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 الدرس العشرون

 حتفيز وبنود للعهد املُجدَّد

 11: 62- 1:1تثنية 
 قسم أ

 احلض على الطاعة 
 44: 4-1: 1تثنية 

 
 44: 4-1: 1نظرة عامة إىل  .1

وهذا القسم االفتتاحي حتريضي (.  91: 52-44: 4كما هو احلال يف )ال يركز اجلزء األول من السفر على املواصفات الفعلية للشريعة 

لكن الغرض من املراجعة التارخيية هو مساعدة اجليل اجلديد يف فهم حاجتهم إىل .  يف طبيعته مع تركيزه على تاريخ عهدهمحتضريي 

.  وهكذا، وقبل أن تفصَّل هلم بنود العهد الذي سيطيعونه، فإن من الضروري أن يفهموا األمهية القصوى للطاعة(.  4األصحاح )الطاعة 

طُلب إىل قديس عجوز حكيم يوماً ما .  ة فتح األرض باإلضافة إىل وفائهم ليهوه عند استقرارهم يف األرضوجيب أن تتضمن هذه الطاع

 !".أَطِع! أَطِع! أَطِع: ميكنين أن أخلص يف ثالث كلمات: "أن يلخّص مضمون سفر التثنية، فأجاب

 

 بنية هذا القسم .6

 
 

ملحق مقدمة تارخييةمتهيد
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 2أ، 50              5002، 3كانون ثاني 

 

 

 

 

 (5-1: 1)متهيد  .4

والزمن هنا هو اليوم األول من الشهر احلادي .  تعرّفنا اآليات اخلمس األوىل بوسيط العهد وتذكّر اجليل الثاني من بين إسرائيل من أين أتوا

فقد مرّت حوايل أربعني سنة على خروج إسرائيل من مصر، لكن مل متض ستّة أشهر بعد على اخلطية اليت .  عشر من السنة األربعني

وقد مات اجليل األول من الرجال الذين كانوا مؤهلني للحرب، لكن ذكرى خطية بعل فغّور ظلّت (.  52سفر العدد )يف بعل فغور  ارتكبت

والسؤال .  فعلى الرغم من انقراض اجليل األول، إالّ أن اجليل اجلديد يدرك أيضاً أن قلوهبم ميّالة إىل الضالل.  ماثلة يف أذهان اجليل اجلديد

هل سريتكب هذا اجليل نفس اخلطأ الذي ارتكبه اجليل السابق يف قادش برْنيع؟ إهنم اآلن متمركزون على : يف ذهن موسى هواملاثل 

حدود أرض املوعد، لكن هل ستخور عزائهم يف عدم إميان؟ وإذا كان هلم أن يدخلوا األرض ويفتحوها، فهل سيخدمون ويطيعون يهوه 

 فهل تعلّم الشعب من ماضيهم؟.  كانت هذه أسئلة هامّة جدّاً حبسب التعليمات اليت أعطاها هلم؟

 

والكلمة العربية املستخدمة هنا هي بيإير .  على أمل أن ال يكرر اجليل اجلديد نفس األخطاء( 2: 9)الشريعة  شرحشرع موسى يف 

B@a@r (ra@B@)  هو إيضاح 4-9ية، خاصة األصحاحات وكان اهلدف من املادة التحريضية لسفر التثن".  يوضّح"أو " يفسّر"وتعين ،

إذ كان بنو )وهكذا فإن األصحاحات االفتتاحية ال تشكّل مراجعة تارخيية فحسب .  أمهية الناموس لألمة مع الرتكيز على الطاعة

خفاف مع عدم وهو لن يتعامل باست: أيضاً يف مضموهنا مذكّرة الشعب بأي إله يعبدون الهوتية، لكنها (إسرائيل يعرفون هذه األحداث

مل يُعطَ (. مثالً، يف حماربة األموريني)غري أنه سيُنجح الشعب إذا سعوا إىل طاعة إرادته .  اإلميان والتمرُّد، كما حدث يف قادش برْنيع

 (.2تثنية )وكانت حمبتهم ليهوه تشكّل أساساً لطاعته .  الناموس ملعاقبة الناس لكن حلمايتهم ولرييهم طريق الربكة

 

 (61: 4-2: 1)فيز على دخول األرض وفتحها التح .4

( 5)، و(51: 3-2: 9)التحفيز على دخول أرض املوعد وفتحها ( 9: )إىل قسمني رئيسيني( 43: 4-2: 9)تنقسم املقدمة التارخيية 

 (.40-9: 4)التحريض على الطاعة عند استقرارهم يف األرض 
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فاملادة منتقاة حبرص، وختتص بشكل رئيسي .  ائيل أثناء األربعني سنة املاضيةال يُقصد بالقسم الرئيسي األول إعادة سرد تاريخ إسر

يتوجب على الشعب أن .  األول مثال سليب، أمّا الثاني فإجيابي.   بفشلهم يف قادش وعمليات النجاح األخرية ضد األموريني وباشان

 !يطيعوا ويفتحوا األرض؛ وسيعطيهم اهلل النجاح يقيناً

 

 

 

 

 (8-2: 1)تالك األرض وصية ام .أ

ومن شأن إعادة التوكيد على إعطاء األرض .  يبدأ هذا القسم املتعلق بالفتح بإعادة ذكر وصية اهلل إلسرائيل بدخول األرض وامتالكها

ى الشعب أن ملاذا يتوجب عل: 8غري أن الفكرة الرئيسية موجودة يف اآلية .  إلسرائيل أن توضح أن فشل إسرائيل سابقاً مل يلغِ خطة يهوه

 .ما زال اهلل يتعامل معهم على أساس العهد اإلبراهيمي –يأخذوا األرض؟ اجلواب 

 

 (42-1: 1)املثال السليب ملا حدث يف قادش  .ب

: 9) صماهتماخموولقد كان هذا ضرورياً بسبب  عبء الشعب .  يبدأ هذا القسم بذكر تفويض السلطة من أجل مساعدة موسى

حيث يتبني أن التمرد وعدم اإلميان اللذين وصال ذروهتما يف قادش كانت هلما جذور يف : رة متهيداً لقادش برْنيعوتشكّل هذه الفك(.  95

 .ومل يكن يف مقدور أفضل إدارة موجودة أن تغيّر من هذه احلقيقة.  ية يف حوريباسلوك الناس منذ البد

 

 :بشكل مباشر على أحداث قادش( 42 -91)يرتكّز باقي األصحاح 

 قرار إرسال اجلواسيس 91-52: 9

 مترّد إسرائيل وعدم إمياهنم  52-33: 9

 استجابة يهوه بتحريم دخول األرض 34-40: 9

 عمل عصيان وقح لالستيالء على األرض دون موافقة الرب  49-42: 9
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كان تصرّفهم .  جه إىل األرض مرة أخرىاحتاج اجليل احلايل إىل أن يذكَّر كيف أن التمرّد على الرب كان سبب سقوط اجليل األول قبل التو

 .يف قادش هو التمرّد، وهو إهانة حملبة اهلل هلم، وتعبرياً عن عدم الثقة به بالرغم من إثباته ألمانته ووفائه

 .أن تصعدوا، وعصيتم قول الرب إهلكم  مل تشاءوالكنكم -   52: ا

 ...لنا بُغضهالرب بسبب : قلتم-  52: 9

يف كل هذه األمور مل تثقوا بالرب "ويف ترمجة أخرى  ،"بالرب إهلكم واثقنيا األمر لستم ولكن يف هذ"-  35: 9

 ."إهلكم

 

واآلن صار لديه .  وكان الرب قد انتظر لعدّة سنوات فرصة التقدم بربناجمه اإلهلي الذي بدأه بإبراهيم.  استجاب الرب لتمرّدهم بالغضب

 :وهذا مستحق للتأديب العادل.  و خيانةشعب أعطاه دستوراً؛ وإن ترك األمة ليهوه ه

األرض اجليدة اليت أقسمت أن أعطيها آلبائكم، ما  – هذا اجليل الشريرمن  –لن يرى إنسان من هؤالء الناس -  32: 9

 ."ويشوع...  عدا كالب

بالذات االمتياز الذي كان يف إمكاهنم أن  فالرب ال ينبذ األمّة إىل األبد من برناجمه؛ فقد خسر ذلك اجليل.  إن إعالن التأديب أمر ذو داللة

وستكون للعهد مع .  إذ سيحقق اهلل مستقبالً كل وعوده إلسرائيل.  وحتى اآلن، مل توضع إسرائيل بشكل كلّي خارج برنامج اهلل.  ينالوه

، والكنيسة هي النقطة حتت التأديب إن إسرائيل اآلن.  مل حتل حمل إسرائيل( اليت وُلدت يف يوم اخلمسني)فالكنيسة .  إبراهيم تطبيقاته

لكن سيكون هنالك جيل يف إسرائيل مستقبالً سيُرد إىل اهلل وسيحقق اهلل من خالله وعوده .  اهلل الفدائي( عمل)املركزية لنشاط 

 .إلسرائيل

 

 (11: 4-1: 6)النجاح العسكري  –املثال اإلجيابي  .هـ

طأ الفاضح يف قادش فحسب، لكن جيب عليهم أيضاً أن يتحلّوا بالشجاعة، حيث إن ال جيب أن حيرص اجليل اجلديد على عدم تكرار اخل

ففي األشهر القليلة األخرية .  فهم غري مطالبني باالنطالق وفتح بالد الكنعانيني بإميان أعمى.  اهلل أظهر هلم قوّته وانتصاره على األعداء

وقد هدف هذا إىل أن يتأكدوا أن اهلل سيمدهم بعون إهلي .  ك باشانوعوج مل( األموريني)فقط هزموا مملكيت سيحون ملك حشبون 

 :وميكنّهم من هزمية سكان األرض

هكذا يفعل الرب جبميع املمالك اليت .  عيناكَ قد أبصرتا كل ما فعل الرب إهلكم هبذين امللكني: "وأمرتُ يشوع يف ذلك الوقت قائالً

 (.55-59: 3تثنية " )إهلكم هو احملارب عنكمال ختافوا منهم، ألن الرب .  أنت عابر إليها
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 (44-1: 4)حتفيز على الطاعة يف األرض  .5

لكن وماذا بعد ذلك؟ إن من الواضح أن اهلل يعرّفهم بأن الطاعة شرط .  تتوقع مادة األصحاح الرابع أن تذهب إسرائيل وتفتح األرض

 !مسبق للربكة

 

 (8-1: 4)حتريض على الطاعة  .أ

، أي إىل اختبار بركة "احلياة"أوالً، إن الطاعة هي الطريق إىل . الرابع حبث على طاعة يهوه، يتبعه أربعة أسباب لعمل ذلكيبدأ األصحاح 

ثالثاً، سرتاقب األمم األخرى إسرائيل عن كثب، (.  3: 4)ثانياً، سيُسفر العصيان عن التأديب كما يف حالة بعل فغور (.  9: 4)يهوه 

وإن من شأن اتّباع إسرائيل ليهوه أن يسمها كشعب (.  تقاطع طرق العامل القديم)الباهرة اليت امتلكوا هبا كنعان  خاصّة يف ضوء الطريقة

رابعاً، أعطيت إسرائيل (.  2: 4)حكيم فَطِن، وسيجذب هذا انتباه األمم األخرى، معطياً إياها هبذا فرصة مساع شهادهتم عن يهوه 

 (.2: 4" )شعب هو عظيم له آهلة قريبة منه كالرب إهلنا يف كل أدعيتنا إليه؟ألنه أي ! "فرصة فريدة وسط األمم

 

 

 (14-1: 4)التحريض على عدم النسيان  .ب

فعلى الرغم من قيام يهوه .  سيكون امليل إىل النسيان أحد أسوأ أعداء إسرائيل الذين ستواجههم إسرائيل عندما تستقر يف األرض

وهلذا جيب أن حيرتسوا وأن (.  1: 4)م كانوا مهددين خبطر نسيان هذه األمور وتركها تتسرب من قلوهبم مبعجزات عجيبة بينهم، إالّ أهن

 .ينتبهوا ألنفسهم عن كثب، ألن لديهم مسؤولية يف نقل إمياهنم إىل أبنائهم

 (64-15: 4)التحريض على جتنّب عبادة األصنام  .جـ

هذه وصيّة هامّة .  وهلذا جيب أن يتجنّب شعبه العبادة الوثنية مهما كلّفه األمر.  خراهلل غيور جدّاً على جمده ولن يشاركه مع أحد آ 

وقد واجهتهم من كل ناحية إغراءات باالشرتاك .  جدّاً ألن بين إسرائيل كانوا على وشك دخول أرض مشبعة بكل أشكال عبادة األصنام

فقد صنع جيل .   إسرائيل؟ مل تنجح أمة إسرائيل بعد يف جتنّب عبادة األصنامفهل سيؤثر الكنعانيون يف.  يف املمارسات اليومية للكنعانيني

ويف (.  52سفر العدد )اخلروج حتت سلطة هارون العجل الذهيب، وقد قدّم اجليل اجلديد ذبائح آلهلة املوآبيني وعبدوها يف بعل فغور 

هذه اخلطية، مثلها يف ذلك مثل عبادة األصنام، اهلل وقد سلبت .  هذا القسم يذكر موسى خطيّته الشخصية عندما ضرب الصخرة

 .جمده
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 (41-65: 4)اإلنباء بعصيان مستقبلي وسيب  .د

وال ميكن ألحد أن .  هذه فقرة هامة جدّاً، ال على أساس ما تتنبأ به حول سيب إسرائيل فحسب، بل أيضاً بسبب ما تكشفه عن ردِّهم

 .ث بدقّة هو مسألة أخرى خيتلف عليها الباحثونينكر نبويّة هذه الفقرة؛ لكن حتديد األحدا

 :واضحة 39-52: 4إن بنية 

 (52)ارتداد مستقبلي  .9

 (58-52)تأديب من يهوه  .5

 (30-51)الردّ  .3

 (39)أساس وفاء اهلل إلسرائيل  .4

ى عبادة الرب وعدم الوقوع يف عبادة كان موسى قد انتهى لتوّه من حتريض األمة عل.  تبدأ الفقرة بتنبيه األمة إىل االرتداد املستقبلي

وفضالً عن ذلك، فإنه يؤكد هلم أن .  لكنه ينبههم اآلن إىل أن الطاعة هي مسؤولية كل جيل.  األصنام، فعندئذ فقط سينالون بركة يهوه

هل سنطيع الرب أم : فكّرإن تفصيالت هذا األمر غامضة، لكنها كافية لتجعل كل جيل يتوقّف وي.  جيالً يف املستقبل سيبتعد عنه ويرتد

إثارة غضب يهوه بفعل ما ( 3)عبادة األصنام، ( 5)التصرّف الفاسد، ( 9)سنكون اجليل الذي سريتدّ عن اهلل؟ سيتضمن هذا االرتداد 

ن وإ".  أطالوا الزمان يف األرض"إن زمن هذا االرتداد غري حمدد، لكنه سيحدث على األقل بعد أن يكونوا قد .  هو شر يف عينيه

 " هل سنكون حنن ذلك اجليل؟: "غموض الزمن وطبيعته أمر متعمَّد لكي يتوقّف كل جيل ويفكّر

 

وسيأتي تأديب اهلل يف حقيقة (.  58-52اآليات )إذْ سيجلب عليهم تأديباً يف هناية األمر : لن يسمح يهوه بأن مير ارتداد األمة دون عقاب

وال جند هنا إالّ جوانب (.  52قارن الويني )سابقتها من أجل ردّ الشعب إىل اهلل األمر على شكل دورات، تكون كل دورة أقسى من 

، وعبادة (2: 92انظر تكوين )تقليل عدد السكّان ( 3)سبياً من األرض وتشتّت بني الشعوب األممية، ( 5)دماراً يف األرض، ( 9: )عامّة

 .آهلة الوثنيني

 

."... يرجعون إىل الرب"وسيكون هنالك زمن فيه (.  30-21اآليات )سريدّ اهلل شعبه وبعد هذا التأديب والسيب إىل دولٍ أجنبية، 

 :وسيحدث هذا الردّ حتت ظروف معيّنة.  وتتطلع بإميان إىل الرب( كأمّة)عندما تتوب األمة 

 "(من هناك"– 51اآلية )ستكون إسرائيل يف السيب  .9

 جيب أن تكون التوبة حقيقية وعميقة من القلب .5
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 "يف ضيق"عندما تكون إسرائيل  .3

 "آخر األيام"سيحدث هذا يف  .4

 

إالّ أن ... على الرغم من أن هذه الكلمات حتمل نغمة نبوية: "ويعلّق قائالً" يف األيام القادمة"إىل " يف آخر األيام"يرتجم بيرت كرجيي تعبري 

فال بدّ أن يتضمن هذا .  غري أن هذا االستنتاج مشكوك فيه 1."دةإشارهتا املباشرة هي إىل نقطة يف املستقبل القريب ويف األرض املوعو

إن تشتُّت )ب م 20وقد سيب اليهود إىل بابل حتت حكم نبوخذنصّر، وقد متّ سبيهم ثانية بعد دمار أورشليم يف عام .  املشهد السيب

وعلى الرغم من أن (.  ذين حافظوا على هويتهممتميز من حيث إنه مل تكن هنالك عودة واضحة للشعب ال 255اململكة الشمالية يف عام 

وال يبدو أن عودة إسرائيل من بابل كانت مشروطة .  السيب البابلي كان يتّفق بشكل عام مع هذا النمط، إالّ أنه مل حيقّق النبوءة حتقيقاً كامالً

(.  فصاعداً 90: 95زكريّا )سيح للحكم كملك ويتطلع زكريّا، الذي كتب بعد السيب، إىل توبة وطنية مرتبطة بعودة امل.  بتوبة وطنية

 (.=ym!Yh̀^ tyr]j&a^B>" )يف آخر األيام"وهذا أمر أكثر مالءمة لفقرة تثنية هذه وأكثر معقولية بالنسبة لعبارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ إرميا 5 :5؛ إشعياء 51: 39؛ 30: 4؛ تثنية 94: 54؛ عدد 9: 41تكوين : مرّة يف العهد القديم 94هذه العبارة مستخدمة 

وخيلص .  9: 4؛ ميخا 2: 3؛ هوشع 94: 90؛ 58: 5؛ دانيال 92: 38؛ حزقيال 31: 41؛ 42: 48؛ 54: 30؛ 50: 53

وإنه ألمر  2".آخر الزمان"أو مبعنى اصطالحي، لـ" وقت مستقبلي ما"سيباس إىل أن هذا التعبري ميكن أن يُستخدم مبعنى عام لفكرة 

                                                 
9
Peter Cragie, Deuteronomy, NIC, 139.  
5 Seebass, TDOT, 1: 210-211. 
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، لكن من املؤكد أن هذا االحتمال "آخر الزمان"إلشارات استخدمت باملعنى الثاني االصطالحي، صعب أن يثبت املرء أن كل هذه ا

تتطلع هذه إىل الفرتة املرتبطة ( يرد كثري منها يف سياق بركات امللكوت السعيد)وتوجد آيات أخرى .  30: 4موجود بالنسبة لتثنية 

ويبدو أن األدلة تصب يف (.  58: 5، دانيال 34: 30؛ إرميا 5: 5ثالً إشعياء م)ارتباطاً وثيقاً بعودة املسيح يف هناية هذا الدهر 

وسيُردّون إىل األرض (.  فلم ينتهِ اهلل من عمله معهم بعد)تُنبئ بردٍ آخر من السيب لليهود اليوم  4صاحل فكرة أن الفقرة املوجودة يف تثنية 

 (.ى بالنسبة إىل فكرة العودة إىل األرضإسرائيل ال يكون له معن= وإن القول إن الكنيسة )ثانية 

 

ال ينسى عهد آبائك الذي "فالرب ! إعطاء يهوه وعد الرد لألمة حتى بعد السيب، أال وهو العهد اإلبراهيمي سبب 39وأخرياً تعطي اآلية 

فالعهد .  طل عدم أمانتهم العهدوال تب.  نرى مرّة أخرى أن اهلل يستمر يف التعامل مع إسرائيل على أساس هذا العهد."  أقسم هلم عليه

 .اإلبراهيمي مازال مشروعاً وقائماً اليوم، وهو يؤكد أن إلسرائيل مستقبالً

 

 (44-46: 4)مناشدة للطاعة  –خامتة  .هـ

ه؛ وهلذا لقد متتّعت إسرائيل بامتياز العالقة اخلاصة مع يهو.  إعادة لتحريض إسرائيل على الطاعة 4جند يف هذا القسم األخري من تثنية 

-31وأخرياً، تلخّص اآليتان (.  38-32اآليات )لقد خلق اهلل إسرائيل لكي يعرفوا يهوه وجمده (.  34-35اآليات )جيب أن يطيعوه 

 .لكن إذا رفضت إسرائيل، فسيعلن اهلل جمده أيضاً.  فمجد اهلل وبركة إسرائيل مها على احملك: احلاجة إىل الطاعة 40

 

 (.43-49: 4تثنية )حق خيص مدن امللجأ الثالث عرب األردن خيتتم هذا األصحاح مبل
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