
 مقدمة لسفر التثنية   : الدرس التاسع عشر 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 1، 91             5002، 3كانون ثاني 

 الدرس التاسع عشر

 مقدمة لسفر التثنية
 تثنية
 
 

 مقدمة .1

ال ميثل سفر التثنية فرتة تارخيية أخرى من الزمن يف تاريخ إسرائيل، لكنه ميثّل مناسبة فريدة حتدّث فيها موسى للجيل اجلديد من بين 

وتتضمن .  ى اجلانب الشرقي من هنر األردنألقى موسى هذا اخلطاب يف سهول موآب عل.  إسرائيل قبل دخوهلم مباشرة إىل أرض كنعان

غري أهنم حيتاجون إىل .  خلفية هذا املشهد الشعب الذي يوشك على عبور النهر وغزو األرض لكي يسكنوا هناك ويبارَكوا من اهلل

 .جيدة يف هذا الوقت لئال يعتقدوا أن بإمكاهنم أن يرتاخوا يف إمياهنم وطاعتهم بعد دخول األرض" موعظة"

 

مل يكن هذا جمرّد ."  يف عرب األردن، يف أرض موآب، ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة: "2: 9تقول تثنية .  سفر وعظي جداً حقاًوال

فال بد أن تأتي الطاعة .  تكشف قلب الشريعة وتقدّم حوافز للطاعة حتريضيةمراجعة ملا تطالب به الشريعة؛ بل كان بشكلٍ أساسي عظة 

ويف احلقيقة، العصيان سيجلب لعنات وحتى النفي .  ، وبدون طاعة اهلل لن تأتي الربكات(6-4: 6تثنية )ر  ليهوه احلقيقية من حمبّة امل

 .فدخول األرض ليس ضماناً باحملافظة عليها؛ فاملرياث ميكن أن يضيع.  من األرض

 

وهم ينسبون السفر .  حقيقة أن موسى هو كاتب السفروسنتناول يف حبثنا هذا رأي الباحثني االنتقاديني الذين جيمعون عملياً على رفضهم 

 "[.النظرية التثنوية"انظر الدرس املعنون ]وسنقدم تفنيداً هلذه النظرية يف حبث منفصل   9.جمهول يف القرن السابع ق م" تثنوي"إىل مؤرخ 

                                                 
يقول مرييل يف           .  54-91ية بني امللك املتسيد القوي والدولة التابعة يف األلفية الثانية قبل امليالد، انظر املالحظات الصفية حول خروج يف ما يتعلق بشكل السفر وموازاته للمعاهدات احلثّ 9

(Kingdom of Priests:) 

اجلديدة يف القرن السابع  –فر التثنية ومضمونه مبعاهدات أشور غري أن باحثني كثريين يفضّلون، من أجل الدفاع عن تاريخ متأخر لكتابة سفر التثنية، أن يربطوا صيغة س

فعلى سبيل املثال، تشكّل .  لكن من شأن املقارنة املتأنية هلذه املعاهدات والنصوص الكتابية أن تكشف مشاكل ال ميكن التغلّب عليها يف سياق هذا التفسري.  ق م

والنصوص الكتابية، لكن ليس هنالك ما يشهد على وجودها يف الوثائق ( Late Bronze)نزي املتأخر صيغة الربكة جز اً أساسياً يف معاهدات العصر الربو

 .األشورية

 .Moshe Weinfeld, “The Loyalty Oath in the Ancient Near East,” Ugarit-Forschungen 8 (1976): 397 أنظر 
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 تعليقات عامّة .2

 عنوان السفر  .أ

 a@ll#h h^DD+b*r'm فقد كان شائعاً لدى اليهود باسم.  الذي يعرف به دائماًهو االسم ( التثنية)مل يكن العنوان احلايل للسفر 

 (مِشنا) m]vn$hوقد استخدم تعبري .  كما يبدأ العدد األول من السفر" هذا هو الكالم"، أي "(هذه هي الكلمات)"" إِلِّه هَدِّفاريم"

 "(.من هذه الشريعة[ !hn}v=m]نسخة " – 91: 91مشتق من )أحياناً لإلشارة إىل سفر التثنية 

 

 91: 91يف "نسخة من هذه الشريعة "برتمجة تعبري ( الرتمجة اليونانية للعهد القديم يف القرن الثالث ق م)ولقد أخطأت الرتمجة السبعينية 

تا الالتينية ومن هنا ترمجت الفَلجا".  هذه الشريعة املكررة"، مبعنى "هذه الشريعة الثانية"، أي  to deuteronomion toutoإىل 

، وقد اعتُربت احملتويات شريعة (Deuteronomy)اليت اشتقت منها كلمة تثنية باإلجنليزية ) deuteronomionاالسم اليوناني إىل 

 (. شريعة= nomosثانية؛ = deuteros) ثانية             

    

إذ يتضمن الوضع التارخيي للسفر اجليل .  اناً غري سليموعلى الرغم من أن العنوان جا  من ترمجة خاطئة لألصل العربي، فإنه ليس عنو

وها هو موسى يدعو هذا اجليل إىل ربط أنفسهم بعهد مع .  اجلديد لبين إسرائيل الذين حلّوا حمل جيل اخلروج الذي مات وانقرض يف الربية

 .الشريعة

 

 نربة سفر التثنية .ب

ومما ال شك فيه أن هنالك تشريعاً، لكن السفر وعظي .   جيب أن تتبعها أمّة العهدليس سفر التثنية جمرّد إسهاب مطوّل حول األنظمة اليت

وجيب أن تأتي هذه الطاعة املتصوَّرة من .  يقوم به قائد األمّة الذي سريحل عمّا قريب لشعبه بأن يطيعوا يهوه" إقناع"يف معظمه، أي أنه 

 :ثومبسون. أ. يقول جي.  قلب حيب يهوه
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وهو يأتي حتى للقارئ احلديث كعظة هتدف إىل التحدّي والتشجيع، فهو موجّه إىل .  ية بروح اإلحلاح والضرورةيتّسم سفر التثن

وقد هدف السفر ككل (.  91: 30)اختاروا احلياة لكي حتيوا أنتم وأبناؤكم : حتريك عقول السامعني وإرادهتم الختاذ قرار

 5.اهنم وإىل إفهامهم متطلبات إمياهنمبوضوح إىل إعطا  إسرائيل إرشادات وتعليمهم يف إمي

 

 

 

 مسألة تاريخ كتابة السفر وهوية كاتبه .3

وهذه ممارسة مالئمة "  .النقد األعلى"يطبق الباحثون على البحث يف مسألة زمن الكتابة أي سفر من األسفار املقدّسة وهوية كاتبه اسم 

لكتابة لكي نتمكن من فهم الوضع التارخيي الذي كُتب فيه السفر فهماً صحيحاً يف حد ذاهتا، ألنه يتوجب علينا أن نعرف الكاتب وتاريخ ا

ولسو  احلظ، كان سفر التثنية أحد أكثر أسفار العهد القديم تعرّضاً للطعن والشك يف هذين .  باإلضافة إىل مجهور القرّا  األصليني للسفر

، (مع االستثنا  احملتمل للمقطع الذي يتحدث عن موته يف هناية السفر)فر ويعترب اإلجنيليون بشكل عام أن موسى هو كاتب الس.  األمرين

تَبنّى اليهود واملسيحيّون، مع بعض االستثنا ات، : "يقول هاريسون.  بينما يرفض الباحثون النقديون بشدة أن يكون موسى هو كاتب السفر

 .قليدي قد تعرّض للهجوم على مدى القرنني املاضينيغري أن الرأي الت  3."فكرة تأليف موسى للسفر حتى القرن التاسع عشر

 

 حتدّي الباحثني النقديني  .أ

 (9102. )ل. دي وتّي وهليلم م .9

، وأنه (يف اجلز  األخري من القرن السابع ق م)حتدّى دي وتّي املوقف التقليدي بأن أكّد على أن سفر التثنية كُتب يف زمن يوشيا 

.  ا يف اهليكل بعد السنوات الطويلة من االرتداد حتت حكم امللكني الشرّيرين منسّى وآمونالسفر الذي وجده الكاهن حلقيّ

؛ انظر 94: 34أخبار  5" )وعِند إخراجهم الفضّة املُدْخَلة إىل بيت الرب، وجد حلقيا الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى"

 (.فصاعداً 1: 55ملوك  5

 

 وهلاوسن، جوليوس .5

                                                 
5 J. A. Thompson, Deuteronomy: An Introduction and Commentary, 12. 
3 R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub Co., 1969), 640.  
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وهذه النظرية هي نتيجة .  معطياً إيّاها شكلها التقليدي" النظرية الوثائقية"لص إليها دي وتّي، أشاع وهلاوسن بعد النتيجة اليت خ

يف تناول األسفار املقدَّسة الذي سعى إىل حتليل األطوار األدبية اليت مرّ هبا النص حتى وصل إىل شكله  التحليل األدبيمنهج 

ديانة إسرائيل إىل أن وصلت إىل صيغتها التوحيدية يف حوايل عام  تطوّرهذا النهج على وقد ركّز .  احلايل ضمن العهد القديم

ي، إ، ت، ك : وقد خلُص وهلاوسن إىل أن الشكل احلايل للعهد القديم قد جا  نتيجة مجع أربعة مصادر خمتلفة.  ق م120

(J,E,D,P  .) وقد نسب وهلاوسن تاريخ ".  إ"و" ي"دري هو املادة التثنوية اليت جا ت بعد مص" ت"وقد افرتض أن مصدر

ق  655، فتكون مادة التوراة ككل قد جُمعتْ حسب نظريته يف زمن ما بعد (ق م 655حوايل )املصدر التثنوي إىل زمن يوشيا 

 :يتحدث هاريسون عن منهج وهلاوسن فيقول.  م

يرجع إىل القرن ( ي)، يتألف من مصدر يهووي بمن مصدر مركَّبشكلٍ أساسي هي ( التوراة)اعترب وهلاوسن أن األسفار اخلمسة 

الذي أرجعه إىل ( ت)، يرجع إىل القرن الثامن ق م، واملضمون األساسي لسفر التثنية (إ)التاسع ق م، ومصدر إيلوهيمي مستقل 

م وحسب هذه العملية اليت قدّ.  يعود إىل القرن اخلامس ق م( ك)، ومصدر كهنوتي (ق م601-640/31)زمن يوشيّا 

، فإن الكاتب 9111الذي نُشر يف عام   Kie Kompostion des Hexateuchsوهلاوسن هيكالً عامالً هلا يف كتابه

 4.، ثم أحلق هبما سفر التثنية الذي أُضيف يف زمن يوشيا(إ)و( ي)اليهودي مجع وثيقة سردية من املصدرين 

 

ماً باخليال الواسع، لكن كان هلذه النظرية تأثري عميق على متّس( ي، إ، ت، ك"قد يبدو موقف وهلاوسن يف ما يتعلق بنظرية 

، وعلى نسبة (بل كل التوراة)وتقوم النظرية على إنكار كتابة موسى لسفر التثنية .  الباحثني االنتقاديني الدراسيني للعهد القديم

من ( 9106)ز الذي ألّفوا املعجم العربي وقد كان الباحثون براون درايفر وبرجي( القرن السابع ق م)تاريخ متأخر لسفر التثنية 

 . مؤيدي هذه النظرية

  

 حماوالت أخرى .3

إذ )، فقاموا بإرجاع تأليف سفر التثنية إىل القرن السابع ق م "ي إ ت ك"قبل الباحثون النقديون السابقون بشكل سريع نتائج نظرية 

.  وقد قُدّمت افرتاضات أخرى 2(.ق م610لتثنية يف حوايل اقرتح راويل، على سبيل املثال، أن أحد أتباع إشعيا  كتب سفر ا

غري أن امليل الشائع يف القسم األخري من القرن العشرين اجته إىل  6.إىل زمن صموئيل( 35تثنية )فقد أرجع أولربايت نشيد موسى 

                                                 
 .59املرجع السابق،  4

2 H. H. Rowley, The Growth of the Old Testament, 31. 
6 W. F. Albright, Vetus Testamentum, IX, 1959.  
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وتتألف هذه من املادة املوجودة يف "  .تأثُّرال التاريخ التثنوي"اعتبار سفر التثنية جز اً من كتابات أدبية أكثر اتساعاً معروفة باسم 

والفكرة هنا هي أن كل هذه املادة مكتوبة من نفس .  أسفار التثنية ويشوع وقضاة وصموئيل األول والثاني وملوك األول والثاني

رية، فإن السفر الذي ووفق هذه النظ.  وجهة النظر، أي على أهنا عمل أدبي كُتب وحُرِّر ونُقِّح على مدى فرتة طويلة من الزمن

وهنالك نتائج (.  ق م220حوايل )هو نتيجة أعمال حترير وتنقيح متعددة مت آخرها يف فرتة السيب البابلي " التثنية"نعرفه باسم 

 1.ق م 400أكثر تطرفاً وصل إليها بدرسن ومدرسة أبساال الذين توصلوا إىل أن سفر التثنية وصل إىل شكله النهائي يف حوايل 

 

 اذا هذا التحدّي حلقيقة املصدر املوسويمل .ب

فقد ظهر .  غري أن هنالك تفسرياً معقوالً لذلك.  من الواضح أن هؤال  الباحثني االنتقاديني قطعوا شوطاً بعيداً يف اتّباع هذه النظرية

وهكذا مت استبعاد .  تفسريات العلميةاليت نُبذت أثنا ها فكرة ما هو خارق ملصلحة ال" الفرتة العلمية"وهلاوسن ومن هم على شاكلته يف 

 .القول باملصادر النبوية واخلارقة، وبُذلت حماوالت لشرح عملية تطور ديانة إسرائيل

 

فمثالً، هنالك .  يرى هؤال  الباحثون النقديون ضرورة إرجاع سفر التثنية إىل تاريخ متأخر بسبب كثري من املالحظات اليت يتضمنها

وهذا السيب مُنبأ عنه يف تثنية .  ق م216-602ق م، ثم للمملكة اجلنوبية بني 155 للمملكة الشمالية يف عام الذهاب إىل السيب، أوالً

اخلامس عشر ق م أن يتنبّأ بدقّة عن أحداث -فال ميكن أن يقبل الباحثون النقديون أن سفراً كُتب يف القرن الثالث عشر.  51: 51

فال بد لكاتب سفر التثنية، أيّاً كان، أن يكون ملمّاً .  أخرى فإن لديهم حتامالً على ما هو خارق وبعبارة.  القرنني الثامن والسابع ق م

 .بأحداث القرنني الثامن والسابع قبل امليالد

 

 :كتب يقول.  وجند يف جريهارد فون راد، الباحث النقدي األملاني، مثالً على هذا األمر عينه

موجَّهة إىل إسرائيل على شكل كلمات نطق هبا موسى الذي اقرتب اآلن من املوت، لدى  إن العظات املتضمنة يف سفر التثنية

لكنها يف حقيقة األمر .  وهذه الفكرة اخلرافية موجودة يف كل سفر التثنية.  وصوهلم إىل أرض موآب بعد أسفارهم وتيهاهنم

 1.كم امللكي، فهذه العظات موجّهة إىل بين إسرائيل يف الفرتة األخرية من احلخرافة

 

                                                 
1 Pedersen, Israel, III-IV, 96. 
1 Gerhard Von Rad, Deuteronomy, trans.  Dorothea Barton (Philadelphia: Westminster Press, 1966).   
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 :ثم حيدد مواضع معينة يف سفر التثنية تتضمن تطورات الحقة يف تاريخ إسرائيل وتتطلب حسب رأيه تارخياً الحقاً لكتابة السفر

، وظهور أنبيا  كذبة، (فصاعداً 93: 93)جيب أن نضع يف اعتبارنا ما يقال عن إمكانية وقوع مدن بأكملها يف حال االرتداد 

، واالختبارات املؤسفة (فصاعداً 90: 92)تصاد الذي حتّم إعادة تفسري القوانني القدمية املتعلقة بسنة اإلبرا  واحلديث عن االق

 1.اليت تشكّل أساس الشريعة يف ما يتعلق بامللك وأمور أخرى كثرية

 

 

 

 

وهو خيلُص إىل أن فرقة (.  54ص )يدّعي جريهارد فون راد أن السفر يتّسم بروح حربية واضحة ينسبها إىل فرقة من الالويني 

قبل .  )من الالويني متثّل هذه الروح من التقوى املتعطّشة للدما ، كتبت املضمون األساسي لسفر التثنية أثنا  حكم امللك يوشيا

التثنية  وهو يذهب إىل حد القول إن سفر.  من أجل إيقاظ ديانة يهوه القدمية اليت استسلمت أمام الديانة الكنعانية( ق م655عام 

 (.56رمبا شكيم أو بيت إيل، ص )وُلد يف أحد مقادس اململكة الشمالية إلسرائيل 

 

 حجج الباحثني النقديني  .جـ

 مركزية العبادة  .9

إن كاتب سفر التثنية كان يهدف إىل ترسيخ مركزية العبادة  56، 59، 91، 94، 99، 2: 95قال وهلاوسن بنا ً على تثنية 

 . دّعي من هذا املنطلق أن مثل هذا املوقف مالئم جدّاً حلركة إصالحية يف عهد يوشيّاوهو ي.  يف أورشليم

وفضالً عن ذلك، .  ال يوجد أي شي  يف سفر التثنية يفيد بأن املقدس املركزي املشروع الوحيد جيب أن يقع يف أورشليم: رد

وال يقبل الباحثون .  هذا النهج التفكريي نسفاً كلّياً تنسف مثل 1-9: 51فإن الدعوة إىل بنا  مذبح على جبل عيبال يف تثنية 

 .النقديون األكثر حداثة من وهلاوسن وجهة نظره بالنسبة ألورشليم

 

 التحرميات الكنعانية  .5

                                                 
 . 51املرجع السابق،  1
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 7، 91             5002، 3كانون ثاني 

يف ما يتعلق باملمارسات الدينية الكنعانية ( فصاعداً 51: 95فصاعداً، و 59: 96)قال بعضهم إن التحرميات املوجودة يف تثنية 

 .تكون منطقية إذا عُزيت لكاتب يف زمن يوشيا يسعى إىل ختليص األمة من مثل هذه التأثرياتس

فمثل هذه التحرميات مناسبة ألمة على وشك الدخول إىل األرض يف زمن موسى حيث يسكن .  ال يثبت هذا الكالم شيئاً: رد

 .باملمارسات الكنعانية فكان موسى مهتمّاً جدّاً بأن ال يكون هنالك أي امتزاج.  الكنعانيون

 

 إن السفر الذي وجده حلقيّا هو سفر التثنية .3

هو سفر ( ق م655)الذي وجده الكاهن حلقيا يف زمن يوشيّا " سفر الشريعة"إن احلجة األساسية للباحثني النقديني هي أن 

 .قبل وقت قصري من اكتشافه وهم يفرتضون أنه ال بدّ أن يكون قد كُتب(.  94: 34أخبار  5؛ 1: 55ملوك  5)التثنية 

 

وفضالً عن هذا، فإنه ميكن أن يكون قد عُثر على .  أو مضمونه" سفر التوراة"إنه ألمر مستحيل أن نقرر من النص طول : رد

رمبا ضاع هذا السفر أو أُمهل أثنا  سنوات حكم منسّى وآمون عندما .  سفر التثنية يف زمن يوشيّا مع كتابته قبل ذلك بقرون

 .عبادة األصنام سادت

 العناصر التنبّؤية .4

مبا أن الباحثني النقديني ينكرون العناصر النبوية يف السفر كجز  من رفضهم للوحي اإلهلي، فإن من الطبيعي أن مييلوا إىل إرجاع 

 "(.ملوسويحتدّي املصدر ا"انظر التعليق السابق حتت عنوان )السفر إىل زمن متأخر يكون سهالً تفسري هذه العناصر فيه 

 

 (كتابة موسى لسفر التثنية)دفاع عن املصدر املوسوي  .د

 ما يقوله النص نفسه .9

 (.2: 9؛ 54: 39انظر ..." )وكتب موسى هذه التوراة وسلَّمها للكهنة"، 1: 39تقول تثنية 

 اقتباسات العهد اجلديد .5

 (1: 1كورنثوس 9انظر )وتنسبها إىل موسى  92: 91تثنية  55: 3تقتبس أعمال 

 أكَّد يسوع كتابة موسى للسفر  .3

 .54نسب يسوع يف حديثه حول الطالق إىل موسى كتابة شريعة الطالق يف تثنية  1: 91يف متّى 

 صيغة املعاهدات السائدة يف األلفية الثانية قبل امليالد .4
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 8، 91             5002، 3كانون ثاني 

سائدة يف الشرق األدنى بني الدولة املتسيدة قدّم مريديث كالين حجّة ممتازة بأن سفر التثنية جا  يف صيغة املعاهدات اليت كانت 

وفضالً عن ذلك بيّن كالين أن هنالك فروقات مميزة بني أشكال املعاهدات يف األلف األول قبل .  املنتصرة والدولة األضعف التابعة

غة املعاهدات شبيهاً امليالد، واأللف الثاني قبل امليالد، وهو أمر له أمهيته وداللته يف ضو  أن سفر التثنية جا  حسب صي

 90.مبعاهدات األلف الثاني ق م

 

 سجل موت موسى  .هـ

ويؤكد التقليد اليهودي أن يشوع أضاف .   من الواضح أن موسى مل يكتب األصحاح األخري الذي يذكر تفاصيل موته وتولّي يشوع للقيادة

 . هذا القسم إجالالً وتقديراً لرجل عظيم

 

 

 

 

 

 

 خامتة  .و

وقد حدث هذا بعد انقراض .   التثنية، حسب شهادة السفر نفسه، يف هناية حياته قبل عبور بين إسرائيل هنر األردن كتب موسى سفر

تذكر أن موسى شرح الشريعة لبين إسرائيل يف السنة األربعني، يف اليوم األول من الشهر احلادي ( 3:  9تثنية )جيل اخلروج، حيث إن 

ق م كتاريخ للخروج                    9446فإذا قُبل عام .  ني على التاريخ املقبول للخروج من مصرعشر، ويعتمد حتديد السنة األربع

 .  ق م 9406، يكون موسى قد كتب سفر التثنية يف سهول موآب يف األشهر األوىل من عام (9:  6ملوك  9انظر)
  

 اخللفية التارخيية لسفر التثنية  .4

 مقدمة  .أ

                                                 
90 Meredith Kline, Treaty of The Great King, 42ff.   
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 9، 91             5002، 3كانون ثاني 

إن موسى خاطب األمة  3:  9تقول تثنية .  لدراسة اخللفية التارخيية لسفر التثنية على حتديد تاريخ دقيق لكتابة السفرتعتمد أية حماولة 

السنة األربعني هذه تعتمد على التاريخ ( حتديد)غري أن هوية .  هبذه الكلمات يف السنة األربعني، يف اليوم األول من الشهر احلادي عشر

تارخياً ( " وحتى بعض الباحثني اإلجنيليني)يعطي الباحثون النقديون .  روج من مصر، وهي مسألة يدور حوهلا خالفالذي يقبله املر  للخ

ومييل   99. كتشن تارخياً متأخراً للخروج. ويقبل حتى الباحث احملافظ كينيث أ.  للخروج، أي يف القرن الثالث عشر ق م" متأخراً

(.  9:  6ملوك  9وهو أمر يتّفق مع )ق م  9446للخروج، حوايل " بتاريخ مبكِّر"نا، إىل القول باحثون إجنيليون آخرون، من ضمنهم أ

 .ق م 9406شباط من عام -5للخروج، يكون سفر التثنية قد كُتب حوايل كانون " التاريخ املبكر" وبنا  على هذا 

 

" يف أرض موآب... يف عرب األردن"ة عندما كان بنو إسرائيل فقد قدّم موسى الرسال.  2:  9وميكن تقرير اخللفية اجلغرافية من تثنية 

 (. 46:  4أنظر )

  

 املشهد الدويل  .ب

فلسطني الواسعة منطقة تبادل إطالق نار أثنا  الفرتة املمتدة ما بني القرن السادس عشر إىل الثالث عشر قبل  –بقيت منطقة سورية 

وكانت كال اململكتني .  مصر وميتاني واإلمرباطورية احلثّية: يطرة على هذه املنطقةوقد تنافست ثالث إمرباطوريات على الس.  امليالد

فلسطني حتت تأثري اململكة امليتانية  –وكانت سورية .  امليتانيّة واحلثّية واقعتني إىل الشمال من سورية،  بينما كانت مصر واقعة إىل اجلنوب

ك النقطة فصاعداً، وقعت اهليمنة املصرية على الرغم من أن اإلمرباطوريتني بقيتا ومن تل.  حتى حوايل منتصف القرن السادس عشر ق م

 . وانتقل الصراع إىل توتر بني مصر واحلثّيني.  متنافستني حتى أوائل القرن الرابع عشر ق م

طني وسورية يف هذه الفرتة كانتا حتت ، فإن معنى هذا أن كالًّ من فلس(وبداية الغزو)ق م كتاريخ لكتابة سفر التثنية  9406فإذا قبلنا عام 

 : هم( اجمللّد الثاني، اجلز  األول)  Cambridge Ancient Historyواحلكام املصريون يف هذه الفرتة حسب .  اهليمنة املصرية

 ق م 9420 – 9204  منخيربي حتتموس الثالث 

 ق م 9452 – 9420   أخيبّري أَمينوفِس الثاني 

 ق م 9491 – 9452    منخيبّري حتتموس الرابع

 ق م 9311 – 9491                  نبمري أَمينوفِس الثالث 

 

                                                 
11   Merrill C. Tenney, ed.  The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, s. v. “Exodus, The, “    by K. A. Kitchen. 5 : 435 
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 11، 91             5002، 3كانون ثاني 

وكانت منطقة فلسطني مقسّمة إىل  (. ق م  9311 – 9491) فيكون احلاكم املصري يف زمن كتابة سفر التثنية هو أمينوفِس الثالث 

ة منها ملك يتمتع بقدرة معيَّنة من احلرية ما دام يدرك أنه مسؤول أمام وحكم كل واحد.   الواليات اليت تدين بالوال  ملصر –عدد من املدن 

 : السلطة املصرية

املمالك الكنعانية األخرى ما دامت تقبل السلطة املصرية، وتدفع اجلزية، وتؤمّن  -مل يتدخل املصريون يف البنية الداخلية للمدن

 95. ركبات والقوّات املساعدة والطعام واللوازم األخرىالطرقات املارة عرب أراضيها، وتزوّد اجليش املصري بامل

  

( أثنا  تيهان إسرائيل يف الربية)إذ اتسم حكم أمينوفس الثاني .  مارست مصر، قبل حكم أمينوفس الثالث، سياسة عسكرية عدوانية

اقعة إىل الشمال من سورية،  وقد تضمنت هاتان حبملتني كبريتني إلخضاع أحداث التمرد يف سورية واليت حركتها اإلمرباطورية امليتانيّة الو

 . احلملتان حتوالت على طول املناطق الساحلية لفلسطني

 

 1.بعد حكم أمينوفس الثاني انتقلت السياسة اخلارجية ملصر من العدوان العسكري إىل عالقات سلمية نسبياً مع بقية العامل املعروف

كحاكم أدى إمهاله " ى ما يبدو عن  املقاطعات اآلسيوية، إذ يوصف هذا احلكم وحتت حكم أمينوفس الثالث أرختت قبضة مصر عل

 :غري أن أحوال مصر نفسها كانت ممتازة 94." الكسول للمقاطعات اآلسيوية إىل متهيد الطريق الحنسار سيطرة مصر على سورية

يها، بفضل قرنني من اإلجنازات اليت ال مثيل هلا جا  اعتال  املللك نبمري، أمينوفس الثالث، يف حلظة من تاريخ مصر، كانت مصر ف

  92. تقريباً يف الداخل واخلارج، يف ذروة قوهتا السياسية وازدهارها االقتصادي وتطوُّرها احلضاري
 

فقد كانت .  ومن ناحية بشرية، كانت الدعوة إىل إسرائيل يف تثنية إىل اهلجوم على كنعان وقتل كل السكان مغامرة حمفوفة باخلطر الكبري

وقد يعود عدم قيام مصر هبجوم شامل مضاد إىل تركيز أمينوفس الثالث .  فلسطني حتت هيمنة مصر عندما كانت يف أوج قوهتا وجمدها

 . وال يوجد مزيد من التفسري لذلك.  على اجلبهة الداخلية األهم بالنسبة له
 

غري أن املكتشفات األثرية كشفت لنا .  تون الذي خلف أمينوفس الثالثوال يوجد لدينا أيضاً أي سجل إلجرا ات انتقامية قام هبا أخنا

وهي رسائل موجهة إىل الفرعونيني أمينوفس الثالث .  ،  وهي عدد من األلواح اليت عُثر عليها يف مصر"رسائل العمارنة" ما يعرف بـ 

                                                 
12  The MacMillan Bible Atlas, 34. 
1
  Cambridge Ancient History, Vol. 2, part 1 (Cambridge Univ. press, 1973), 324 

14
 . 340املرجع السابق،   

15
 . 331املرجع السابق،   
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 11، 91             5002، 3كانون ثاني 

وتعرف هذه الفرتة .  أحداث التمرد و الثورات يف بالدهمفلسطينيني يناشدون الفرعون العون يف ما يتعلق ب –وأختاتون من ملوك سوريني 

وقد تبع ذلك .  عندما أدى الضغط احلثي وثورة املدن األمورية يف الشمال إىل إضعاف نفوذ مصر بشكل حاسم" فرتة العمارنة"باسم 

ني من صلة هذا األمر األخري والباحثون غري واثق 96. غزوات داخل أرض فلسطني من قبل عصابات شبه حربية معروفة باسم خابريو

 . بالعربانيني املذكورين يف الكتاب املقدس
 

 يف سهول موآب  .ج

انظر )وقد حدث قبل شهرين فقط من بد  الغزو .  ال ميثل سفر التثنية فرتة تارخيية، وإمنا مناسبة معينة خاطب فيها موسى أمة إسرائيل

:  9تثنية ) وخيم اآلن جيل جديد يف سهول موآب.  ومات جيل اخلروج وانقرض تاهت األمة يف الربية أربعني سنة،(.  91:  4يشوع 

على اجلانب الشرقي من هنر األردن متأهبني لدخول األرض اليت سبق أن أقسم اهلل أن يعطيها إلبراهيم و نسله،  فهل سيكونون ( 2

دخوهلم األرض؟ إن سفر التثنية عظة تتناول هذه مستعدين لدخول األرض باإلميان والقضا  على السكان؟ وهل سيطيعون الرب حال 

والنربة هنا خملصة جداً؛ إهنا توسل يتسم باإلحلاح .  القضايا، لكنه أكثر من جمرد عظة، فهو أيضاً جتديد أمة إسرائيل للعهد مع ملكها، يهوه

 . وشك املوت هذا هو تثقُّل قلبه الشديد، إذ هو على.  من موسى الطاعن يف السن لألمة لكي تكون وفية

 

وقد أعطته سنوات قيادته الطويلة لألمة فرصاً كثرية ( 51 – 53:  3تثنية ) لن يسمح اهلل ملوسى باالستمرار مع األمة بالرغم من توسله 

ىل دعا موسى الشعب إ!" أطيعوا فيبارككم اهلل: "وسفر التثنية هو ذروة فرصه وآخرها حلث األمة على الوال  ليهوه.  ملالحظة الشعب

  91:ألن فرصة امتالك األرض كانت مناسبة ذات أمهية كبرية، أتاح خطاب موسى الفرصة لعدة أحداث هامة( دستورهم)جتديد عهدهم 

 (. 91 – 96:  56)أعلن الشعب بشكل رمسي وال هم وذلك بالتأكيد على أن يهوه هو إهلهم  (9)

 (. 51اح األصح)ُقدِّمت تعليمات من أجل التجديد التايل للعهد  (5)

 (. 51األصحاح )أعلنت بركات ولعنات للشعب  (3)

 .  عُيِّن يشوع خليفةُ ملوسى (4)

 (.  56، 1: 39)أعطيت تعليمات بوضع نص العهد يف تابوت العهد  (2)
 

 االستعداد للحرب املقدسة  .د

                                                 
16

 . 251املرجع السابق،   

17   Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy, The New International Commentary on Old Testament ( Grand Rapids, MI: Wm. 

B. Eerdmans Pub. Co., 1976), 31 –32.  
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 12، 91             5002، 3كانون ثاني 

،  غري أن هذا االستعداد كان أقرب إىل كانت مناسبة سفر التثنية هامة أيضاً كوقت لالستعداد، حيث كان يف انتظارهم غزو عسكري

 :يقول كرجيي. الطبيعة الروحية منه إىل الطبيعة التكتيكية

لكنهم اآلن، بعد أن عرفوا الطبيعة األخالقية إلهلهم، جددوا وال هم للعهد وله قبل دخوهلم املعركة، إذ مل تكن حصيلة املعارك 

  91.لى قوة اهلل و تكريسهم القليب الكامل لهاملستقبلية تعتمد على قدرهتم العسكرية، و إمنا ع

 

، بينما (فصاعداً 96:  50، 2 – 9:  1)كانت سياسة احلرب مزدوجة، إذ كان جيب القضا  على سكان األرض، خاصة الكنعانيني 

يشري " الكنعانيني" و قد كان تعبري(.  6 – 3:  53)جيب اعتبار شعوب أخرى أعدا  دائمني، كالعمونيني واملوآبني على سبيل املثال 

غري أن (.  فصاعداً 9:  1أنظر )أحياناً إىل جمموعة معينة من الناس الساكنني يف األرض، ويضم أحياناً أخرى عدة جمموعات من السكان 

نعانيني وقد كان القضا  على الك(.  33، 35:  53خروج )بني بين إسرائيل والكنعانيني ( انفصال)اهلل شا  أن يكون هنالك متييز كامل 

فقد كانوا .  ومل يكن هذا أمراً غري معقول على اإلطالق، عندما يضع املر  يف اعتباره ثقافتهم(.  96:  92تكوين )دينونة من اهلل عليهم 

خليش  مثالً يف)ميارسون الرق والتمييز الطبقي، وعبدوا آهلة كثريين وقدموا ذبائح هلا، و أسسوا كهنوهتم اخلاص، و بنوا معابد لعبادهتم 

، وأسسوا ديانة (99 – 1:  1تثنية )، وقدموا أبنا هم ذبائح آلهلتهم، و انغمسوا يف طقوس شيطانية كثرية (وأرحيا وجمدو وحاضور

، 1:  5انظر عاموس )وقد تضمنت املمارسة األخرية ممارسة البغا  يف اهليكل الذي تضمن نسا ً ورجاآلً على حد سوا  .  اخلصب

وكانت إلسرائيل ديانة و إعالن معتمد على .  الذي دعا إليه يهوه معقوالً متاماً" القضا  الكامل"أو " التحريم"ن فكا  2(.94:  4هوشع 

-90: 59، 50 -9: 50وجند مزيداً من الوصف للحرب يف (.  95تكوين )هذا العمل، و قد تضمن هذا القرار خري شعوب العامل 

عت هذه املسؤولية على عاتق إسرائيل، وكانت جز اً من الدعوة إىل وقد وض.  91-91: 52، 2: 54، 90-94: 53،  94

 . الطاعة اليت يعهد هبا موسى إىل األمة
 
 

 أطروحة السفر وغرضه  .5

أن تساعد يف ( 9:  51، 9:  95، 44:  4" ) اآليات الرئيسية" إن من شأن حتديد الوحدات األساسية للفكر ضمن هذا السفر و

وإن من الواضح أن السفر متعلق بالشريعة، خاصة أنَّها تُشرح هلذا اجليل اجلديد الذي يوشك .  نية والغرض منهحتديد أطروحة سفر التث

 (. 2:  9..." )يف عرب األردن، يف أرض موآب، ابتدأ موسى بشرح هذه الشريعة.  " على دخول األرض املوعودة
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 . 39املرجع السابق،   
2
  Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East, trans, John Sturdy (Philadelphia: Fortress Press, 1973), 167 
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ومن الواضح أن الشريعة كانت لدى إسرائيل .  ر من جمرد توضيح للحقائقغري أن آيات أخرى من تلك اليت حتاول شرح الشريعة كانت أكث

إذ كانت رسالة موسى يف سهول موآب فرصة لكي يربط اجليل احلايل أنفسهم باتفاقية العهد مع .  الويني -من قبل، كما هو مذكور يف خروج

:  95)وهكذا فإن البنود احلالية (.  93 – 90، 9:  51انظر )وهي اتفاقية عهد متميزة عن تلك اليت متت عند جبل سينا  .   يهوه

، على الرغم من أن معظمها متضمن يف العهد السابق، تقدم بوضوح للجيل اجلديد،  وهاهم اآلن يعطون فرصة ألن (91:  56 – 9

هو أن يتحملوا مسؤولية " شعبه" فمعنى أن يكونوا.  لكن ال جيب التعامل مع هذه الفرصة باستخفاف(.  93:  51)يكونوا شعب يهوه 

لكن هذا الدور الفريد هو امتياز، وهو ال يأتي إال (.  91، خروج 95تكوين )وسطا  بركة اهلل ومعرفة يهوه ... أن يكونوا نوراً لألمم

لكي يفهموا  جيعلهم موسى ينظرون عن كثب إىل التوقعات.  و هكذا يواجه اجليل اجلديد هبذه املطالب و بأمهية الطاعة.  مبطالب حمدودة

ميكنهم .  ثم يطلب منهم أن يتخذوا قراراً إن كانوا مستعدين أن يأخذوا هذا الدور كشعب يهوه.  بوضوح ما الذي يتوقع منهم كشعب يهوه

يؤكد العهد على ضرورة اختاذ إسرائيل هذا القرار، وإذا (.  95:  51)أن يستجيبوا بشكل إجيابي بالدخول يف هذا العهد مع يهوه 

(.  اللعنات) إهنم يعرفون مطلب الطاعة، ويعرفون أيضاً عواقب العصيان .  وه، فهذا يعين أهنم مستعدون لتحمل مسؤوليات قرارهماختذ

 .فالفكرة األساسية من اتفاقية العهد هي املسا لة

    

من خالل وساطة )فاهلل يسعى .  ئيلجتلب الدعوة إىل الدخول يف العهد االنتباه إىل الفكرة األساسية للسفر، أال وهي استجابة إسرا

وهي استجابة ال تنطبق على اجليل احلايل لألمة، بل على األجيال املستقبلية أيضاً             .   إىل احلصول على استجابة من األمة( موسى

 (.  50 – 91:  30)يقدم سفر التثنية بشكلٍ أساسي خياراً لألمة، ونرى ذروة ذلك يف (.  92 – 94:  51)

 

قد جُعلت قدامك احلياة واملوت، الربكة واللعنة، فاخرت احلياة لكي حتيا أنتً ونسلك، إذ حتب الرب .  أُشهِد عليكم اليوم السما  واألرض

أهلك وتسمع لصوته  وتلتصق به، ألنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على األرض اليت حلف الرب آلبائك إبراهيم وإسحاق 

 .طيهم إياهاويعقوب أن يع

 

 

 

 : تلخص هذه اآليات رسالة السفر
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 يضع اهلل أمام األمة خياراً - 

 يؤثر اخليار على اجليل احلايل وعلى األجيال التالية أيضاً - 

 بركة األمة هي احلصيلة املقصودة - 

 تعتمد الربكة على طاعة يهوه من حمبة قلبية - 

 يهدف اخليار إىل حتقيق العهد اإلبراهيمي - 

 

 : إذا أخذنا هذا بعني االعتبار، ميكن تلخيص أطروحة السفر وغرضه كما يليف

 . املطلوبة حملبة يهوه وعهده معهم هي الطاعة القلبية له ولشريعته لإسرائي ةإن استجاب  :األطروحة

 . أن تتمتع األمة بربكة مستمرة يف األرض وأن يكونوا يف الوقت نفسه عرضة للمسا لة عن عصياهنم  :الغرض

 

وعندما نرى إسرائيل .  هذه األطروحة وهذا الغرض هامان لألسفار التالية يف العهد القديم، ألهنما يشرحان أساس تعامل اهلل مع األمة

 .  تُؤدَّب، فإننا نفهم أن هذا نابع من عامل املسا لة املشروح يف سفر التثنية
 

 
 

 

 

 


