وطبيعته. حضوره ))اسثه(( يمقل الذي الرب مهاؤ إلى بغضى
 خر )رج وعظمته الله مجد يعلمن )يبوه((( ))الرت شب فإن

 بستعمن إلهكم((( )أو إبك ))الرت تعبير أل والالفت . (١ ٥: ٣
 سبتت اإللهؤة ابلعنة فمكيال .الخروج سفر في مزة ٢٨ ٠ نحو

 فصار تقثى قد عصياتهم يكون حين اسرائيل بني على كامل*
 ٤وه ١٥ اآليتين وفى والمهيبة. المجيدة الله بطبيعة استخفاائ
 تحلئ اللعنات اسوأ فإذ رم وس العصيان. لعنات موسى وصف
 نعتمه إرما الله. مخافة فى إخفاقا ليغدو العصيان يتقسى عندما

 االه فناء دون يحول مثا~ (،٦٢ )ع ضئيلة بقؤة بخلص الله

 في إلبراهيم المقطوع الوعد مع فبالمباينة (.٢: ٢ مل )رج كلائ
 الله؛ لعنة تحت الطبيعي إبراهيبر نسل سيتضاءل ،٥: ١٥ تك

 )رج مصر في األوين األباء نسل كركثيرا قد الله كان وكما
 حتى شيء كال ليجعلهم أعدادهم سيقتص فهر (،٧: ١ خر

(.٥: ٣٠ )رج مستقبلى يوم ني االقة استرداد رس
. , ٠٠ ن رج ,,

 خاشة مكتوبة وثيقة المقصود هذا. الناموس سفر ٦١ : ٢٨
 )رج فقط الشية سفر إلى سير ال وي (،٩:٣١ )رج تحددة
 كتب قد كان نا التة، انوراة أسفار إلى بل (،٩:٣١

 مصر أدواه أن بغيدان اللذين ٦١و ٦* ع من جلى عذا٠و .مبها
 ،الخروج سفر إلى بذلك تثيرن ،الناموس مغر في مكتوبة
الوة. نعك شخك حة

.٤:٤؛ه١٤:١٢رخإر٦٣:٢٨
 اللعنات حلول بعد التسعين اليهود إن الرت: يبد ٦٤ ن ٢٨

 فرح وكما٦٣ ٠إلؤك الرت لصوب تستغ لم الم
 يفرخ كذلك ئتكهدكدد، إليكم ليحض لكم الرت
 من فثستأصلون ًاز،٠ودهلكك ليغنيكم لكم- الرت

 لقمئلكهاس* إليها داحل أنة التى األرض
 أقصاع مرخ اشوب جميع في الرت وسدك ٤

 لم أدخرى آلفة هناك وتعئذ أقصائهاش، إلى األرض
 ولحجرص. حثب مرخ آباؤك، وال أئ تعرفها

 دقرار يكأل وال تعلتس ال األتم تلك وفي٦ه
 مرتجعا قلبا هناالط الرت يعطيك بل لعذ>بكض،

 خياقك وئكون٦٦ ٠الئغسظ ودبوال الغيثين وكألئ
 تأتئ وال ونهارا ليأل ع وترجب قذاتأل، مفلعة
 المساة، نيية يا تقوال.. الضباح في٦٧ حيادك. عتى
 ارؤعاب من الضباح، ليكة يا تقوال؛ المساؤ وفي
 الذي غيليك تنظر ويرخ ترقعت، الذي قليك

 فى خش فى وصرف إلى الرت وذزذدك٦٨ تظرع.
 فثباعأل تراهاق، تئن ال لك قئ التي الطريق
٠ يشئري(( مرخ وليس وإماة، غبينا ألعدائك هناك

 بال زائغة، آلهة يعبدوا كي المعناف نهاية في الرت سبثئتهم
 ٨: ١ نح )رج كتها األرض أمم وسط -في أمان وال استقرار

 بسبى التشقت هذا بدأ وقد (.١٦: ١١ حز ؛ ١١:٣٠ إر ؛٩و
 المملكة ثئ م(، ق ٧٢٢) إسرائيل أي السمالؤة، المملكة
 واقعة حقيقة زال وما ، م( ق ٥٨٦) يهوذا أي ،الجنوبية

 ستختبر ، األرضى على اآلتية المسيح مملكة وفي . اليوم
 والخالص اإليمان حالة في شملها جمع الثحياة االكة
 -٨:٣٦ حز ؛٣٤-٣١:٣١ إر ؛٢١-١٩ه:٩ إش رج والبز.

 علي التشديد تث وقد .٢١: ١٤-١٠: ١٢ زك ؛١٤:٣٧
 الشعب إن إذ يخمرن ال وفع وهو الراض، االكة وفع

 ؛ ١٣: ٨هو ؛٧: ٤٤ إر رج (.٦٧ )ع آخر زمن إلى يتلهفون
وه. ٤٠٠١١ ؛٣٠٠٩  شامال نبذا االكة الله ينبذ سوف يشرتي. هن وليس ٦٨:٢٨
 الله لعنة فإذ لالسبعباد. نفسها تبع أن لها يناح ال حئى

 هو. )رج ظاهري األمل معدومة حالة إلى إسرائيل بني ستوصل
 أية إلى رمزا تحديدا مصر دكر كان وردما (.٣:٩ ؛ ١٣: ٨

 لكئما .عبيدا ياعون أو أسرى اليهود سيؤخذ إليها أرض
 كان وقد م، ٢٠ السنة في أورشليم خراب بعد أئه الصحيح

 هذه رئت ،وضئبه المسيح ورفضها االكة ارتداد على دينونة
 أورشليم أخضع الذي تيطس الروماني فالقائد .فعبائ النبوءة

 للبام مصر إلى الراشدين من يهودى ١٧٠ ٠ ٠ أرسل ،واليهود
 أص فقد عشرة السابعة دون كانوا من أكا ؛هناك شالة بأشغالو
 الرومانى األمبراطور عهد وفي النخاسة؛ أمواى في ببيعهم

 عبودية فعاتوا اليهود من ئحصى ال أعداد بيعت ،هدريان
.القبيل هذا من وخشونة



٣٦٨ ٢٩ الشية

العهد تجديد

 الرت أمز الذي الفهد كلمات هى هذو
 في إسرائيل بئي هع يقطفه أدخ موشى

 معهم وظفه الذي الفهد عن فضأل موذ، أرض
حوريمذأ* في

 وقال إسرائيل جميع موشى وذعا (١أ٢٩)٢
 فى أعسم أما؛ الرت ففل ما شالهدكلم ))أنيلم لهم:

 وبكل غبيدو وبجميع بغرغون ليصر أرض
 أبضزتها التي العظيئة التجارب٣ ًارضهب،
 العظيتة* والفجاب اآليات وتلك غينالثآت،

 وأعقا ليغنموا، وجا الردة تعنغلم لم ولكن٤
 فقد ٠ ث اليوم هذا إنى لكستعوا وآذانا ليبصروا،

 ثيابكلم سل لم البريوج، في سته أرعيئ بكلم سرت
 تاكلوا لم٦ ٠رجلكح عنى تبل لم وثعلك عليكلم،

 تعدموا لغى ئسؤرا وال خمرا تشزبوا ولم خبزا
 هذا إنى حئئلم وتتا٧ ٠إلغكلمخ الرت أنا أني

 ٢٩ الفصل
 ؛٤٦:٢٦أال١

 ٣و٢تثه:
 ؛٤:١٩بخر٢

 ٧:١١تث
 ١٩:٧؛٣٤:٤تتث٣
 ؛١٠و٩:٦ش٠ث)٤

 (؛٢:١٢حز
 ؛١٤:١٣مت
 (؛٢٧و ٢٦: ٢٨ )ع
 ؛ ٨: ١١ رو

 (١٨: ٤ )أف
 ؛٢:٨؛٣:١هجتث

 ٤:٨حتث
 ؛١٢:١٦خخر٦

 ٣:٨تث
 ؛٢٤و ٢٣:٢١دءد٧

 ٣:٣-٢٦:٢-ث
 ؛٣٣: ٣٢ذءد٨

 ١٣و١٢:٣تث
 ٧:١؛س٣ني:١

 ٢٣و٢١:٩سيش١١
 ٢٧و

 ٢٩:١٠شذح١٢
 ؛٩:٢٨صتث١٣

 ؛٧:٦ضخر
 ٨و٧:١٧طتك

 ؛٣١:٣١ظ)إر١٤
 (٨و٧:٨ءب

٣٩:٢عع١ه

 مللي، وعوج حشون؛ مللي، سيحأل خرج المكان
 وأحذذا٨ فكئرذالهما،د للحرب للقائنا باشآل

 ونصفو وجاذ لرأذس الصيبا وأعنيناها أرشنما
 الفهدد هذا كلمات فاحئظوا٩ ٠شىذ سبطو

٠تغغلألز ما كل فى تفلحوا لكى بها واعقلوا
 الردبًا أمام جميئكلم اليولم و_تغول ))أنثلم

 وغزفاؤكلم سيوحكلم أسبالكلم، رؤساؤكلم، إلؤكلم؛
 ويساؤكلم، وبلفاقكلم إسرائيل، رجال وكل

 يحدطب ممدح محلتكلم وسعر في الذي ويثكلم
 تدحل لكي١٢ كلمسما،٠ماذ^ نستقي غن إني حعيكلم

 الرمة نطفة الذي وقسوه إلبك الرسمًا عهد في
 لتفسه اليولم يقيملثآ لكي١ البولمض، معك إلنك

 وكما للثآض، قال كما إلنا لك يكأل وهو نعباص،
 ٠ويعقوسماط وإسحاق إبراهيلم آلبائك حف

 وهذا الغهذ هذا أنا أطع وحذكلم معكلم وليسئ١٤
 اليولم واقعا معنا هنا هو الذي مع بل١ه العتذظ،

٠ليولمع١ معنا هنا ليس الذي وهع إلهنا، الربًا أهالم

 موس حطبة األصحاحان هذان يتضئن ٢٠:٣٠-١:٢٩
 تصوره الذي والعهد سيناء فى العهد بين مغارقة وهى الثالثة،
 في الشعب إخفاق شهد الماصي أل فمع .النستقبل في لألثة
 هذا على .للمستقبل رحاء بقى ، بالله والوثوق باعهد الوفاء

 مرغوا ،األصحاحين هذين مغموة فى موسى شدد ارجاء
.الجديد ألعهد أغراض على بوضوح

 لحطبة خاتمة اآلية هذه سئل كلمات... هي هذه ١: ٢٩
 ،بعدها يأتى بما تمئد ، ١ : ١ فى كما ،أئها إال ،الثانية موسى
 في العند... الثالث. موسى خطاب إلى مدخل دور فتؤذي
 هنا به الثصزح العهد إلى الئغثرين معظم ينظر .مواب أرض
 هذه فبحسب سجناء. في ابقطع العهد إلى إبارة أده على

 في إسراييل دني مع الله صنعه الذي ايعهن موآرب في حدد ،النظرة
 العهن أة على صراحه تنعس اآلية هذه أة غير .)حوريب( سيناء
 أو االول العهد عن ))فضل*(( كان اآلن عنه موس يتكئم الذي
 في وهطع الذي عن متبرا آخر عهدا هذا كان فقد إليه. إضافه
 العهد بوصفه اآلخر العهد هذا إلى السرح بعض وينظر سيناء.

 :ه(.٣٠ )رع األرض امتالك حى االنة خول وفد ،اضسطيآل
 بل ،اآلرض على ليس األصحاحين هذين في التسديد أة إال

 (.٦:٣٠و ٤: ٢٩ بين المغارقة )الحظ الشعب قلب تغيير على
 ))العهد المتأحرون األنبياء سناه ما تماائ هو هذا القلب فتغيير

 أة ذلك (.٢٧و ٢٦:٣٦ حز ؛٣٤-٣١:٣١ إر )رج الجديد((
 العهد شروط تحت الحتمى الشعب فشل على ردا ،موسى
 سيكون تحنه عهذاجديذا تووع (،٢٨ -٢٣: ٢٩) السيناآل
. (١٠ ١: ٣٠) أخيرا بركاته فيجنون للرب طائعين الشعب

 من الوغم خلى تبعروا. أعبأ ارن... يعطكم مل :،٢٩
 عيميادا إسراض بتو كان ؛،٣و ٢ )ع الشعب احسره ما جميع
 الفهم إلى ئفتعرين ،لهم الرمة عمله قد ما أهمية حيال روحيا

 الروحين العماوة وهذه ئخالجبم. موسى فيما حثى الروحى،
 (،٨: ١١ )رو اليوم حئى مستمر زالت ما إسرائيل بني لدى
 رو )رج المستقبلى األنة خالهي يوم في إال سطل ولن
 لم الهم فقن فهيائ، قليا الرمة بخهم فتم (.٢٧ -٢٥: ١١

(.١٤٠٠٧ أي٢ )رج تائبين يطلبوه
 إسرائيل بنى اختبار إذ العهد. هذا كلمات احفظوا ٩:٢٩

 موقبات إطاعة على يحدوهم أن انبغى ، الله ألمانة الروحي
 بغير ممكائ ليس دلك ولكزًا ،المستقبل فى آلسينائى العهد
(.٦ )ع الحقيقية الله ومعرفة (١٨و ٤ )ع مغير قب
 إهلمب. الردة أمام مجعكم اليوم واقفون أنتم ١١و ١٠: ٢٩

 مرئبه. بطريقة موسى أمام واقفين كانوا السعب جمع أة برحح
 إلى بل الخارجى، الترتيب إلى إشارة تيست هذه ولكن

وحياة. قلى مسألة العهد ليكون القلبى، التكريس

 فى(( ))تدخل قوله وقسمه. الردة... عهد يف تدخل ١٢:٢٩
 إلى نغفيا ، الله أهام والتوبة باإليمان الكامل الخضوع عن بعير

 قتم في أنغشهم أن؛طرموا الشعب على وكان القلبية. الطاعة
(.٢٨: ٢٦ تك )رج الله عهد شروط وإطءة٠

 االنة طتزم أن وجب وحدكم. معاكم ليس ١وه ١٤:٢٩
 العهد شروط بموجب الله إطاعة ،ومستقبال راهائ ،جمعاء
 إتى األمم جمع اتهدي أن فرادها٠ال فاح ولمكذا البررة. فتنال

(.٣٩: ٢ ع ٢١و ٢٠: ١٧ يو )رج الخالص غبطة



٣٠ نم ٢٩ اسية ٣٦٩
 معز، أرض في أبنا كف غزفيم قد ألدكم١٦

 ببلم، تزردلم الذين األض وسعر في اجئزنا وكيف
 منه ختنلهلم التي وأصناتفلم أرجاشؤلم ورلم
 فيغم يكون لئأل١٨ وذلهب، وفصة وحجر حشب

 اليولم وليه سبطًا أو عشيره أو امرأ؛ أو زلجل
 آلبه لقعين قذي لكى إلهنا الردبًا عن ئتقرفًا

 علثتا أصلف؛شز فيغم يكون لئال ٠ األتم؟ بلك
 هذوالتعته، كاللم سوغ تقى فيكوبًا١٩ ٠ وأفشنتيائق

 بإصرار إلي سال؛ لي يكأل قائال؛ تجه في يتبرك
 ال ٢ ٠ ل القطشاني مع اآلتار إلفناء ال أستئ قلبي
 عفي حيكن يدحى بل بوم، ترقق أنى الرت تشاء

 عليه فتجل اآلجل، ذلك على هوءيزته الرسمًان
 وقمحو الكتاب، هذا في التكتودة التغنات كرع

 اآلت نغرز؛ ٠و الشماء تحب يئ استة ارت
 جممع حشمي إسرائيل أسباعر جمع مئ للغري
 ٠هذا لئريغةأ١ كتاب فى التكتوقه الفهد لغناب

 يذمون الذيئ يوكلم األخير، الجيل فيقول٢٢
 بعيذؤنم أرض شه يأتي الذي واألجتبى ئعذدثلم،

 التى وأمرانها األرض بلك نزبام قزون حيئ
 أرضها كأل ووبح، كبريت ٠ ب اآلت بها يمرغها
 غشمة فيها ئطلغ وال تجمن وال ع ال حرت،

 ؛١٦:١١عتث١٨
 ؛١:ه١٢فءب
 ؛ع٣٢:٣٢فذث

٢٣: ٨ 
 ؛١٧:٣ذإر ١٩

 ١:٣٠؛إلش٢٤:٧
 ؛٧:١٤محز٢٠
 ؛١:٧٤نمز
 ؛٥: ٧٩ *هز
 ؛٢٥: ٢٣ حز

 ؛٣٣:٣٢ وخر
؛١٤:٩تث

 ٢٧: ١٤ مل٢
 ه(؛١:٢٤ي)مت٢١
١٠:٣٠ أتث

 ؛٨:١٩بغر ٢٢
 ١٣؛.ه: ١٧: ٤٩
 ؛٦: ١٧تإر٢٣

 ؛٩:٢صف
 ؛٢وه ٢٤: ١٩ دتك

 ؛١٦:٢٠؛إر٩:١إش
 ٨: ١١ هو
 ؛٨:٩مل١ج٢٤
 ٨: ٢٢ إر

 ١١:٩حدا٢٧
 ؛١:ه١٤مل١خ٢٨

 ؛٢٠:٧أي٢
٢٢:٢ه:ه؛أم٢مز

 ٣٠ الفصل
 ؛٤٠:٢٦أال١

 ؛٢:٢٨بتث
 ؛٤-ه١:ه٢٨تتث
 ٣٠و٢٩:٤ثتث

 ؛٣٠و٢٩:٤جتث٢
 ؛٧؛إشهه:٩:١ذح
١٢:٢؛يوء٤٠:٣مرا

 وضبوييزت، وأدتة وغموز؛ سدولم كانقالب تا،
 جميع ويقول ٤ وسقيه* بغحبه اآلت تجها البي

 ألرضج؟١ بهذو هكذا ارت ففل لماذا األض؛
 ألدهلم :فيقولون٢ه العظيم؛ العضب حموهذا لماذا
 حيئ معفلم وعلفة الذي آبائهم إله الرسمًا عهن تزكوا

 آلهه وعقدوا لهبوا و يعز، أرض يئ أخزجفلم
 تجتدن وال قعرفوها لم آلهه ٠لهًا وسجدوا أخزى

 األرض بلك على الرسمًا عشة فاشثغل٢٧ ٠ لؤم
 هذا في المكتوبة التغنات كزًا علها جلبا حفى

 بعضب أرضبلم مئ ارت واستأضاؤلم ٠ الشفرح
 أخزى أرض إنى وألقالهلم عظيم؟، وعيفر وسخر

 إلبنا، للرت الئرائز٢٩ اليولم. هذا في كما
 بجمبع لثعتل األبد، إلى ولينينا لنا والئعتنات

الغريفة* هذو كلمات

الرب إلى الرجوع يعقب االزدهار

 األمورب، هذو كزع عليك أ أكت ))وتقى
 حفلئؤما اللتاز والئعثأت، الزئ

 جميع قيئ تجك في زذدئ فإنه تكث،٠وذ
 ؟وزلجعمذ إليبلم، إليك اآلت غزذك الذيئ األتم
ما كل حشب لصوده وسوعت إلبك، الرسمًاج إلى

 سغ جذر من استعاره .وأبسنتيائ علقتا دثور أصل ١٨: ٢٩
 البياتبة الصورة هذه رشير .كئها الشجرة في والمرارة اللم

 أو أسرة تصرف بسبب االكة أنحاء جميع في الوثنية نغلغل إلى
وغضبه. الله لعنة حلول بعجل مثا واحدة، -عشيرة

 بعفى في العبارة هذه ثرد العطشان. ع اريان إلفائء ١٩: ٢٩
 كلبا وني .الصاحي(( منع السكران ))إلفناء هكذا: الترجمات

 الردة على المتغرد اسئل الغرد أأل المعنى يفيد الترجمتين،
 العانة. الجماعة داخل االختباء على يقوى وال الشرير قبه يتع
.وثنؤته عقاب ويتحئل االوثان عابد يبرز أن بد فال
 لعابد يكون لن السماء. حتت من امسه ارت ميحو ٢٠ : آ٩

 )رج يميته دلم يلعنه الله ألأل ، الله شعب وسعل مكان االوثان
 الله شعور العنيفه اللغة هذه وسن (.١٤: ١٧ خر ؛١٩:٢ه

 )خر العشر الوصايا في محظورة وهي ،الوثنؤة حيال
٧٢: ٢٠.)

.٩:٣١ ح رج هذا. الشريعة كتاب ٢١:٢٩
 سيشهد يومآت، ني واألجنىب. إألخري... اجليل ٢٢؛٢٩
 أرض على الله دينونة نتاق السواء على واألمم إمراض م

 الذي المقدس للمعيار شهادة ،الشعب عصيان أجل من االكة
.٣٢و ٣١: ٢٦ ال رج شريعته. في الله أرساه

 في بإسرائيل الرت مبرله الذي العقاب إأل سدوم. ٢٣:٢٩
 الرت طمرهئ اللواتي وحليفاتها مدوم بعقاب شئه المستقبل
 تك )رج ولوط إبراهيم زض ٠في ملتهب بكبريم

 شابها وجوارها سدوم أأل يذكر أن ورجدر (ز٢٩-٢٤: ١٩
 (.١٠: ١٣ تليط )رج تدميرهما قبل الله، جنة الفردوس،

.٢٨-٢ه ع في السؤال هذا جوات ٢٤٠٠٢٩
 الناموس ت التعن تتضئن الثخنات. السرائر... ٢٩:٢٩
 إلى إال السرائر تشير أن يمكن ال وتاليا، ووعيده. بوعوده
 ،المستقبل في مشيئته الله مسئم بها التي اليحذدة البريقة

 العظيم، خالصه عمل في والئتئم كنته في التعتن األمر
شعبه. ارتداد من الرغم على

 وما لالئة، الله ورفض لله االكة رفض يكن نلم ١٠ —١:٣٠
 موسى توبع فإذ الله. شعب بيخ تا نهاية ،تشتيت من أعقبهما

 غريبة، بالد فى سبيها إلى االكة عصيان سيؤدي فيه زمائ
 زمن أبعد، زش إلى ذلك الدينونة زمن خراب بنظره تخز
 االفتقاد وتمذا (.٤-ه٤:.٢٦ ال )رج لألئة وافذا؛ افتقاد
 إر ح )رج الجديد العهد ظل في يتحعقان لالكة البركة وهذًا

 للمقارنة طبا (.٢٧-٢:ه٣٦ حز ؛ ٤١٠٣٦:٣٢ ؛٣٤ -٣١:٣١
.١٨-٦: ٣ كو٢ ح رج القديم، والعهد الجديد العهد بين



٣٧٠ ٣٠ الشية
 قلهك بكؤح وينوك، أنة اليو؛، به أوصيك أنا

 سبيك انينًا الرث تئث٣ ثغسلثًا، وبكل،
 جميع من فئجتفاك ودعون وترحئلئآح،

 إلهكخًا الردة إليهم/ بذذك الذيئ اشوب
 السماواتد، أقصاي إلى يذذك قد يكوح إنه٤

 هناك وبئ إلهك، الردة يجئغك هناك فجئ
 التى األرض إلى إلهك/ الردة بك دويأش يأخدك،
 ودكثذال إليك ويحسئ فتمقلكها، آباؤك امقلفها

 قلبك الفلح الردة أونخبئ آبائك* مئ أكقز
 ال مئ إلفك الردة نحب لفى نسلألذ، وقلة
 الردة وتجفل لقحيا* شبيك كل وبئ قلهك
 وعلى أعدائالر، على اشنات هد كال إليك

 فتعون أنة وأتا٨ حلزدوك* الذيئ ئبغضيك
 وصاياة بجمبع وتعفل الردان، لصوت تسفع

 إلفك الردة فغزيذك٩ اليو؛، بها أوصيك أنا التي
يطبك دئزة في تدك/س، عتل كل في حيرا

 ؛٤:ه١٠٦حمز٣
 ٢٢:٣؛مرا١٤:٢٩إر
 ؛٢:١٤٧؛خمز٣٢و
 ؛٣٧: ٣٢ إر

 ١٣:٣٤ حز
 ؛٦٤:٢٨دتث٤

 ١١:٦٢ إش ۶٩: ١ نح
 ؛١٦:١٠دتث٦
 ؛٣٩:٣٢إر

 ١٩:١١حز
 ؛١٧-١ه:ه٤رإش٧
 ٢٠و ١٦:٣٠ إر
 ٢٠:٣زصف٨
 ؛١١:٢٨ستث٩
 ؛٦٣:٢٨ث٠ش
٤١:٣٢إر

١٩:٤صإشه١١
 ؛٤:٣٠ ضأم١٢
 ٨٠٦: ١٠ رو
٨:١٠طرو١٤

 المستقبل،حين إلي موسى رذىبك.اذتقل٣-١:٣٠
 أن بعد مستقبلى، زمن فغى البركات. وتأتى اللعنات تنتهى
 ،العهد لعنات إسرائيل بنى على جلب قد الردة عصيان يكون

 كابت فيها أنبسهم ألعوا التي الظروف أن الشعب سيدرك
 وستؤدي تائبين. الردة إلى ويرجعون ،الحتمؤة عصيانهم عاقبة
 طةسثما لال(ئة الشاهل لخالص١ ز هذا (.٣ )ع ;ي الئة١ ضيق بنهاية (٨ )ع الله وصايا إلطاعة قلى التزام إلى التودة هذه

 إشعياء عنه تكتم الذي الخالض ،بالمسيح اإليمان
 وحزقيال (٤٢-٣٧:٣٢ ؛٣٤-٣١:٣١) وإرميا (٨-٤ه:٤)
 (٢١-١٦:٣) ويوئيل (٩-١:١٤) وهوثع (٣٨-٢٣:٣٦)

 وزكربا (٢٠-١٤:٣) وصفنيا (١-ه١١:٩) وعامرس
 )رو وبولس (٤:٤-١٦:٣) ومالخي (٩:١٣-١٠:١٢)

(.٢٧-٢:ه١١

 األرض بإدان جمع ض إسرائيل بني جع إذ وه ٤:٣٠
 الموعد أرض إلى إعادتهم وستكون النهائى. االكة فداه سيعقبه
 ؛٧:١٢ تك )رج إلبراهيم الئعطى العهد لوعد إتماائ

 موس يد عاى مرارا والمكرر (٨: ١٧ ؛٢١-١٨: ١٥ ؛ ١٥: ١٣
واألنبيا،.

 هذا الله .صل ١٦: ١. رج قلبك. الرز... يخن ٦:٣٠
 إراد؛ يؤتي الذي الحقيقى البالص هو الغرد كيان لة في

 الروحسن والعناد البالدة من بدال تعالى إلطاعته جديدة
 وتبغًا (.٢٩و ٢٨:٢ رو ؛ ٢٥: ٩ ؛ ٤: ٤ )رج؛ر |الن

 هو و ،القلب بكل الرب محثة من المرة الجديد القب هذا
 ؛ ١٨و ٤: ٢٩ )رج الجديد العهد مالمح من جوهرة لمحة

 ؛١٩:١١؛حز٤٢-٣٧:٣٢؛٣٤-٣١:٣١؛إر١٧و١٠:٣٠

 نرحع الردة ألن أرضك* وكفر يهائجك وبتذة
 إذا١٠ آلبائلئآش، فرخ كما بالحير لك لهفزخ

 وصايا؛ لقحثظ/ إلبك الردة لصوت سجعة
 إذا ٠هذا السريعة سفر فى الفكتويه وفرائصه
 وبال قلهك بال إلبك الردة إلى ذجعة
شبيك*

والموت الحياة بين االختيار

 اليو؛ بها أوصيك التي الؤصئه هذو ))أل١١
 ليشة١ ٠وذكص يعين؛ وال عليك عسره ليشة

 ألجلنا يصفن مئ تقوبًاض: حئى السماع في هي
 لقعغل إياها ويسجفنا لنا ويأحذها السماع إلى
 تئ ٠تقواًل. حئى البحر غبر في هي وال١٣ بها؟
 إياها ويسجفنا لنا ويأحدها البحز ألجلنا يعير

 في حداط، بنك/ قرأل الكلفة بل١٤ بها؟ لتعقل
٠بها لقعفن قلهك وفي فجك

.٤:٤(.رجحإر٢٦:٣٦
 إسرائيل بني على حتت التي اللعنات أعدائك. على ٧٠٠٣٠
 التي األمم على المستقبل في ستأتي العصيان بسبب

 لعنوا الذين أولئك على الله دينونة غ وسوف اضطهدتهم.
.٣: ١٢ تك في جاء بما إتماائ الطبيعى إبراهيم نسل

 تحتت جديد رقنى الردة. لصوت تسمع تعود ٩و ٨:٣٠
 شأن ومن .الردة وصايا جمع الشعب سبعلع ،الجديد العهد
 بازدهار سيأتي الذي األمر ،الردة دركة كل إلى يؤذي أن هذا

قبل. من خبرته أن لألئة يسبق لم بكبر،
 وصدى المحتوم، هس الخال لثمر مجدد توكيد هنا ١٠ :٣٠
الغفر. لهذا الثابت للفرض اخر

 المستقبل وخيرات الماضى إخفاقات تذفر بعد ١٤-١١:٣٠
 بالخيار القيام على جدبا الشعب موسى حغئ ،المنتظرة
 يتمئعوا أن يواجهونها، التي القضؤلم كانت فقد الصائب.

 يعيشون بحيث القلب كل مزة الله محثة عبر والبركة بالخالص
 ائه إال ،بسيائ الخيار وكان واختيارا. طوعا كلمته إطاعة فى

 أبًا بتم يتيئر حئى بسيطة بألغاظ عنه التعبير تم وقد .جوهري
 اللإل أن ومع (.١١ )ع منهم الله يتووعه ما ويستوعبوا يفوموا
 إذ الشعًا-نضئرا يكن ولم (.١٠٢ )ع لجهبه أن إم كرع يستطع كالبا موسى بغم تكتم فقد السماء، من تكتم

 الخو كان فقد (.١٣ )ع البحر عبر ما مكاز في التفتيش
 )ع راهيا وعقولهم قلوبهم في ،موسى يد على ،هنان بتوافرا

 الله لمحثة الالزم الحئ جمع وعرفوا سمعوا وهم (.١٤
 ويقتبس (.١٥ )ع واللعنة العصيان لتجيب دم ومن ،وإطاعته
.٨-٦:١٠فيرو١٤-١٢بولسع



٣١ ؛٣٠ التثنية ٣٧١
 الحيا؛ ودامك اليو؛ جفلغغ قد ٠أنظر))١٥

 أوضيهك أئي بما١٦ والئرظ، والموت لئيذ،١و
 عرقه في وتستك إلهلثآ الرت حب أن اليو؛

 تحيا لكئ وأحكاة ونرائظة وصايا؛ وتحئظ
 اش األرض في إلفك الرت وتباركك وتنمو،
 انضرف فإد١٧ ٠تمثلكها لكئ إليها داحال أنن

 آللهة وسجدت عويت بل تسقع، ولم ئلبك
 ال أدكم اليو؛ أونبهكم فإئي وغيدئها، اخرى
 األرض طى األتا؛ دتطيال ال تهلكآلع* تحالة

 ٠وتمقلكها تدحلها لكئ األردال عابر أئ التى
 قد ٠واألرضغ ات اليو؛ طخًا سهذ١٩

 والتعثه* اليرئ والموئ. الحيا؛ ئذاتك جفئ
 إذ٢ ونستلثآف، أئ تحيا لكئ الحياة فاخقر
 به، وتلقصق لصويه وتسئع إلفك الرت دحت

 ١٩و١:٣٠ظتث١ه
 ؛ ٢٦: ٤عتث ١٨

١٩:٨ 
 ؛٢٦:٤غتث١٩
 ١:ه٣٠ ث٠ف

 ؛١:٢٧فىمز٢٠
 ؛٦:١٤؛٢:ه١١)يو
(٤:٣كو

 ٣١ الفصل
 ؛٧:٧أخر٢

 ؛٧:٣٤ تث
 ؛١٧: ٢٧ بءد

 ؛٧:٣مل١
 ١٢:٢٠ ءدت
 ؛٣:٩ثذث٣

 ؛٢٣:١١ش
 ؛١٨: ٢٧ خد ج

 ٢١:٢٧حءد
 ؛٢١:٣ختث٤
٣٣و ٢٤: ٢١ عد د

 تسكئ لكئ أياتك يطيال والذي حيايك هو ألنه
 إبراص الئك الردة حلفة التي األرض طى

 ٠اتاهاق ظقهم1و أدنآ ويعقو وإسحاق

موسى يخلف يشرع

 لثو؛١ >)أذا لغم؛ه وقاال٢ ئيالكا١إسر ج٠ج ٣١

 الحروج أسقطثع ال ٠سثهأ وسرينًا مدو ابئ
 تعبئ ال لى: قاال قد والرت بعذب، والنخوال

 ٠ءاحرىالقككث هو إلهاك/ الرت٣ األرذالت* هذا
 يشوع ٠ فتهم وداملح مرخ االمهًا هؤالخ تبين هو

 الرت وتغغال ٠الرتح قاال كما كاتك/ج، عاض
 تلكي عوج و بسيحوال فعال كما غ بهم

وبأرضهماد. أهلكمما، اللد األمورئيئ

 هما وإطاعئه الثه محثة : بدئة الحيار موسى يحدد هنا ١٥ :٣٠
 الله محدة اختاروا فإئ وشر. فموت رفضه أثا والخير، الحياة

 أن رفضوا إذا أثا . ( ١ ٦ )ع بركاته بجمع يتمئعون وإطاعته،
 ١٧ )ع وسريعا شدينا عقادا فسعاقبون ويطيعوه، يحؤوه

 الجديد، العهد في الخالص عن بولس يتكتم وإذ (.١٨و
 . ( ١٣- ١ : ١٠ ذرو موسى قدمها التي المناشدة هذه يستخدم

 واضحة الخالص رسالة آل نولس يقول موسى، غرار وعلى
ومفهومه.

 بني حاصا القرار، الخان موسى يرع الحياة. اختر ١٩:٣٠
 )األرض( والناس )السماء( الله أمام مواب سهول في إسراسل

 المتوافرة الحياة له، ومحؤتهم بالله بإيمانهم يختاروا، أن على
 ، أسفاه وا ،الشعب ولكل (.٦ ع )رج الجديد العهد لواسطة
 )رج. الصائب بالحيار الدعوة لهذه االستجابة في أخفقوا
 على أيثا المسيح شدد كذلك (.٢٩-٢وآ ١ئ٦:٣١
 الحياة وعد نال به آمن فمن الموت. أو الحياة اختيار
 األبدي الموث فيراجه به يؤمن أن رفض من أنا ؛االبدبة

 هذا يواجه إنسان كئ أن الواوع وني (.٣٦-١:٣ يو )رج
عينه. االختيار

 التثنية من أصحاحات أربعة حر على يطغى ١٢:٣-؛١:٣١
 ؛٢٩-٢٦و ١٦و ١٤و ٢و ١:٣١) موسى وفاة (١ موضوعان:

 ع خالبة (٢ (؛١٢-١٠و ٨-١:٣٤ ؛ ١:٣٣ ه؛٢-٤٨:٣٢
 هذه أة كما (.٩:٣٤ ؛٤٤٠٠٣٢ ؛٢٣و ١٤و ٨-١:٣١)

 ألقاهما إضافؤين خطابين حول تتمحور الختامؤة األصحاحات

 موسى بركات (؛٤٣-١:٣٢) موسى نشيد موسى:
(٢٩-١:٣٣.)

 المغثرين بعض أة مع وكئم. موسى ذهب ١:٣١
 األصحاحين في السابقة للخطبة خاتمه اآلية هذه يعتبرون

 تمهيدا الكلمات هذه نحب أن األفضل فمن ،٣٠و ٢٩
 التثنية. في العا؛ النموذج أساس على التاني، موسى لكالم

الشعب. من فرد كال إلى موحهة ٦-٢ واآليات
 عند موسى عمر هذا كان سنة. وعشرين مئة ابن ٢:٣١
 في سنة ٤٠ موسى قضى ،٣٠:٧ غ وبحسب وفاته.
 ثالث إلى موسى حياة ئقشم وهكذا الغنم. يرعي مديان
 األولى األربعون فسنوه سنة. ٤٠ منها كئ طولئ فترات
 الثانية األربعون والسنون (.١-ه١:٢ )خر مصر فى قضاها
 األربعون وسنوه (.١٩:٤-١:ه٢ )خر مديان في قباها

 من الخروج ني إسرايل بني يقود وهو قضاها األخيرة
 موسى حياة فإة .الموعد أرض نحو البرثة وعبر مصر

 الخرح .أ(٣ )ع سيشمر الله عمل ولكئ ،كملتا وخدمته
 عادي يوم عمل في االنهماك عن كنايه والدخول.

 عمره إلى بالنسبة قودا بعد إكان موسى أة فمع ونشاطه.
 القيادة توفير يستطع يعد لم بأنه أقر فقد (،٧:٣٤ )رج

 له ليمح كان ما الله أة أصف .للشعب البروررة اليومؤة
 مريبة مياه عند خطؤته جرا، من االردن عبر األرض بدخول

ه(.١:٣٢ )رج
 يشوع أة مع .قذامك عابر يشرع ...إهلك الرت ٣:٣١

 ٧-٣:٣١ )رج إسرائيل لبني الجديد البشري القائد سيكون
 سيعبر فهو .حعا اوالسلطة القائد سيبقى نعثه فالرت ، (٢٣و

االمم. دحر من البمكنهم الشعب أهام

 سيدحر أئه إسرائيل لبني الرت أئد وعوج. سيحون ٤:٣١
 سيحرن األمويين التبكير مؤحرا دحر كما األرض، أمم

 -٢٦:٢ )رج األردة نهر من الشرة التفة على وعوج،
 سيحدث ط على شقة لمحة تلك كات فقد . (١١ : ٣

ه(- )ع



٣٧٢ ٣١ االعة
 حشب بهم تففلون أمانكمًا الرت دقعهم هفغثى

 أكسذدوا ٠ بهان أوصيدكم التي الوصايا كل
 ألن وجوكهًاز، ترغبوا وال تخافوا ال ٠وتشجعوار

 وال يهمللئآ ال معلائس* سائر إلهلئآ الرت
٠يتذكلحش((
 أعس أما؛ له وقال يشع، موسى فذعا

 أنت آلدأكآ وتشحةص، ))تئدن إسرائيل: جميع
 الرت أقشبًا التي األرض الئعب هذا مع حزو تل،

 لؤم* تقيدئها وأنمث إياها، يعطفًا أنه آلبائهم
 ال معلائط* يكوزًا هو أمائلائض* سائر والرت٨

٠ ترغث(( وال تخفًا ال ٠نركالائً وال يهمللمع

التوراة قراءة

 للكهنة وسلفها القور هذو موسى وكشبا
 ولجمح لرتع،١ غهب تابوم حايلي الوي نني

 نهاية ))في قائال: موسى االوأمزهم إسرائيل* شيوخ
 عيد في اإلبراوغ، سئة ميعاد في الشيزًا، السبع

 لكى إسرائيال جميع قجيءد محيتما الفظاتأف،
 الذي الفكائ في إلبلائق الرت أمام يظفروا

 ؛٢:٧هدتث
٢٠-١٠:٢٠ 

 ؛٢:ه١٠ريش٦
 ؛ ١٣: ٢٢ أي١

 ؛٢٩:١ذتث
 ؛٤:٢٠ ث٠س

 :ه؛١شس
 ٥: ١٣ عب

 ؛١٩: ٢٧ صءد٧
 ؛٢٣: ٣١ تث
 ٦:١يش
 ؛٢١:١٣ضخر٨
 ؛٦:٣١ ث٠ط

 :ه؛١يش
 ؛٢٠: ٢٨ أي١

 ٥: ١٣ طى
؛١٨: ١٧ ظتث٩

 ؛٢٦و ٢:ه٣١
 ؛١وه٦:هو٤عءد
 ٢:ه٣١؛٨:١٠تث

 ٣:٣؛يش٢٦و
 ؛٢و١:١غتثه١٠
 ؛٣٤: ٢٣ دال
 ١٣:١٦تث
 ؛١٦:١٦قتث١١

 :ه؛١٢كتث
 ؛٣٤:٨لش

٢:٢٣مل٢

؛٢:١١نتث١٣
٧و٦:٧٨هـمز

 في إسرائيل كل أما؛ الوئرا؛ هذو تقرأ ك، نختار
 والئساءنم الرجال م، الئعب إجغع١٢ ل٠ مسامعهم
 يسقعوا لي أبوايلاًئ، فى الذي والئريمبًا واألطفال
 يعفلوا ان ونحرصوا إلهكم الرت يبقوا أنه ويتعلموا
 لم الذيئ وأوالم١٣ هذوالغور* كلمام بجمج

 إلفًا الرت يدقوا أنه ويتعلمون نسقعونًا يعرفواة،
 أنثم الي األرض عر فيها تحقون- األتبرالتي كال

٠ تمشكوها(( لكي إليها األردنًا عابرون

إسرائيل شعب بتمرد التنبؤ

 قريث قد أتانك ))هوذا لموسى: الرت وقال١٤
 خيقة في وبقا يشع، أدع ٠تموتد لكي

 وقشع موسى فانعللق ٠ ي أوصيه(( لكي االجتماع
 في الرت فغراةى١ه االجتماع، حيفة في ووقفا

 الثحاب غمود ووقفًا ، سحام غمود في الحيفة
 لموسى: الرت وقاال١٦ ٠ الحيفة باب على
ب السعمث هذا فيقوم آبائليا، هع ترئن أنت ))ها

 ٢٨:٣؛تث١٩:٢٧؛يءد١٣:٢٧دءد١٤
؛٢٢:٢٩بتث١٦٩:٣٣أخر١ه

 وشجاعتهم الحرب رجال قوة إذ .وتشجع تشدد ٨-٦:٣١
 ع وفي عنهم- يتخئي ولن معهم اذ بأن ثقتهم من متنتجان

 عبى حطابه موجفا تحريضه، جوهر موسى كرر ، ٨و ٧
 ويذكر يشجعه كي الشعب، بمحضر يشع إلى الخصوص

 التانة الله بموافقة مهائه يتولى الجديد القائد بأن الشعب
 يش ؛٢٣: ٣١ فى مكرر هذا والثقة اإليمان ومبدأ ومباركته.

 ؛١٣-١١:٢٢ أئ١ ؛٢:٢ مل٢ ؛١٢:١٠ صم٢ ؛٧:ه-١
 ٦ ع العبرانين كاتب ويقتبس .١٤:٢٧ مز ؛٨-١:٣٢ أي٢
:ه.١٣في٨و

 ريما موسى، إن التوراة. هذه موسى كتب ٩:٣١
 تدجر في عاونوه الذين الشيوخ أو الكنة بعغس بمساعدة

 أن سبق التى الشريعة االقل على كتب ،الشعب شؤون
 (.٢٤ ع )رج الشية من أصحاحا ٣٢ ,أول في فئرها
 أعطيت قد كانت الشية فى المغثرة الشريعة أة بما ولكئ

 ننظر أن األفضل فمن العدد، حئى الخروج من أجزل في
 موجود هو ما كزه باعتبارها المكتوبة التوراة هذه إلى
 .٤٧: ٣٢ تث حئى ١ تك من المقدس الكتاب في حالائ

 ١٢: ٣٤-٤٨: ٣٢ تث اضيفت موس، موت وبعد
 الذين الشيوخ أحد ولعئ اسوة؛ التوراة إلكمال
ه هذ أضاف ،نفه يشع حى أو ،موس مع خدموا

 الشريعة دفت إسرائيل. كل أهام التوراة هذه تقرأ ١١:٣١
 ينكووا أن منهم شب الذين البهنة إلى موسى كتبها إلتي

 في كله الشعب مسامع على ويقرأوها ،وحماتها أوصياءها
 سع كل هذه ابتوراة وتالوة .سبتؤة سنة كرًا إران المظال عيد

 خاضعين يعيشوا بأن للشعب تذكيرا تكون أن وجب سنين
المهوب. إللههم
 يستدعى أن موسى من الرت طلب االجتماع. خيمة ١٤٠٠٣١
 ثم إسرائيل. بي يقابل تعالى كان فيها الي الخيمة إلى يشوح

 باب على واقعا السحاب عمود في الرب حضرة فبهرت
 ليسوع، الله تثبيت إلى إشارة ذلك وكان (.١٥ )ع العدس
 والكساف (١٤-٩:١٢ خر )رج السابق العسكري القائد
 إلى الله رمان أائ لألكة. جديدا نائدا (،١٦: ١٣ عد )رج

.٢٢—١٦ ع في فثلحصة يشع

 على نفشه، الرت أبا عهدي. ويكث يرتكين ٢١-١٦:٣١
 بعد ،إسرائيلي بني أة (،٢٠و ١١:٣٠به) أوصى قد مائ الرغم
 ،أخرى آلهة عبادة إلى بالتحول عنه سيزيفون ،موسى موت

 الله، الشعب يترك وإذ السينائى. العهد ينقضون وبدلك
 الكوارث حلول الحتمؤة النتيجة لتكون ،عندئذ الله يتركهم
 العديم العهد مقاح ض واحد وهذا .منعطف كرًا عند عبهم
 بأئهم عليائ كان الله، عمله قد ما كزًا فبعد .إحزاائ األكثر

.سينبذونه



٣١ الشية ٣٧٣

 هو اش األرض في األجئبئيئ آلفة ورا؛ وتفجرت
 وينكق ث وألتي يغمًا، ما في إلبها نحل
 عضبى فشتعزًا١٧ ٠معةج ظعته الذي عهدي

 وجهي وأحجت وأتركذغ اليووح، ذلله في طيه
 وسدائذ كثيرة سرون وكصبيه مغله، فيكون د، عنه

 في ليس إلهي ألنًا أما اليوم؛ ذلك في يقول حئى
 أحجت وأنا الئروذرا هذو أصابتتي ن وسطى
 الذي الغر جميع ألجل اليوم ذلك في وجهي
 اكيبوا *فاالن أخزى. آلفة الى الغت إذ ،ذغولة

 ٠ إداه إسرائيل بني وم الغشين، هذا ألنئيم
 الغشين هذا لي يكون لغي أفوصًا في نعة

 أدم االئي ٠إسرائيلس بتي على شاجذا
 لبائ الغائضة آلبائك، أقشمت اش األرض

 دم ش، ودستنونًا ويشبعون فيابلون وغشأل،
 بى ونزذرون ونعئدوتها آلؤدأخزى يلفتونإلى

 كثيره شرور أصاه فتش٢ ٠ ص عهدي وينكثوذ
 ألده شاذا، أمانة الغشين هذا تجوت وندائذض،

 الذي ط نكر غرفت إئى أفواونسله* من سنى ال
 كما األرض إلى أودجله أن قبل اليوآظ به يفكر

 ذللثًا في الغشين هذا موسى ؟فككمبًا ٠ أقشمت؛
٠إتا؛ إسرائيل نني وغدًا اليوم

 ؛١:ه٣٤تخر١٦
 ؛قض٢٨-٢:ه٤تث

 ؛١٧و١٢و١١:٢
 ؛١:ه٣٢ثتث

 ٢٠:٢جض
 ؛١٤:٢حقض١٧

 ؛٢:١أيه١؛خ١٣:٦
 ؛٢:.٣٢دتث
 ؛١٣:٦ذض
 ٤٢: ١٤ رعد
 ؛١٧:٣١زتث ١٨

 (١٦و١:ه١)إش
 ٢٢:٣١ستث١٩

٢٦و
شتث٢٠
 ؛١٧-١:ه٣٢

 ١٦:٣١ ص-ث
 ؛١٧:٣١ضتث٢١

 ؛٣طهوه:
٢٦و ٢٥: ه دعا

 ؛٢٣: ٢٧عءد٢٣
 ؛١٤:٣١تث

 ٧:٣١ غتث
 ؛٨:٢٢مل٢ف٢٦

 ١٩:٣١ ث٠ى
 ؛٢٤و ٧:٩كتث٢٧

 ٦:٩؛تث٩:٣٢لخر
 ١٣و

 ١٩:٣٠متث٢٨
 :ه؛٣٢نتث٢٩
 ؛١٩:٢ض
 (؛٣٠و ٢٩:٢٠ )ع

 ؛١:ه٢٨هـتث
 ؛١: ٤٩ تك و

٣٠:٤تث

 ))تثنن وقاالع؛ نونًا بئ نشوغ وأوض٢٣
 األرض إسرائيل ستي تدحل أنت ألئك وتثؤ،

٠ غ محلائً(( أكون وأنا عنها، لفم أقسمت التي
 هذو كلمام هتابه موسى كئل فعذدما٢
 موتى أذز٢ تماها، إنى كتام فى الوئراؤ

 حذوا ))٢٦ قائأل؛ الردبًا عهد تابوم حايلي الألودس
 غهد تابوم بجانب وضعوة هذا الوئراؤ كتادبًا
 ٠ءلمق شاذا هنالائً ليكوأل ،فإلهكم الرديًا

 الئآلل* ورقام رمك٠تم عارئ أنا ألني٢٧
 يقاوونًا صريًا قد ، اليوم معم حى بعن وأنا هوذا

 بل إلي إجشعوا ١موتي نعذ بالترئ فكز الردة،
 شامعهم في ألنعلق وعزفاءكم أسباضبز سيوخ
 ٠ م واألرحض السماؤ عليهم وأشهن الكلمام، بهذو

 وتزيغونًا ن تفسدونًا موتي قحن أم عارفًا ألئي٢٩
 الغر ودصيم به، أوضيم الذي الطريق عن
 الردبًا أض الغر تعملونًا ألم ألقامو١ آخر في

 ٠ أيدم(( باعمال ئغيظوة حيى

موسى نشيد

 جماعة بل تسايع في موشى فثعلؤآ٣٠
تمابه: إنى الئشيد هذا بكلمام إسرائيل

 الذي النشيد شأن من النشيد. هذا اكتبوا... ٢٢و ١٩:٣١
 دائائ مذكوا يكون أن ،الشعب يعلمه كى لموسى الله أعطاه

 النشيد كتب، وقد ،العصيان ذلك وبعواقب للرب بعصيانهم
.٤٣-١:٣٢ في مدون وهو نفسه، اليوم ذلك في
 دور؛ يشرع يتور أن ينبغي كان معك. أكون أنا ٢٣:٣-١

 فإذ وقوته. الرب معية جهة من بيقين االلمة قيادة فى الموجش
 كره بجرأة يواجه أن من لئمكينه كافيا كان معه الله حضور

٠(٧:٣ ؛٥: ١ يش )رج بها المستبل يأتي قد عقبة
 فى موسى بها نطق التى الكتات كتنك، تكتاب. يف ٢٤:٣١
 الوصايا .ألما (٢٦ )ع العهد تابوت بجانب بعدئذ وضع كتاب
 ؛ ١٦: ٢٥ )خر ذاته التابوت داخل وضعت فقد وحدها العشر

 ألقاب من واحد (٢٦ )ع التوراة(( ))كتاب والتعبير (.١٨:٣١
 ؛ ٨: ١ )يثن- المقدس الكتاب باقي في الخمسة موسى أسفار
٣٤:٨.)

 . ١٦: ١٠ ؛ ١٣و ٦: ٩ رج الصلبة. ورقابكم متردكم ٢٧:٣١
 بوجود حر المعاندة الشعب بطرق خبيوا موسى كان لقد

سخاة. األكثر اإللهى اإلمداد
 عبادة ممارسة الشعب على تهيمن إذ تفسدون. ٢٩٠٠٣١
 يصيبكم .أشرارا يصيرون (،١٢:٩؛٢وه١٦:٤ )رج األوثادًا

 البعيد المستقبل إلى إشارة الرام(( )آجر األدام. آخر في الير
 (١٢^- ٤٩ )تب ١يهوذ من ^١ يطيع لحس١ ذم في جد

 الحين ذلك أة هنا وئعلن (.١٩-١٧.٠٢٤٠ )عد األنة أعداء ليهزم

 الشر بسبب إسرائيل بنى على الكارثة حلول زمان سيكون
 الله دينونة وصف فإة تالوا. الرنن لغضب والجالب ،الثرتكب

 يقتصرهعلى أن يمكن ال النشيد هذا في واألمم إسرائيل بني على
 إلى يمتن بل ،األرض دخولهم عند القريب الشعب مستقبل

 النطاق وعالمؤة الزمان حيث من اآلخرة بأمور مختصة شؤون
.(٤٣-١ : ٣٢) الشيد يدأل مثلما ،المدى حيث من

 موضوع النبوئى الشعري النشيد لهن؛ ٤٣:٣٢-٣٠:٣١
 .؛لحتملة الله بدينونة يأتي الذي األنة ارتداد هو مركزي

 األنة ورعثب الله ثبات على تشدند قصيرة بمقدمة النشيد ويبدأ
 (٩و ٨ )ع لالكة الله اختيار النشيد يصف ثم (.٦-١ )ع

 (١٢-١. )ع تائهين البرة في ترحاس زمن من بهم واعتتاءه
 ١٣ )ع ببركاتها األؤلى ولم األرض امتالتجم حى

 (١٨-١ه )ع وارتدادها الله لصالح االكة إهمال أة غبر (.١٤و
 مع (٢٧- ١٩ )ع شعبه على المستقبلى الله ب٠غض سيجلبان

 وفي <.٣٣-٢٨ )ع الله تضب بلقاء العماوة في االكة إمعان
وئحؤذ قوة كل من إسرائيل بني الله نقمة سوف~ئجود النهاية،



٣٧٤ ٣٢ التثنية

 يهطلو٢٠فيب أقواالً ماألذض ونسمع ٣٢

كالمى! كالندى وتقطن ،تتطيمى كالئطر
 ٠الغسبث طى وكالوادل الكالع، طى كالئذ

 إللهناح* غظمه أعطوا ٠أذاديج الربًا باسم إدي
 شبله جمع إن ٠ضذعهد الكابل الئخرخ هو٤

٠هود وعادال حبطًايق ٠فيهذ جون ال أماده إنه ٠غدال
 جيل ،ذثهم۶ أوالذة ليسوا الذيئ له ه)>أفتذ

 عيز عثا شحا يا تكافوئدتآبهذا ألثب٦ ٠قلتوس أعؤج
 صلك هو وقسفالض، هوأبالئآص أليس حكيبرش؟

دذر سني وتأثلوا ظ، القذم أيام أذكر٧ وأنشألئآط؟

 ٣٢ الفصل
 ؛٢٦:٤أتث١

 ؛٢:١؛إش٤ه:٠مز
 ١٩:٦بإر

 ١تإشهه:!٢
 ٦:٧٢؛ثمز١١و
 ؛٥٨: ٢٨جتث٣
 ١١:٢٩ أي١ح
 ١٨و١:ه٣٢ختث٤
 ؛٢: ١٨ ؛مز٣٠و
 ؛٣١:٢٢صم٢د

 ؛٩:٧دتث
 ؛١٦:٦إشه

 ؛١٠: ١٠ إر
 ١:.٣٤ رأي
 ؛٢٥٠٠٤ زث ه

 ١:ه٢؛سفي٢٩:٣١
 ؛١٢:١١٦شمز٦

 ؛٢٢:٤صخر
؛٣١: ١ -ث

٠لك فيقولوا وشيوحك أبالثًافيضرلئآع، إسأل ٠ فذو
 بني فرق حيزًا لألتم؛، الثلى قتم ))حيزًا

 بني غذد حشبا لفعوبؤ دخوائ ضب٦ ، آدم
 يعقوب ٠ فى نعبه هو الربًا قسمًا إنه إسرائيل*
 وفي قغرك، أرض في وخته١٠ دصيبه* حبرًا
 والحظه به أحاط خربؤ* مسثوجش حالء

 عئة الئسؤ يحرلائً نمما١ ٠ذهل۶ كحندق وصاه
 وبأحذها لجناحيه ودبئطًا يرفًام، نرالجه وطى

اقتادة وحذة الربًا* هكذا١ كاكبه، طى ويحولها

 ؛٢٦: ١٢؛عخر١:٤٤ظمز٧١:ه٣٢؛طتث٢:٧٤ضمز ؛١٦: ٦٣إش
 ١٠٥: ١٩ دخر ٩٨: ١١ تكف ؛٢٦: ١٧ غأع٨٨:ه-٧٨ مز ؛١٤: ١٣
:ه٣١ م؛ش ١١٨: ٢ زك ؛ ٢: ٧ أم ؛٨: ١٧ دمز ؛ ٥: ١٣ هو ؛ ٦: ٢ إر ن

 دينونته الله ينزل بعدئذ . (٣٨—آل٤ )ع الوثنبة العبادة عن، االمة
 ينتهي ثلم (٤٢-٣٩ )ع معا االثة وأعداء أعدال االمم، على

 سوف الله ألن الشعب مع االبتهاج إلى االمم بدعوة النشيد
 وتنبغي . (٤٣ )ع وأرضها االكة روحؤا ويشفي أعداءه يعاقب
 الفصل فذلك ٠ األصحاح لهذا ئشاره كفصل ١ ٦ حز دراسة
. بالحياة ونابضة بالتصوير غنؤة بلغه مماثلة شؤونا يسرد
 دعيت األرض ولتسمع السماوات... أسها انبيت ١:٣٢

 كما االنة إلى الله رسالة يسمع جمهورا كتهالتبون الخليقة
 يعنى يعانه أن موسى أوشك الذي الحئ ألن ،١٩:٣٠ فى

 لكرامة السافر الخطاة احتقار يتضئن ألئه وذلك كئه. الكون
 وإعالن ،طرقه حمع في العدل الكلى الله وتبرير ،الخابق الله

(.٤٣ )ع األرض وعلى النماء في وخالطه الله دينونة
 إلى بالمنفعة أش ئل، إذا ،تعليكا موسى بلغ تطيمي. ٢:٣٢
 والئدى المطر األرض ينفع مثلما وعقولهم، السامعين قلوب

والطئ-
 ؛٢٦:٩ ؛٢٤ه: ؛٢٤:٣ رج إلهلنا. عظمة أعطوا ٣:٣٢
 فى ثعئ الله عظمة إلى الطلب هذا .بشير٢:١ه٠؛مز٢:١١
شيء. كبًا على قدرته أفعال
 ودوامه، الله ثبات دمثل التى الكلمة هذه الصخر. ٤:٣٢

 العبارات من بدلة واتبعت للتوكيد، اآلية أول فى وضعت
 .الصخرة أو الصخر هو حيقا من الله سجايا عن رفصغ التي

 ١٨و ١٥ ع )رج النشيد وي الرئيسة ابواضع من واحن وهذا
 نقيش على المتغر غلر٠الله طبيعة على بثل (،٣١و ٣٠و

.المتقلبة الشعب طبيعة
 الله، تقيض على ،إسرائيل بنو ملتو-كان أعوج جيل ه:٣٢

 ت في التعبير هذا المبح استخدم وقد .وبين تنحرفين
 وصائ ١٥: ٢ فى فى وبولس مؤس، غير وصائكجيل ١٧: ١٧

 ٠ ٠ الله. على تمرده ئي الئظبم البثر لعالم
 في بعيان وجهتهم إسرائيل بني غباوة ستبدو أباك. ٦:٣٢

 ومن أثة. وبؤنهم ولدحمم أرا بوصفه الذي الله على تمردهم
 ورتاها ،وأنشأندا االئ أوجد الذي فهو أبا، نمونه حيث

 أيا الله كون على القديم العهد في تشديد ورد وقد .وأعالها
 (؛١٢مل؛٨:٦٠٤ ؛ ١٦ا٦٣٠إش؛ ١:.٢٩أي١ لالتمة)رج

 أرا الله كون لفكرة توع جرى فقد ،الجديد العهد في أنا
(.٦: ٤ غل ؛ ١٥:٨ رو )رج الغرد للمؤمن
 الماضي التاريخ إليوتأكل دعوة القدم. أيام اذكر ٧:٣٢

تعلمها. الواجب الدروس عن واالشعار
 المطلقة سيادته على هذا الله ب يشدد الطئ. ٩و ٨:٣٢

 ؛٣٢:١. ؛٩:١١ تك )رج األمم جمح على وسلطانه
 في الله لدى أة المذهل اإلعالن مح (،١٦ :٢٤ ؛عد ١٨: ١٤

 وقذ اختياره. شعب بخالص تقضي غايه للعالم ابكامبه حهلته
 تك بحسب ٧٠) الشعوب عدد يكون بمقتناها حعأه الله رئب

 بلم . (٢٧: ٤٦ تك بحسب ٧٠) إسرائيل بني لعدد مساورا ( ١٠
 تارنما ،حدودهم ثبت ،أراضيهم التعوب أععلي إذ ، الله إذ

.المتوع عددهم إلعالة تكفي أرنا إسرائيل لبني
 مجازى. باالة الله فعنه لما كته الوث هذا ١٤-١٠آ:٢

 ،الموت خطر يتهدده المروعة الصحراء فى رجأل ئثيه فهى
الرت. ماء،-أنقذه وال طعام بال

 بؤبؤ أن فكما . إنسائها أو العين بؤبؤ أي .عينه كحدقة ١٠ : ٣٢
 وال بإحكام، وبصان يحمى ثلم وس للنطر، جوهرى العين
 حمايه إسرائيل بني الله حمى كذللف العاصفة؛، الريح في سؤما

.٢:٧؛ام٨:١٧وثيقة.رجمز
 محهه عناية لالتمة الله بذل لقد يرئ. فراخه تلى ١١:٣٢
 ساسر فإذ .الطيران تعليمها عند سبما وال ،بغراخه يعتنى كنسر

 الئسر يحول ذاك إذ .بالسقوط تبدأ ،يسيرة فؤة ولغا الطيران
 الله اعتنى هكذا .عليهما لتحآل جناحيه بنشر سقوطها دون

 الطيران على يدربها برح ما فهو سقوطها. دون وحال باألثة
.الثطلقة وقدرته محبنه جناحى على

 وحده الله أن رجال، موسي سن أجنبتي. إله معه لس ١٢:٣٢
 ،وانتصاراتها كعارياتها جمع في سالمه وأجازها األئ حمل
 إلى بااللتفات عنه لالرتداد ذردعة كل يدها من بذلك نازغا
الزائغة. اآللهة



٣٢ التثنة ٣٧٥

 مرشات طى أركه١٣ أجتبى* إته معه وليس
 غشأل وأرصفة الئحراخ، يماز فاكرًا ن (ألرص

 بعر وربن؛ الشخر، ضوار من ونيائ حجر، مى
 أوالد وكباص جرافوه سحم/ مع لهتم؛ وتيوًا

 وذم الحنطه، ب كم مع وئم باشانًا،
٠خمراو سربته العتب

 وطظدذ سينت ٠ ورقص يشورودًا فشيرًا ))
 غيلذب، الذي إلتةأ١ فزنص ١٠سحائي واكتتين

 أغاروة١١ ٠حالصهت ضخزة عن وعبئ
 ذبحوا ٠ باألرجاس وأغاظوة ث، باألجادب

 أحدادثؤ دعرفوها، لم آللهبر ٠ ج الله تيتم ألوثار
 الشخر ٠ آباؤلى يرلهبها لم قريب مرح جاءت قد

 ٠أبدألثآخ الذي الله وتسيت ،تركقهح وتذلائً الذي
 ٠د وناه بنيو العين ورًا وزذالً الردة فرأى))١٩
 تكون ماذا وأنظر عهًا، وجهي أحجة وقاالً؛٢

٠ ن فيهم أماته ال أوالد مقعئب، جيال إنغم آخرهًا*

 ١٤: ٥٨ إشن ١٣
 ؛١٦:٨١هـمز١٤

 ١١٠٤٩. ول.
 ؛٢٠:٣١يتث١ه

 ؛٤:١أإش

 ؛١٣ه:١بإش
 ه؛٨ئ٧٨:زثهذ٠١آ

 ٢٢:١٠كو١
 ٢٠:٩جرؤ١٧
 ؛١٠:١٧حإش١٨
 ٣٢:٢خإر
 ١٤:٢دقض١٩
١٧: ١٧ ذمت ٢٠

 ه؛٨:٧٨ز٠د٢١
 ؛٦:٣١ذمز

 ١٩:١٠سرو
شءد٢٢

؛مز٣-ه٣٣:١٦
 ١١: ٤ مرا ؛٨و ٧: ١٨
 ؛١٢:٣٢صخر٢٣
 ؛٢٤و٢١:٢٩تث

 ١٣و١٢:٧ضمز
٢٢:٢٦طال٣٤

 ٠بأباطهًاز أغاظوني إقفار ليس بما أغاروني هم
 ٠بائةءئةأءيظغمس سعبا، ليس أغيرلهلىبما فادا
 الهاودة إنى فئقذ ض بعضبى نار اشتغلن قد إده

 أشص وحرق وعلتها، األرض وتأقال الغطى،
 سهامي وأنعن سروراص، ًا٠٠طيه اجتع الحبال*
 وئ وتنهوكوأل جوع، ونه وًا خا خم إذ فهمًاض،
 مع الوحوص أنياى فيهمًا أرسال سام؛ وداو حثى
 الثيفًا خارج ونه ٠ ط األرص زواجفو حتة
 الثتا؛ ع4الثتى الرعبة* الحدور داخل وس يهال،

 الروايا، إلى أألمًا حملن.. األشيب* مع والزضيع
 ونه أحفًا لم لو ٠ ذكرلهمًاظ الناسي ض وكال
 أنه سه أضداذلى، تهر أنه سه الغدو، إغاظة
٠اع٠هذ كال ففال الردة وليس ارشن ألنا يقولوا:

 ٠فيهمًا بصير؛ وال الرأي غديته أئة )اغمًا
٠ آخرهًاف وتأئلوا بهذو نععلنواغ غعلوا لو

؛١٣:٨١ مز غ ٢٩١-ه١٢: ١. عإش٢٧٢٣: ٢٠ حزظ ٢٦
٢٩:٣١فتث (٤٢: ١٩ )لو

 أقراص إبى إشار ستخدم حجر. من عسة ١٣:٣٢
 فى كان ألره الظاهرة الصخور شقوق فى الموجودة العسل
 الصخر. صؤان من نيائ كثير. بى نحل كنعان أرض
 األماكن في الناميه الزيتون أسجار إلى األرجح على إشار

 وهذان األخرى. الشرة األشجار من والمجردة الئحجرة
 إلى بثيران والرت بالعل الخاصان المجاران التعبيران

غقائ. األماكن أمكثر من طالعة انتاجات أثمن
.١:٣كباش...باشان.رجج ١٤:٣٢
 ))ننتصب(( )حرفؤا ))بار الكلبة معنى يشورون. ١٥:٣٢

 حقيقة عن بتهكم دعئر لألثة تميه وهي ، مستقيم( أي

 في المطلوب المستوى إلى عيثبها في ترتى لم كونها
 االلى هذا الله ويستخدم .األرض دخولها بعد الله شريعة
 ... سمن ارتدادها. على ولتبكيتها بدعوته االكة لتنكير
 االكة صارت وشموسا، مميتا صار ثور مثل ورفس.

 تكون أن بدل ولكئها ،السخؤة الله إمدادات بفضل غنية
 )رج الرمى على ومتمردة عاصية صارت وطائعة شاكرة
(.١-ه١٠:٦

 إسرائيل بنو تحول فقد الغريبة. اآللهة أي األجانب. ١٦:٣٢
 أز يسبق لم آلهة هذه وكانت .األرض شعب آلهة عبادة إلى

(.١٧ )ع بها صغوا
 أي٢ ؛٧:١٧ ال رج ))شياطين((. أصال أوآلن. ١٧:٣٢

 المالئكة ألولئك ,وبن واللفظة .٣٧: ١٠٦ هز ؛١٥: ١١
 التي الشريرة القوة وشكلون الشيطان مع سقبوا الذين

 من شكل االوثان فعبادة األطهار. ومالئكته الله لحارب
 الوش شكل الشريرة األرواح سخن حيث الشياطين، عبادة

 المنوطة الباطلة الديانة نظام بواسطة الخبيثة مكايدها وجري
الزائف. باإلله

 االكة الله كديئ األرعن، االرتداد هذا حيال ٣٣-١٨:٣٢
 إلهي تصميم ببثابة هو هذا، الغصب وحلول صارمة. دينونة

 بمنإهإفيلى ،األصنام وراء سفوا كثما إسرائيل بني معاقبة على
 يقتبس ،٢٢-٢٠ ع وفي (.١٩ )ع وبناته ببنيه التالي الجدو
شيه. الرب كالم موسى
 بعبادتهم الله عيرة إسرائيل بنو أثار مثلما شجا. ليس ٢١:٣٢

 والغيظ الغيرة إلى هو سيدفئهم كذلك إلها((، ليس ))ما
 رو وفي ))شجا((. ليست فاسدة غسة أثة أمام بإذاللهم

 على للداللة شجا(( ليس ))ما التعبير بولس استخدم ، ١٩: ١٠
 إلها(( ليس ))ما يعبدون الذين فاليهود .عموائ األمجة الشعوب

.شجا(( بيس ))ما يد على الدينونة عليهم ستنزل
 حني .٢٠: ٢٩ رج الثفلى. اهلاوية نار... اشتعلت ٢٢:٣٢
 حبى ،حدود أيه الغدمرة قورها ريد لن ، الله غضب نار تشتعل

 دينونة إلى إشار؛ هذا وفى القبور؛ فى الذين أولئك تطاول إنها
بقاومونه.- الذين أولئك على األبدية الله

 ورد الكوارث( )أو فرور مهاهى شروزا... ٢٣:٣٢
 بني سيهزمون الذين األعداء ئل٠والسهامك . ٢ ٤ ع في وصفها
 غ في أيائ وصفهم ورد وأولئك الحرب، ني إسرائيل

.٢٧-٢ه
 الذي الوحيد فاألمر العسكرى. الشلف ارتفعت. يدنا ٢٧:٣٢

 بملؤا شعبه بإهالك ادب سماح دون يحول أن شأنه من
 حعقوا بذراعهم أن االلى ظل على رضاه عدم سيكون

إسرائيل. بني على االنتصار



٣٧٦ ٣٢ الشة

 أن لوال ذبؤة، اثنان وتهزم ألائ، واجن يطرد كيفًا
 ليس ألده فى؟ سلمهم والرمة باعهم ضخرهم
 ٠ال العضاة أعداؤنا كازًا ولو صخؤهم، كضخرنا

 كروم وس ،لجغسهم سدو؛ جفتة س ألنه٣٢
 ٠تراتؤ غناقين ولبًا سم؛ عتب عتبهم ٠غموذ؛

 القايالن* األصالل وج م اشاس ته خمزشًا٣٣
 عليه مختوائ ، عندي نكنور ذلليًا ))أليس

 وقت في والحزاءود* الفتة لئ٣ه حزائني؟ في
 والثؤئآت قريبًا خاليًا يو؛ إدًا أقداثبًا. ترأل
 وعنى ،!شعه تدس الرت ألنه٣٦ ٠ثسرئي لغم

 خضت، قد اليذ أن يرى حيزًا ٠ ب يشفق عبيدو
 أين يقوأل٣٧ ثهلذقت، وال تحجوز نبق ولم

 كانث التي٣٨ إليهاث، الجأوا اش الشخرة آلهتهث،
 سكائبهم؟ خمر وتشرب ذبائجئ شحم تأكال
 أظروا٣٩ جماده؛ علفًا وتغئ وقساعدنمًا لغًا

 أميث أنا ٠سح إلة وليس هوج أنا أنا االزًا؛
 س وليس أشفى، وإئى سحقت، ٠وأحيىخ

 ندي السماؤ إلى أريع اي ٠تحلص ندي

 ؛١٤:٢ىض٣٠
 ١٢: ٤٤ مز

 ٧:٤صم١ذ)٣١
 (٣و٢:٤؛إر.٨و

 ١٠-٨:١إلش ٣٢
 ؛٤ه:٨ممز٣٣
 ١٣-:٣نرو
 (٢٢: ٢ض)إر ٣٤
 ؛١:٩٤ومز٣ه

 ؛١٩: ١٢ رو
 ؛٣٠:١با

 ٣:٢ط٢ي
 ؛١٤: ١٣٥۶١٣٦

 ؛٣٠: ١٠ عب
 ؛٤:ه١٠٦بمز

 ؛٢٠:٣١إر
 ٢٦: ١٤ مل٢ت

 ؛١٤:١٠ثقض٣٧
 ٢٨: ٢ إر

 ؛٤:٤١جإش٣٩
 ؛حتث١٠:٤٣
 :ه؛٤؛إشه١٢:٣٢

 ؛٦:٢صم١خ
٢٠: ٦٨ مز

 ؛٢٤: ١دإش ٤١
 ؛١٦:٦٦

 ٣٢-٢٨ه:٠إر
 ؛١٠: ١٥ ذرو ٤٣

 ؛٧:٩مل٢ر
؛٢: ١٩ ؛١٠:٦ رو

 سيغى ستنت إذا٤ األبد* إلى أنا حى وأقول:
 على دقته أرد يدي، بالعضاع وأمشكمث د، البارق

 سهامي أسكر مبجضى* وأجازي أضدادي،
 والثبايا، العتلى بذم ٠لحتا سيغي ويأكال بذم؛
الغدؤ. قواد رؤوس وئ

 بذم سقم ألله شعبذن، األنلم، أيها تهللوا>)٤٣
 عن ويصفح أضداد، على دقته وتئد عبيدور،

٠ذ سعبهثم(( عن أرضه
 هذا كلمام بجمبع وعلق موسى ئدى٤٤
 نونًا* برًا ويشوغ هو الئمعب، تسابع في الئشيد
 إسرائيل جمع مخافة من موسى فع ونتا
 دلوبكم ))وحهوا لغم.* قال٤٦ الكلمام، هذو بكل
 بها علفًا أشغن أنا اش الكلمام جميع إتى

 أنه ليحرصوا أوالنكزض، بها توصوا لقى اليوزس،
 أللها ٠الغورؤ هذو كلمام بجمبع يعتلوا
٠ ص دغمًا حيا هي بل علفًا، باطأل أمرا ليتمن

 :ه؛٤٤؛ ٤: ٤٠ حزس ٤٦١٦و ٨: ١٣ عد ٤٤١:٨ه ؛٩:٧٩ ؛٣:٦ه ذمز
٢٠-١:ه٣٠ ؛٣:٨ ث٠ص ٤٧١٩: ١١ ش-ث

 االمم آلهة بين ثفارقة صخرهم. كصحرنا ليس ٣١:٣٢
 في كان وقد )))صخرنا(((. الحبقى االثة وإله )))صخرهم(((

 الصعوة من جدا بقليل أعداءهم يضربوا أن إسرائيل بني وسع
الصخر. الرب مثل ليت التي آلهتهم لعف بسب
 وعنبها الكرمة استعارة باستحدام سدوم. جفنة ٣٢:٣٢
 فى جذوره ضاريا بكونه االة أعداء شر وصف ،وخمرها

 الله دثرهما اللتين الشئيرتين المدينتين ،وعمورة سدوم
.٢٩-١:١٩تك فى جاء حسبما

 من السريرة األفعال كانت خزاش. يف عليه خمتونا ٣:؛٣٢
 في تذخرة وهي ، الله لدى معلومه إسرائيل بني أعداء قبل

 هذه بولس ويستخدم .الله ينتقم ،المعين الوقت فغي .خزانته
. وه ٤: ٢ رو فى البيانؤة الصورة

 الخامن والتوقيت الطريقة إذ واجلزاء. النقمة يل ٣:ه٣٢
 المبدأ وهذا الله. امتياز من هما شره على اإلنسان بمجازاة

 (.٣٠: ١٠ عب ؛ ١٩: ١٢ )رو الجديد العهد فى أيثا مؤغد
 بوصفهم إسرائيل بني سيديب الله بأن الوعد هو هذا ٣٦: ٣؟

 الوابع وفي وأشرار. أبرار على تشتمل االكة أن بفيد ولكئه ابة،
 األبرار: هم ))عبيده(( فإذ األشرار. بإهالك األبرار يصن الله أن

 (.٣: ٤-١٠٦:٣مل )رج الدينونة زمن في للرز االمناء جمع
 وق الحطاة ليعاقب بل ،لسيدها ال االثة،- الرت دان فقد

 زال ما نبسه، الوبت وفي .(٣٨و ٣٧ )ع الرائغة آلهتهم بطالن
. وأطاعوه أحؤوه قد الذين الولئك ورأفة رحمه يدي الله

 ٣٧ )ع الزائغة اآللهة بطالن برم بعد هو. أنا أنا ٣٩:٣٢

 ذلك، مع بالمغارقة الله طبيعة عن اإلعالن هذا وذم ،(٣٨و
 بذل على القادر الوحيد الحقيقى اإلله هو الله كون إلثبات

 والمودب( الحياة سلطان وله إسرائيل. لبني والظمون العون
 وسل^ذ (،٧ه: مل٢ ؛٦:٢ صم١ )-رج آألثة بالذسة؛لى

 إر ؛١٨و ١٧: ٥٧ ؛٢٦:٣٠ إش )رج وشفائها لجرحها
(.١:٦؛هو١٤:١٧
 أعدائه. من ينتقم بأن الله يسم يدي. أردع... ٤٢-٤٠:٣٢

 باإلثارة اليد كشخاًام (٢٨ : ١٤ عد ؛ ٨: ٦ خر في )كما وهنا
 من أعظم هو با الله يسم أن يمكن ال حيث ،تأنيسبا الله إلى
(.١٧: ٦ عب ؛ ٥: ٢٢ إر ؛ ٢٣: ٤٥ إش )رج األزآلة ذاته

 نقمئه، الله إلجراء نتيجة شعبه. االم، أي هتللوا ٤٣:٣٢
 تسبيح في إسرائيل بني إلى لالنضمام األمم جمح سيدعى
 بداية يهى كما ،المسيح في فداء لهم يهكغ الذي ، الرًا

 الكتغاء عائد االرش عن الصفح وثنا .األرض في جديد؛
 عن الصفح أثا .الدينونة في بأعدائه بالتضحية الله غضب
 مز )رج الصليب على التمسح يسوع ذبيحة فبكائرة الشعب
 كما ، ١٠: ١٥ رو فى االية هذه بولس اقتبس وقد (.٩:٧٩

(.٦: ١) العبرايين كاتب أيثا اقتبسها
 أة الشب سامع على موس كرر حياتكم. هي ٤٧:٣٢

 التي االرض في العمر طول مفتاح هي الريًا وصايا إطاعة
 ،وطنى نشيد شبه النشيد هذا يكون الذ دعا يمما ،لهم أعدها
 محأة على الشعب لتشجع غالثا بتكراره كعتوا أن للقادة سبغي

. وإطاعته الله



٣٣ ،٣٢ الشة ٣٧٧
 أنثم التي األرض طى األنا؛ يطيلون األمر وبهذا

٠ لئمئلكوها(( إليها االردن عابرون

نبو جبل على بموته موشى ينبئ الرب

 اليوم ذلك قعس في موش الردة وكلم٤٨
 قبو لجبل هذا، غباريهًا لجبل إلى ))إصغذ٤٩ قائألة
 أريحاض، وباله الذي موآت أرض في الذي
 إسرائيل لبني أعطيها أنا التي كنعان أرض وانفلر
 إليه، صفن الذي الجبل في هوئذ٠ ئلقا،
 في أخوك هارون ماث كما دومال، إلى وام
 حئماني ألئغما ٠ ط وومه إلى وضز هور جبل

 في تادمًا مريبه ماخ جنث إسرائيل بني وسعر فى
 بني وسعر في قشمعي لم إذ صيزظ، ترية

 ئبالهاغ، من األرض تنظر هفاك٢ إسرائيالع؛
 أنا التى األرض إلى هناك إقئ تدحل ال ولكئك
٠ إسرائيل(( لبني أعطيها

 ؛١٤-١٢:٢٧
 ٢٧:٣تث
 ٢-.ه٢٠ د۶ط ٥٠

 ٣٨: ٣٣ ؛٢٨و
 عد ٥١

 ؛١٣-١١:٢٠
 ٣:١٠عال

 ؛١٢:٢٧هغءد٢
-ه١:٣٤ تث

 ٣٣ الفصل
 ؛٢٨: ٤٩ أتك ١

 ٩٠ز٠ب
 ١٨: ١٩ دخر ٢
 ؛ ١٧و ٨: ٦٨ مز ؛٢. و

 ؛٣:٣حب
 ؛٤و١:٢ثتث
 ؛١٢:١٠جءد

 ١١ئ:ره:

 ؛هو٤:٤٧خمز٣
 ؛٩:٢صم١؛د١:١١
 (؛٣٩:١٠د)لو
 ١:٢دأم

 ؛٢:٤دتث٤
 ؛١٩:٧؛١٧:١يو

١١١:١١٩سمز

األسباط يبارك موسى

روام منه وأقى

 موته، بن سراثل٦ ن ٠اغب، ربذ ٣٣ موسى بها باذال التي نراغ وهد ٣٣

 مرح لهم وأشى سيناء من الرسمًا ))جاء ٠فقاال.٢
وأ! فاراذج، لجبل من وتألأل سعيزث،

 ةحب٣ ٠لؤم شريفة نار يمسه وغئ الئدسح،
 ولهم ، يدال في وذسهديخم جميع ٠ الئعمتًاخ
 ٠أقواللاًئر مرع يتعئلون ودملئآذ عنن جالسون

 ٠ لجماغزيعقوسمتأص ميراائ ن موشى أوصانا بذاموس٤
 رؤساء اجئئع حيئ ئلكاص نشوروذش ز وكان

 وال رأذبيئ لئحئ٦ ٠تائ إسرائيل اسباظ الثعب
٠ وليليئ(( رجاله تكرع وال ض، يغت
 رسمًا يا ))اسئغ ط: قال يهوذا عن وهد٧

 تقاين بقذيه قويه. إلى به وأت يهوذا، صوث
٠ ع أضداد(( طى غوا فكئ ، لشيمه

 ؛١٢-٨: ٤٩ ذتك ٧٤و ٣: ٤٩ رتك ٦١٥: ٣٢ ث٠ص ؛ ١٨: ١٥ رخر ه
:ه١٤٦؛عمز٨:٤٩ظتك

 ه؛٢-٤٨:٣٢إةتوعوفاةموسىومها)١٢:٣٤-٤٨:٣٢
 .ض بها موسى بارك التى البركة شرن شمال (١٢-١:٣٤

 فى وإدراجه تأليعه تم األدبى العنصر وهذا موته. قبيل إسرائيل
موسى. وفاة بعد النض

 لشرقمن٠ إلى عباررم جبال سلسلة يف بئة نبو. جبل ٤٩:٣٢
 بلقئ أن لموسى ساح هناك من الشمالى، الميت البحر طرف
.بدخولها له يستح لم اني الموعد أرض على نظره
 ٨: ٢٥ تك رج الموت. عن كناية قومك. إىل انفض ٥٠ :٣٢
.٢:٣١ ؛٢٦و ٢٤:٢٠ عد ؛٣٣: ٤٩ ؛٢٩:٣ه ؛١٧و

 وصائ للشعب األخيرة موسى كلمات كانت ٢٩-١:٣٣
 . (٢ه—٦ )ع شمعون باستثياء ،األسباط من سبط كل كات لبر

 -ه٢ )ع حب حمد بايات وختمت البركات هذه اسئؤتت وقد
 هذا فى معروضة هذه موسى بركات أن أكا .آ(٩-٢٦و

 في ال فواضح موسى غير آخر شخض دونها كما األصحاح
 كلما وألره ،فعال مات قد باعتباره موسى إلى كنبر ١ غغ

 ١٢و ٨و ٧و ٢ )ع ))قال(( بالكلمؤ لها مهد موسى أقوال اوردت
(.٢٤و ٢٣و ٢٢و٢٠و١٨و ١٣و

 الكتاب فى مرة أول التعبير هذا بستعقل هنا .الله رجل ١ :٣٣
 بدعى القدم العهد في مرة ٧٠ فرها، ثم، ومن 1 المقدس

 ؛ ٢٧: ٢ صم١) الله(( ))رض األنبياء( سؤما )وال الله مرسلو
 العهد ويستخدم (.٧: ٤ مل٢ ؛ ١٨: ١٧ ؛ ١: ١٣ مل١ ؛٦:٩

 ؛ ١١: ٦ تى١) تيموثاوس إلى باإلثارة مماثال تعبيرا الجديد
 فى كهؤالء أنبياء عداد فى موسى اعئبر وقد (.١٧:٣ تي٢

(١:آ٣٤خاذمةالئغرالحالى)رج

 بإعطاء اقترنت جبالة هذه فاران. سعري... سيناء... ٢:٣٣

 ،الشرقى الثمال فى وسعير ،الجنوب فى سيناء :الشريعة
 جنلة استعار؛ الجبال هذه وور الشمال. فى وفاران

 هو ،الصباح شمسي مثل مثله ، فالله .٠الغجر بزوغ من ثستمدة
 .الموعد أرض أنحاء جمع إلى أشئته ليرسل قشرق الذي النور
 لخعل٠ حين اهـ ١ءاوذو لذين١ لمالئكة١ إز إشًارة ا٠لعئ .س٠العد

 ؛ ٥٣: ٧ ع )رج سيناء جبل في الشرعة لتبلغ وسيطا موسى
(.٢:٢؛ءب١٩:٣غل

 الغربة الجالل رموز من اؤغم على الشعب. أئ ٣:٣٣
 ومحأة بإحسادإ الناموس أعطي فقد ،سيناء في ظهرت التي

 في الراغبة القلوب لذوي كلتيهتا واألبدرة الرمنؤة البركة لتوفير
.١٠٠-٨: ١٣ رو رج إطاعته.

 بشار ال أكه بما . ١٥: ٣٢ ح رج .نبكا يشورون يف كان ه :٣٣
 بوصفه ٢مه إلى المقدسة األسفار ص آخر مثمدصوتجع أي ض

 اسم أقرب هو موسى ولكل االثة. على ملكا بصفته الردئ
 الفبم فيكون ، العبارة هذه في )هو( المستتر للضمير سابق

 أن ويقيائ .ملكا بوصفه موسى إلى بشار أره طبيعؤه األكثر
 اعتباره ويمكن ،إسرائيل بنى على ملوكية سلطة مارس موسى
 سيكون (١٥: ١٨) ال النبى فإذ وعليه، اآلتي. للقبلي مثاال

 شخصه في جمع الذي موسى غرار على ،الملك النبى
٠الصغيين
 كبيرة بأعداد حائ السبط هذا يظل بأن دعاء رأوبني. ٦٠٠٣٣

(.١١:٢ ؛٢١: ١ عد )رج
 مقتدرا السبط هذا يكون أن طالبا موسى صئى .يهودا ٧ ^:٣

الردن. بمعونة الحرب في طفر؛ لتكون االكة قيادة في



٣٧٨ ٣٣ التثنية

 لزلجللائً ؤأوريئلثًا ))رميئلكًا قاألغ: ولالوي٨
 عنت وخاضمئه مثه فى حرقة الذي ف، الشديق

 لم ل: وأمه أبيه عن قاال الذي٩ ٠ترألق ماؤ
 يعرفًام، لم وأوالده يعقرفًا، لم وبإخؤده أزلهمال،

 ئغلموه ٠غهذكن وصانوا كالئلائً حفظوا بل
 يضعوه ناموسلاًئ* وإسرائيل ، أحكائلائً يعقوب
 ئذنجلائد* طى وئحزقادي أنفك، في نخوا

 احطمًا ٠ذذيهي بعتل وارقض قوة، رب يا باركه١١
٠ يقوموا(( ال حثى وثبغضيه مقاوميه متوه

 لذيه قسكئ الردبًا ))حبيب قاال: ولبذياميئ١٢
 ٠ يسغن(( منكبيؤ وبيزًا الئهار، طوال يسئره ٠آسا

 أرضة؛، الردبًا مرًا ))مباركه قاال: وليوشغًا
 تحت، الرايشة وبالثحه بالئذىب، السماخ بثفائس

 ثننتادي ودغائس الشمس، معألت وثقائس ٤
 ومن الثديتؤت، الجبال تفاخر ومى١ه األقمار*
 األرض ثفاس ومن١٦ األبدت، اإلكام ثفائس
 طى فلتأدي ٠الغئيعةج في التاض ورشى وبلغهًا،

 بكردوره١٧ ٠ؤمؤدذيرإخوتهاح وطى يوخفًا رأسي
 السعوت يطح بهما رئئ* قرنا وئرناة لذخ، زينه
 أفراض ربوات لهما ٠ن األرخي أقاصي إلى تثا

ئثئى((؛* وألوئ
 بخروحلكاز، ذبولوزًا يا ))إفرح قاال؛ ولزبولوه١٨
 قدعواه الجبل انى بخيابك* تتاقر يا وأئ

 :ه؛٤٩عتك٨
 ؛٣٠:٢٨فخر
 ؛٨:٨ال

 ؛١٣-٢:٢٠قءد
 ؛١٦و٣و٢:٦تث
 ٧:٨١مز
 ؛٨:ه-٢ال)ءده٩

 ؛٣٧: ١٠ مت
 (؛٢٩: ١٩

 (؛٣٢:٢٩ل)تك
 ؛٢٨-٢٦:٣٢مخر
 ٦:هو٢نمل

 ؛١١:١٠هـال١٠
 ؛١٣-٩:٣١تث
 ؛٩:١؛وال٧:٢مل
 ١٩ه:١مز

 ؛٢٣:٢٤صم٢ي١١

 ؛٢٦-٢٢: ٤٩ اتلد ١٠٣

 ٢٨: ٢٧بتك
 ؛٢٦:٤٩تتك١ه

 ٦:٣ثحب
 ؛٤-٢:٣جخر١٦
 ؛٣-ه٣٠:٧ع

٢٦: ٤٩٥٠٤ 
 ؛١أيه:١خ١٧

 ؛٢٢: ٢٣ دعد
 ؛١١:٢٢مل١ذ

 :ه؛٤٤مز
 ١٩: ٤٨ رتك
١٥—١٣: ٤٩ زنك ١٨

 ؛١٧:١سخره١٩
 ؛٣:٢؛إش٦:٢مز

 ١٩ه:١:ه؛٤شمز
 ٨:١٢أي١ص٢٠
 ١٦:٣٢ضءد٢١

 ١٢:٤؛طيش١٧و
 ١٦:٤٩ظتك٢٢

 ٤٧: ١٩ ؛يش١٧و
 ؛٢١:٤٩عتك٢٣

٣٢: ١٩ غ.ش

 ألدهما البز ذبائح يذنحاه هناكًا س٠العبائل
 في مطمو وذخائر البحار، فيض مئ نرئضعائ

الؤمل,(ش.
 جاذص* وسخ الذي ))ئبازئ قاال: ولجاذ٢
 الرأس* قئة مع الذرع وافئزش سكرنًا كلبئ

 بزًا صًا هناك ألده لقبوض، األوال ورأى٢١
 ئعتئ ط، للسعب رأسا فأدى تحفوخثا، الساع

٠ إسرائيل(( مع وأحكاتة الردبًا حقه
 بنه يثب أسد سبل ))دان قاال: ولداه٢٢

٠ ظ باشاه((
 وامئلئ ،٤رصى اشخ ))يالفتالي قاال: ولثغتالي

٠ غ والجنوت(( العرت وامللي الردبًا، بزًا نزقة
 يئئ٠وألشيزقاال:))ثبازئبزًااييئأشبزف٢٤
 رجالق* الريم في ويفوش إخويه، بنه تقبوأل

راحيلاًئ* وكأتابلائً تزاليخلاًئك، وئحاسل حديذ٢ه
 يركب ٠ م يشورون يا اطول بثل ))ليس

 عظمته/* في والئما؛ تعوثبلائن، في السماؤ
 تحت* بئ األبديه واألذع تلجاهـ، الغدًا اإللة
 فيسئه٢ أهلك* وقاال: الغدود ئذابلائً بئ فكرن

إر ب يعقوب غين تكون ٠وحذةأ آبتاي إسرائيل

 ؛ ٣ ه : ٤ تث ؛ ١١: ١ ه خر ل ٢٦٩: ٨ تث ن ٢ ه ٦: ٢٩ أي ق ؛ ٢٠: ٤٩ تك ف ٢٤
 ؛٣٤و٣٣و٣:٦٨؛مر١٤:١٠؛نتت١:ه٣٢؛متت٦:١٠؛إر٨:٨٦مز

 ؛١٢:٣٣ ث٠ي ٢٨ -ه٣: ٩ دتث (؛٩و ٢:٩١؛ ١: ٩٠ هـ)مز ٢٧٣: ١٠٤
؛ ٨و ٧: ٨ بتث ؛ ٩: ٢٣ عد أ ؛ ١٦: ٣٣ ؛ ٦: ٢٣ إر

 يغموا كى الالوين ألجل موسى يبئى الوي. ١١-٨:٣٣
 موسى أسقطًا وقد أعدائبم. من اللهل ويجعظهم مهاقهم،
 ضمن األمالك بعفن فعال نال السبط ذئ أة إآل ،شمعون
 )رج هوسه يفقد ولم (،٩-٢: ١٩ )يش الجنوة يهوذا أراضي

(.٣٨٣٤: ٤اي١
 السبط هذا بنو ينعم أن موسى طلبة كانت بنيامني. ١٢:٣٣
 الواقعة األرض وببوا وقد الرب. يسرثم إذ والسالم باألمان

اورشليم. بقرب يهوذا جنوب في
 ومنئى أفرايم على السبط هذا اشتمل يوسف. ١٧-١٣:٣٣
 )ع المادى باالزدهار بنوهما سيتمع اللذين (،١٧ )ع كليهما

 وكإفئهم بؤضهم مائ (،١٧ )ع العسكرة والقؤة (١٦-١٣
 افرايم وحرز (.٢٦: ٤٩ تك رج) مصر في سلفهم عبودبة عن
 إتماكا منثى بحرزه متا لكبر عسكرا نجأط المستقبل فى

 (.٢٠: ٤٨ تك )رج األكبر من أكثر لألصفر يعقوب لتباركة

 السبطين هذين ..يشاكر.صئىموسىألجل٠زبولون١٨:٣٣
 الله بركة يناال لكي والسادس الخامس ليئة ابلي من المتحدرين

 البحرة. التجارة جراء من سؤما وال ،اليوسة حياتهما فى
 االردن، شرقى كبيرة أراض السبط لهذا كانت جاد. ٢٠ :٣٣

كنعان. فى المعاربة فى الئصر إحرار فى قائدا وكان
 كبيرتين، وقؤة طاقه يحوز أن لخماد دان دان.~كان ٢٢:٣٣

 .الشمال فى مستعمر؛ لينشى الجنوبي ئستقره من انتفض وقد
بأفعوان. دان يسه حيث ، ١٨و ١٧: ٤٩ تك رج

 بركته، ملء في الله برضى السبط هذا سينعم نفتايل. ٢٣:٣٣
الثمالسن. الدانس وجنوب الجليل غرب أرصا~في ممتلائ
 اسط، لهذا وفيزا خيزا الطلبة هذه .تبغىأشري ٢٤:٣٣

 أقا باألرجل. زيتونها بعصر ،الزيت من بمعصرة يمئل وازدهارا
 وعلى الشعب على فتنطبق الصلب المعدن من التي األحذية

.الجند
 ئذكزا بركاته موس أهنى يشورون. يا الله ٢٧و ٢٦:٣٣
 . ١ ه : ٣٢ ح رج يشورون عن المزيد لمعرفة .إسرائيل إله بتفوق

 ،األرض دخولهم بعد جرا فقط الوعد هذا تئ ٢٩و ٢٨:٣٣
.المسيح ملكوت في أكمل إتماائ ينتظر ولكئه



٣٤ ،٣٣التثنة ٣٧٩
 ٠دئىت -تقطر وسماو وخمر، حنطة أرض
 ضورا نخا يا شلك مئ إسرائيالث؛ يا محاال

 فيسنلز ح غطشك وسيبى غودك درمي الربج؟٠ب
٠مررععايهم((د طأ وأئ أعداؤالخ، الثًا

 مونى موت

 وتقئى، أفريًا وأرض تغتالي وجمع٢ دانآ،
 والجتوبى٣ الغربى، البحر إلى يهوذا أرخي وجمع
٠صولهز إتى ب، اشيل مدينه أريحا دققه والذائرة

 ٢٨: ٢٧تتك٢٨
 ؛١:ه١٤٤ثمز٢٩

 ؛٣٤-٣٢:٤جتث
 ؛٢٣:٧صم٢

 ؛١:١حتكه
 .٣.-ك٦,٠:؛:مما,٠ل

ه٢:٣٣دءد

 له١ذ لذي١ نجه رس ؛ر دبوز جبتزه ٣٤

إلى حلعان من األرخي جميع الردح فأراة أريحا،

 أقنمت التى اآلرخى هى ))هذو الروح؛ له ًا٠وقال٤
 لئسلك قائألت؛ ويعقوبى وإسحاق إلبراهيلم
 إلى ولكئك بقشالم إياها أذديك قد ٠أعطها
 الردح غبن موسى هناك فمات ٠ تعير(( ال هناك

 في آلودونه ٠الردحج قول حتبى موآبى أرض في

 ٣٤ الفصل
 ؛١٢:٢٧أءد١

 ٤٩:٣٢تث
 ١٥: ٢٨ أي٢ب٣
 ؛٧:١٢تتك٤

 ٢٧:٣ثتث
 ؛١٢:٢٠هحد

 ه؛٠:٣٢تث
 ٢و١:١يش

 ١٠:٤٨؛١:٢٧دتك
 ١و.٣ذتك.ه:٨
 ؛٢:١١رإش٩

 ٢٣و ١٨: ٢٧ ذعد
 ١٥: ١٨ س-ث ١٠

 ؛١١:٣٣؛شخر١٨و
 ٤ه: -ث؛٨: ١٢ عد
١٩:٧صتث١١

 ولم فغون* بت تقايل موذ، أرص في الجواع.
٠ ح اليوم هذا إلى قبرة إنسان يعرفًا
 حيئ سته وعشريئ مئة ابئ موسى وكائ٧

٠تضازكهد ذهب وال غيئه تكزًا ولم ماتخ،
 عزبات فى موسى إسرائيل تتو فغكى٨
 غناحه بكاؤ أيا؛ فكئنث يوتان* لالثيئ موآبى

موسى*
 جكئزر، روح امئأل قد كان نود بئ وئشوع٩

 بنو له فنوع تذيوز، عليه موسى وضع إذ
موسى. الردة أوض كما وغولوا إسرائيل

 وثل إسرائيل في تبى تعذ شًا ولم
 في١١ لؤجرش، وجيا الردح عروه الذي سموض
 الرنح أرسله التي والعجائب االيام جمع

 عبيدو وبجمح يفرغون وصر أرص في لفعتلها
 وكل الئديذؤ الغد كل وفي١نم٢ أرضوص، وكل

 أما؛ موسى ضتفها التي العظيقه الئخاوبى
إسرائيل. جمح أعقبى

 نمل عن للتعبير الينبوع امشير عني,يعقوب. ٢٨٠٣٣
.المزدهرة دريته إلى إشار؛ ،يعقوب
 شخضآخر كتبه الختامى الفصل هذا أن واضخ ١٢-١:٣٤

 إلى التثنية من جسر ٠٠إلقامة يشرع( سفر كاتب )لعته موسى غير

 نبو جبل كان التى التالل أو الجبال سلسلة الفسجة. ١:٣٤يع.
.فيها نقطة أعلى
 قئة على من يري أن لموسى سح ابردة. أراه ٤-١:٣٤
 لآلباء يعطكها بأن الله وعد التى رض لاله شامال منظرا الجبل

 تك في وذلك ، كنعان( أرض )أي ونسلهم األولين
.١٤و ١٣: ٤٨ ؛٤:٢٦ ؛٢١-١٨:١ه ؛١٥: ١٣ ؛٧:١٢

 ولم ،موسى دفن من هو الردح أة السياى ئفيد ٠ دفنه ٦: ٣٤
 خصام بذكر حيث ، ٩ يه رج األمر. في يد لإلنسان يكن

موسى. جثمان بسأن والشيطان ميخائيل
 الطبيعي موسى بصر يضعف مل .ذهبت وال ٠..تكرًا مل ٣٣٤

 الموعد أرض موسى دخول دون حال فالذي .البدنؤة وصحته

 أمانته عدم كان بل ،طبيعؤة عتل جراء من الموت يكن لم
(.١٢: ٢٠ عد )رج مريبة في للرمح
 وعلى موسى على المناحة مدتا كاتت يوائ. فألثني ٨:٣٤
(.٢٩: ٢٠ )عد لمتساوين هارون
 يشيع كال (١.يديه عليه موسى وخع ...حكمة رح ٩:٣٤
 كتفه التى للمهئة الالزمة واإلدارة العسكرة للقدرة تثبيائ

 الرمح على لالئكال الروحؤة الحكمة كال (٢ إيها؛ الرمح
عليه. يديه موسى بوخع له والتكرس
 العهد أنبيا* أعظلم موسى كان موسى. مثل نيب... ١٠:٣٤
 يوحنا مجي* وحقى وثيقة. ثعرفة الرمح عربه وق القديم،

 مت )رج موسى من أعظم آخر نبي يعم لم ،المعمدان
 موسى عنه كتب الذي النبى جاء ،يوحنا وبعد . (١١: ١١

 أع إ؛٨و ١٥: ١٨ تث مخ ١٤:٦ ؛٢وه ٢١:١ يو )رج
 بع التجلي جبل ض موس ظهر بعدتن (.٣٧:٧ ؛٢٢:٣

٣٠: ٠٩ لو ؛٤:٩ مر ؛٣: ١٧ )مت .سوع والرك إيبا


