
  

  

  

  

  

  التثنيةمقدمة سفر 
  

، و يأتي في ترتيبه لخامس واألخير من أسفار الشريعةسفر التثنية هو السفر ا
   0العدداً بعد أسفار التكوين و الخروج والالويين وخامس أسفار الكتاب المقدس أيض

  :تسمية السفر
هي و" هذا هو الكالم"، أي )اله هدباريم(هذا السفر في األصل العبري  دعي

، "التثنية"فى الترجمة السبعينية باسم  األولى من اإلصحاح األول  ووجدالكلمات 

ألهم األحداث " تكرار" ، بالنظر إلى أحداث السفر الذي يحتوى علي"رتكرا"ومعناها 
  .الشرائع التي مرت علي بنى إسرائيل في برية سيناءو

  :آاتب السفر
سى النبي هو كاتب األجيال أن موهود و المسيحيون علي مر العصور وأجمع الي

فتنسب  سفر التثنية ، ماعدا الجزء األخير منه الذي يروى قصة وفاة موسى النبي
  0ما يرى المفسرون إلى يشوع بن نونكتابته ك

زاً للجيل مرشداً موجأن موسى كتب هذا السفر قبل موته، ليكون هادياً و نرجحو
   0بعد ترك جبل حوريباث األولى ، ممن لم يعاصروا األحدالجديد من بني إسرائيل

  : مضمون السفر و أقسامه 
  :يشتمل هذا السفر علي أربعة و ثالثين إصحاحا يمكن تلخيصها كما يلى

  0)4 – 1: 1تثنية (المقدمة  •
  0)40:  4 – 5:  1تثنية (خطاب موسى األول  •

  0)49 – 41:  4تثنية (مدن الملجأ  تعيين •

  0)19:  26 – 1:  5تثنية ( خطاب موسى الثاني •
  0)68 : 28 – 1:  27تثنية (بركات و اللعنات ال •

  0)2:  30 – 1:  29تثنية (إعادة تثبيت ميثاق إسرائيل  •
 0)29-1: 31تثنية (تعليمات وإرشادات خاصة بالكهنة والالويين ويشوع  •
  

  0)52:  32 – 30:  31تثنية (نشيد ترنيمة موسى  •

  0)29 – 1:  33تثنية (وسى لألسباط بركة م •

  )12 – 1:  34 تثنية(موت موسى  •
و يرآز سفر التثنية على الماضي و  على المستقبل و يجب االهتمام بهاتين + 

  0النقطتين عند دراسة سفر التثنية
  00الماضي  – 1

رجوع موسى إلى الماضي فر التثنية تاريخ مسجل لغرض معين،  ولدينا في س

لدروس القيمة نظراً ألن هذا الماضي زاخر بااسترجاع المشورة والتحذير، و سببه
   0موسى يشير إليه مراراً و تكراراًفإن 

فري أخبار األيام األول والثاني،  يكمالن سفري صموئيل هكذا فكما إن سو

للتاريخ ،  فإن سفر التثنية يعتبر تكميالً األول والثاني، وكذلك الملوك األول والثاني 
نقارن بين البيانات  المفيد أن ،  و لذلك فإنه منالمدون في سفري الخروج والعدد

  0ى كيف يكمل بوضوح كل منهما اآلخرنرو

  :الوعلي سبيل المث
بناء علي  نقرأ أن موسى أرسل الجواسيس) 27، 16، 2: 13(وفقاً لسفر العدد  -1

 –فإن هذا حدث بناء علي اقتراح الشعب ) 22:  1(، ووفقاً لسفر التثنية أمر اهللا

هذه و" حسن الكالم لدي"يقول   ى مع الشعب في الرأي حينلقد اتفق موس

   0متناقضة بل مكملة ومتممة للمعنىالعبارات ليست 
يشرح السبب الذي من أجله لم يصدر حكم الموت علي ) 20:  9(في سفر التثنية  -2

  0)35 – 15: 32(الذهبي في خروج  هارون بعد واقعة العجل

ه غالباً كما في سفر سبب) 6: 11تثنية (عدم ذكر اسم قورح مع داثان وابيرام  -3
فنظراً ألن أبناء قورح لم يموتوا فإن خطية أبيهم التي سجلها ) 11:  26(العدد 

بعد ذلك اكتسبوا  0)17:  106مزمور ( الوحي سابقاً لم يشار إليها مرة  ثانية 
 ) بواسطة ذكر أسمهم(أن أحد عشر مزموراً تنسب إليهم ، إذ رة كمغنيينشه
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نجد و) 16:  24تثنية (الوحي اإللهي نجده أيضاً في  دههذا المبدأ الذي يؤيو

  018كذلك معالجة تفصيلية لهذا الموضوع في سفر حزقيال إصحاح 

: 20سفر العدد ( و حادثة أدوم الذي رفض السماح إلسرائيل بالمرور في تخومه -4
يشير إلي ما فعله موأب  وعمون تالها علي ما يبدو النص الذي ) 22 – 14

من ثم فإنه يبدو لنا أنه لم تكن هذه و) 4 ،3:  23مع تثنية  17:  11ضاة ق(
بل تأجير بلعام بن  ،سبب في الموقف المختلف تجاه أدومالخطية الشنيعة هي ال

    عن الميول المختلفة نحو أدوم  بعور لكي يلعن إسرائيل الذي كان مسئوالً

  0)7:  23تثنية (
بما في ذلك  ،للتاريخ القديم لهذه المنطقة سبةالمعلومات التي يدلي بها موسى بالن -5

كان توقيتها الزمني مناسباً ) 24 – 4: 2تثنية (ما سيملكه إسرائيل وما ال يملكه 

كما أنها تضيف الجديد إلي  00يهاللظروف التي كانت إسرائيل تتعايش ف
إن هذه و) 21-19:  15تكوين (مكان آخر  المعلومات الضئيلة المذكورة في

  0اآلثار القديمة في الوقت الحاضر مفيدة بالنسبة لدراسة المعلومات

  00المستقبل -2
بعد الوقوف علي الظروف واألحوال التي ستسدد بعد الفتح واالستيالء علي 

التشريعات التي ، فإن سفر التثنية بطبيعة الحال سيدخل بعض التغييرات علي األرض

ل تطبيقها مناسباً للموقف د و جع، و ذلك تكيفاً مع الموقف الجديسبق  التعامل بها

   0الراهن
    إشارة التثنية المستقبلية الي المكان الذي يختاره اهللا و يضع اسمه فيه و -1

، كذلك الحال بالنسبة لشريعة تناول لحم الذبائح واضح و صريح )5: 12تثنية (

 البقر(نطبق على ذبح الحيوانات و الذي نستنج منها أنها ت) 3:  17الويين (
، تسمح هنا بذبحها في أي مكان آخر فى داخل خيمة االجتماع ،) والغنم والمعزى

          ى شريعة الدم وسفكه على األرضبشرط حفظ الوصية التى تنص عل
  ) .15:  12تثنية (

 تدل بوضوح) 14و 11:  16، 29 –27: 14، 18و 12: 12(هذه النصوص و -2

كذلك . جداً بعد االستيطان فى األرضاءل تتضعلي أن أهمية الالويين ستنخفض و

يفقدون حق الميراث كما إنهم س 0)6:  35عدد (مدينة  48يجب توزيعهم علي 
كمجموعة سيضعف ويصبح وضعاً و هذا معناه أن وضعهم . كبقية األسباط

، لكونهم سوف يعتمدون في منفرداً ومساوياً لوضع األرملة واليتيم والغريب
عشور التي سوف يدفعها الشعب فقط عندما يعيشون معيشتهم علي نصيبهم من ال

  . ه إسرائيل إلي إهمالها و نسيانهابمقتضى الشريعة التي كثيراً ما يتج

عند جعل النبي الممثل الوحيد والبديل عن الوسائل التي يلجأ إليها الوثنيون  -3
     ي المستقبل النبي وليس الكاهنللكشف عن المستقبل يقترح موسى أن ف

 أن النبوءة ستحلسيصبح المصدر الرئيسي للوحي والرؤى و) 21:  27 عدد(

  .)65:  2عزرا (بالتدريج محل استطالع األوريم والتميم 
ولكن يتم ) 20 –14:  17ة ملك علي الشعب، يصرح به بالتحديد  تثنية إقامو -4

  . ل ملك أجياال طويلة بعد موت موسى، ألنه لم يكن إلسرائيهذا في المستقبل

ألرض و لم يتطلب األمر شريعة خاصة بالتخوم أي حدود األرض الممتلكة ألن ا – 5
هي بال شك تطبيق للوصايا و) 14:  19تثنية (كانت لم تقسم أو توزع بعد 

   0)17:  27تثنية (لكن علي جانب كبير من األهمية  ، والعشر

  )4 – 1:  1تثنية : (المقدمة
، ألقى موسى خاللها خطبه وكلماتهوف التي إن البيان الذي يشير إلي الظر

فعبارة بعدما ضرب سيحون  00شكلت العديد من المصاعب بالنسبة للدارس الكتابي

     ربعين سنة قد وصلت إلي نهايتها علي أردن أريحا تدل بوضوح علي أن األو

) 1:  1تثنية (ر فإن بعض األماكن المذكورة في من جانب آخو 00)48:  33عدد (
طولها من حوريب إلي قادش برنيع يعالج موضوع زمن الرحلة و الشرح الذي و

توحي أن المناسبة كانت الوصول األول إلي قادش برنيع عندما بدا ) 2:  1تثنية (
   0يباً و االستيالء في متناول اليدالفتح قر
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  ) 40: 4 – 5:  1تثنية ( الخطاب األول لموسى 
) 18 – 9: 1 تثنية(يين القضاة يبدأ بالرحيل من حوريب ويشير أوالً إلي تع

يملك  تكاثر نسل إبراهيم الذي سوفلتحقق الوعد الذي يشير إلي نمو وربما كتذكرة 
 –20: 1تثنية (الذي صدر عن اآلباء " رالرفض الخطي" األرض، ثم ينتقل مباشرة إلي

و كان هذا الرفض أثيماً ) 35:  1تثنية (وبكل حدة يذكرهم بعواقبه الوخيمة ) 46
يئاً بالشر ألن هذه األرض التي اقسم الرب آلبائهم إبراهيم و اسحق و يعقوب بأن ملو

، 31: 4تثنية (د ـيشار إلي هذا الوع ) 8: 1تثنية (لنسلهم من بعدهم يعطيها لهم و 

  .مرة تقريباً 30) 18:  8
أقسم الرب القسم الذي  :إذ يقول 00بهذه الطريقة الجادة واألسلوب المهيب

، و لذلك القسم بامتالك أي أن اآلباء مرتبطون بهذا الوعد) 8:  7ية تثن(آلبائكم 

لكنه و 00مضموناً بالقسم الغير قابل للتغيير من فم اهللا الغير متغيرتاً واألرض كان مثب
 عدم االمتالك كانسل إبراهيم بشرط الخضوع و الطاعة، أيضاً يشمل كل جيل من ن

ألن ) 35 – 28 :14عدد ( و 0)14: 2تثنية ( يحدث بسبب عدم الطاعة و التمرد

   0)40- 37: 4تث (االمتالك كان سيتبع الطاعة 
  0كمثل واضح لهذا المبدأ) 27و 17:  32بأرميا  14: 18تكوين (قارن 

  ) 3:  2تثنية (آفاآم دوران في هذا الجبل 
ميز بكل تدقيق ينبغي أن نيشير إلي جبل سعير وعموماً إلى فترة الترحال، و

 ب،التي تشير إلي جبل حوري) 6:  1تثنية ( عبارة والعبارة المماثلة في بين هذه ال
ويصف اإلصحاحات الثاني والثالث فتح األرض واالستيالء علي الجزء الواقع شرق 

األردن وتوزيع الحصص علي سبطين ونصف سبط هم رأوبين وجاد ونصف سبط 

سهام في فتح الشرط الذي ينص علي ضرورة اإلو) 32إصحاح -سفر العدد(منسي 
إلي األرض يأتي بنا بال جدال إلى اإلشارة األولى التي أشار بها موسى في التثنية 

، فهل يوحي هذا بالتأنيب لقبولهم االستيطان اح بدخول األرضـرفض الرب السم
   .الدائم خارج األرض 

  

 )10-4:1تثنية(في المناشدة المؤثرة التي يختم بها موسى خطابه األول و

ذ والمميز هللا يؤكد عليه بأسلوب وقور و مهيب ،إنهم الشعب الفى الشعب ويتوسل إل

فمن السماء تكلم معهم .. يناء أظهر ذاته لهم بطريقة فذة وفريدةأنه في سالصادق، و
.. هم الوصايا و يعدهم بالحياة صوت اهللا الحي يعلن ل.. سمعوا صوته و لم يروه و

كان يجب أال يزيدوا علي ) 1:  4تثنية (اه وبدخول األرض وامتالكها إذا حفظوا وصاي
  0الذي أوصاهم به وال ينقصوا منه الكالم

الدارس لهذا  ، حتى يرى فيهالخطاب الرائع يصلح كدواء منشط ومشجعإن هذا 

أيضاً أن نذكر هنا حقيقة هامة  الجدير بالذكرالسفر أمانة اهللا وحبه وصدق مواعيده و
و لذلك ال يظن القارئ العزيز أن "ب ألجل تعليمنا كت" هي أن الوحي اإللهي بكامله و

األحداث الواردة بهذا السفر هي مجرد تكرار قد سبق ذكره في أماكن أخرى من 
يقول لكل واحد من يريد اهللا أن إن هذا التكرار مقصود بالتأكيد و.. األسفار السابقة

، ينسون شغوليتهامنا ينسون في زحمة هذه الحياة وم الكثير 0نعم .."ال تنس"خالله 

وأنت يا عزيزي، أين هو اهللا وكلمته وسط " الرب خالقهم" حتى مصدر الحياة

   0ةاهتماماتك الكثير

  )49– 41تثنية ( مدن الملجأ 
الجادة  كأنه يحاول التخفيف من التوتر الذي أحدثته الكلماتوهنا نجد موسى و

خي ، فيعلن عن أمر تارييد أذهان المستمعين للخطاب الثانيعو.. التي أشملها الخطاب
   0هام و تنفيذي عند هذه النقطة

  )26 – 5تثنية ( الخطاب الثاني لموسى 
كجزء رئيسي يقوم ) 11 – 5(هنا يمكننا اعتبار اإلصحاحات السبعة األولي و

أهميتها بالنسبة وعه الجوهري هو الوصايا العشرة وعليه الحديث الذي موض
   0إلسرائيل

عددا كبيراً من الشعب الذي استمع إلي هذا الخطاب  جدير بنا أن نذكر أنو

  لذلك هم يمثلون الل المرة األولي إلعطاء الشريعة، ولموسى كان حاضراً في سيناء خ
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متيازات هذا العهد بسبب الذين فقدوا او.. الشعب التي قطع الرب معها العهد فئة
ه إلي حد نكروا لتوإن آبائهم رفضوا العهد و جحدوه، بل . .تمردهم وعدم خضوعهم

إن سمعتم لصوتي وحفظتم " كأنه لم يقطع معهم علي اإلطالق"نستطيع أن نقول فيه 
لطاعة إنهم قد تعهدوا با ..كلمات تعبر عن الشرط األساسي) 5:  19تثنية " (عهدي

ولذلك فإنهم فنوا ) 22:  14عدد(نهم لم يحفظوا العهد لكو} كل ما تكلم به الرب نفعل{
وهم الذين يتحدث إليهم ) 3:  5تثنية (إن أطفالهم أحياء هنا اليوم  ين، في حوهلكوا

   0موسى

و هذا يشير إلي سماعهم ) 5و 4:  2تثنية : (وجهاً لوجه تكلم الرب فقال
  لصوت اهللا ألنهم لم يروا صورة ما يوم كلمهم الرب في حوريب

  )19-15:4تثنية ( 

لنها اهللا بصوته من وسط ثم يكرر موسى علي مسامعهم الوصايا العشر التي أع
أنا الرب إلهك الذي أخرجك " و يبدأها بالمقدمة .. النيران بنبرات كالرعد في سيناء

إنهم بهذا .. و اختيارهم ليكونوا شعبه المميز" من ارض مصر من بيت العبودية 

دون أي فضل أو فضالً ] أي إبراهيم ونسله[األولى ألنه اختارهم : مدينون للرب مرتين
   0ربإنقاذهم من العبودية في أرض مصالثانية و ..فيهمميزة 

  ) 18 – 6:  13تثنية ( قصاص االرتداد 
ب من قصاص االرتداد لم يغفل موسى في هذا الخطاب الوداعي ان يحذر الشعو

ن يبتعدوا عوا كل ما تمارسه األمم الوثنية و، فعلي بني إسرائيل أن يتجنبعن اهللا الحي
ك األمم ألنهم ساروا علي م نفس القصاص الذي وقع علي تلإال سيقع عليهنجاستها و

حصن عنه كل البعد، هو ملجأ األمان واالبتعاد منوالهم، فاالنفصال المطلق عن الشر و

   0الص الوحيد بالنسبة لبني إسرائيلالخ

  )28 – 27تثنية ( اللعنات البرآات و
) 26إلي  5 من إصحاح(يشتمل عليه اإلصحاحات  يختتم الحديث الطويل الذي

       ةـة التذكاريـالمتعلقة بالواقعامة جداً وـادات و التعليمات الهـشة من اإلرـمجموع

-  30 :8يشوع ( ند دخول إسرائيل إلي أرض كنعاوالتي ستحدث بع) 29: 11تثنية (
كان جبل لجبل، وفي ختام هذه الوصايا يأتي بنا إلي مشهد رهيب في أحضان او) 35

، األرض مشهدي هذا الطقس المحزن والفعال لشاهقان في وسطجبل جرزيم اعيبال و
، وسبب أصابتهمكات التي حلت بإسرائيل ومحزن ألن اللعنات كلن يفوق عددها البر

زيادة التركيز علي اللعنات وليس البركات هو نزوع الشعب وميله إلي عدم الطاعة 
اسها عقاب علي التمرد هي في أس لكن بقدر ما كثرت اللعنة التيو. اهللالتمرد علي و

البركة جداً لكل شخص يحب الرب ويحفظ  ، بقدر ما تعاظمت و تفاضلتوالخطية

أن يحفظها بدون إنما ال يستطيع اإلنسان فوصاياه ليست ثقيلة، و ..نعم 0وصاياه
لتي تدفعنا لطاعة وإتمام ، فمحبة الرب هي الطاقة العظمي امحبة حقيقية للرب

   0الوصية

  ) 30– 29تثنية ( علي عهد سيناء إعادة التأآيد 
علي أية ، والنص متصالً بما يسبقه من الحديثفي األصل العبري نجد هذا 

تكييف تبر السابق و الالحق من األحاديث، بمثابة توسيع وتجسيم وحال فينبغي أن نع

   0لعهد سيناء بما يتوافق مع ظروف بني إسرائيل في أرض الموعد
جميع إسرائيل بإشارة خاصة إلي الذين شاهدوا  للمرة الثانية يخاطب موسىو

اح بنصيحة ختامية نلتقي في هذا اإلصحو 0أحداث عهد سيناء و تعايشوا معها

   0)15:  30تثنية (تتضمن الحياة والخير والموت والشر 

جهة إلي الرؤساء والقادة، وبعد التأكيد لجميع كذلك إرشادات ختامية موو
يتردد  و التي) 23و 7:  31تثنية (لمة إلي يشوع ثبيت الوعد يوجه كتإسرائيل و

   0)18، 9، 6: 1يشوع (صداها في 

  )52:  32 - 30:  31تثنية ( :نشيد موسى
ة القيادة يستلم بعده يشوع مهمن اللحظة التي يموت فيها موسى ودنت اآلو

و لذلك فإن موسى سيكتب ) 14: 31تثنية (ال شك في المستقبل التاريخ يعيد نفسه بو
  علي و) 32إصحاح (ده في ـيداً تتردد كلماته في قلوب الشعب، هذا النشيد نجنا نشه
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تثنية بأكمله، سيضع موسى النشيد تي نقرأها في سفر الالنصائح المثال التحذيرات و
   0)15:  30تثنية (" رالحياة و الخير والموت والش" ،إسرائيل البركة أمامو

ي هذا في كونه يشير إل) 15خروج ( ويشبه نشيد موسى أنشودة النصر في
كما أن صياغة كلماته النبوية في قالب شعري كان يرمى . القائد العظيم بمشعر صادقة

   0ذهان الشعب علي مدي أجيال قادمةإلي تأثيرها في أ
  : التي يشتمل عليها هذا النشيد هي الموضوعات الرئيسيةو
  0)39:  32تثنية (عظمة إله إسرائيل  - 1
  0)21و  16:  32تثنية (ة األصنام تفاه - 2
   0)14 - 10:  32تثنية (جود اهللا و صالحه نحو إسرائيل  - 3
  0)21– 15و  6 – 5: 32تثنية (عناد إسرائيل و تمرده  - 4
   0)42– 35:  32تثنية (ونة القادمة غضب اهللا و الدين - 5

  ) 29 – 1:  33تثنية ( :البرآة التي بارك بها موسى األسباط
مالئم بل من المناسب جداً أن موسى علي مثال اآلباء يبارك األبناء الذين من ال

   0)15 – 11:  11عدد (اعتني بهم علي مدي أربعين سنة  تعايش معهم و
فاللغة ذات أسلوب شعري ) 49تكوين (واختالف بينه وبين  توجد أوجه شبهو

يفقد شخصيته هذا السبط س نو عدم ذكر اسم شمعون يرجع إلي أ. ويصعب تفسيرها
دما اسهم بشدة فشمعون أرتكب ذنباً جسيماً عن) 7:  49تكوين (ويمحى ذكره إلي األبد 

أفراده خالل  كذلك فقد السبط عدداً كبيراً من) 14:  15عدد( "ربعل فغو" في خطية 
ء الالويين خالل فترة االرتداد وعبادة ، و من جانب آخر فإن والالترحال في البرية

  00لسبب في تحول لعنة الوي إلي بركةكان ا) 28 – 26:  32خروج (العجل الذهبي 
قة ، و كذلك النبوءة المتعلذا دهشتنا بسبب قصرها و اختصارهاتثير بركة يهوو

، و يرجح الكثيرون أن بنيامين سيكون مميزاً و يتمتع ببنيامين يصعب إدراك فهمها
إذ كان و 00كون هذا صحيحاالجنوبي منه وقد ي باألمن ألن الهيكل كان يقع في الحد

  مع هذا فإن القول و. سيكون الفاعل للفعلين األخيرين" اهللا"مر كذلك فان اسم الجاللة األ

فسرين عن القصد والمجاز بأن اهللا يسكن بين كتفي بنيامين يبدو للعديد من الم
وفي ) 49تكوين (يوسف فتشبه في حجمها ما ورد في أما عن بركة الفصيح و

   0إشارة إلي تفوق إفرايم علي منسي، و تختتم بامضمونها أيض
ر كل الفذ إله إسرائيل هو مصدركة بالتصريح بأن اإلله الفريد وتختتم البو

إلي ) 90مزمور (بنا أال ننسى إضافة صالة موسى  جديرو. بركة لهم و الضامن لهم
سى عن ا نطق به موهذه الصالة التي تبدو أنها تجمع معاً كل م 00النشيد و البركة

طريق المشورة والنصح و التحذير لشعبه العاصي والمتمرد وكأنها تردد كلمت البركة 

  0)27:  33تثنية ] (أ و األذرع األبدية من تحتاإلله القديم ملج[
  ) 12 – 1:  34تثنية ( :موت موسى

اآلن حانت اللحظة التي ينتقل فيها موسى من هذا العالم بعد حياة حافلة و

الة التي تفيض باإليمان الراسخ يختتم حياته بهذه الصو 00خوف اهللا بخدمة جليلة في
و يتعذب من أجله الذي يتألم  لهذا الشعب الذي يحبه والمطمئن إلي كل ما يدخره اهللاو

ع األرض التي لم الرب جمي ليريه" ها هو يصعد علي رأس الفسجة و 00عذاباً عظيماً

الكلمة رض التي تؤول إلي شعب اهللا، وية األو ينتقل إلي بق) 3: 17متى " (يدخلها
الذي و) 12 – 10عدد ( ها السفر منالقصيرة تعبر عنها األلفاظ المؤثرة التي يختتم ب

الذي سجل خبر موت " يشوع بن نون"كتب هذه األلفاظ كما يرى المفسرون هو 

  0موسى و تولى قيادة الشعب من بعده

  :النبوات و الرموز في سفر التثنية
يقيم لك الرب إلهك نبياً "  :نبي عن المسيح له كل المجد بقولهال تنبأ موسى

وقد أوضح القديسان ) 15:  18تثنية (له تسمعون . ك مثلي، من اخوتمن وسطك

أن قول موسى  37:  7، 26 – 22:  3في سفر أعمال الرسل  إسطفانوسبطرس و
ة عدد من الرموز و قد يتكرر في سفر التثني 0هذا، يقصد به السيد المسيح له المجد

، هما موسى النبي الواردة في األسفار لذا نقتصر هنا علي العرض لرمزين فقط 
   0وشريعة الصلب
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  موسى النبي) أ ( 
  :لمجد نالحظ أوجه التشابه التاليةبمقارنة حياة موسى النبي بحياة السيد المسيح له ا

  المسيح موسى  م
أخفي موسى عند والدته عن   1

 2 خروج(        فرعون ملك مصر
:2(0 

د والدته عن أخفى يسوع عنو
   0)2متى (هيرودس ملك اليهود 

دعي موسى إبن ابنة فرعون الملك   2

 0)2:10خروج(
ودعي المسيح ابن داود الملك 

 0)1:1متى(
فرعون الذي هرب موسى من وجه   3

 كان يطلب أن  يقتله
 0)2:15خروج(

ن وجه هرب السيد المسيح مو

   الذي كان يريد قتله هيرودس
 )13:  2متى (                    

 أمر فرعون بقتل أطفال اليهود  4
     0)1:22خروج(

هيرودس بقتل أطفال بيت لحم  أمرو
 0)2:16متى(

فضل موسى أن يترك حياة القصور   5
لينقذ شعب اهللا من اضطهاد 

 0فرعون

نزل السيد المسيح من السماء لينقذ و
  0لمؤمنين به من قبضة إبليسا

من جعلك "قال اليهود لموسى   6
" رئيساً و قاضياً علينا

  0)14: 2خروج (

الكهنة و الشيوخ  و قال رؤساء
بأي سلطان تفعل هذا، "للسيد المسيح 

              " ومن أعطاك هذا السلطان
 )23:  21متى(                        

يان إلي مصر عاد موسى من مد  7
ن مات الذين كانوا بأمر الرب بعد أ

 يطلبون نفسه 
 )4:19خروج(                    

سيد المسيح من مصر إلي عاد الو
ن الرب ليوسف ، بعد إعالأرض كنعان

 بأن هيرودس قد مات 
 )23– 19: 2متى(                    

جعل اهللا موسى إلها لهارون   8
  أيضا  لفرعونو

  )  1:  7، 4:16خروج(   

السيد المسيح كائن علي الكل إلهاً و
  0) 5:  9رومية ( مباركاً إلي األبد 

ت و عجائب بأمر صنع موسى آيا  9
  اهللا في أرض مصر 

  )12 – 7خروج من (         

ع اآليات صنع الرب يسوو
  0والمعجزات بقوة الهوته

كار بنى إسرائيل من فدى موسى أب  10

، بذبح خروف الفصح نيالموت الزم

  )12:13خروج(

ب يسوع المؤمنين من اقتدى الرو

الموت األبدي، بتقديم نفسه ذبيحة 

   0علي الصليب

إسرائيل لموسى في  اعتمد بني  11
     البحر األحمر

  )2 -1: 10كورنثوس1(     

اسم السيد يعتمد المؤمنون بو
المسيح إلعالن موتهم وقيامتهم في 

  0همع الحياة الجديدة

رائيل من حرر موسى بني إس  12
أخرجهم عبودية فرعون القاسية و

  من أرض مصر 

  ) 51:  12خروج (               

حرر السيد المسيح جميع و
لمؤمنين باسمه من عبودية إبليس ا

من عهد الناموس إلي أخرجهم و

حرية مجد أوالد اهللا    عهد النعمة و
  )15 – 14:  2عبرانيين (        

أعطى موسى بني إسرائيل الوصايا   13
ناموس العهد القديم علي جبل و

  ) 20خروج ( سيناء 

أعطى السيد المسيح جميع و
هد الجديد في المؤمنين به وصايا الع

  الموعظة علي الجبل

  )7، 6، 5متى(                    

ى علي جبل سيناء صام موس  14

بل أربعين ليلة قاً وأربعين نهار
  ) 9:9تثنية ( استالم شريعة الرب

صام السيد المسيح علي جبل و

أربعين ليلة راً والتجربة أربعين نها
  0قبل أن يسلم وصايا العهد الجديد
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اسية في رفع موسى الحية النح  15
نجاة البرية لتكون سبب شفاء و

للذين لدغتهم الحيات المحرقة 

 )9–31:6العدد(

، ع السيد المسيح علي الصليبورف
من به ب تكون لكي ال يهلك كل من يؤ

  له الحياة األبدية 

 ) 15و  3:14يوحنا(          

قاضياً بين كان موسى نبياً وكاهناً و  16

  0شعب إسرائيل

قد ورد في الكتاب المقدس بعهديه و

سوع له المجد ما يؤكد أن الرب ي

بهذه الرتب األبد إلي كائناً منذ األزل و
 0الثالث الملك والنبوة و الكهنوت

  
  :شريعة الصلب ) ب( 

  :يلي ما) 23و 22: 21(ورد في تثنية 

فال تبيت  0علقته علي خشبة، فقتل وا الموتإذا كان علي إنسان خطية حقه"
ألن المعلق ملعون من اهللا فال تنجس  0لي الخشبة بل تدفنه في ذلك اليومجثته ع

  0"رب إلهك نصيباًالتي يعطيك ال أرضك
المسيح ": في قوله) 13:  3غالطية (ا ما يشير إليه بولس الرسول في هذو

ملعون كل من علق علي "  :إذ صار لعنة ألجلنا، ألنه مكتوب، افتدانا من لعنة الناموس

   0"خشبة
   :دروس في البرية

الشعب طيلة ، هو سفر تذكرة لما مر علي إن سفر التثنية كما ذكرنا سابقاً

من أبرز األماكن التي نتعلم منها في هذا السفر مكان يدعى   ربعين سنة في البرية، وأ
حية التي قصد الرب فمنه سوف نتأمل معاً في العديد من الدروس الرو "قادش برنيع"

 ، و كتبت إلنذارنا نحنذه األمور جميعها أصابتهم مثاالًفه"ألنه مكتوب  0أن يعلمها لنا

  0)11:  10كورنثوس " (اخر الدهورالذين انتهت إلينا أو
  
  

      00أن قادش برنيع مكان االمتحان 
، و هنا نجد خط فاصل نيع عن وجود اإليمان في شعب اهللالقد كشفت قادش بر

هو بالطبع غير الخط الفاصل الظاهري الذي خلي يفصل فيما بينهم في الداخل ودا
يتردد نا هذه الحالة، ومنين أنفسهم قد وجدففي نطاق المؤ –يميزهم عن سواهم 

  .)27:  20يوحنا " (ال تكن غير مؤمن بل مؤمناً"له السيد لتلميذه توما صداها فيما قا
ففي قادش هذه ظهر الكشف بين حالتي اإليمان والعيان، وواضح مما حدث مع 

ل العيان إيمانهم ، وحواإليمان فتجسمت أمامه الصعوباتالشعب القديم أنه لم يثبت في 

، وهو ما يعاني منه بهم إلى العجز وعدم القدرة، األمر الذي أدى عدم إيمانإلى 
ا بالعيان من قبل تنتابهم وال يزال خلفاء من سلكو.. الكثيرون من مؤمني جيلنا الحاضر

، ويحل بهم اإلرتباك إذ أنهم ال يستطيعون أن يروا زمام األمور في يد الرب الحسرة

قات مفرغة ال عن التقدم ويقضون أيامهم في حل توقفونوال هم يقَّدرونه حق قدره في
       !جديد فيها وال فحوى

أن قادش برنيع تكشف عن نوع الروح : الدرس الثاني 
  .. المسيطر 

تي سيطرت علي جميع الشعب فقد كان مع كالب روحاً أخرى غير الروح ال     
سرون جولتهم علتهم يخجوح غريبة حطت بحالتهم المعنوية و، إذ كانت هذه رتقريباً

د كان ، أما كالب فقزات التي كانت مقدمة لهم من اهللايفقدون بذلك أعظم االمتياو

منحه ثقة لذي أثار همته وألهمه الشجاعة واإلقدام وهو او –روحاً آخر هو روح اهللا 
نواة للفئة ول الخط  في مواجهة أصعب المواقف، و قد أصبح رمزاً واالنتصار علي ط

دة من الفرصة، فرصة عرض كنعان أعدت نفسها لالستفالتي قدرت الموقف واألمينة ا

ضاعت في نما ارتدت أغلبية ساحقة عن ذلك وقصده ، بيعد اهللا وووامتالكها بحسب 
كانت هذه الروح التي سيطرت علي الشعب روحاً رديئاً ! متاهات البرية الصعبة 

، فكم نحن باألولى اآلن اهللاغضب  جلبت عليهم هذه المصيبة فسقطوا في القفر تحت
أن نتمثل بكالب  أيضاً أن نخشى علي أنفسنا من أن نتشبه بهم في ذلك إذ علينا

  . موقفه المباركو
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كم من شعب إلي ما يقرب من أربعين سنة وقد وجدنا هنا كيف طالت رحلة الو

 صلت علي بركةال حفوس تحتاج إلي تكرار هذا الدرس ولكنها لم تجد السالم بعد ون

         0!!شات عدم اإليمان ألنها ال تجدي وال تنفعفلنترك جانباً مناق ،الحرية
  00الدرس الثالث في قادش برنيع البد من إصدار القرار 

 القرار إما قرار القبول أو الرفض، و حرية االختيار هنانعم البد من إصدار 
، الشعب بالحرمان قابل قرار رفض مكفولة  تماماً لكل شخص و من المعلوم أن اهللا

عان لما يتوفر عده الذي قطعه علي نفسه بإدخالها كننما حكم لألقلية األمينة بتحقيق بي

نحن مدعوون أن نكون ضمن هذه البقية األمينة فبينما و –فيها من األمانة والبساطة 
اتخذا موقفاً ) عيشوكالب و(لة امتالك األرض إال أثنين فقط تمسك الشعب باستحا

  0به أن هذا االمتالك ممكن جداًعلنا مختلفاً أ

من الغريب هو الذي منع الشعب من دخول كنعان، وكان موقف عدم اإليمان 
كان و) يشوع وكالب(عدم اإليمان إال شخصان فقط هما حقاً أنه لم يثبت في وجه 

لقد رفع  –ي الوراء إرجاعها إلقرار الحرمان علي الجماعة كلها وجواب اهللا صدور 

كان معنى ذلك التعبير عن و) 1:  14العدد (خ وبكى ليلة كاملة صره والشعب صوت
قد كان ذلك نتيجة طبيعية لقبولهم و 0عند الشعور بالعجز عن دخول كنعانالحسرة 

الخبث مبالغاً فيه و نابعاً من الجبن وتقرير الجواسيس العشرة الذي كان كاذباً و 

أما الوصول و –ن ال علي جميعهم ، ربما يصدق علي قالئل من هؤالء السكالمصطنعا

ريب و فيه مبالغة في تقدير حجم وقوة إلي تصوير أنفسهم كالجراد فهو تشبيه غ
ع بالكلية فإنهم لم يفكروا فيه وال عملوا حسابه ولو كأن اهللا خارج الموضوأعدائهم، و

كانوا  قارنوه بهؤالء الجبابرة ما كان يوجد فرق مطلقاً إن كانوا جراداَ أوفعلوا ذلك و

  !00لكن بعدم إيمانهم أهانوا اهللا وأنزلوه لمستوى جرادةبشراً و
األمينة التي واجها بها الموقف قدما شهادتهما وهنا وقف كالب ويشوع و

األمر  إنكاره للجميلكنعان إذا تخلى الشعب عن تمرده وكشفا عن سهولة امتالك و
  0يدفعه لهجرهم الذي يغضب اهللا 

  

  :دة  األمينة الحقائق اآلتية و قد احتوت هذه الشها
إليها في  ا مشروط بضرورة أن يكون الداخلونلكن دخولهأن األرض جيدة جداً و -1

وقدرته  هل للصعاب ومقابلتها بوعود الربذلك دون تجاحالة تسر الرب و
الصعوبات  من المتالك هذه األرض، فليس الغرض حضوره هذا هو كل المطلوبو

حام االقت النقتحمها طائشين ألنه ال الهروب وأن  الأن نهرب منها خائفين و
  0طائشين هما من عمل اإليمان

، فإن في األرض من مصادر مرد علي الرب و الخوف من األعداءالتحذير من الت -2

 ،ند امتالكها وذلك بعد مواجهة الصعوباتالقوة ما يمد الداخلين إليها بالمعونة ع
  !  وب معه مهما كانت الصعوبات يتجاألن اهللا دائماً يكرم اإليمان و

  :آلمة ختامية
مة هذه الدروس العملية أرجوك أن قد جئنا إلي خاتواآلن أيها القارئ العزيز، و

التي ترمز إلي و بنفسك أن تعبر قادش برنيععن أي فكر بأنه يمكنك من نفسك و تكف
التي هي إشارة و" (كنعان"الذات إلي األرض الجديدة حياة العالم المليئة بالتمركز حول 

   0)ي الحياة المكرسة للرب إلي األبدإل
) ز إلي الرب يسوع المسيح له المجدرمالذي هو إشارة و(كر إن يشوع فقط تذو

  0يك ميراثاًيعطيستطيع أن يقودك إلي تلك األرض وهو الذي 

آخر دعوات اهللا لك في هذا  ألنه قد تكون هذه –إنما عليك أن تقرر ذلك اآلن و

ال يريد لك أن تعبر قادش برنيع  تتمتع بالحياة في  إياك أن تظن أن اهللاف 00الشأن
  0نكنعان اآل

ستودعك ، فألمقدمة لك قد تكون فرصتك األخيرةإنما يجب أن تنتبه ألن هذه الدعوة او

تقرر الرب حكمته السماوية حتى تختار و، مصلياً لك أن يعطيك في يد اهللا األمينة
  0ودعاً قادش برنيع إلى األبد مصيرك فتعبر إلي كنعان، م
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