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 11: 62-44: 4تثنية 

 
 

 (1: 61-44: 4)بنود العهد يف موآب  .1

ورأينا أهنا حتريضية يف طبيعتها، لكي ينطلق اجليل اجلديد باإلميان ويأخذ .  درسنا يف القسم السابق األصحاحات األربعة األوىل من السفر

.  لسابق على أن االستجابة بالطاعة أمر جوهري يف أمهيته للحصول على بركة يهوه واحملافظة عليهاوقد أكّد القسم ا.  أرض املوعد

بشكلٍ أساسي، سيُظهر هذا .  على تفاصيل العهد اجملدَّد الذي طلب أن تستجيب إسرائيل إليه بالطاعة( قلب السفر)سريكِّز هذا اجلزء 

باختصار، نرى األمة هنا تتلقى تعليماً بشأن .  ان موسى يشدِّد عليها بقوةما ستتضمنه الطاعة الذي ك( 1: 52-44: 4)القسم 

 (.يف الدرس التايل 1: 52-1: 52ستُعالَج األصحاحات . )أسلوب حياة العهد

 

 (41-44: 4)مقدّمة لشريعة العهد  .أ

.  15ت حتى اآلية األوىل من األصحاح وهو لن يتناول التفصيال(.  44: 4..." )وهذه هي الشريعة"يبدأ موسى يف هذا القسم بقوله، 

فرادة تؤكّد املقدمة على .  ، تبدأ القسم الرئيسي الذي يتناول بنود العهد يف موآب1: 52غري أنه يبدو أن هذه اآلية، لدى مقارنتها بـ 

يريد اهلل أن يُفهمهم بوضوح ما هو وقبل أن تعرب األمة هنر األردن، .  املناسبة اليت قُدّم فيها العهد، أي يف سهول موآب يف عرب األردن

 .امتيازاً، لكنه يعين مسؤولية يف نفس الوقت( 6-2: 12انظر خروج " )أمّة فريدة"إذ يعين كوهنم .  املطلوب منهم

 

 مراجعة للعهد يف سيناء .ب

.  خل فيه اجليل السابق مع يهوهقبل أن يواصل موسى احلديث يف الدعوة احلالية إىل جتديد العهد، فإنه يذكّرهم بالعهد السابق الذي د

ثم .  إذ ينبع منه ويعتمد أيضاً على الوصايا العشر العامة... وترتبط الدعوة احلالية إىل جتديد العهد ارتباطاً حيوياً بالعهد يف سيناء
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بت بشكل الئق بالتعبري عن فعلى الرغم من أن إسرائيل استجا.  يواصل القسم مراجعة استجابة إسرائيل إلعطائهم العهد يف املرة األوىل

 .  ، إالّ أهنم مل يستوعبوا قدرهتم على حفظ الشريعة(52-52: 2)استعدادهم لربط أنفسهم بيهوه حتت شريعته 

يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتّقوني وحيفظوا مجيع وصاياي كل األيام، لكي يكون : "تاق الرب إىل طاعتهم له، لكن بنظرة أكثر واقعية

وهو يعطي ".  قلب سليم"يرغب هلم اهلل حقّاً أن خيتربوا بركته، لكنه يدرك أهنا ال تأتي إال من (.  52: 2" )ألبنائهم خري إىل األبدهلم و

.  ليست الطاعة استجابة بيولوجية.  فدوره هنا هو دور معلّم.  موسى دور إرشاد الشعب حول االستجابة الصحيحة إلعالن الشريعة

غري أنه ال جيب وضع .  الشعب ما يُتوقّع منهم فحسب، لكن جيب أن يعرفوا أيضاً األساس الذي تنبع منهُ الطاعةفال جيب أن يعرف 

 (.12: 56-1: 15)يسبق التفاصيل احملددة ملا جيب أن يطيعوه ( 35: 11-1: 6)العربة قبل احلصان، فتعلُّم جوهر الطاعة 

 

 (26: 11-1: 2)أساس الطاعة  .جـ

وتتضمن .  وقبل أن يُطلع الشعب على مطالب العهد، فإنه يوضّح كيف ميكن للطاعة أن تأتي من قلب بشري.  ره كمعلّميتولّى موسى دو

فمن .  وبغري اعتبار الئق هلا، يكون مطلب الطاعة وأمر الطاعة بال فائدة.  الطاعة احلقيقية عوامل إجيابية وأخرى سلبية يف نفس الوقت

 :من قلب ناحية إجيابية، تأتي الطاعة

 (2-1: 6)حيب الرب حمبّة كاملة  (1

 (10-1: 2)قبِل أعمال التأديب الكرمية من الرب كتدريب على الطاعة  (5

 (55-15: 10)يركّز على طبيعة اهلل األخالقية  (3

 (35-1: 11؛ 56– 15: 2)يعطي توقرياً جادّاً ملبدأ اللعنات والربكات  (4

 ( 11-6: 2)منحها اهلل يف كرمه يستجيب بامتنان لالمتيازات اليت  (2

 

لكن توجد من ناحية أخرى عوامل سلبية ميكن أن تُفشل الطاعة، وهي عوامل جيب أن حترتس منها األمّة لئال يتعرّض وضع األمّة مع اهلل 

 :للتهديد

عدم رؤية ضرورة  إذ ميكن أن يكون لربكات الطاعة تأثري عكسي يتمثّل يف".  النسيان"جيب أن حيرتسوا من امليل إىل  (1

 (.50-11: 2؛ 12-10: 6)االتكال على الرب 

 (.52-50: 6)جيب أن حترص األمّة على استمرار اإلميان بنقله إىل األبناء الذين سيشكّلون اجليل التايل  (5
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رار                   جيب أن حترص األمة على إزالة تلك التأثريات اليت ميكن أن تبعدها عن يهوه خاصة تأثريات الكنعانيني األش (3

(6 :1-2.) 

جيب أن يقاوموا كل نظرة تفاخر متّسمة بالكربياء تنسب النجاح إىل برِّ املرء الذاتي، إذ يعكس تارخيهم يف واقع األمر  (4

 (.11: 10-1: 2)مقاومة عنيدة هلل 

 (11: 62-1: 16)بنود الطاعة  .د

لوصايا اليت جيب أن تطيعها األمّة لكي تتمتع بالنجاح والربكات يف األرض وهي اآلن وبعد أن عرض موسى طبيعة الطاعة، فإنه يفصّل ا

احلفاظ ( 4)احرتام الزواج والطهارة اجلنسية، ( 3)احرتام حياة اآلخرين وممتلكاهتم، ( 5)نقاوة عبادهتم ليهوه، ( 1)تشمل نواحي مثل 

 .الوكالة األمينة يف األمور املالية، مع اهلل واإلنسان( 6)التحنن على املضطهدين واملظلومني يف اجملتمع، ( 2)على العدل، 

 

 درس حلياتنا 

فمهما كانت االنتصارات الروحية اليت حققناها أو االمتيازات اليت حصلنا عليها عندما .  املرء ينسىما أسهل أن .  2: 4تأمَّل تثنية 

ظر بثقة زائدة إىل نفسك وتعترب أن ما حصلت عليه أمر مفروغ منه، ال تن.  رأينا اهلل يعمل ويصنع املعجزات، فقد ننسى وننجرف بعيداً

 . أخ ميكن أن يضع نفسه أمامه موضع املساءلة... وإن من احلكمة أن يكون للمرء رفيق روحي
 

 

 

 

 


