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 عودة للجدول التثنية  مقدمة

 
 

يسمممالسفرسمممالسبلسفرة لفول سلماتسفيا وسذل سا الس لسفرالعب سفرة لفول سبلساسمممال سفسمممما   ساعسمممالس افس -1
 امةن   سث ول سس DEUTEROSا لسممخوذةسمنسDEUTRO NOMYفرسالسبلسفريوو ول س

سسس2=س قمسس DEUXامنه سسل رالوسل س
سامةن   سو موسس NOMOSسسس
سذلكونسفراةنلسفرشلعة سفرث ول سأاساكلف سفرشلعة  سا كافسُدعلسبلسفرسبةينل  سسس

اب رة لع سُيسممممالسفرةثنل سأاساثنل سفاعممممةلفدسأاسشع دةسفرشمممملعة سااكلف   سث ول  ساُدعلسفرسممممالس كافسسنسموممممملس
 لبً سامممم كسذفل  سسأع دسعيلسفرشمممةيسذل سفركثيلسمنسا  ع همسامنسفرواممم ي سافرشممملفعطسفرةلسأعا   سرهمسفرل سمممم

سبلسأما  سفرالاعينسافرةددسافر لاج س
س( 16:3ال2،سب ركة  سفي سموحلسل سمنسهللاس)اموملسق تسم سق ر سبوحلسمنسفرلاحسفربدس

 لساكلف س السفروامممممممممم ي سافرشمممممممممملفعطسافرة  عةس وساكلف سبدانسب عدةكلسمنسفراتفدسأنسركلسفيا سب عداه سبلس -2
س- يزًفسبينسمالسفرةثنل ساب قلسفسما  سوي ص سذلا سييل:فركة  سفرابدسساوسةالطسأنسوياحساا

ممممممممالسفرالاعينسافرةددس ا سأمممممممما  سمواله سريكهن سافرالاعينسرلادافسبيه سفرشممممممملفعطسا بوسسفر ب دةسس -أ
افسحك م سأم سمممممممممالسفرةثنل سبهوسموال سريشممممممممةيسرار ساادسذل سفركثيلسمنسفاي مممممممم ح وسافرشمممممممملحس

سافرةاسيلسافرحثسعيلسفارةزفمسبه  س
ربلسمومممممممممملسعل وس افسفرسمممممممممالسبلساخلسأي مسحل ا سفمح ديثسادفلل سلةدسأنسشخة لسفرواممممممممم ي سسأ - ب

اواا  ساإرةزمسل رابوسسافرشممممممممممملفعط،سابةدسأنسواا  ،ساااقه ،سااااةس ةمسفرةشممممممممممملةسمطسهللاساحالاةس
اناياساام ي ل ساوادلس ن س سيلعدسأنسيا د سفرة رمسق لسأنسيلهلسرشم ب سأنسفروام ي سرلسممسال مدةس

فرابسسال مدسبلسذل سفلسفرحي س وسيشمملحسف نسفُا ة لسُمةااةسيودسروسأنسفلسبلدسبلسعمم ب سسسسا 
 يةااةس السفرحالاةسمثي 

عمممم سسموممممملسفر  دمسفسمينسمثلسبورسسفرلممممموتسفر  دمسفسمينس سيادانساكلف سفروامممم ي سافرةةيلمسسس-ج
مومممممملسرشممممم ب سحةلسس(ساذر سراح ةهمسرشمممممة هم سبهافسفرسمممممالس وسخالاممممم سمحب سس1:3)بلسسعييهمسسثبيل

سيتمنهم 
سبلس وسممممممالسفرةافلةسروامممممل سهللاسس-دس (سا وسعممممملحسبلس8:6)سسسسسسسمومممممملس سُيكل سفركالمسبدانسدفده

ضممممممواسفسحدف سفرةلسع عممممممو  سخالتسفس بةينسمممممممن  ساوحنسوحة جسريةافلةسسون سونسممممممل سخصممممممواممممممً سس
سفراديدة باوملسيبدمه سريشةيسق لسدخورهمسأ ضسفرالة دسرةكونسدمةو  مسبلسفس ضس

سسواا س افسفرسممالس لسفرا ع سفرب عا سعيلسفراحب  سارنالحأسأنسااممل سموممملسافرةلسر صممه سس- ممممممممممممممممم
سِبْكِل َسسمنسفلسقيب ،سفرسميدسفراسملحسنأنسُاحيسفرل سشره  َ ،سَاِمْنسُفلِّ سَوْاسمِ لةُ سس  َاِمْنسُفلِّ َ ِاِلسِ َيسٱْرَوامِ
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َ سَفَنْاسمممممممممممممممِ َس  ٱْسُاَرلسَاٱْرُةْلَال سَقِلعبمَ ير ُ سِمْثُيهمَ :سُاحمِ دعوةسريام عم  سسسسلبهسس( 39-37:سس22نس)مممسَاٱرثمة ِولمَ
اركنسسادعوةسريحميسرلكونسرهمس فحم ساريمدخيوفسأ ضسفرالةم دساعكونسرهمس فحم ساإمممممممممممممممةبلف ساثبم وسبيهم  سس

سكلفسانشمسفرا ع سوةلا سرياحب ك
س( س27-24:س7راةلب سفراسلحس)ممسسفرا ع سابودس*أ

سساح ة ،سرا ذفكسسو س وسيسةحكسفراحب  رس*افراةلب سابودسب
س( 12:11*افر دفي ساكونسل رةاصي سنميكووسفرساوفوسياصينسممسج

 سسسسد*وما الذى يدفعهم للتغصب؟
منسسسماذا حدث ألبائهم فى البريةل رنسمب سرشمةيسشمملفعيلسبلسفر لع سأنسي مةوفسوصميسأعينهمسس .1

سوفسيكونسمصيل مسشذفسرمسيالةوفساا ي سهللا سسسسأ مسوةلا سعصل وهم،ساعاهاوفسأنس افسم
،سب داو سوحنس سعممممممممم سابلسمنةهلسفر مممممممممة  س فالطسسوبالنسبببببب،ة لناا نحتياكنا ل قت الو   .2

 ( سسس17:3ااسيلس) ؤ
نميكووسفرسمممممممممممماوفوسياصمممممممممممميسافرا امممممممممممم ونسي ةااوو نسسوهذا هو تعليم السببببببببحد ال سببببببببي    .3

س( س12:11)ممس
،سبلسمممند  سحالاةساناياسفرواممل سبةةاا  سسنحب وةلب سبساسروسأ ةن سفرواممل سمممنةالمسسمطسهللا*اركنسسه

سس( ألإقةن دسابالسااصيس)فرنبا 
سس( 23:14)يوسنمنسيح نلسيحاأساا ي انسابدانسااصيسساروسأح  ن سهللاسس ةن لسمنسفلسفربييسو*

 مسبلساا افسم سشخة للسفرشمممممةيسشذس ي سأل سس ا افسم سشخة للسمومممممملساادسروسشخة للسفلسبلدسبلسعممممم ب 
ساموملسُيحا  مسحةلس سياةيوفسمثيهمسبلسيالةوفسفروا ي  س سفر لع سرةدمس  عةهم

 وسممممالسفرحيسفرُاشمممةل سبينسهللاساعممم ب ،سهللاسأحيسعممم ب ساخيصممم ساحال سبلس حية سبلسفر لع سسسس-ا
افر بم دةس وسفرالعكسفرةايلساعالنسساعييهمسحاأساامممممممممممممم يم سهللاسشعالومً سرح همسبةكلعسسقيوبهمسلم رام عم سس

 السفرا ع سبشمممممممممممملسبيه سادمسفسات،سبمالسفراسمممممممممممملحسادمسسفرحيسا افس وس لعكسدخوتسأ ضسفرالة د 
ْمُس،سَاَرِكْنسَرْلَسسسفسخيلساواما م سشذسقم تسبلسلسممممممممممممممةم نسالثلام ولسن يَم سَأَبةَم ُل،سِشْنسَأْمَكَنسَبْيَةْةُ ْلسَعنِّيس َمِاِلسٱْركمَ

سس سا  ع سفراسمممملحس السامممم  وسرحسمممم بن ،سبالسفراسمممملح(39:26)ممسسنس سَبْلسَفَا سُاِلعُدسَأْومَسَكَا سُأِ عُدسَأوَس
ممممممممممممةكونس  عةن ساسممممممممممممهي ،سبهافسمةنلسقوتس  سفراادسنشحايوفسويلاسبهوس ينساحايلسبهوسخ لفنسس

،سَاٱْرَ ِالة َس(،ساأي مً سفا سيبوتسفربديسسبورسسفرلمموتسن30،سسس29:سس11)ممس سِثْبله ٱْرُاِحلَاَ سِبَن سسسسَوْاَلْحسُفلة
س( 1:12نس)عيسِلُسُهوَر هس
  را س وسممممالسفرا ع سافرحيسرار سمممماةن سذل سساتسملةسعنسو وةساممملعح سعنسمالاسفراسممملحسسسس-ز

فرصميييسسأنسس( سبلسأاتسملةسوسماطسعن19-15:18ل راسمدسفن لسمثلسمومملسامنساممسسشمملفعيلس)اثس
ِييسرلحالسسسسبيا ذفسقيلسعنسفرصممميييسرةن كسف نس افسركلسس(23:21)سسرةن  يشممملحسهللاسرن سأنسفراسممملحسامممُ

لُحسٱْبَةَدفَو سِمْنسَرْةَنِ سٱرنة ُموِس،سِشْذسامممَ َ سَرْةَنً سِسَاْلِيَن ،سسعن سفريةن ،سفا سق تسفربديسسبورسسفرلمممموتسن َفْرَاسمممِ
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َب هس سَمْنسُعيَِِّكسَعَيلسَخشمممممَ اامممممييب سيهلسبيهمسسبةاسمممممدسفراسممممملحسس( سس13:3نس)غلِسَوةُ سَمْكُةوٌ :سَمْيُةوٌنسُفلر
س( س13:15+سيوسس32:8+س اسس8-6:2)بلس،ساأي  سحالسفريةن سعن  سفراحب سافرا ع 

حاي سفرل سشره نسنسو سممممممممممممالسفرحيسينالدسعنسل قلسفسمممممممممممما  سبلسلة سفراصمممممممممممايح وسمثلسسس-ح
س5:6 سامثلساحيسفرل سشره سمنسفلسقيب س31:1
ةياه سساتسملةسم وسالالة سبلسفر لع  ساف نسساكلف سفرشملعة سف نس زمً سسنسفرايلسفساتسفرااسشممسس-ط

موممملسيلعدسأنسيةمكدسمنسبهاهمسريوامم ي سق لسدخوتسفس ضسفراديدةسبالسيةشمم هوفسلم يه سبلسلب دفاهمسس
نسعيلسأا دلسامحب سموممملسرشمم ب س لساممو ةسلسمملا سمنسمحب سسإفروثنل  س وسأ سحنونسيلعدسأنسياا

سهللاسرهم 
سفرااسية انسخ لسموا  سس34م سعدفسفااح حسسك ايسفرسالس وسبالسع سموملسفرن ل -1
 -س ال س افسفرسالسواد: -2

a  س(18:17كلسمي سيايسسعيلسفلمل سيكةيسوس  سمنس افسفرسالسرلحاله ساعةالسبه س)س
b  (3،2:27عيلسفرشةيسأنسيكةيسوصوا سعيلسوصيسمنسفرحا  ةسيكونسأم مسأعينهمس) 
لبلفاا سعيلسمسممممم مطسفرشمممممةيسبلسعيدسفرال تسمممممميمسمومممممملسريكهن سافرشممممميورس افسفرسمممممالساأمل مسس -سج

9:31-13 
س(3:8+سس16،13:6شقةبسسفرسيدسفراسلحس دادلسعيلسشبيلسسيومسفرةالب سمنس افسفرسالس)س-دس

سكةيسموملس افسفرسالسبلسأافخلسفرسن سفس بةينسري لاج  -3
 سفر التثنية وسط األسفار الخ سة : -4

 ساعزر سبلسمصمملسلةيدًفسعنسوا ممم وسفركنة ويين ساأق مهمسبلسفرةكوعنربدسشقةنلسهللاسرناسمم سعمم بً سبلسمممالس
مصملسبلسعزر سبلسأ ضسال مم نسلةيدًفسعنساثنل سأ لسمصمل ساركنهمساااقوفسملف ةسفرة ودي سرالعونسراةلة،سس

اقدس أاسضمممممممممملا ةسشواصمممممممممم ر سعنسفلسأث  سفر ال سافرة ودي سبلسسسلةد  سحل  مسهللاسمنسع وديةهمسرالعون 
اف نس بدسر سمنسعممملعة سيسممميلسعييه سرلةلفس لعكسفرةونسفرسممما ااسا وسدمسفرادفاسفرثاينسسسممممالسفر لاج 

اذر سبلسممممممممالسفرالاعين ساعيلس افسفرشمممممممةيسأنسيةد  ساعةةيمسمنسهللاسا افسم سأعين سممممممممالسفرةدد ساف نسس
مسبلسموضمممممممممممممودسس  عةهشيا وهمسثمسعدمساوحنسعيلسأبوف سفنة نسفرةلسُحلمسمنه سفرشمممممممممممممةيسلسممممممممممممم يسعدمسس

 من  س40ةاسسسرادةفر
سينبسمسفرسالسشرلسثال سعل وساوشيدسابلف ساخة مسس-:تقسيم السفر -5

س28-5فرةل سفرث ول سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس4-1فرةل سفسارلسسسسسسسسسس
س32-31فرنشيدسسسسسسسسسسسسسسسسس30-29فرةل سفرث رث سسسسسسسسسس
س34فر ة مسسسسسسسسسسسسس33بلف سموملسريشةيسسسسسسسسسسس

س علسل سبلس افسفرسالسااةكل سس ايةه سحةلس سينس   سفرشةيسس ن  سأبك   -6
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a  فر ال سسسس،سبيافلسدفعا سأن سيايسأنسينسمملسشممملفعيلسأو سف نسع دًفسبلسمصمملسس-:العبودية والفداء
س  لسفرس يس

b   بهوسخيصمممممهمسبا فدسعمممممديدةسبةييهمسأنسيح ولس)ساروسأح وفساره سأخلاسيسمممممةة دافسره (سسس-:مح،ة هللا
 رهمسفر لف  اروسأ  عوفساكونس

سفرل سأعا  مسأ ضً ساليدةسا ل سر نً ساعسالًسس-:سالنصحب الصال  -ج
س مسأخصسمنسالالطسفرشةو ساعايسأنسيكوووفسوو ًفسرية رم -شعب الرب: -د
سبلسفراك نسفرااسي ة  لسفرل س)سأابحسأا عيلمسلةدسذر (س-مذب  الرب: -و

 سشعالسارلسسفرابصممودسل رسمماطس وسفرسمماطسسيةسمممس افسفرسممالسلكيا وسمةين سمثلسنسشممماطس ساةيمس سشحةلز -7
ببسسبلسأنسيسممممماطسفاوسممممم نساعةال سنس وبلسرانسرُ سأذو نسريسممممماط   نسب ردعوةسريسممممماطس لسدعوةسريا ع سس

سأي ً سب رسا دسرلسسرياةلب سببسسبلسحةلسونااسم سوساطساو بسسأواسن سعيلسحسيسم سوساط س
امحب سهللاسرهمساعن ية سافرةكلف سحةلس سينسممممممممممموفسف نسمومممممممممممملسيافل مسل ا ي  مسبلسفر لع سسسس-10

أعاممم تسهللا سبنحنسومممافلسخاممم يممم وممم سحةلس سونةاةساوةك لساومممافلسمحبممم سهللاسبةيةهممميسقيوبنممم سحبمممً سس
 وحول    

وةا سما ول س سيسمممممةحبووه سلسممممم يسخا ي  مسبهمسسال س،سسشمةال سفس ضساحيسهللاسرهمساعا ي لس -11
يليوفسبلسفس ضسا سُيحلموفسمنه ،سأ سا وسفرا ع سا السسسحةلعممممممةيسعنيد ساركنس ن  سعمممممملطس

 (س 5:سس3) ؤساشب سنسمنسيايي   سرنسأمحوسشما سمنسمالسفرحل ةن
 ف ايسفااح حسفسخيلسغ ربً س وسيشودسبنسوونسفرااسأكالسفراسيلةسادخلسل رشةيسشرلسأ ضسفرالة دسس -12
 -ةسلالعب س احل سباثاًل:موملسُيبدمسبلسمالسفرةثنل سم سُياكنساساية سااسيلسفرة  عس -13

مممن ساو  نسبلسفر لع ساركنس افسرمسيكنساممدب سبلسعبوب سمنسهللاسسسس40 مسق مموفس -أ
سلس يسعصل وهم

ثل بهمسرمسا يلس السفرسممممنينسفيه سبلساأحايةهمسأي ممممً سا با س مسرمسيالحلوفس افساركنسموممممملس ن سسس - س
 يشيلسرهالسفراةازةسا لسدريلسعن ي سهللاسلش ب 

سوا اهمسيشيلفنسربوةسهللاساإخةل   مسفشةيسرُ  سخلاالهمسمنسمصلساسس-ج
سشذًفسبةاسيلسفرة  عةسلالعب س احل سميتداسشرلسأنسواهمسأنسهللاس وسض لسسفركل

ملةسابلعبً  سب راسممممملحسبلسحوف لسمطسفرُاالِِّ س دسعيل سلمي وسمنسسس83شقةبسسفرةهدسفراديدسمنس افسفرسمممممالسسس -14
  افسفرسالساإقةبسسمن سحينا سر صسفرن موس 

ُياكنسفربوتسأنسفرسالس وسمة  دةسبينسهللاسافرشةيسشنسفرةزموفسبوا ي لسُيب  فهمسافرةكس سوهللاسيودسأنسس -15
يةب دتسفرحيسمطسع ب سشنسأح ولسملالحونساعادافسبلف و ساعالم سحيسهللاسرهمسبلف ا ساعالم سمح ةهمسس

 سا وساركنسادمسشخة  سعدمسفرا ع سبسمطسادمسأ فدلسهللااس  عةهم سا افسواسسم س
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

س
يَِّة ِفر اْلَعَربَ 1" -(:1آية ) ا ِفر اْلَبرِي ِِي َراِئحَتا ِفر َعْبِر اأُلْرُد ى َكِ يَإ ِنسبببْ ِةا ُقَ،اَلَة  هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َقلََّم ِبِه ُموسبببَ

َِ َوَحَضْحُروَت َوِذي ذَ  َِ َوُتوَفَت َواَلَبا  "َهٍب. ُسوَفا َبْحَن َفاَرا
=سا دوس السفر ب  ةسملفوسعديدةسرإلعمم  ةسشرلسفرا ويسفرشمملقلسمنسوهلسفس دنساا دوسعدةسملفوسفى عبر األردِ 

اركنسفرابصمممممودس ن سفاعممممم  ةسأوهمسم زفروفسرمسية لافسسسس فرشمممممل ل رإلعممممم  ةسشرلسفرا ويسفرالبلسافرابصمممممودس ن سفر ممممما سس
سفس دنسريلثوفسأ ضسفرالة د 

=سفرانحد سفرااسيالاسذل سوهلسفس دنساعبصممممدسل سفراناب سفرشممممل ل سفرااةدةسمنسفربحلسفسحالسشرلسعمممما تسسسالعربة
=سفم ووفسموفالهينسريبحلسفسحالسابم رمافوسر يللسفرة.بم  سا حأساحمديمدسفراكم نسبمدقم سسق،بالبة سبببببببببوففربحلسفرايمم سس

سعييهم سسهللاسعينف ومسشع  ةسا ةا مسهللاسلش ب سابلسفلسمك نس
سدامسالنو سفس دنساا لسال لسمين ا س لسغ ربً ساحلفاسفرةل  أ=سبلع سعيلسحدادسسفاراِ
سبايلسمحددسأم كنهم سذى ذهباسسالباِفمسالنو سعلةسفربحلسفرايم سأم سس25=سستوفت
س

 " َ اَدَش َبْرِنيَإ.َأَحَد َعَشَر َيْوًما ِمْن ُحوِريَب َعَلى َطِريِق َكَبِت ِسِعحَر ِنَلى 2" -(:2آية )
=سق دشسبلولطسف ومسفراك نسفرااسأ مممممميوفسمن سفراوفمممممملسساذل سسسسعشبببر يومًا من حوريب... نلى  ادش برنيإسأحد

يومً سقاةن لسبلسمممنينس وعي سسسس11يومً س با سريةوبلةسبا سوباة سبلسسس11مممن ساذفلسفرادةسسسس40ُحكمسعييهمسل رةو  نسس
=سحيثسيهلسهللاسراومممملسسحوريبريو فاساو سممملسفثيلًفسلسممم يسذر  سسلسممم يسفرةصمممل ن ساوحنسفمسملةسودا ساولالطسس

س(1:3)سخلسأاً س
(سوادسأو سبلسوه ي سفس بةينسممن ساو  نسبلسممين ا سبدأوس حيةهمسردخوتسأ ضسفرالة د سبدأوس1شذًفسل رلالودس)رآلي 

ا السابطسعمممممممملةسمممممممممين اسعيلسحدادسأدام سسس ادش برنيإحيثساكيمسهللاسمطسمومممممممممل،سبوامممممممميوفسسسحوريبفرلحي سمنس
( سابلسأ ضسموا سبدأس5يومً  سثمسشوايبوفسشرلسأ ضسموا سا لسعمممممممممملةسفس دنس)اي سس11اإمممممممممممةالقمس السفرلحي سس
سموملسيشلحسفرشلعة  

س
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س
س

ْهِرا 3" -(:3آية ) ِل ِمَن الشَّ ْهِر اْلَحاِدي َعَشَر ِفر اأَلوَّ َنِة اأَلْرَبِعحَنا ِفر الشَّ َقلََّم ُموَسى َبِنر ِنْسَراِئحَت   َفِفر السَّ
بُّ ِنَلْحِهْم.  "َحَسَب ُقتِي َما َأْوَصاُه الرَّ

 حأسأوهمسف نسعيلساعممم سفردخوتسبلسمة   سحلبل سمطسعمممةو سقوع  ساركنسمومممملسوادلس سيكياهمسعنسمة   س
سهللاسبلساماهمسشنسابدموفس حلبل ساخاسسبلسعنسُحيسهللاسا  ع ساا ي ل سبهافس وسم سياةيهمسينةصلانسروسأنس

 
اِكَن ِفر 4" -(:4آية ) َِ السَّ ا َوُعوَج َمِلَك َباَشا َِ اِكَن ِفر َحْشُبو َِ َمِلَك اأَلُموِريِيحَن السَّ َبْعَد َما َضَرَب ِسيُحو

 "َعْشَتاُروَث ِفر ِنْذَرِعر.
ذ علس لسع اممممما سسذفلسشوةصممممم  فاهمسعيلسمممممملحونساعوجس وسرةشمممممالةهمسق لسدخوتسمة   سمطسعمممممةيسفنة ن ساإ

س وسشر سفربالسفرااسية داو   وعشتاروتل ع نس
 

ِريَعَة َ اِئاًل:5 " -(:5آية ) ا ِفر َأْرِض ُموآَبا اْبَتَدَأ ُموَسى َيْشَرُح هِذِه الشَّ ِِي  "ِفر َعْبِر اأُلْرُد
اقدسُيسمممممالسممممممالسفرةثنل سسسس،=سعممممملعة سل رة لع ساسمممممالساو فةسسالشبببريعة  =سشذًفس وس سيكل سبلسياسممممملساعشممممملحسسيشبببرح
ساقدسُيسالسفرةهدسفربديمسفي سل رةو فةسمنسل  سش الةسفرازاسعيلسفركل س اقدسُاسالسأما  سموملسل رةو فةسس،ل رةو فةس

 أين هم اآلِ؟
 مسبممدأافس حيمم سدخوتسأ ضسفرالةمم دسمنسقمم دشسبلولطسبلسبلعمم سبمم  فن سااوالهوفسرلالافسبلسأ ضسادام،سرلة لافسمنسس

( سبإضممممممممالافسرينزاتسالنوب سرلالافسحوتسأ ضسأدام سثمسس21-14:سس20خالتسأ ضسأدامسركنسمي سأدامس ب س)عدس
بوفسممممممممملحونساعوجسفسمو عينسس(ساضمممممممملس2(س)أوللسفر لعا سبلسف ي 13:2اممممممممةدافسعمممممممما  ساع لافسافداسزف دس)اثس
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 سا السفراناب سسأرض موآبسفىاإمممممةوروفسعيلسأ فضمممميهمسامدوهم ساامممم  افسبلسعمممملةسوهلسفس دنسعمممما تسموا س=س
سك ومسالنو سبنلسعاون،ساا  وسأ ض سرلأابينساال دساوص سمبسسمنسل 

س

س
س

بُّ ِنلُهَنا َقلََّ َنا ِفر ُحوِريَب َ اِئاًل: 6" -(:6آية )     "َقَفاُكْم ُ ُعوٌد ِفر هَذا اْلَجَبِتا»َالرَّ
ق لسفرشةيسبلسحو عيسحوفرلسمن  ساف نسفرشةيسخالتس السفرادةسبلساد عيس احلسعللمسا أافس ن  سشعالو وسس

=س افس وسشعمممممممةل ةسهللاسفرااسياسممممممم سسكفاكم  عود فى هذا الجبت احل سااسمممممممياوفسفرشممممممملعة  سثمسوادسهللاسيبوتسرهمس
بهوس سيكةالسبوالودو سعيلسفس ضسحةلسروسفن سبلسال لسحو عي ساحةلسروسممممممممممماحسهللاسلاةلةسسلميدين سرُيدخين سمادلس

مممممممن سبهوسفرااسيةيمسمةلسي ممممممةن سبلسفر مممممميكسامةلسُي لالن سمن سبلس وسيصممممممح ن ساعبودو سا وسفرااسسس40ضمممممميكسس
سُي اسساُعدبلسا وسفرااسيدعوسحةلسوصلسشرلسفنة نسفرسا اع  

س
ْهِت َوا7" -(:7آية ) ُلوا َواْرَتِحُلوا َواْدُخُلوا َكَبَت اأَلُموِريِيحَن َوُقتَّ َما َيِليِه ِمَن اْلَعَرَبِة َواْلَجَبِت َوالسبببَّ اِحِت  َتَحوَّ ْلَجُنوِب َوسبببَ

َِ ِنَلى النَّْهِر اْلَكِبحِرا َنْهِر اْلُفَراِت.  "اْلَ،ْحِرا َأْرَض اْلَكْنَعاِنرِي َوُلْبَنا
يًِِّا سَعَيلسسسس،أي مسمممممممممميلا نسسقدساحببمساا م ًسا السس،حدادسبالد مسفراوعودسبه س ن سيحددسرهمسهللا َيْلَا ُنسُمَةسمممممممممَ َاَف َنسممممممممممُ

س( 21:4مل1نس)اَلِالِطسٱْرَاَا ِرِ سِمَنسٱرنةْهِلسِشَرلسَأْ ِضسِبِيْسِايَن،سَاِإَرلسُاُ وِمسِمْصلَس
س

َباِئُكْم ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق ُاْنُظْر. َ ْد َكَعْلُ  َأَماَمُكُم اأَلْرَض. اْدُخُلوا َوَتَ لَُّكوا اأَلْرَض الَِّتر َأْ َسَم الرَّبُّ آل8"  -(:8آية )
ِْ ُيْعِطَحَها َلُهْم َوِلَنْسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.  " َوَيْعُقوَب َأ
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=سيكياهمسهللاسلصممملا سفراالدسلإعةب   مسعممم بً سبكمو سيبوتسأوللسي سعمممة لسا وسمممما  مسمنسق لسشمممملفعيلسشبنلسسسأنظر
سفربكلسب هللسيودسأنسيلاسفروحدةسبلسع ب 

 
ِْ َأْحِ َلُكْم. 9 "-(:10-9) األيات بُّ ِنلُهُكْم َ ْد َقثََّرُكْم. َوُهَوَذا 10»َوَقلَّْ ُتُكْم ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َ اِئاًل: اَل َأْ ِدُر َوْحِدي َأ َالرَّ

َ اِء ِفر اْلَكْثَرِة.   "َأْنُتُم اْلَحْوَم َقُنُجوِم السَّ
سك نسيثلانسحاوسموملس وسا حيس السفراشو ة 

س
بُّ ِنلُه آَباِئُكْم َيِزيُد َعَلْيُكْم ِمْثَلُكْم َأْلَف َمرٍَّةا 11" -(:11آية )  "َوُيَ،اِرُقُكْم َقَ ا َقلََّ ُكْم.الرَّ

سموملس ن سياييسفر لف سرش ب  س
س

َهاُتوا ِمْن َأْسَ،اِطُكْم ِرَكااًل ُحَكَ اَء  13َكْيَف َأْحِ ُت َوْحِدي ِثْقَلُكْم َوِحْ َلُكْم َوُخُصوَمَتُكْم؟ 12 "-(:13- 12) األيات
 "ُرُؤوَسُكْم.َوُعَقاَلَء َوَمْعُروِفحَنا َفَأْكَعُلُهْم 

س=سأاسمشهودًفسرهم سمعروفحن
ِْ ُيْعَ َت.  14  "-(:16-14) األياتس ٌن اأَلْمُر الَِّذي َتَكلَّْ َ  ِبِه َأ َ،اِطُكْم 15َفَأَكْبُتُ وِنر َوُ ْلُتْم: َحسببَ َفَأَخْذُت ُرُؤوَس َأسببْ

ا  اَء  ِرَكااًل ُحَكَ اَء َوَمْعُروِفحَنا َوَكَعْلُتُهْم ُرُؤوسبً حَنا َوُرَؤسبَ اَء َخَ اسبِ اَء ِمَااٍتا َوُرَؤسبَ اَء ُأُلوٍفا َوُرَؤسبَ َعَلْيُكْما ُرَؤسبَ
َ،اِطُكْم. َراٍتا َوُعَرَفاَء أَلسبببْ وا ِباْلَحقِي َبْحَن  16  َعشبببَ َ ُعوا َبْحَن ِنْخَوِتُكْم َواْ ضبببُ اَتُكْم ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َ اِئاًل: اسبببْ َوَأَمْرُت ُ ضبببَ

ِِ َوأَ   "ِخيِه َوَنِزيِلِه.اإِلْنَسا
=سفراشملبينسعيلساناياسأافملسسعرفاء=سمنسعدفر سفرشملعة سعدمسفرةالعكسبينسفريهوداسافرالعيسفراسمةو نس سسسونزيله

سشخة لافسحكاةهمسمنسق ل سس-:معروفحنفرلؤم ا سس
س

ٍِ 17 "-(:18- 17) األيات . اَل َتَهاُبوا َوْكَه ِنْنَسا َِ ِغحِر َقاْلَكِبحِر َتْسَ ُعو اَل َتْنُظُروا ِنَلى اْلُوُكوِه ِفر اْلَقَضاِء. ِللصَّ
ُموَنُه ِنَلرَّ أَلْسَ َعُه.  َِّ اْلَقَضاَءِ ِل. َواأَلْمُر الَِّذي َيْعُسُر َعَلْيُكْم ُتَقدِي ُكتِي اأُلُموِر الَِّتر  َوَأَمْرُتُكْم ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  بِ 18أَل

 "َتْعَ ُلوَنَها.
سأم سسفرب  اسفرة دتسخوفسهللا سافرةالسعيلسوشلسفرةدفر سلحسيسش فدا  

س
تَّ ذلِبَك اْلَقْفِر اْلَعِظيِم اْلَ ُخوِف البَِّذي َرَأْيُتْم ِفر َطِريِق َكببَ 19" -(:19آيبة ) ا قبُ َلْكنبَ ا ِمْن ُحوِريبَبا َوسبببببببببَ ِت  »ُثمَّ اْرَتَحْلنبَ

بُّ ِنلُهَنا. َوِكْاَنا ِنَلى َ اَدَش َبْرِنيَإ.  "اأَلُموِريِيحَنا َقَ ا َأَمَرَنا الرَّ
=سفسالزفاسفرشمممممممممممما رل سمنسمممممممممممممين اسافرازاسفرانوبلسمنسبلع سب  فنسا وسم وفسااسمممممممممممم ع سسسسالقفر العظيم ال خوف

ممممم عد مسبلسأنسيسمممميكوفس افسااعو ا ساود ةسفرال لسامة عيسفرسممممالسافروحوشسافسعدفاسمنسفرشممممةو سفراا ا ة سمنسس
سفربالسفرةللمس وسهللا،سف نسق د ًفسأنسُيكالسمةهمسركنهمسوسوفسعالسهللاساعكوف 
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بُّ ِنلُهَنا. 20 "-(:21- 20) األيات ُاْنُظْر. َ ْد َكَعَت 21َفُقْلُ  َلُكْم: َ ْد ِكْاُتْم ِنَلى َكَبِت اأَلُموِريِيحَن الَِّذي َأْعَطاَنا الرَّ
بُّ ِنلُه آَباِئَك. اَل َتَخْف َواَل َتْرَتِعْب. بُّ ِنلُهَك اأَلْرَض َأَماَمَك. اْصَعْد َتَ لَّْك َقَ ا َقلََّ َك الرَّ  "الرَّ

سفسقدساايوفسشرلسق دشسبلولطسل ربل سمنسأ ضسفرالة دسادع  مسموملسسنسياةيكوف  ن سف ووس
س

ُسوا َلَنا اأَلْرَضا َوَيُردُّ 22 "- (: 25- 22)  األيات  اَمَنا ِلَحَتَجسَّ ْمُتْم ِنَلرَّ َكِ يُعُكْم َوُ ْلُتْم: َدْعَنا ُنْرِسْت ِرَكااًل ُ دَّ وا  َفَتَقدَّ
ِِ الَِّتر َنْأِتر ِنَلْحَها.   ا َفَأَخْذُت ِمْنُكُم اْثَنْر َعَشَر  23ِنَلْحَنا َخَبًرا َعِن الطَِّريِق الَِّتر َنْصَعُد ِفحَها َواْلُ ُد َفَحُسَن اْلَكاَلُم َلَديَّ

ُسوُها  24َرُكاًل. َرُكاًل َواِحًدا ِمْن ُقتِي ِسْ،ٍط.  َوَأَخُذوا ِفر  25َفاْنَصَرُفوا َوَصِعُدوا ِنَلى اْلَجَبِت َوَأَتْوا ِنَلى َواِدي َأْشُكوَل َوَتَجسَّ
بُّ ِنلُهَنا.َأْيِديِهْم ِمْن َأْثَ اِر اأَلْرِض وَ  وا َلَنا َخَبًرا َوَ اُلوا: َكحِيَدٌة ِهَر اأَلْرُض الَِّتر َأْعَطاَنا الرَّ  "َنَزُلوا ِبِه ِنَلْحَناا َوَردُّ

 ن سوادسموممممملسيشمممملحسم سا دسبلسمممممالسفرةدد سبنحنسبلسمممممالسفرةددسرمسواهمسرا ذفسأ ممممملسموممممملسفراوفممممملسسشرلس
ب رةاسمممسس ن سمثلسمنسي ممملاسعممماة سبلسوو سفرشممماس ساركنسواهمسسسسأ ضسفرالة دسلةدسأنساعدلسهللاسلمنسينصمممل م

 ن سأنسموممملسافبكسبدياوقلف ل سعيلس ييسفرشممةي سا ن سموممملسين ههمسعيلسضممةاهمسحةلس سيبةوفسبلس افسفراةسس
سث ول  سذبةدسأنسيبود مسهللاسبلسمح ل سم سمةنلسش م تسالوفملس 

ِْ تَ 26 " -(:26آية ) بِي ِنلِهُكْما»لِكنَُّكْم َلْم َتَشاُءوا َأ  " ْصَعُدواا َوَعَصْحُتْم َ ْوَل الرَّ
سفوللسفمساحايوفسمنسخس  ةسلس يسعدمس  عةهم سشذًفس لسدعوةسريا ع  

س
بُّ ِبَسَبِب ُبْغَضِتِه َلَناا َ ْد َأْخَرَكَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر  27  "- (: 30- 27)  األيات  َوَتَ ْرَمْرُتْم ِفر ِخَياِمُكْم َوُ ْلُتُم: الرَّ

؟ َ ْد َأَذاَب ِنْخَوُتَنا ُ ُلوَبَنا َ ائِ 28ِلَحْدَفَعَنا ِنَلى َأْيِدي اأَلُموِريِيحَن ِلَكْر ُيْهِلَكَنا.   َِ ِلحَن: َشْعٌب َأْعَظُم  ِنَلى َأْيَن َنْحُن َصاِعُدو
َنٌة ِنَلى الَسَ اِءا َوَأْيًضا َ ْد َرَأْيَنا َبِنر َعَناَق ُهَناَك.   ٌِ َعِظيَ ٌة ُمَحصَّ َفُقْلُ  َلُكْم: اَل َتْرَهُبوا َواَل  29َوَأْطَوُل ِمنَّا. ُمُد

اِئُر َأَماَمُكْم ُهَو ُيَحاِرُب عَ 30َتَخاُفوا ِمْنُهُم.  بُّ ِنلُهُكُم السَّ  "ْنُكْم َحَسَب ُقتِي َما َفَعَت َمَعُكْم ِفر ِمْصَر َأَماَم َأْعُحِنُكمْ الرَّ
=س لسلةدسفلسم سامنة سفرل سرهمسُيب تس افلساركنسفربييسفرا ممدس سسس؟!الرب بسببب بغضبته لنا.  =سااملامسست رمرتم

سيةةلفسلاحب سهللاسابمنسفلسفسمو ساةالسمةً سري يل س
س

ُِ اْبَنُه ِفر ُقتِي  31  "-(:32- 31) األيات بُّ ِنلُهَك َقَ ا َيْحِ ُت اإِلْنَسا يَِّةا َحْحُث َرَأْيَ  َقْيَف َحَ َلَك الرَّ َوِفر اْلَبرِي
 . ِِ بِي ِنلِهُكمُ 32الطَِّريِق الَِّتر َسَلْكُتُ وَها َحتَّى ِكْاُتْم ِنَلى هَذا اْلَ َكا  "َولِكْن ِفر هَذا اأَلْمِر َلْسُتْم َواِثِقحَن ِبالرَّ

(ساف نسأد  سأنسهللاسيحايهمسالالةً  سااة يلسأنسهللاسيحايهمسفا سس12:11ربدسمممم كسمومممملساإعمممةكلسأو سيحايهمس)عدس
ساحالسفسمس ضلةه ساة يلسخ صسلسالسفرةثنل سادعوةسريحي س

س
ا ِلُنُزوِلُكْما فِ 33  "  -(:33آيبة ) انبً ََ َلُكْم َمكبَ اَمُكْم ِفر الطَِّريِقا ِلَحْلَتِ  اِئِر َأمبَ اٍر َلْحاًل ِلُحِرَيُكُم الطَِّريَق الَِّتر  السببببببببببَّ ر نبَ

َِ ِفحَهاا َوِفر َسَحاٍب َنَهاًرا.  "َتِسحُرو
س (2:14)يو السف ي ساس ااسفو سذف يسسعدسركمسمك وً سبهوسفرالعك
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بُّ َصْوَت َقاَلِمُكْم َفَسِخَط َوَأْ َسَم َ اِئاًل:  34 "- (: 36- 34)  األيات  ٌِ ِمْن هُؤاَلِء النَّاِسا  35َوَسِ َإ الرَّ َلْن َيَرى ِنْنَسا
ِْ ُأْعِطَحَها آلَباِئُكْما   يِرا اأَلْرَض اْلَجحِيَدَة الَِّتر َأْ َسْ ُ  َأ رِي  َيَراَهاا َما َعَدا َقاِلَب ْبَن َيُفنََّة. ُهوَ 36ِمْن هَذا اْلِجحِت الشِي

بَّ َتَ اًما.  "َوَلُه ُأْعِطر اأَلْرَض الَِّتر َوِطَاَهاا َوِلَبِنيِها أَلنَُّه َ ِد اتََّ،َإ الرَّ
س(38 ن سيافلسف ريسا سيافلسيشودسذلشودسف نس وسفرب عدسفرانةللس)اي 

س
بُّ ِبَسَبِ،ُكْم 37 " -(:37آية )   "َ اِئاًل: َوَأْنَ  َأْيًضا اَل َتْدُخُت ِنَلى ُهَناَك.َوَعَلرَّ َأْيًضا َغِضَب الرَّ

مممممن ساموممممملسيافلس افس ن سف نسب رح دثةينسأدي سرحلم نسسسس37ك نسبينسح د سفراوفممممملسساح دث سحلم نسموممممملس
سفرشةيساموملسمنسدخوتسأ ضسفرالة د 

س
َِ اْلَواِقُف َأَماَمَك ُهَو 38 " -(:38آية ) ْدُه أَلنَُّه ُهَو َيْقِسُ َها إِلْسَراِئحَت.َيُشوُع ْبُن ُنو  " َيْدُخُت ِنَلى ُهَناَك. َشدِي
(سازادلسبنصممم عح ساإ عممم دفا ساعززسملفزلس23،22:27=سبوضمممطسيدي سعيل سرلحلسعيل س احسفرل س)سعدسسشببدده

  أم مسفرشةي 
س

َِ َغِنيَ ًةا َوَبُنوُقُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا اْلَحْوَم اْلَخْحَر َوا39 "-(:40- 39) األيات رَّ  َوَأمَّا َأْطَفاُلُكُم الَِّذيَن ُ ْلُتْم َيُكوُنو لشَّ
َِ ِنَلى ُهَناَكا َوَلُهْم ُأْعِطحَها َوُهْم َيْ ِلُكوَنَها.  ُلوا َواْرَتِحُلو 40َفُهْم َيْدُخُلو يَِّة َعَلى َطِريِق َبْحِر  َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتَحوَّ ا ِنَلى اْلَبرِي

 " ُسوَف.
سف ل اسفراينسخ بوفسعيلسأا د مسرمسيدخيوفسأ ضسفرالة دسافسا دسدخيوفس

س
بُّ 41  "-(:43-41) األيات . َنْحُن َنْصَعُد َوُنَحاِرُب َحَسَب ُقتِي َما َأَمَرَنا الرَّ بِي  »َفَأَكْبُتْم َوُ ْلُتْم ِلر: َ ْد َأْخَطْأَنا ِنَلى الرَّ

ُعْوَد ِنَلى اْلَجَبِت.   ِة َحْرِبِها َواْسَتْخَفْفُتُم الصُّ بُّ ِلر: ُ ْت َلُهْم: اَل َتْصَعُدوا َواَل  42ِنلُهَنا. َوَتَنطَّْقُتْم ُقتُّ َواِحٍد ِبُعدَّ َفَقاَل الرَّ
بِي َوَطَغْحُتْما 43ُتَحاِرُبواا أَلنِير َلْسُ  ِفر َوَسِطُكْم ِلَاالَّ َتْنَكِسُروا َأَماَم َأْعَداِئُكْم.   َفَكلَّْ ُتُكْم َوَلْم َتْسَ ُعوا َبْت َعَصْحُتْم َ ْوَل الرَّ

 "َوَصِعْدُتْم ِنَلى اْلَجَبِت. 

س=ساا لامسبوق ح سااحديةمسأافملسهللاسطغحتم
س

َِ ِفر ذِلَك اْلَجَبِت ِلِلَقاِئُكْم َوَطَرُدوُقْم َقَ ا َيْفَعُت النَّْحُتا  44  "-(:45- 44) األيات اِكُنو َِ السَّ َفَخَرَج اأَلُموِريُّو
بُّ ِلَصْوِتُكْم َواَل َأْصَغى ِنلَ 45َوَقَسُروُقْم ِفر ِسِعحَر ِنَلى ُحْرَمَة.  ا َوَلْم َيْسَ ِإ الرَّ بِي  " ْيُكْم. َفَرَكْعُتْم َوَبَكْحُتْم َأَماَم الرَّ

ِ (سس17:12=س وسومممدمساركنهممم ساوبممم سغيلسح.ل.لممم  س مسفممم ووفسمثممملسللسمممممممممممممموس)عممميسسسسبكحتم =سقممم  نسمطسسسساألموريو
(سب رةا رب سافركنة ويونسأمممما  مس ن سأمو عونسب سمو عونسُياَيكسأمممماهمسعيلسفلسفرشمممةو سبهمسفسعلمسس45:14)عدس

سبلسفراناب  
س
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 "َوَ َعْدُتْم ِفر َ اَدَش َأيَّاًما َقِثحَرًة َقاأَليَّاِم الَِّتر َ َعْدُتْم ِفحَها.46 " -(:46آية )
سس19=سقيلسأنسفرشمممةيسف نسقدساالفزسبلسق دشساف نسيا يساعالاسشريه ساقيلسأوهمسق ممموفسبلسق دشسسأيامًا قثحرة

كاأليام ممممن سع دافسلةد  سرإل اح تسبلسفر لع سرادةس وعي سحةلسبنلسفلسفرايلسمنسفرلال تسفراينسخلالوفسمنسمصممملس
س)قةدامسأدسم سقةدام(س =سل رةلبل سقةدامسم سقةدامسسالتى  عدتم فحها

حينس ييسمنهمسهللاسأنسيصةدافسشمةنةوف،ساحينس ييسمنهمسعدمسفرصةودساةداف سفراشكي سأوهمسس-:سملحوظة
 سيلعدانساناياسش فداهمسفر  ا سرار سيةيان سفرسيدسفراسلحسأنسوصيلسرةكنسمشيئة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى 

س
ا َوُدْرَنا ِبَجبَ 1س" -(:1آية ) بُّ يَِّة َعَلى َطِريِق َبْحِر ُسوَف َقَ ا َقلََّ ِنر الرَّ ْلَنا َواْرَتَحْلَنا ِنَلى اْلَبرِي ِت ِسِعحَر َأيَّاًما »ُثمَّ َتَحوَّ
سنَكِثحَرًة.
مدةسفرةو  نسعب  سريايلسفرشمممملعلسمنسفرشممممةيسحةلسياواوفسبلسفر لع سرةدمسشيا وهمسااالد م،سااد عيس احلسك ومس

ريايلسفراديدسريةةيمسفايا نسافرا ع ساركنسرنالحأسعدمسااملسموممممممممملساف ريساعشممممممممودسفراينسرمسيدخيوفسل رلغمسمنسس
عزفؤ مسأنسهللاسبلسامممممماهمسافرسمممممح ل س لسسسسأوهمسرمسُي ائوفسمثلسل قلسفرشمممممةيساف ووفسُمسمممممةةدينسريدخوت،سركنسف ن

فرةلسابود مسا مافسبلسحمدسذفام س فحم سمم سلةمد م س فحم  ساحةلساكونسرنم س فحم سبلسفنةم نسينبالسأنساكونسرنم س نم سبلس
سأ ضسفرةةيس فح سبلسفرل ساعكونسرن سخ ودسراشيئة  

س
بُّ َ اِئاًل: 2 "-(:3-2) األيات َ اِل.3ُثمَّ َقلََّ ِنر الرَّ ُلوا َنْحَو الشِي ٌِ ِبهَذا اْلَجَبِت. َتَحوَّ سنَكَفاُكْم َدَوَرا

لةدسأنسشوةهلسهللاسمنسامدي همسيهلسشعةل ق سملةسأخلاسردخورهمسس ضسفرالة دسوهللاسيشة ةسردخورن سريسا اسحةلسروسس
 كفاكم دوراِأدبن س ن  سارار سيكل س

 
َِ  4  "-(:5-4) األيات اِكِنحَن ِفر ِسِعحَرا َفَيَخاُفو َِ ِبُتْخِم ِنْخَوِتُكْم َبِنر ِعيُسو السَّ و ْعَب َ اِئاًل: َأْنُتْم َمارُّ َوَأْوِص الشَّ

ا.  نِير ِلِعيُسو َ ْد َأْعَطْحُ   اَل َتْهِجُ وا َعَلْحِهْما أَلنِير اَل ُأْعِطيُكْم ِمْن َأْرِضِهْم َواَل َوْطَأَة َ َدٍما ألَ 5ِمْنُكْم َفاْحَتِرُزوا ِكدًّ
 " َكَبَت ِسِعحَر ِمحَراًثا.

دع سفرل سبنلسللسممموسشخواهمسب لسممموسفخوسيةبو سارار سعييهمسفنسيافلافس افسبالسيةةدافسعييهمسل رلغمسمنسفنسهللاسس
=سمةن   سأنسيافلافسأنس السفرلبب سافر وفس ا سمنسهللاسارلسسسسنحترزواافيا سسس سسمملةايهمس بب سبلسعيونسفراالط

س س(9:2ربواهمسفرافال سا مسرلسوفسأحلف ًفسأنسيةةدافسعيلسمنسيش اافس)يشس
ِة ِلَتْشَربُ 6" -(:6آية ) َِ ِمْنُهْم ِباْلِفضَّ ِة ِلَتْأُكُلواا َوَماًء َأْيًضا َتْبَتاُعو َِ ِمْنُهْم ِباْلِفضَّ  " وا. َطَعاًما َتْشَتُرو

سك نسعةيسأدامسأكثلسفلمً سمنسميكهمسفرااس ب سملا  م س
س

َِ  7 "-(:8-7) األيات بَّ ِنلَهَك َ ْد َباَرَكَك ِفر ُقتِي َعَ ِت َيِدَكا َعاِرًفا َمِسحَرَك ِفر هَذا اْلَقْفِر اْلَعِظيِم. َاآل َِّ الرَّ أَل
بِي ِنلِهَك َمَعَكا َلْم َيْنُقْص َعْنَك َشْرٌء.  َِ َسَنًة ِللرَّ اِكِنحَن ِفر ِسِعحَر َعَلى َفَعَبْرَنا َعْن ِنْخَوِتَنا َبِنر ِعيُسو 8َأْرَبُعو السَّ

يَِّة ُموآَب. ْلَنا َوَمَرْرَنا ِفر َطِريِق َبرِي َِ َكاِبَرا ُثمَّ َتَحوَّ  "َطِريِق اْلَعَرَبِةا َعَلى َأْيَلَةا َوَعَلى ِعْصُحو
افثيلعنسسس سس=سف نسفرشممممممةيسقدسا  سثلاةسسمنسأل ع سغيلسم سأخاالسمنسفراصمممممملعينساف نسرهمسموفعمممممملسفثيلةسبارقك
دامسأبا سدفمسرهمسفرا تسبيلشممممةلافسمنسسس سسةياوفساممممن ع وسبلسمصمممملسما سأداسل رةمكيدسريةا  ةسمطسعممممةو سفراناب ا

سمين اسعيلسخيللسفرة.ب سبلس=س لسشيالوسسنيلة شحةل ال اهمسمنسفموفرهم 
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: اَل ُتَعاِد ُموآَب َواَل ُتِثْر َعَلْحِهْم َحْرًباا 9" -(:9آية ) أَلنِير اَل ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِضِهْم ِمحَراًثاا أَلنِير ِلَبِنر »َفَقاَل ِلر الرَّبُّ
 ُلوٍط َ ْد َأْعَطْحُ  »َعاَر« ِمحَراًثا.

موا سشبنسروطس وسأي مممممً سرُ سقلفل سمطسيةبو ساركنسافضمممممحسأنسهللاسيحددسرهمسمنسي ممممملبونسامنس سيايسأنسااةدسس
سا  شريهمسأيديهم سارمسيكنسبلسقصدسهللاسأنسُيةالسرهمسأ ضسموس

 
َِ َسَكُنوا ِفحَها َ ْباًل. َشْعٌب َقِبحٌر َوَقِثحٌر َوَطِويٌت َقاْلَعَناِ حِيحَن.  10  "-(:23-10) األيات َِ 11اإِليِ حُّو ُهْم َأْيًضا ُيْحَسُبو

َقاْلَعَناِ حِيحَنا لِكنَّ اْلُ وآِبحِيحَن َيْدُعوَنُهْم ِنيِ حِيحَن.   َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو 12َرَفاِئحِيحَن  ا  َِ َ ْباًل اْلُحوِريُّو َوِفر ِسِعحَر َسَكَن 
اِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْما َقَ ا َفَعَت ِنسْ  .  َوَأَباُدوُهْم ِمْن ُ دَّ بُّ َِ ُ وُموا َواْعُبُروا 13َراِئحُت ِبَأْرِض ِمحَراِثِهِم الَِّتر َأْعَطاُهُم الرَّ َاآل

َزاَرَد.   َواِدَي  َفَعَبْرَنا  َزاَرَد.  َثَ اِنَر 14َواِدَي  َقاَنْ   َزاَرَدا  َواِدَي  َعَبْرَنا  َبْرِنيَإ َحتَّى  َ اَدَش  ِمْن  ِفحَها  الَِّتر ِسْرَنا  َواأَليَّاُم 
بُّ َلُهْم.  َوَثالَ  بِي َأْيًضا َقاَنْ  15ِثحَن َسَنًةا َحتَّى َفِنَر ُقتُّ اْلِجحِتا ِرَكاُل اْلَحْرِب ِمْن َوَسِط اْلَ َحلَِّةا َقَ ا َأْ َسَم الرَّ َوَيُد الرَّ

 َعَلْحِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَ َحلَِّة َحتَّى َفُنوا.
ْعِبا »َفِعْنَدَما َفِنَر َكِ يُإ ِرَكالِ 16 بُّ َ اِئاًل: 17 اْلَحْرِب ِباْلَ ْوِت ِمْن َوَسِط الشَّ َأْنَ  َمارٌّ اْلَحْوَم ِبُتْخِم 18َكلََّ ِنر الرَّ

ا اَل ُتَعاِدِهْم َواَل َتْهِجُ وا َعَلْحِهْما أَلنِير اَل ُأْعِطيَك ِمْن َأرْ 19ُموآَبا ِبَعاَر.  َِ ِض َبِنر  َفَ َتى َ ُرْبَ  ِنَلى ُتَجاِه َبِنر َع ُّو
َِ ِمحَراًثاا أَلنِير ِلَبِنر ُلوٍط َ ْد َأْعَطْحُتَها ِمحَراًثا.  َِ ِفحَها َ ْباًلا 20َع ُّو َفاِئحُّو ِهَر َأْيًضا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئحِيحَن. َسَكَن الرَّ

اِمِهْما َفَطَرُدوُهْم َشْعٌب َقِبحٌر َوَقِثحٌر َوَطِوي21لِكنَّ اْلَع ُّوِنحِيحَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِمحِيحَن.  بُّ ِمْن ُ دَّ ٌت َقاْلَعَناِ حِيحَنا َأَباَدُهُم الرَّ
اِمِهْما َفَطَرُدوُهْم  22َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.  اِكِنحَن ِفر ِسِعحَر الَِّذيَن َأْتَلَف اْلُحوِريِيحَن ِمْن ُ دَّ َكَ ا َفَعَت ِلَبِنر ِعيُسو السَّ

َِ الَِّذيَن َخَرُكوا ِمْن 23ا اْلَحْوِم. َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِنَلى هذَ  َِ ِفر اْلُقَرى ِنَلى َغزََّةا َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّو اِكُنو َِ السَّ يُّو َواْلُعوِي
 "َكْفُتوَر َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.

عمةو سبلس السفسعدفدسي مل سفرل سراومملسارشم ب سأمثي سا  ع ل سعنسلة سفرشمةو سفرةلسُأخاوسأ فضميه سمنس
دامساعممممةيسفرةاوويينساعممممةيسفركاةو عينسا السفرشممممةو سسأا السفرشممممةو س لسعممممةيسموا ساعممممةيسسس سأخلاسق يه 

بإنسش ةمسهللاسبهمساأعا  مسأ ضممممً سعوضممممً سعنسعممممةو سأخلاسعمممملعلةسب هللسق د سأنسياةلسواسسسس سرلسمممممسعممممةيسهللا
ثمسي ممممممممل سرهمسهللاسمثاًلسحلً سسسسفرشمممممممملاسرشمممممممم ب ،ساذفلس السفسحدف سحةلسيشمممممممماةهمسق لسدخورهمسس ضسفرالة د 

ح ضممممملًفسبلسأذ  وهمسلةدسذر سأ سا وسشوةصممممم   مسعيلسمممممملحونساعوجسميك سفسمو عينساإممممممةيالعهمسعيلسأ فضممممميهمسس
)ل قلس افسفااممممممح حسافااممممممح حسفرث رث(سا حأسمحب سهللاسرشمممممم ب سبهوسيشمممممملحسرهمساعبنةهمسرلسسببسسُيةالسرهمسس

سأافمل
 السفرشمممممممةو سفرلب عيينسافرزازعينسافايايينسافرحو عين ساف ومسعمممممممةوبً سمزد لةسس(سوادس6،5:14اب رلالودسشرلس)ا س

أي مسشبلفبلمساقدسضممملبهمسفد سرةومل ساغ ربً سف ومس السفر ممملب سمبدم ساودث   مساإحالتسفرشمممةو سفسخلاسمك وهمسس
سا با سشخةياوفساذفبوفسبلسف خلعنس

سامسكدسأارا ذفسرمسيساحسهللاساملفعيلسبدخوتسموا ساعاونساس
سركلسافحدسأ ض سحةلسفسعلف  -1
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 هللاس وسفرااسيوزدسفس ضس -2
 علس ت اسرمسيصلسرد ال سوزدسفس ضسمنهمسأاسشل داهم -3
  مسوسلسأبلف س)سشبلفبلمساروطس( -4

اغ ربً سبإنسفرزمزميونسافرزازعينس ا سعمملاسافحدساقدسيكونسفرزازعينسافايايونسعممةوبً سمةشمم ب سمنسفرلب عيين سا الس
بً سضم لا سبلسقوع  سا افسد سسامملفعيل   سأوةمسممةحةيونسأ فضملسفنة نساركنس افسر ايةهمسسفرشمةو سرمساكنسعمةوس

سبإذفسأخامامسمثيهمسمةالدانسمنسفس ضس
س

َِ َسَكُنوا ِفحَها َ ْباًل. َشْعٌب َقِبحٌر َوَقِثحٌر َوَطِويٌت َقاْلَعَناِ حِيحَن. 10 " -(:10آية )  " اإِليِ حُّو
سعه دةسلمنسفايايونسعةيسقواس

س
َِ َرَفاِئحِيحَن َقاْلَعَناِ حِيحَنا لِكنَّ اْلُ وآِبحِيحَن َيْدُعوَنُهْم ِنيِ حِيحَن.11 " -(:11آية )  "ُهْم َأْيًضا ُيْحَسُبو

ِ اركنسسسُيحسببوِ رفائححنممكنسفايايونسبلسبيسماين سساف ووفسمنسوسملسفرلب عيينس=سس =سسسسال وآبحوِ يدعونهم ني حو
أاسيةة لاوهمسعممم بً سق عاً سبافا سس ايةهمساقواهمسفا سوبوتسبلسمصمممل سأنسأبن اسفرصمممةيدس مسمصممملعونسركنن سوبوتسس

سعييهمساة يدةسرنشيلساالف  مساعزعاةهمساعن د م 
 

ا َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو َوَأَباُدوُهْم ِمنْ 12 " -(:12آية ) َِ اِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْما َوِفر ِسِعحَر َسَكَن َ ْباًل اْلُحوِريُّو  ُ دَّ
. بُّ  "َكَ ا َفَعَت ِنْسَراِئحُت ِبَأْرِض ِمحَراِثِهِم الَِّتر َأْعَطاُهُم الرَّ

=سفا سبةيوفسسسك ا فعت نسببببببرائحت بأرض محراثهمافرحو عونسف ووفسعمممممممم بً سعللاً ساركنسبنوسللسمممممممموسشحةيوفسأ ضممممممممهمسس
سلسلحونساعوجسافا سملاةيونسل رب قل

َِ ُ وُموا َواْعُبُروا َواِدَي َزاَرَد. َفَعَبْرَنا َواِدَي َزاَرَد. 13س "-(:15- 13) األيات َواأَليَّاُم الَِّتر ِسْرَنا ِفحَها ِمْن َ اَدَش  14َاآل
ْرِب ِمْن َوَسِط اْلَ َحلَِّةا  َبْرِنيَإ َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي َزاَرَدا َقاَنْ  َثَ اِنَر َوَثاَلِثحَن َسَنًةا َحتَّى َفِنَر ُقتُّ اْلِجحِتا ِرَكاُل اْلحَ 

بُّ َلُهْم.  بِي 15َكَ ا َأْ َسَم الرَّ سنسَأْيًضا َقاَنْ  َعَلْحِهْم إِلَباَدِتِهْم ِمْن َوَسِط اْلَ َحلَِّة َحتَّى َفُنوا.َوَيُد الرَّ
َواأَليَّاُم الَِّتر ِسْرَنا  سسسرمسياواوفسل راووسفرا لةلسببسسبلسل لب وسخ ا سفا سضل سهللاسفراوفملسسادفث نساأبيلفمس

ح دث سفراوفملسس (2:1ق  نسمطسف ي س)س. َدا َقاَنْ  َثَ اِنَر َوَثاَلِثحَن َسَنةً ِفحَها ِمْن َ اَدَش َبْرِنيَإ َحتَّى َعَبْرَنا َواِدَي َزارَ 
من  ساع دافسرناسسفرنبا سري دأافسس38من  سارا سحد سم سحد سا  وفسبلسفر لع س السفرم38ك ومسبلسق دشسبلولطسمن
س لعبهمسشرلسأ ضسفرالة د 

س
ْعِبا 16 "-(:22- 16) األيات بُّ َ اِئاًل:  17»َفِعْنَدَما َفِنَر َكِ يُإ ِرَكاِل اْلَحْرِب ِباْلَ ْوِت ِمْن َوَسِط الشَّ َكلََّ ِنر الرَّ

ا اَل ُتَعاِدِهْم َواَل َتْهِجُ وا َعَلْحِهمْ 19َأْنَ  َمارٌّ اْلَحْوَم ِبُتْخِم ُموآَبا ِبَعاَر. 18 َِ ا أَلنِير اَل  َفَ َتى َ ُرْبَ  ِنَلى ُتَجاِه َبِنر َع ُّو
َِ ِمحَراًثاا أَلنِير ِلَبِنر ُلوٍط َ ْد َأْعَطْحُتَها ِمحَراًثا.  ِهَر َأْيًضا ُتْحَسُب َأْرَض َرَفاِئحِيحَن. 20ُأْعِطيَك ِمْن َأْرِض َبِنر َع ُّو



 ( األصحاح الثاني)  سفر التثنية

 

 
16 

َِ ِفحَها َ ْباًلا لِكنَّ اْلَع ُّوِنحِيحَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِمحِيحَن.  َفاِئحُّو َشْعٌب َقِبحٌر َوَقِثحٌر َوَطِويٌت َقاْلَعَناِ حِيحَنا َأَباَدُهُم  21َسَكَن الرَّ
اِمِهْما َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.  بُّ ِمْن ُ دَّ اِكِنحَن ِفر ِسِعحَر الَِّذيَن َأْتَلَف اْلُحوِريِيحَن 22الرَّ َكَ ا َفَعَت ِلَبِنر ِعيُسو السَّ

اِمِهْما َفَطَرُدوُهمْ   " َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِنَلى هَذا اْلَحْوِم.ِمْن ُ دَّ
سكا سمالسفراوابيينسفايايينس كافسبنلسعاونسيساونسفرزمزميينسا مسأي ً سأقوع اس

س
َِ الَِّذيَن َخَرُكوا ِمْن  23 "  -(:23آية ) َِ ِفر اْلُقَرى ِنَلى َغزََّةا َأَباَدُهُم اْلَكْفُتوِريُّو اِكُنو َِ السببببَّ يُّو َكُنوا  َواْلُعوِي َقْفُتوَر َوسببببَ

 "َمَكاَنُهْم.
فراث تسفرلفلطسفركاةو عونسح  بوفسفرةوعونساأخاافسأ ضمممممهم سافركاةو عونسمنسوسممممملسمصممممملفيمسبنسح مسبنسووح سافاةو سس
فرةلسممممممكنو  سأاً س لسغ ربً سفلعمسأاسق لصسأاسبيدةسبلسمصممممملسأم سفرةوعونسبهمسممممممك نسبيسممممماينسفربدفملساخلجسس

س شماهمسلةدسذر سفرايساينيونسسا  سفركاةو عونساسس سفسأ فضيهمعييهمسفركاةو عينساأخااس
 (10أصول الشعب الفلسطحنى )تك

سمنسأا دسمصلفيمسشبنسح مسشبنسووح،سار ساردفنسبيشةلمسافاةو عم س-:سكسلوحيم
سمكنسبلسأ ضسبيساين س-:سفلشبببببتيم

مكنوفسبةلةسمنسفرزم نسبلسبيدةسف بمس و س)كاةو (سبلسدرة سمصل سثمس  اللافسشرلسالزعلةسفلعم سس-كفتوريببببببببببببببببببم :
اإمممةبلافسبيه  سابةدسبةلةس  اللافسامممكنوفسمطسشخواهمسوسمملسبيشممةلمسااكونسمنهمسفرشممةيسفرايسمماينل ساافضممحساب   سس

سُيْهِي ُسفامممماينسبيشمممةلمسابيسممماين سا حأسف ي وسفرة رل سن سٱرلة ة ِايِنيِّيَن،سَلِ.لةَ ساَلِزعَلِةسَفْاُةو َسِسَنة (س،س4:47نس)ش سٱْرِاِيسمممْ
س( 7:9نس)ع َأَرْمسُأْاِةْدسِشْمَلفِعيَلسِمْنسَأْ ِضسِمْصَل،سَاٱْرِاِيْسِايِنيِّيَنسِمْنسَفْاُةوَ ،سَاٱْسََ فِميِّيَنسِمْنسِقيلهسن

ة لع سياةلسفركيا سلصمممممممممملا سفرااطسمثلسس(سبلسفريم،سسنسفراباطس)فلشبببببببتيم لسواسممممممممممه سفاةو عونسا كافسسكفتوريم
أاسلصمممممملا سفرااطسفا سبلسسسpluralرةصممممممبحسفركيا سسسسsك  ا ساف  ابلم سا افسفا سو مممممملفسبلسفاواييزع سحلفس

booksاسسhands س
س

. ُاْنُظْر. َ ْد َدَفْعُ  ِنَلى َيِدَك 24 " -(:24آية ) َِ َِ اأَلُموِريَّ »ُ وُموا اْرَتِحُلوا َواْعُبُروا َواِدَي َأْرُنو َِ َمِلَك َحْشُبو ِسيُحو
 "َوَأْرَضُه. اْبَتِدْئ َتَ لَّْك َوَأِثْر َعَلْيِه َحْرًبا.

َاِبيسنسس،سبهكافسق تسهللاسابلفبلمسقدسفالبسمملحونسذوب سس،سسلةدسأنسعمماةهمسفرل س ييسمنهمسأنسياةيكوفسأ ضسممملحونس
سَذْوَيسٱْسَُموِ عِِّيَنسَرْلَسسِشَرلسٱْ َنسَف ِماًلسٱْرِايِلسٱرلةفِلِطسَيْلاِلُةوَنسِشَرلسَ ُهَن ،سس  سا  سذويسفسمو عونسقدس(16:15)ا سسنِسَنة

سس=سَعِيمَسسأثر عليه حرباً سكال،ساعممممممممةيسشممممممممملفعيلسأا دسشبلفبلمسقدسع د،سع دسرلة قيسفرل سفسمو عونسبيدسشممممممممملفعيل سس
سفرل سلا سمللهللسملحونسمنسعدفاسرشةيسفرل ساأو سمي دأسفرحل س

س
َ اِء. الَِّذيَن 25    "-(:33- 25) األيات ُعوِب َتْحَ  ُقتِي السَّ ِفر هَذا اْلَحْوِم َأْبَتِدُئ َأْكَعُت َخْشَحَتَك َوَخْوَفَك َأَماَم ُوُكوِه الشُّ

َِ َأَماَمَك. َِ َوَيْجَزُعو َِ َخَبَرَك َيْرَتِعُدو  َيْسَ ُعو
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َِ ِبَكاَلِم َساَلٍم َ اِئاًل:  26 َِ َمِلِك َحْشُبو ِة َ ِديُ وَت ِنَلى ِسيُحو يَّ َأُمرُّ ِفر َأْرِضَك. َأْسُلُك 27»َفَأْرَسْلُ  ُرُساًل ِمْن َبرِي
ِة َتِبيُعِنر آلُكَتا َوَماًء ِبا28الطَِّريَق الطَِّريَقا اَل َأِمحُت َيِ حًنا َواَل ِشَ ااًل.   ِة ُتْعِطحِنر أَلْشَرَب. َأُمرُّ  َطَعاًما ِباْلِفضَّ ْلِفضَّ

ِْ َأْعُبَر  29ِبِرْكَلرَّ َفَقْط.   َِ ِفر َعاَرا ِنَلى َأ اِكُنو َِ السَّ َِ ِفر ِسِعحَرا َواْلُ وآِبحُّو اِكُنو َكَ ا َفَعَت ِبر َبُنو ِعيُسو السَّ
بُّ ِنلُهَنا.   َِّ ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْعَطاَنا الرَّ بَّ  لِكْن لَ 30اأُلْرُد َِّ الرَّ ِْ َيَدَعَنا َنُ رَّ ِبِها أَل َِ َأ ُِ َمِلُك َحْشُبو ْم َيَشْأ ِسيُحو

ى ُروَحُها َوَ وَّى َ ْلَ،ُه ِلَكْر َيْدَفَعُه ِنَلى َيِدَك َقَ ا ِفر هَذا اْلَحْوِم.   بُّ ِلر: ُاْنُظْر. َ ِد اْبَتَدْأُت َأْدَفُإ  31ِنلَهَك َ سَّ َوَ اَل الرَّ
َِ َوَأْرَضُه. اْبَتِدْئ َتَ لَّْك َحتَّى َتْ َتِلَك َأْرَضُه.  َأَماَمَك ِسيحُ  ُِ ِلِلَقاِئَنا ُهَو َوَكِ يُإ َ ْوِمِه ِلْلَحْرِب ِنَلى  32و َفَخَرَج ِسيُحو

بُّ ِنلُهَنا َأَماَمَناا َفَضَرْبَناُه َوَبِنيِه َوَكِ يَإ َ ْوِمِه.33َياَهَصا   "َفَدَفَعُه الرَّ
 سوهللاسيهي سفسعممممممممملف سلبلف فاهمسفر   ئ سفرةلسية ااوه سلةدسأنسيلمممممممممملسعييهمسفاواف فوسسك نسموقا سفاوق سبلعونس
س(51بهوسمية ل سمةلسحوفمس)مز

(،سبهافسيحزنسس18:31منسيسممممي سبلس لعكسفر ال ساعب امساممممووسفرلاحسفربدسسفرااسيدعوسريةوب س)ش سس-ملحوظة:
( ساإذفسشواامممسفرلاحسفربممدسسدفخمملس19:5اس1)سس( سافر اوةسفرةمم رلمم سيناا سفرلاحسفربممدس30:4فرلاحسفربممدسس)أف

(سبية بسسبلس7:1ال2(،سا وس احسفرنصممممممممممممممحس)2:11شوسمممممممممممممم نسيابمدسفرحكام ،سبم رلاحسفربمدسس وس احسفرحكام س)شش
سقلف فا  

س
َكاَل َوالنِيَساَء َواأَلْطَفاَل. َلمْ 34  "-(:35- 34) األيات ْمَنا ِمْن ُقتِي َمِديَنٍة: الرِي  َوَأَخْذَنا ُقتَّ ُمُدِنِه ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ ا َوَحرَّ

ِِ الَِّتر َأَخْذَناا35ُنْبِق َشاِرًدا.  ْنُفِسَناا َوَغِنيَ َة اْلُ ُد  "لِكنَّ اْلَبَهاِئَم َنَهْبَناَها أَل
لعمسفرشممممممممممممم صسأاسفرشممممممممممممملاسمةن لساقا سأاساةيين سرالضسمةينس سيايسأنسية ا لسسنسس=سأاسأ يكن سااحسسحرمنا

االم ساحلعمسلة سسأا الس مافسفرالضسُيةة لسحلفممً سأاسمحلممً  سامنسأاالم ساحلعمسلة سفسعمممممممممممممم م صسقةيهمسامنسس
ن سسااق سفرا تس ساف نسأحل وً سيةمسفرةحلعمسلإ ال سفرال دةسفرشملسفرااسبيه س)ممدام(سسفرادنسادميل  ساإ ال سم سبيه 

(ساإذفس ييسهللاساحلعمسفر ه عمسبألنس السفر ه عمسف ومسمكلمممممممممممممم سرةبدياه سذل عحسس19-17:6ر زعن سبيمسفرل س)يشس
ر ا ي س السفرشممةو سفربشممة س)كا سبةلسبلسمممدامسسس-1رألاث ن سوهللاسممماحساممملفعيلسلإل دةسااحلعمس السفرشممةو س:

اربدسبةلسهللاسلإمملفعيلسواسسفرشملاسحينسأخامافسسس-3 ي سبيةبدمموفسسد سسامملفعيلسأنس السوة علسفر اسس-2اعاو ة(سس
سااةا سأاالحهم 

س
َِ َواْلَ ِديَنِة الَِّتر ِفر اْلَواِديا ِنَلى ِكْلَعاَدا َلْم َتُكْن َ رْ 36  "  -(:36آية ) َيٌة  ِمْن َعُروِعحَر الَِّتر َعَلى َحاَفِة َواِدي َأْرُنو

بُّ ِنلُهَنا َأَماَمَنا.   "َ ِد اْمَتَنَعْ  َعَلْحَنا. اْلَجِ يُإ َدَفَعُه الرَّ
سنسموا سافسمو عين =س لسع  سا لسمدين سراوا سعيلسفرحدادسبيسعروعحر

سس
َِ اْلَجَبِت َوُقتَّ َما َأْوَصى الرَّ 37 " -(:37آية ) َِ َلْم َنْقَرْبَها. ُقتَّ َناِحَيِة َواِدي َيبُّوَق َوُمُد بُّ  َولِكنَّ َأْرَض َبِنر َع ُّو
 " ِنلُهَنا.
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 =سحسيسأافملسشرهن سأنس سااةدسأيدين سشرلسأ ضسبنلسعاونسسسوقت ما أوصى الرب نلهنا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

س
َِ ِلِلَقاِئَنا ُهَو َوَكِ يُإ َ ْوِمِه  1  "- (: 8- 1)  األيات  ا َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك َباَشا َِ ْلَنا َوَصِعْدَنا ِفر َطِريِق َباَشا »ُثمَّ َتَحوَّ

: اَل َتَخْف ِمْنُها أَلنِير َ ْد َدَفْعُتُه ِنَلى َيِدَك َوَكِ يَإ َ ْوِمِه َوَأْرِضهِ 2ِلْلَحْرِب ِفر ِنْذَرِعر.   بُّ ا َفَتْفَعُت ِبِه َقَ ا َفَقاَل ِلر الرَّ
  . َِ َِ َساِكًنا ِفر َحْشُبو حَن الَِّذي َقا َِ َمِلِك اأَلُموِريِي بُّ ِنلُهَنا ِنَلى َأْيِديَنا ُعوَج َأْيًضا َمِلَك 3َفَعْلَ  ِبِسيُحو َفَدَفَإ الرَّ

َِ َوَكِ يَإ َ ْوِمِها َفَضَرْبَناُه َحتَّى َلْم َيْبَق َلُه َشاِرٌد.   َنا ُقتَّ ُمُدِنِه ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ . َلْم َتُكْن َ ْرَيٌة َلْم َنْأُخْذَها  َوَأَخذْ 4َباَشا
  . َِ َِ َمِديَنًةا ُقتُّ ُقوَرِة َأْرُكوَب َمْ َلَكُة ُعوٍج ِفر َباَشا َنًة ِبَأْسَواٍر َشاِمَخٍةا 5ِمْنُهْم. ِستُّو ُكتُّ هِذِه َقاَنْ  ُمُدًنا ُمَحصَّ

ا.  َوَأْبَواٍب َوَمَزاِليَج. ِسوَ  ْحَراِء اْلَكِثحَرِة ِكدًّ ِمحَن ُقتَّ 6ى ُ َرى الصَّ ا ُمَحرِي َِ َِ َمِلِك َحْشُبو ْمَناَها َقَ ا َفَعْلَنا ِبِسيُحو َفَحرَّ
َكاَل َوالنِيَساَء َواأَلْطَفاَل.   ْنُفِسَنا. 7َمِديَنٍة: الرِي ِِ َنَهْبَناَها أَل َوَأَخْذَنا ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  ِمْن  8لِكنَّ ُقتَّ اْلَبَهاِئِم َوَغِنيَ ِة اْلُ ُد

. َِ َِ ِنَلى َكَبِت َحْرُمو ا ِمْن َواِدي َأْرُنو ِِي  "َيِد َمِلَكِر اأَلُموِريِيحَن اأَلْرَض الَِّتر ِفر َعْبِر اأُلْرُد
سكا سبةيوفسلسلحونس كافسبةيوفسلةوجساأخاافسأ ض 

س
َِ َيْدُعوَنُه َسِنحَر. 9 " -(:9آية ) ا َواأَلُموِريُّو َِ َِ ِسْرُيو َِ َحْرُمو َِ َيْدُعو ْحُدوِنحُّو  " َوالصَّ

 ِ ِ أاسفرا لسفرابدسسأاسفراحلم ساف نسأ لسايدانسيدعوو سس= كبت حرمو ِ لاةنلسفراةألرلا سسسريو سواألموريو
أاسعنيلسلاةنلسال لسفرنو  سا با سُدعلس كافسا اا ع سفرش  كسفرااسياةلسقاة سُماا ةسل راييدسسسيدعونه سنحر

اركنسميئونس لسقا سمنسقامسسس وتسفرة مسا الساةكسسأعة سفرشاس سارُ سشممساخلس وسميئونسامةن لسفرالااط
منسبيساينسامو ع سسس سامنسبوةس افسفرا لسياكنسرين يلسأنسيلاسأالزفاحلمونسأقلسبلسفا اا دسمنسحلمونس

 ار ن نسا افسفرا لس وسفرحدسفرشا رلساملفعيل س
سس

َِ 10 " -(:10آية ) َِ ِنَلى َسْلَخَة َوِإْذَرِعر َمِديَنَتْر َمْ َلَكِة ُعوٍج ِفر َباَشا ْهِت َوُقتَّ ِكْلَعاَد َوُقتَّ َباَشا ِِ السَّ  " . ُكتَّ ُمُد
سشحداسفرادنسا ا سبلسعلةسل ع نسوسلخةع اا سل ع نسسسنذرعى
س

ََ 11 " -(:11آية ) َفاِئحِيحَن. ُهَوَذا َسِريُرُه َسِريٌر ِمْن َحِديٍد. َأَلْي َِ َوْحَدُه َبِقَر ِمْن َبِقيَِّة الرَّ َِّ ُعوَج َمِلَك َباَشا ُهَو   ِن
؟ ُطوُلُه ِتْسُإ َأْذُرٍعا َوَعْرُضُه َأْرَبُإ َأْذرُ  َِ  " ٍع ِبِذَراِع َرُكت.ِفر َربَِّة َبِنر َع ُّو

=سقدسيكونس وسممممممممممممملعللسفرااسين مسعيل سبةاًلسأاس وسسسهوذا سببببببببريرهعوجس وسفرب قلسمنسفراب بلةسفربدم اسفرلب عيين سس
علعممم سفرااسف نسيايسسعيل ساعايسسعلا ؤلسلا وب سأاس وسا بوا سأاسمب لا سفرةلسا ممممس ب ا سا وسمممملعلسضممم مسس

مةل(سيدتسعيلسضممممممممممممم  م س افسفراي سا با سأو سمصمممممممممممممنودسمنسفرحديدسفنودسمنسفرةلا سأاسسنسسسس8,1سس×4)حوفرلس
ِ فر شمممممميسرنسيحةالسازنس افسفراب   سس =س با سأخالسفرةاوويينسبلسشحداسفراة   سأاسلةدسسسأليَ هو فى ربة ع و

س زعا سل ع نسعيلسيدسشملفعيلسأخالسفرةاوويينسفةحا سعايب  
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ا َوِنْصَف  12  "-(:13-12) األيات َِ » َفهِذِه اأَلْرُض اْمَتَلْكَناَها ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  ِمْن َعُروِعحَر الَِّتر َعَلى َواِدي َأْرُنو
َِ َمْ َلَكَة ُعوٍج َأْعَطحْ 13َكَبِت ِكْلَعاَد َوُمُدَنُه َأْعَطْحُ  ِللرَُّأوَبْحِنحِيحَن َواْلَجاِديِيحَن.   ُ  ِلِنْصِف ِسْ،ِط  َوَبِقيََّة ِكْلَعاَد َوُقتَّ َباَشا

َفاِئحِيحَن.  . َوِهَر ُتْدَعى َأْرَض الرَّ َِ ى. ُقتَّ ُقوَرِة َأْرُكوَب َمَإ ُقتِي َباَشا  "َمَنسَّ
سلسرااطس أابينساال دسامنسلسبلسفس ض سعنسفرحيسبلس افسفرسالسرار سرمسيشموملسيةكيمس

س
حَن َواْلَ ْعِكحِيحَنا َوَدَعاَها َعَلى 14  "- (: 15- 14)  األيات  ى َأَخَذ ُقتَّ ُقوَرِة َأْرُكوَب ِنَلى ُتْخِم اْلَجُشوِريِي َياِئحُر اْبُن َمَنسَّ

وِث َياِئحَر« ِنَلى هَذا اْلَحْوِم.  َِ »َحوُّ  "َوِلَ اِكحَر َأْعَطْحُ  ِكْلَعاَد.15اْسِ ِه َباَشا
س=سأاسقلاساضل دسي عيلسيائحرحووث =سأاسحايدل سسيائحر بن منسى

سس
َِ َوَسَط اْلَواِدي ُتْخً اا َوِإَلى 16 "-(:17- 16) األيات َوِللرَُّأوَبْحِنحِيحَن َواْلَجاِديِيحَن َأْعَطْحُ  ِمْن ِكْلَعاَد ِنَلى َواِدي َأْرُنو

 . َِ َِّ ُتْخً ا 17َواِدي َيبُّوَق ُتْخِم َبِنر َع ُّو ِمْن ِقنَّاَرَة ِنَلى َبْحِر اْلَعَرَبِةا َبْحِر اْلِ ْلِ ا َتْحَ  ُسُفوِح  َواْلَعَرَبَة َواأُلْرُد
ْرِق.  " اْلِفْسَجِة َنْحَو الشَّ

س=سفربحلسفرايمسسوبحر العربةس =س لسلحيلةسالنلس  وسأاسلحلسفراييلسأاسلحلس  لع سسكنارة
س

س
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دِ 18"  -(:22- 18) األيات بُّ ِنلُهُكْم َ ْد َأْعَطاُكْم هِذِه اأَلْرَض ِلَتْ َتِلُكوَها. ُمَتَجرِي يَن »َوَأَمْرُتُكْم ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َ اِئاًل: الرَّ
َِ َأَماَم ِنْخَوِتُكْم َبِنر ِنْسَراِئحَتا ُقتُّ َذِوي َبْأٍس.   َِّ َلُكْم َمَواِشَر  َأمَّا ِنَساُؤُقْم َوَأْطَفاُلُكْم َوَمَواِشيُكْما  19َتْعُبُرو َ ْد َعَرْفُ  َأ

بُّ 20َكِثحَرًةا َفَتْ ُكُث ِفر ُمُدِنُكُم الَِّتر َأْعَطْحُتُكْما   بُّ ِنْخَوَتُكْم ِمْثَلُكْم َوَيْ َتِلُكوا ُهْم َأْيًضا اأَلْرَض الَِّتر الرَّ َحتَّى ُيِريَ  الرَّ
. ُثمَّ تَ  ِِي َِ ُقتُّ َواِحٍد ِنَلى ُمْلِكِه الَِّذي َأْعَطْحُتُكْم.  ِنلُهُكْم ُيْعِطحِهْم ِفر َعْبِر اأُلْرُد َوَأَمْرُت َيُشوَع ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  21ْرِكُعو

بُّ بِ  بُّ ِنلُهُكْم ِبَهَذْيِن اْلَ ِلَكْحِن. هَكَذا َيْفَعُت الرَّ ر َأْنَ  َعاِبٌر َجِ يِإ اْلَ َ اِلِك الَّتِ َ اِئاًل: َعْحَناَك َ ْد َأْبَصَرَتا ُقتَّ َما َفَعَت الرَّ
بَّ ِنلَهُكْم ُهَو اْلُ َحاِرُب َعْنُكْم.22ِنَلْحَها.  َِّ الرَّ  اَل َتَخاُفوا ِمْنُهْما أَل

س(سبيا ذفسو  فس8:13يسودسفراسلحس وس وسفمسسافريومساإرلسفسبدس)عيس
س

بِي ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َ اِئاًل: 23  "-(: 25- 23)  األيات  ا َأْنَ  َ ِد اْبَتَدْأَت ُتِري َعْبَدَك  24»َوَتَضرَّْعُ  ِنَلى الرَّ بُّ َيا َسحِيُد الرَّ
َ اِء َوَعَلى اأَلْرِض َيْعَ ُت َقَأْعَ اِلَك َوَقَجَبُروِتكَ  ِديَدَة. َفِإنَُّه َأيُّ ِنلٍه ِفر السَّ َدْعِنر َأْعُبْر َوَأَرى  25؟  َعَظَ َتَك َوَيَدَك الشَّ

. َِ ا هَذا اْلَجَبَت اْلَجحِيَد َوُلْبَنا ِِي  "اأَلْرَض اْلَجحِيَدَة الَِّتر ِفر َعْبِر اأُلْرُد
اممسسفلس السفرحوفد سوادسشعمةل ةسمومملسريدخوتسس ضسفرالة دساوادلس ن سيصميلسامالةس فعة سمطسأوه سقصميلةسس

ا السفر ب  ةساة مممممممممانسشيا نسمومممممممممملسلمنسهللاسمممممممممملةالسسسرى عبدكأن   د نبتدأت تبايه سشعةلففسلحسمممممممممن وسهللاس=سس
رةا سسااوملسأنسية لسفس دنسا افسشمةازفوسفكثلسرش ب سابلس السفرصالةسأي ً سااايدساسسعا ر ساقد ا سابيه س

=سراا ره ساخ مممملاه  ساعايسسسلبناِاممممما   سسالجبت الجحديةة لسحنينسرأل ضسفرابدممممم سامديحسره سارار سممممما   سس
سكونسحنينسفلسمسلحلس كافسركنة نسفرسا اع  سأنسي
س

: َقَفاَك! اَل َتُعْد ُتَكلِيُ ِنر أَ 26 " -(:26آية ) بُّ بَّ َغِضَب َعَلرَّ ِبَسَبِ،ُكْم َوَلْم َيْسَ ْإ ِلرا َبْت َ اَل ِلر الرَّ ْيًضا  لِكنَّ الرَّ
 " ِفر هَذا اأَلْمِر. 

اكلف سموممممملسرح دث س ب سهللاسدخور سأ ضسفرالة دس وساحايلسريشممممةي،سشنسف نسهللاسقدس ب سفراصممممنسفسخ ممملسس
=سأاسفا  ساالةسبلس افسفراوضودسببدساد سفسمل سسسكفاكاةلس افسل راصنسفرل لسسأاسفرشةي سأاسموملسبسل

اف نسيايسأنسياووسمومملسماثلسفرن موسسق لسدخوتسفنة نساعدخلسيشمودس)س مزسيسمودسفراسملحس(سل رشمةيساركنسس
 سموممملسخال سسموممملسفرةللمسممميةمساكلعا سبلسفراسممةب لسامممللهلسعيلسال لسفرةايلسمطسفراسمملح سربدسف ومسخال

لسممممملا سالدًف،سبهلساحلم س السفر ال سمنسدخوتسأ ضسفرالة دكلس افسذل سشعممممم  ةسسو سبلسيلسفرن موسس)امومممممملس
س وسماثلسفرن موس(سأاسخال سمها ساالوساحلمن سمنسدخوتسفرسا ا 

: َقَفاَك! اَل َتُعْد ُتَكلِيُ ِنر َأْيًضا ِفر هَذا اأَلْمرِ  بُّ =سأاصو س ن سأنسهللاسا وسيبوتس افسراومل،سأنسهللاسف نسس  َ اَل ِلر الرَّ
مة ممممم يبً سسو سيحلمسح يب سمومممممملسمنس اب سيةان    سافمنسهللاسيودسروسأنسمومممممملس سيكل س يب س افسسو سبلسفلس

(سف نس افسعنسس9:63ملةسيلب سهللاس يب ،سبإنسهللاس وسفرااسية مممممممممم يكساعةمرم،سنبلسفلسضمممممممممملبهمسا مممممممممم يكنس)شش
ر سلاوممممممممممل سأاصمممممممممو س ن سأنسهللاسحينسيحلمسمومممممممممملسمنس ؤع سأ ضسفرالة دسأو سفم سيحلمسشبن سسفرشمممممممممةيسبا سل 
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فراح و سمنس ة مسيحب سركن سي للسلس يسملض سمثاًل،سب س س ن سيةمرمسسو سيحلمسشبن سمنسع سيالح ،سركنسشبن سس
س سياهمسم يسفرانط 

س
ْرِقا َواْنُظْر ِبَعْحَنْيَكا اْصَعْد ِنَلى َرْأِس اْلِفْسَجِة َواْرفَ 27 " -(:27آية ) َ اِل َواْلَجُنوِب َوالشَّ ْإ َعْحَنْيَك ِنَلى اْلَغْرِب َوالشِي

  . َِّ  لِكْن اَل َتْعُبُر هَذا اأُلْرُد
ك نس افسأقصلسم سيسةالة سموملسفنسينللسمنسلةيدسس ضسفرالة دسا افسأقصلسم سيسةالة سفرن موسسأنسينللسس

ملسأ ضسفرالة دسسنسهللاسحاأسر سعينينسقوعةين سا مزعً سب رن موسسافسو ل اسرهمسسمنسلةيدسريسا اع و ساربدس أاسموس
سعيونسقوع سركنسبدانسدمسفراسلحس سياكنسفردخوتسريسا اع و 

س
ْعِبا َوُهَو يَ 28 " -(:28آية ) ْعُها أَلنَُّه ُهَو َيْعُبُر َأَماَم هَذا الشَّ ْدُه َوَشجِي ْقِسُم َلُهُم اأَلْرَض  َوَأمَّا َيُشوُع َفَأْوِصِه َوَشدِي

 "الَِّتر َتَراَها. 
سفردخوتسريسا اس وسبلسودسفراسلحسا مزلس ن سيشود

 
 " َفَ َكْثَنا ِفر اْلِجَواِء ُمَقاِبَت َبْحِ  َفُغوَر.29 " -(:29آية )

= لسفسادي سفراةسة سفرةلسخلاوفسبيه سبلسعلب وسموا سا السسالجواءيلسموملسبلس افسفراك نسشرلسأنسم و س
 =سحيثسف نسفراوابيونسية دانسشرههمسباو سفغورسسوتجاه بح فسادي سما ا ةسرلأسسفراسا  س
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابإ 

س
 وسدعوةسريا ع  سا وسفرلبسسبينسفربسمممممسفساتسأاسممممملدسا  عةسهللاسمةهمساعاي سمةهم سافربسمممممسفرث ولسا وسملفالة سس
فرشممممملعة  سبالسفربسممممممسفساتسيةياهمسفرا ع سابلسفرث ولسيةياهمسم س لسفرواممممم ي سفارهل سفرةلسيايسأنسيالةووه  سس

فرة  عةسمةهمسيدبةهمسأاً سسنسيشممممممكلافسهللاساسنسيافلافسشحسمممممم و ا سعييهم سسنسفرنسممممممل نسيدبطسفاوسمممممم نسسنسساممممممملدسس
س ح سبهافسينزدسفرشممممممكو سفرةلسسبةسيةاملساعةالدسعندسأاتسضمممممملب ساب بي  ساأم سروساافلسفاوسمممممم نسأعا تسهللاساعممممممكللسامممممممَ

مميو س)فرشمكلساااف  سشحسم و وسهللا(سيبودسفاوسم نسرا ع سسيز عه سفرشملا نسذل سلمنسهللاسالف ساأ اي  سرار سبهافسفس
سهللاسافرةسيلمسرُ سا افسياييسبلف وسهللاسعيلسفاوس ن

س
َِ َيا ِنْسَراِئحُت اْسَ ِإ اْلَفَراِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتر َأَنا ُأَعلِيُ ُكْم ِلَتْعَ ُلوَهاا ِلَكْر َتْحَحْوا َوتَ 1س" -(:1آية ) ْدُخُلوا  »َفاآل

بُّ ِنلُه آَباِئُكْم ُيْعِطيُكْم.َوتَ  سنسْ َتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر الرَّ
س=سفيا وسمنسخص عصسفرسالسنس إ... لتع لوها.. لكى تححوا وتدخلوا وت تلكوا

بن اسعيلسم سمممملدلسمومممملسمنسأعا تسهللاسياييسمنهمس  ع سسسس= فاآلِامنسيسممماطسفروامممل سيدخلسأ ضسفرالة د سسس
سفروا ي  

افرحل ةسفرا دي سأاسسسس ديسبببحن=سبكيا سفرل سبيه سحل ة سا السفرحل ةساة ممممانسفرحل ةسفرلاحل سأاساكووونسسسسلكى تححوا
سبلف سفرل سرش ب سبلس افسفرة رمسافرحل ةسفسبدي سبلسأ ضسفسحل ا 

س
بِي ِنلِهُكُم ااَل 2 " -(:2آية ) ُصوا ِمْنُها ِلَتْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّ لَِّتر َأَنا َتِزيُدوا َعَلى اْلَكاَلِم الَِّذي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبِه َواَل ُتَنقِي

 " ُأوِصيُكْم ِبَها.
س(19،18:22+س ؤسس18،17:5ق  نسمطس)ممس

 
َِّ ُقتَّ َمْن َذَهَب َوَراَء َبْعَت َفُغوَر َأَباَدهُ 3 "-(:5-3) األيات بُّ ِبَ،ْعَت َفُغوَر. ِن بُّ   َأْعُحُنُكْم َ ْد َأْبَصَرْت َما َفَعَلُه الرَّ الرَّ

بِي ِنلِهُكْم َفَجِ يُعُكْم َأْحَياٌء اْلَحْوَم. 4ِنلُهُكْم ِمْن َوَسِطُكْما  َِ ِبالرَّ ْنُظْر. َ ْد َعلَّْ ُتُكْم َفَراِئَض  اُ 5َوَأمَّا َأْنُتُم اْلُ ْلَتِصُقو
َِ ِنَلْحَها ِلكَ  بُّ ِنلِهرا ِلَكْر َتْعَ ُلوا هَكَذا ِفر اأَلْرِض الَِّتر َأْنُتْم َداِخُلو  "ْر َتْ َتِلُكوَها.َوَأْحَكاًما َقَ ا َأَمَرِنر الرَّ

،سأم سمنسييةزمسل روامممممل سيحل ،سس سوصممممميب سفراووسفسبدامنسيا يسا فاسعمممممهوفا سا  فً سهللاسبنصممممميب سفراووسافرهال 
اركلسياهاوفس افسشضممالسهللاسرلشمملحسرهمس افسعنس لعكسمووسأعمم  صسأم مسأعينهمسشذس مسغيلسمد فينسراوضممودسس

س-فراووسفسبدا:
ْوسمممممممممَ ُنسَيْحَل سِبَه  سَأَو سٱسك ومسفروامممممممممل سافضمممممممممح سن  1 يسَاَأْحَك ِمي،سٱرةِةيسِشَذفسَبَةَيَه سٱْاِ نسرلة رسَبَةْحَاُلوَنسَبَلفِع مممممممممِ

س( 5:18) 
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 ( 36-32:س15 المسف ملساال سفرس مس)عدس  2
س(ساف و سو دف ساأبيهوسبلسذر سفروقمسياثيونسوص سعددسفركهن سفراوالودين 10مووسو دف ساأبيهوس)   3
شذًفسفر ال ساسممممم ااسسس–وصممممممسفرشممممملعة سعيلسأنسمنسيةالمسسمطسميمسيةناس،سب راووسو السعنسفر ال سس  4

(س+سس10-6:سس9( ساريشممةيس)عدس9:6( سارينايلس)عدس11،1:سس21ريكهن س) فراوو:ساف ومسفرواممل سل رنسممب سس
 ( 14-11:س19)عدس

 ( 25لس يسفرزو س)عدسس24000كمسملةسعوقيسفرشةيسعيلساامل م،سامووس  5
 حلم نسموملسفرةللمسبلسفسو ل اسمنسدخوتسأ ضسفرالة د   6
واهمسأنسعهدسفرنةا سافراالفنسسولاسبلسفرةهدسفراديدسأنسمووسحن ول سامايلةسيشيلسرناسسفراةنل،سا افسركلس  7

 بدمسفراسلحسرانسيتمنسرلسسمةن لسأنسو ا سافردمسياال 
( سوهللاسيب   سحل ا ،سا افسيلهلسس4افرةكسسبانسييةصممكسل رل سلمنسيحاأساامم ي لسبهوسيحل س)اي 

أم مسفرشمممممةو سفراحلا  سبةد  س السفرشمممممةو سأنسمممممم يسبلف س افسفرشمممممةيس وسحالهمسرواممممم ي سس
عمممةيسهللاسامممميي سرةتمنسفرشمممةو سفراا ا ةساعةاادسهللا ساعبوتسرهمسمومممملسبلسسسشرههم سابهافسيكونس

ف ي سفرب دم سشو سشنسشرةزمةمسل رواممم ي سبهافسيةة لسحكا :سب هللسمممميب  فهم،ساعكوووفسعممم ب سحكلا س سس
سي ائونسبلسقلف فاهم 

س
َِّ ذِلَك 6 " -(:6آية ) َِ ُقتَّ هِذِه َفاْحَفُظوا َواْعَ ُلوا. أَل ُعوِب الَِّذيَن َيْسَ ُعو ِحْكَ ُتُكْم َوِفْطَنُتُكْم َأَماَم َأْعُحِن الشُّ

ْعُب اْلَعِظيُم ِننََّ ا ُهَو َشْعٌب َحِكيٌم َوَفِطٌن. : هَذا الشَّ َِ  " اْلَفَراِئِضا َفَيُقوُلو
=سبكيامم سهللاسُاةالسمنسيحالووهمم ساعةاسممممممممممممممكونسبهمم سحكامم سامةلبمم س)مزس  فبأحفظوا وأع لوا... ألِ ذلبك حك تكم

( سافيا سهللاسُاها سحل اهمسبةكونسأقوفرهمس زعن سافيا سهللاسُا مممممممممممممالسعييهمسمه ل سااق  ساااةلسفرن سسس130:119
كا  سيشممممممهدانسرهم سبانسيحاأسفروامممممم ي ساعةلِّاه سُاةلِّا س السفروامممممم ي سبلسأعُينسف خلعنسام  ب سفرل س لسفرح

لس السفرحكا سعمملعةةهمساممملةياوفسأنسمنسَعَ دسفساث نسذ  مسحكاة  سا حأسس اممميلاسفرن سسحكاةهمساَعةياوفسأنسمممِ
،سفإحفظوا  =سفراكلسفرصممممممممممممحلح،سا الس دسعيلسسحك تكم (سأنسعلا سفرشممممممممممممةيس فالة سروالودسفرشمممممممممممملعة  8بلساي س)

=س لسفرةصممممملفسفرةايلسلحسممممميسفراكلسفرلفالحسسسسكمفطنتب رحكا سامالسبد فمممممم سفيا سهللا،سبكالمسهللاسفي سحكا  سأم س
  وإع لوافرسيلم،سا الس دسعيلس

س
بِي ِنلِهَنا ِفر ُقتِي َأْدِعَحِتَنا ِنَلْيِه؟7 " -(:7آية )  " أَلنَُّه َأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه آِلَهٌة َ ِريَ،ٌة ِمْنُه َقالرَّ

سسفى قت أدعحتنا نليهعة ن سعللمسسنسشره ساما ساعسةاطسشرل ساعسةاييسردع ع س=س
س
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ِريَعِة الَِّتر َأَنا َواِضٌإ َأَمامَ 8  "-(:9-8) األيات ُكُم َوَأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه َفَراِئُض َوَأْحَكاٌم َعاِدَلٌة ِمْثُت ُقتِي هِذِه الشَّ
َ ا 9اْلَحْوَم؟  ا ِلَاالَّ َتْنَسى اأُلُموَر الَِّتر َأْبَصَرْت َعْحَناَكا َوِلَاالَّ َتُزوَل ِمْن َ ْلِ،َك  »ِننَّ ُقتَّ َأيَّاِم  اْحَتِرْز َواحَفْظ َنْفَسَك ِكدًّ

 "َحَياِتَك. َوَعلِيْ َها َأْواَلَدَك َوَأْواَلَد َأْواَلِدَك.
سفروا ي سرلسمسِثَبلسعيلسفرشةيسبلس لسملسعلاة ،سامنسُيناا  سُيد  ساالودس

 سرنساةةلفسعيلسهللاسااد  سأعا ر ساعلاة سامح ة سش سبةنايا سروامممممممم ي لسفا سق تسفرسمممممممميدسفراسممممممملحسسس(7هللاساي س)
س( 27-24:س7)ممس

 
بِي نِ 10  "   - (: 10آية )  ْعَب  ِفر اْلَحْوِم الَِّذي َوَ ْفَ  ِفيِه َأَماَم الرَّ : اْكَ ْإ ِلر الشَّ بُّ لِهَك ِفر ُحوِريَب ِححَن َ اَل ِلر الرَّ

ِْ َيَخاُفوِنر ُقتَّ اأَليَّاِم الَِّتر ُهْم ِفحَها َأْحَياٌء َعَلى اأَلْرِضا َويُ   "َعلِيُ وا َأْواَلَدُهْم.َفُأْسِ َعُهْم َقاَلِمرا ِلَحَتَعلَُّ وا َأ
سحل اهمسحينسف ووفسبلسحو عيساأعا  مسهللاسفروا ي  موملسُيكياهمس ن سعنسأعلمسأي مس

س
َ اِءا ِبَظاَلٍم 11  "-(:12-11) األيات َطِرُم ِبالنَّاِر ِنَلى َقِبِد السبببببببَّ َفِت اْلَجَبِتا َواْلَجَبُت َيضبببببببْ ْمُتْم َوَوَ ْفُتْم ِفر َأسبببببببْ َفَتَقدَّ

َِ َصْوَت َقاَلٍما َولِكْن َلْم َتَرْوا ُصوَرًة 12َوَسَحاٍب َوَضَ،اٍب.  بُّ ِمْن َوَسِط النَّاِر َوَأْنُتْم َساِمُعو  "َبْت َصْوًتا. َفَكلََّ ُكُم الرَّ
س مسماةوفسفرصووسارمسيلافسهللاسبالسيسةالطسشوس نسأنسيلاسهللاساع لش 

ساوالحأسفنسموملسيلفزسعيلسأوهمسرمسيلافسهللاسحةلس سيصنةوفسرُ سااث ً سية دالس
س

ِْ َتْعَ ُلوا ِبِها اْلَكِلَ اِت اْلَعَشِرا َوَقَتَ،ُه َعَلى َلْوَحْر َحَجٍر. 13  "- (: 14- 13)  األيات  َوَأْخَبَرُكْم ِبَعْهِدِه الَِّذي َأَمَرُكْم َأ
ِْ ُأَعلِيَ ُكْم َفَراِئَض َوَأْحَكاًما ِلَكْر َتْعَ ُلوَها ِفر اأَلْرِض الَّ 14 بُّ ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َأ َِ ِنَلْحَها  ِترَوِإيَّاَي َأَمَر الرَّ َأْنُتْم َعاِبُرو

 "ِلَتْ َتِلُكوَها.
سفرةهدس ن س وسعلعة سفرل سعاومً سافروا ي سفرةشلسلصا سخ ا  

س
بُّ ِفر ُحوِريَب ِمْن َوسَ 15 " -(:15آية ) ْنُفِسُكْم. َفِإنَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرًة مَّا َيْوَم َقلََّ ُكُم الرَّ ا أَل ِط  »َفاْحَتِفُظوا ِكدًّ
 "النَّاِر. 

هللاسفيمسفرشمةيسمنساممسسفرن  سافيمسمومملسبلسفرةيلب ساممسسفرن  ساحلسعيلسفرةالمياسعيلس يئ سفرسمن سو  سام زفتسس
سةالسبلسقيو سع ب سابلسفر دم سبلاح سفرن  اسي

س
 "ِلَاالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَ ُلوا أَلْنُفِسُكْم ِتْ َثااًل َمْنُحوًتاا ُصوَرَة ِمَثال مَّاا ِشْ،َه َذَكٍر َأْو ُأْنَثىا16 " -(:16آية )

سبلسفنلسةن س سوةالسفرصو سرنة د  سبلسرنبةداسلا  علسأاح به سارةكلعاهمس
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َ اِءا  17  "- (: 19- 17)  األيات  ا ِذي َكَناٍح ِم َّا َيِطحُر ِفر السَّ ا ِم َّا َعَلى اأَلْرِضا ِشْ،َه َطْحٍر مَّ ِشْ،َه َبِهيَ ٍة مَّ
َ اءِ 19ِشْ،َه َدِبحٍب مَّا َعَلى اأَلْرِضا ِشْ،َه َسَ ٍك مَّا ِم َّا ِفر اْلَ اِء ِمْن َتْحِ  اأَلْرِض. 18 ا َوِلَاالَّ َتْرَفَإ َعْحَنْيَك ِنَلى السَّ

ُعوِب  بُّ ِنلُهَك ِلَجِ يِإ الشُّ َ اِء الَِّتر َ َسَ َها الرَّ ََ َواْلَقَ َر َوالنُُّجوَما ُقتَّ ُكْنِد السَّ  ْ َ اِءا َوَتْنُظَر الشَّ  الَِّتر َتْحَ  ُقتِي السَّ
 "َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها.

ة دسفر ه عمسافرناومسفرةلسخيبه سهللاسر دمة  سوهللاسيحا سسعاييسأنسينحد سفاوسممممممممم نسبلسفرشمممممممممةو سفروثنل سشرلسأنسي
سفرشةيس ن سخصواً سأوهمسم كساع دافسفرةالسفرا  ل 

سافريومسفر ب دةسفروثنل س لسأنسيمخاسأاسعلاسفرالفزسفساتسبلسفربييسغيلسهللا
ر ب داه  سب ر ب دفوسفروثنل سف ومسبه سس(ساناا سyou feel drivenبلسفاواييزع س)ستغتر=س َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها

سما  م وسخيلة ساخددسعلا ول سااا سفراهالا 
 

بُّ َوَأْخَرَكُكْم ِمْن ُقوِر اْلَحِديِد ِمْن ِمْصَرا ِلَكْر َتُكوُنوا َلُه َشْعَب ِمحَراٍث قَ 20 " -(:20آية ) َ ا ِفر َوَأْنُتْم َ ْد َأَخَذُكُم الرَّ
 "هَذا اْلَحْوِم.

وهمساحايوفسمشب وسفا سسأأاسفرالنسفرااسيصهلسذل سفرحديد سا افساش ل سرة ودي سفرشةيسبلسمصلساسسس= الحديدكور 
سيةحالسفرحديدسو  سفرالنس
سس-:تكونوا لُه شعب محراث

الايلسأنسوسمممممماطسأون سميلف سفرل  سأاسامممممم  سرن س لا سف يلةسأم مسهللاسسسلإقةن ع سركمسامممممملامسعممممممةيسميلف    1
ِ سِبيس(،سا كممافسقمم تسبورسسفرلممممممممممممممموتسن29:9)اممثس ِدسِميَلفثممِ ِ ،سَامممَ سُ َوسِغَنلسَماممْ ِرَةْةَيُاوفسمممَ سُ َوسَ الممَ ُاسَدْعَواممِ

يِسينَس س( 18:1نس)أفٱْرِبدِِّ
 س وسمادسبلسفرسما ا سا كافسيبوتسبورسسفرلمموتس سأم سريكنلسم سبايلفثنأعا كمسفس ضسميلف سركمساسبن عكم  2

لحِسن ( سفراسملحسااادسلاسمدلسرلةاين سس17:8نس) اَبِإْنسُفنة سَأْاَ ًدفسَبِإوةَن سَاَ َثٌ سَأْي مً ،سَاَ َثُ سهللهلِلسَاَافِ ُثوَنسَمَطسٱْرَاسمِ
سس( 22،5:س17 افسفراادس)يو

يُيسنهللاسواسممم ساممم  سركمسوصممميبً ساميلفثً سس  3 سَوصمممِ ي سَأْوَمسَق ِلُ سُقْلَعِةيٱرلة ر َاِةيسَاَفْمممممِ نس)وصمممييسميلفثلسسِقسمممْ
اعبوتسفرل سأوم س وسواسمممممممممممممم سيكونسوصمممممممممممممميبم س)ميلفثم (سر نلس ااسسسس( 5:16)مزسسمممممممممممممممبةينلم (س-افممممممممممممممممملسس

سِرَه ُ اَن:س»َ سَاَن ُتسَوِصيًب سِبيسَأْ ِضِهْم،س( ساعبوتسأي ً سعنسمبسس ااسن33:13+يش9:10)اثس َاَق َتسٱرلة ر
 ( 20:18نس)عدسِبيسَاَمِسسَبِنيسِشْمَلفِعيلَسس)ميلفث (سَيُكوُنسَرَ سِقْسٌمسِبيسَاَمِاِهْم سَأَو سِقْسُاَ سَاَوِصيُب َسَاَ س

س
َِّ َواَل َأْدُخُت اأَلْرَض اْلَجحِيَدَة الَّتِ 21  "- (: 23- 21)  األيات  بُّ َعَلرَّ ِبَسَبِ،ُكْما َوَأْ َسَم ِننِير اَل َأْعُبُر اأُلْرُد ر َوَغِضَب الرَّ

بُّ ِنلُهَك ُيْعِطيَك َنِصحً،ا.   ا َأْنُتْم َفَتْعُبرُ 22الرَّ ا َوَأمَّ َِّ َِ ِتْلَك َفَأُموُت َأَنا ِفر هِذِه اأَلْرِضا اَل َأْعُبُر اأُلْرُد َِ َوَتْ َتِلُكو و
ْنُفِسُكْم ِتْ َثااًل مَ 23اأَلْرَض اْلَجحِيَدَة.   بِي ِنلِهُكُم الَِّذي َ َطَعُه َمَعُكْما َوَتْصَنُعوا أَل ِْ َتْنَسْوا َعْهَد الرَّ ْنُحوًتاا  ِاْحَتِرُزوا ِمْن َأ

بُّ ِنلُهَك.  "ُصوَرَة ُقتِي َما َنَهاَك َعْنُه الرَّ



 ( األصحاح الرابع)  ةسفر التثني

 

 
27 

س افسفرةكلف سية لسعنسأرمسموملسرحلم و سااحايلًفسريشةيسحةلس سيةصوفسهللاس
س

بَّ ِنلَهَك ُهَو َناٌر آِكَلٌةا ِنلٌه َغُحوٌر.24 " -(:24آية ) َِّ الرَّ  "أَل

=س وسعمديدسفرايلةسعيلسمادلساعيلسعم ب ساعمديدسفاوةب مسمنسأعدفع سامب امل ساع يد مساو  لساحلةسسسسالهنا نار آكلة
 سيب لسأنسعممممممم ب سية دسمممممممموفلسبهوسف رزاجسفرااسيلب سأنساحيسزاالة سسسسوهو نله غحورفر ال سمنسقيو سعممممممم ب سس

بلسمة سسقو حسادفث نسبهيكوفساإحةلقوفسغيلل سشرهن س وسو  ساب بلسمة سمومملسبإمةألسقيب سحبً ساااله سشمةألسمادًفسااب 
سبه  س
س

َِ ِفر اأَلْرِضا َوَفَسْدُتْم َوَصَنْعُتْم ِتْ َثااًل  25  "  -(:25آية ) َمْنُحوًتا ُصوَرَة »ِنَذا َوَلْدُتْم َأْواَلًدا َوَأْواَلَد أْوالٍدا َوَأَطْلُتُم الزََّما
بِي  رَّ ِفر َعْحَنِر الرَّ  "  ِنلِهُكْم إِلَغاَظِتِهاَشْرٍء مَّاا َوَفَعْلُتُم الشَّ

نسيسةلعحوفسبلسفس ضسينسونسأنسهللاس وسفرااسأخلالهمسامنسثمسااسدسحل اهم سعاييسأموملسيحا سع ب سأوهمسلةدسس
سأنسحل ةسفرن لمسابودسفاوس نسرياس دسبدتسفرشكل 

س

َ اَء َواأَلْرَض 26 " -(:26آية ) َِّ ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَحْوَم السَّ َِ اأُلْرُد َِ َسِريًعا َعِن اأَلْرِض الَِّتر َأْنُتْم َعاِبُرو َأنَُّكْم َتِبحُدو
َِ اَل َمَحاَلَة. َِ اأَليَّاَم َعَلْحَهاا َبْت َتْهِلُكو  "ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلُكوَها. اَل ُتِطحُلو

=سأاسفلسفرا يوق و ساربدس أاسفرة رمسفي سسسواألرض=س مسمممك نسفرسمما اسمنسفراالعك ساأ افحسفرصممديبين سسسالسبب اء
سامدييسشملفعيلسعيلسعلا   ساعلبوفسعدفر سهللا 

س
َِ َعَدًدا َ ِلحاًل َبْحَن اأُلَمِم الَِّتر  27 " -(:27آية ) ُعوِبا َفَتْ،َقْو بُّ ِفر الشُّ ُدُكُم الرَّ بُّ ِنَلْحَها.َوُيَبدِي  "َيُسوُ ُكُم الرَّ

ساشةيةهمسامسعيلسيدسأعو سثمسل بلسثمسوه علً سعيلسيدسفرلام ن
س

َِ ُهَناَك آِلَهًة َصْنَعَة َأْيِدي النَّاِس ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر ِم َّا اَل ُيْ،ِصُر َواَل َيْسَ ُإ َواَل َيْأُكتُ 28 " -(:28آية )   َوَتْصَنُعو
 " َواَل َيُشمُّ.
سا  ونسرهالسفر الدسفربةيدةسموفسيبيداوهمسبلساثنيةهم حينا سي

س
بَّ ِنلَهَك َتِجْدُه ِنَذا اْلَتَ ْسَتُه ِبُكتِي َ ْلِ،َك َوِبُكتِي َنْفِسَك.29  " -(:29آية ) ِْ َطَلْبَ  ِمْن ُهَناَك الرَّ  "ُثمَّ ِن

س=ساكلعسسفراش علساسسبكت نفسكلةدسشواف  مسل رةشةيم،س  س وسياةحسرهمسل  سفرةوب سافرلال ا س
بِي ِنلِهَك َوَتْسَ إُ 30" -(:30آية )   ِعْنَدَما ُضحِيَق َعَلْيَك َوَأَصاَبْتَك ُقتُّ هِذِه اأُلُموِر ِفر آِخِر اأَليَّاِما َتْركُإ ِنَلى الرَّ

 "ِلَقْوِلِها 
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سأاسلةدسأنسيةا دافسبلسعلا  مساع دأسهللاسبلسفرةب  سس-=سأسفى آخر األيام
سبلسوه ي سفرة رمساةودسفرب.ل سشرلسفراسلحساعتمنوفسل راسلحل  س- سسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
بَّ ِنلَهَك ِنلٌه َرِحيٌما اَل َيْتُرُكَك َواَل ُيْهِلُكَك َواَل َيْنَسى َعْهَد  31 " -(:31آية ) َِّ الرَّ  " آَباِئَك الَِّذي َأْ َسَم َلُهْم َعَلْيِه.أَل

ساعدسفلعمسمنسهللاسأوهمسروس الةوفسموفسيب يهم
س

َِ َعَلى 32 "-(:40- 32) األيات »َفاْسَأْل َعِن اأَليَّاِم اأُلوَلى الَِّتر َقاَنْ  َ ْبَلَكا ِمَن اْلَحْوِم الَِّذي َخَلَق هللُا ِفيِه اإِلْنَسا
ِمْثُت هَذا اأَلْمِر اْلَعِظيِما َأْو َهْت ُسِ َإ َنِظحُرُه؟اأَلْرِضا َوِمْن   َأْ َصاِئَها. َهْت َكَرى  َ اِء ِنَلى  َهْت َسِ َإ 33َأْ َصاِء السَّ

ِْ َيْأِتَر َوَيأْ 34َشْعٌب َصْوَت هللِا َيَتَكلَُّم ِمْن َوَسِط النَّاِر َقَ ا َسِ ْعَ  َأْنَ ا َوَعاَش؟   ُخَذ ِلَنْفِسِه َشْعً،ا  َأْو َهْت َشَرَع هللُا َأ
َت ُقتِي َما َفَعَت َلُكُم ِمْن َوَسِط َشْعٍبا ِبَتَجاِرَب َوآَياٍت َوَعَجاِئَب َوَحْرٍب َوَيٍد َشِديَدٍة َوِذَراٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف َعِظيَ ٍةا ِمثْ 

بُّ ِنلُهُكْم ِفر ِمْصَر َأَماَم َأْعُحِنُكْم؟   ََ آَخَر ِسَواُه.  ِننََّك َ ْد ُأِريَ  ِلتَ 35الرَّ بَّ ُهَو اإِللُه. َلْي َِّ الرَّ َ اِء 36ْعَلَم َأ ِمَن السَّ
َوأَلْكِت َأنَُّه َأَحبَّ آَباَءَك 37َأْسَ َعَك َصْوَتُه ِلُحْنِذَرَكا َوَعَلى اأَلْرِض َأَراَك َناَرُه اْلَعِظيَ َةا َوَسِ ْعَ  َقاَلَمُه ِمْن َوَسِط النَّاِر.  

ِتِه اْلَعِظيَ ِة ِمْن ِمْصَرا  َواْخَتاَر َنْسَلهُ  ِلَكْر َيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم 38ْم ِمْن َبْعِدِهْما َأْخَرَكَك ِبَحْضَرِتِه ِبُقوَّ
بَّ ُهَو اإِللُه ِفر  39ِمْنَكا َوَيْأِتَر ِبَك َوُيْعِطَيَك َأْرَضُهْم َنِصحً،ا َقَ ا ِفر هَذا اْلَحْوِم.   َِّ الرَّ ْد ِفر َ ْلِ،َك َأ َفاْعَلِم اْلَحْوَم َوَردِي
ََ ِسَواُه.   َ اِء ِمْن َفْوُقا َوَعَلى اأَلْرِض ِمْن َأْسَفُت. َلْي َواْحَفْظ َفَراِئَضُه َوَوَصاَياُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَم 40السَّ

بُّ ِنلُهَك ُيْعِطيَك ِنَلى اأَلَبِد«.ِلَكْر ُيْحَسَن ِنَلْيَك َوِإَلى   " َأْواَلِدَك ِمْن َبْعِدَكا َوِلَكْر ُتِطحَت َأيَّاَمَك َعَلى اأَلْرِض الَِّتر الرَّ
كثيلًفسم سييامسفاوسمممممم نسرية  عةسركلسي ل نسعيلسح.لب سم  سا ن سموممممممملسياةلسواسسفرشمممممملاسرُي ل نسعيلسمحب سهللاسس

=سأاسفسمو سفرُاللب سفركثيلةسسسسمخاوف عظي ة(سس34فرشةيسهللاسلةدسذر  سابلس)فرةايب سرهافسفرشةيسحةلس سيةل سس
(سيهو سو  سهللاسعيلسفس ضس36( سهللاسأ ف مسفلس افسريتمنوف سابلس)35فرةلسأاللف  سفرل سبلسفراصممممممممملعين سابلس)

 بلسأاسس=سل ريوو ول سال اوسفركيا سأغ بوسأاسمحب سدانسمبسأحب(سس37شعمممممممم  ةسريةاسممممممممدسفرااسممممممممموفسيحد  سابلس)
محب سمانوح سفنةا سُاانحسدانساالودسميزةسبلسفراح و  س)س وسمممممممالسفرحيسبينسهللاساعمممممم ب (ساربدسشخة  سهللاس افس

س سسسساللساعودلسرألل اسس-جسسس سسسسسراح ة سسل عهمسس- سسس سسسسمحب سما ول س)ك رةلسيهلوسبلسااسدلسابدفال(سس-فرشةيسأ
أاسشرلسأالل تس وعي سالدًفسم سدفممسأمةهمسسسنلى األبدسس(40ابلس)سسساللسعممممممممممملا سفرشمممممممممممةو سفروثنل سفراحلا  سسس-دس

سق عا سام دفموفسم ركينسبلس لعكسفرل  
س

َِ  41  "-(:43-41) األيات  ْ ِِي َنْحَو ُشُروِق الشَّ ٍِ ِفر َعْبِر اأُلْرُد ِلَكْر َيْهُرَب ِنَلْحَها 42ِححَنِاٍذ َأْفَرَز ُموَسى َثاَلَث ُمُد
َِ َوَما َ ْبَلُه. َيْهُرُب ِنلَ  ِِ َفَيْحَيا.  ى ِنْحَدى ِتلْ اْلَقاِتُت الَِّذي َيْقُتُت َصاِحَ،ُه ِبَغْحِر ِعْلٍما َوُهَو َغْحُر ُمْ،ِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْم َك اْلُ ُد

َِ فِ 43 ْهِت ِللرَُّأوَبْحِنحِيحَنا َوَراُموَت ِفر ِكْلَعاَد ِلْلَجاِديِيحَنا َوُكواَل يَِّة ِفر َأْرِض السَّ حِيحَن.َباِصَر ِفر اْلَبرِي َِ ِلْلَ َنسِي    "ر َباَشا
ركلسيهل سشريه سفرب السغيلساخلعنسغلب سسسس3علةسفس دنساسس3مدنسريايامسسسس6ملسموملسبةحديدسسأك نسفرل سقدسس

فراةةاد ساركنسرا ذفسيلدس افسفر  لس ن سلةدسأي وسفراحب ،سمحب سفراسلح س افسرإلع  ةسسنس ن  س ال اسبلسفراسلحس
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 سا السف ي سأامسلةدسف ي وسفرةلساحا و سمنسعدمسفر  ودسريوال سرةةاين س ال اسأو سحينسويامسشرل سسفرااسيةينن س
اوالحأسأنسموملسيحددسمدنسريايامسريسباينساوص سباطسفوهمسشخة  افسسس سسمسوحةالسذل بلسح ر سفراشلسبهن  سميا

 سواسهمسش سأنسهللاس سيحلمهمسمنس افسفامةل ز س
س

ِريَعُة الَِّتر َوَضَعَها ُموَسى َأَماَم َبِنر ِنْسَراِئحَت. 44 " -(:44آية )  " َوهِذِه ِهَر الشَّ
سُاةة لس السف ي ساإرلساخلسفااح حسمبدم سريةل سفرث ول سراومل

س
ى َبِنر  45 "  -(:45آية ) َهاَداُت َواْلَفَراِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتر َقلََّم ِبَها ُموسببببَ َراِئحَت ِعْنَد ُخُروِكِهْم ِمْن  هِذِه ِهَر الشببببَّ ِنسببببْ
 "ِمْصرَ 

هللاسقدسسس=سيبصمممدسبه سأقوفتسهللاسع م سابلسمبدمةه سفرواممم ي سفرةشمممل سااسمممالسعمممه دةسبهلسعمممه دةسعيلسأنسشببهادات
به سا ي سبهوسفراسممئوتسعنسواسمم  سابإعا اسسسسرمسيةالسسبإنس،فاوسمم نسبه سسأعالسرشمم ب ساامم ي س لسريحل ةسشنسعال

َ سِبيسَأْقَوفِرَ ،سَاَاْزُكَوسِبيسَق مَ ِع َسرشم ب ،سيةمسقوتسفرالومسنسسهللاس السفرشمه دة (سابحسميسفرةلالا سس4:51نس)مزِرَكْيسَاَةَ لة
فرسممممممممممبةينل سنركلساة ل سبلسأحك م ساااييسشذفسحوفامن سحينا سيدينسهللاسعمممممممممم صممممممممممً سرنسيادسفرادفنسر سعا فسبلس

ا  ،سامةوو سهللاسر سف ومسموالودةسرةسمممممممم عدل سشذًفسهللاسرمسسخاية ،سب هللسأعا لسفروامممممممم ي سفرصمممممممم رح سفرةلساحيلسروسوا
لسبلسع سا السفروا ي س لسع  دةسعيلسذر  سش سأنس افسفرادفنس ب سفروا ي ساإخة  س لعبً سخ  ئً   سسُيَبصِِّ

سِلاَسناأنسهللاسأعا   سريبشملسرلحيوفسسا سياواوفسسسهللا،سحيسعنسس لسعمه دةس السفرشمه دفوسساس لر لةًةسُأممَ عِلكسسَ ْلسَمسمَ لِِّ ْوِوسٱرشمِّ
يُِّدسٱرلة ر سَأَ سِبُلاُلوِعِ سَعْنسُ ُلِقِ سَذَلْحَل  سس( 23:18نس)حزَيُبوُتسٱرسة

س
َِ َمِلِك اأَلُموِريِيحَن الَِّذي 46  "- (: 47- 46)  األيات  ِِي ِفر اْلِجَواِء ُمَقاِبَت َبْحِ  َفُغوَرا ِفر َأْرِض ِسيُحو ِفر َعْبِر اأُلْرُد

ا الَِّذي َضَرَبُه ُموَسى َوَبُنو ِنْسَراِئحَت ِعْنَد ُخُروِكِهْم ِمْن ِمْصَر   َِ َِ َساِكًنا ِفر َحْشُبو وٍج  َواْمَتَلُكوا َأْرَضُه َوَأْرَض عُ 47َكا
. َِ  ْ ِِي َنْحَو ُشُروِق الشَّ ا َمِلَكِر اأَلُموِريِيحَنا اللََّذْيِن ِفر َعْبِر اأُلْرُد َِ  "َمِلِك َباَشا

 ساعاهمسمنس افسأنساالودس افسفرااو س وسمممممم يسخلف ساوه ي سمممممملحونساعوجسساحديدسبيمسباو سيزعدسعمممممدةسفرةحايل
وف  سافراةنلسأنسأم مكمسي سعممممممةيسهللاس لعبينسبإخة  افسساعممممممةوبها  سا حأسفرة مممممم دسبلسف ي سفرب دم سمطسال لسفسو

 لعكسحاأسفرواممممممل سبةسممممممةالافسبلس لعكسفرنو سافر لف سافرحل ة ساف ومس السفركيا وس لسفركيا وسفرةلسأوهلسبه سس
َا َاسَاٱْسَْ َض سَقْدساَلَةْيُمسموممممملسفالم سمطسفرشممممةيسن ِهُدسَعَيْلُكُمسٱْرَيْوَمسٱرسممممة فَمَ سٱْرَحَل َةسَاٱْرَاْوَو سٱْرَ َلَكَ سَاٱريةْةَنَ  سُأعممممْ ُقدة

س(20-15:س30نس)اثسَبٱْخَةِلسٱْرَحَل َةسِرَكْيسَاْحَل سَأْوَمسَاَوْسُي َس
ُِ  48  "- (: 49- 48)  األيات  َِ الَِّذي ُهَو َحْرُمو َِ ِنَلى َكَبِت ِسحُاو َوُقتَّ  49ِمْن َعُروِعحَر الَِّتر َعَلى َحاَفِة َواِدي َأْرُنو

ُروِق ِنَلى َبْحِر اْلَعَرَبِة َتْحَ  ُسُفوِح اْلِفْسَجِة. ِِي َنْحَو الشُّ  "اْلَعَرَبِة ِفر َعْبِر اأُلْرُد
شرلسال لسممميئونسأاسال لسفسووف  سا حأسفرة مم دسبينسبيمسباو سأاسبيمسفرااو ساال لسفسووف  س الساشمميلسريالةس

سبينسمنسيالطسفروال سامنسيلب ه  
 سشذًفساحديدس السفسم كنسمهمس مزعً سحينسيةحد سموملسعنس  ع سفرشلعة 
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 َ  عودة للجدول اإلصحاح الخام

س
ِبَها ِفر   َوَدَعا ُموَسى َكِ يَإ ِنْسَراِئحَت َوَ اَل َلُهْم: »ِاْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُت اْلَفَراِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتر َأَتَكلَّمُ 1 " -(:1آية )

 "َمَساِمِعُكُم اْلَحْوَما َوَتَعلَُّ وَها َواْحَتِرُزوا ِلَتْعَ ُلوَها. 
سصييسبلسأا عيلمسفرسا اع يايسعيين سأي ً سأنسوساةه ساوةالسبه سرلكونسرن سو

 
بُّ ِنلُهَنا َ َطَإ َمَعَنا َعْهًدا ِفر ُحوِريَب.2" -(:2آية )  " َالرَّ

يافل مسمومممممممممممملسل رةهدسفرابدسسفرااسقاة سفرل سمةهمسبلسحو عيساأخاافسذل سفرواممممممممممم ي سفرةلسُذكلوسبلسممممممممممممالسس
س(23-20فر لاجس)

س
ََ َمَإ آَباِئَنا َ َطَإ 3 " -(:3آية ) بُّ هَذا اْلَعْهَدا َبْت َمَعَنا َنْحُن الَِّذيَن ُهَنا اْلَحْوَم َكِ يُعَنا َأْحَياٌء.َلْي  "الرَّ

رلسسمطسأل عن سببسسبلسمةن سوحنسأي مممممممً  سشذًفس وسرلسسا  عةسم ممممممملسا افسواسسم سق ر سسس-مةنلسف ي سبلسفرة لع :
س(39:2دأسلالسسفرلموتس)

س
بُّ َمَعَنا ِفر اْلَجَبِت ِمْن َوَسِط النَّاِر.َوْكًها ِلَوْكٍه 4 " -(:4آية )  "َتَكلََّم الرَّ

س=سهللاسفياهمسلصوا سبةاًلسابحيور سلاادلسعيلسفرا ل سوكهًا لوكه
س

بِي َوَبْحَنُكْم ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  ِلَكْر ُأْخِبَرُكْم ِبَكاَلِم 5 " -(:5آية ) ا أَلنَُّكْم ِخْفُتْم ِمْن َأْكِت  َأَنا ُقْنُ  َواِ ًفا َبْحَن الرَّ بِي الرَّ
 " النَّاِرا َوَلْم َتْصَعُدوا ِنَلى اْلَجَبِت. َفَقاَل:

اقوفسموممملسبينهمسابينسهللاسسو سف نساممملسسفرةهدسفربديمسيسممةيمسمنسهللاساعسممياهم سابلس افسيلمزسرياسمملحساممملسس
س(24:12فرةهدسفراديدس)عيس

بُّ ِنلُهَك الَِّذي َأْخَرَكَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْحِ  اْلُعُبوِديَِّة. 6 "-(:10-6) األيات اَل َيُكْن َلَك آِلَهٌة  7َأَنا ُهَو الرَّ
َ اِء ِمْن َفْوُق َوَما ِفر اأَلْرِض ِمْن َأْسفَ 8ُأْخَرى َأَماِمر.  ُت َوَما  اَل َتْصَنْإ َلَك ِتْ َثااًل َمْنُحوًتا ُصوَرًة مَّا ِم َّا ِفر السَّ

بُّ ِنلُهَك ِنلٌه َغُحوٌرا َأْفَتِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفر  9ِفر اْلَ اِء ِمْن َتْحِ  اأَلْرِض.  ا أَلنِير َأَنا الرَّ اَل َتْسُجْد َلُهنَّ َواَل َتْعُبْدُهنَّ
ُإ ِنْحَساًنا ِنَلى ُأُلوٍف ِمْن ُمِحبِيرَّ َوَحاِفِظر  َوَأْصنَ 10اأَلْبَناِء َوِفر اْلِجحِت الثَّاِلِث َوالرَّاِبِإ ِمَن الَِّذيَن ُيْ،ِغُضوَنِنرا  

سنَوَصاَياَي.
س

بَّ اَل ُيْبِرُئ َمْن َنَطَق ِباْسِ ِه َباِطاًل.11 " -(:11آية ) َِّ الرَّ بِي ِنلِهَك َباِطاًلا أَل  "اَل َتْنِطْق ِباْسِم الرَّ
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سس فاممممسافرشمم صممل سب اممممسيحالسفرصمما وسافرسمميا نس=سربدس بسسفرة لفويونسبينسسستنطق بإسببم الرب نلهك باطالً سال
ُاُ سَعِايًب ن  (6:9اإمممسهللاسعاييسمحوطسل سمملف س)أشس ن سفامممسعندسفرة لفويينسيشميلسربد فوساعم صمل سسَاُعْدَعلسٱممْ

اعصييسسفاوس ن سبإممسهللاسعاييسسنسقد فا سغيلسمحدادة ساعاييسسنسهللاسفرة رلسفراب  س افسبلسمح ة سيةاسدسس
اعاووسا وسفرحلسفرااس سياووسرل يصسفاوسممممممممممم ن ساإمممممممممممممسهللاسعاييسبحينسق تسفراسممممممممممملحسرياندسبلسلسمممممممممممة نسس

سالثسلا ولسنأو س وس=سا افس وسشممسهللاسيهولنسمباوفسعيلسفس ض 
(سابلسفراسملحسعم صملً سابوفمما ساالميالسس3:32(ساقدسيهلوسعلاة سراومملس)اثس49:1)سروسا وسقداسسامهو س

ُاُ سَ َافسٱرةِاَسَاْنُلُلاَوُ سَاَاْةِلُبوَو ُسناب ايا نسلإممممما ساالاسفراةازفوسسس(26،6:17)يوسس َدسٱمممممْ دة ِاِ ،سعممممَ يَا ِنسِلٱمممممْ سسنَاِبٱْاِ
( سأم سفروثنيونسبهمسيسممةةايونسأممما اسارهةهمسبلسفرسممحلسا افسل  ل سافلسمنسيسممة دمسشممممسهللاسل رب  لسس16:3)أدس

 سافريهودسبهاوفس اف،سأنسشمممممممسهللاسسبينصممممميلسريةبدسسشمممممما    سرلموسميكوا بلسفرسمممممل مممممم سافرةا  ةسيهينسشمممممممسهللا س
عاييسبةة ميوفسمطسشمممسهللاسلكلساوقيل،سبك نسفةب سفرةو فةسيسمةحاونسق يا سيكة ونسشمممسهللا،سابد سمنسشممة دفمسشمممسس

ساب ريوو ول :سفيلعوس( ،سسLord،سل اواييزع :سسا السل رةلبل ،س)ل رة لع :سأداو اسالربف ووفسيبورونسسيهوههللاس
 

بُّ ِنلُهَك. 12س"-(:14- 12) األيات َسُه َقَ ا َأْوَصاَك الرَّ ْبِ  ِلُتَقدِي ِستََّة َأيَّاٍم َتْشَتِغُت َوَتْعَ ُت َكِ يَإ  13ِاْحَفْظ َيْوَم السَّ
بِي ِنلِهَكا اَل َتْعَ ْت ِفيِه َعَ اًل مَّا َأْنَ  َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبدُ 14َأْعَ اِلَكا  ابُإ َفَسْبٌ  ِللرَّ َك َوَأَمُتَك َوَثْوُرَك  َوَأمَّا اْلَحْوُم السَّ

سنَك ِمْثَلَك. َوِحَ اُرَك َوُقتُّ َبَهاِئِ َكا َوَنِزيُلَك الَِّذي ِفر َأْبَواِبَك ِلَكْر َيْسَتِريَ ا َعْبُدَك َوَأَمتُ 
س

بُّ ِنلُهَك ِمْن ُهَناَك ِبَحٍد َشِديَدٍة َوِذَراٍع  15 " -(:15آية ) َواْذُكْر َأنََّك ُقْنَ  َعْبًدا ِفر َأْرِض ِمْصَرا َفَأْخَرَكَك الرَّ
ْبِ . ِْ َتْحَفَظ َيْوَم السَّ بُّ ِنلُهَك َأ سنَمْ ُدوَدٍة. أَلْكِت ذِلَك َأْوَصاَك الرَّ

شذًفسفرلفح سفرح.ل.ل س لسأنسويةصكسل رل سس ن سوادسفرلبسسبينسفرلفح سبلسفرس مسافرحلع سمنسع ودي سبلعون س
اوةحل سمنسع وديةن سريشلا نسفرااسيةاين سميافوسحسل ساركنسفرثانس وسنأمادافسرلنسأاسع ودي سُماَِّر س

رس م،سأاسيب وو سمطسهللاسبلسس( سبلس السفروال سوادسهللاسياييسأنسيبدسسفرشةيسيومسف9:4ريشلا ن)ممس
اس بلحساايوفوساد فم سريكة  سفرابدس ساروسبةيوفسملشةلانسل رلفح سفرح.ل.ل ،سأم سروسشااهوفسراييسفرايافوسس

يوم سسسسيومسفسحدسسسفركنلس سةة لسرا ذفساا افسيشيلسفرحسل سملادانسفرشلا نسيةايه سرهمسبلسمب بلسع وديةهمسر  س
،س فالطسااسيلسف ي سسومسفر.ل م ،سيومسفرلفح سفرح.ل.ل سافرحلع سفرح.ل.ل يسس سحدس وبس ارلسسفرس مسسمبدم ًس
  س(16:1)وش

اأي ً سهللاسحل  مسمنسفرة ودي ،س مسف ووفسع يدًفسفلسفسم ود،سوهللاسحل  مسفلسفسم ودساعاييسمنهمسيوم سافحدًفس
يبدموو سر  سا حأسأنسفرحلع سفرح.ل.ل سافرلفح سفرح.ل.ل سمةكونسبلسفرسا ا سبإذفس ييسهللاسيومً سولا حسذل سس

لسوافلسهللاساأون سونةالسر سارلسسرية رم،ساوافلسفرسا اساوبدم سر ،س سونشالسذل سلمعا تسفرة رم،سبهافسحةلسول
سمو نن سفسبداسامك نس فحةن سفرح.لبلساأون سغلب اسبلس افسفرة رم،سبالسي لطسمن سوصي ن سفرسا اا س
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َِ َلَك َخْحٌر عَلى 16س"-(:20- 16) األيات بُّ ِنلُهَكا ِلَكْر َتُطوَل َأيَّاُمَكا َوِلَكْر َيُكو َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َقَ ا َأْوَصاَك الرَّ
بُّ ِنلُهَك.  ا 18اَل َتْقُتْتا 17اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ ِِ سنَة ُزوٍرا  َواَل َتْشَهْد َعَلى َ ِريِ،َك َشَهادَ 20َواَل َتْسِرْقا 19َواَل َتْز

س
ُه َواَل ِحَ اَرُه َواَل َواَل َتْشَتِه اْمَرَأَة َ ِريِ،َكا َواَل َتْشَتِه َبْحَ  َ ِريِ،َك َواَل َحْقَلُه َواَل َعْبَدُه َواَل َأَمَتُه َواَل َثْورَ 21  "  -(:21آية )

 "ُكتَّ َما ِلَقِريِ،َك.
س السرمسا السبلسفر لاجسبيمسيكنسرهمسحبوت س=وال حقله 

س
َ،اِبا وَ 22  "  -(:22آية ) َحاِب َوالضَّ بُّ ُقتَّ َكَ اَعِتُكْم ِفر اْلَجَبِت ِمْن َوَسِط النَّاِر َوالسَّ َصْوٍت  هِذِه اْلَكِلَ اُت َقلََّم ِبَها الرَّ

 نَحَجٍر َوَأْعَطاِنر ِنيَّاَها.َعِظيٍم َوَلْم َيِزْد. َوَقَتَبَها َعَلى َلْوَحْحِن ِمْن 
 الس لسفروا ي سفرةلسسس=ولم يزد  =س وساووسفرل سااووسفر وةسسسوصوت عظيم=س السفروا ي  سسهذه الكل ات

أممماةكمسفرل سشي   سبيلسسركمسأنسازعداف ساأي ممً ساحالسمةنلسأنسهللاسمممياهمسفروامم ي سفرةشمملسارمسيزدساممميمسموممملس
=سهللاسفة ه سحةلسيحةلمو  سسوه سمكةوب سلمامممممممممممبطسهللاسسسسوقتبهاااةنلسأوه سف ذل س ساحة جسرزع دة سسس ل قلسفرشممممممممممملفعط

(سابلس20:11(سمطس)رو28:12 ساإامممممممممبطسهللاسأاس اح سفربداسسق  نس)ممس(18:31)خلسواسممممممممم سأاسلممللساقوا 
س(34-31:31 شفرةهدسفراديدسيكةيسفرلاحسفربدسس السفروا ي سعيلسقيوبن سل راحب سارلسسعيلسأروفحسحالع س)

س
ْوَت ِمْن َوَسِط الظَّاَلِما َواْلَجَبُت 23 " -(:23آية ) ا َكِ يُإ ُرَؤَساِء  »َفَل َّا َسِ ْعُتُم الصَّ ْمُتْم ِنَلرَّ َيْشَتِعُت ِبالنَّاِرا َتَقدَّ

 "َأْسَ،اِطُكْم َوُشُحوُخُكمْ 
س=س مس ؤم اسفسمب طسالرؤساء

س
بُّ ِنلُهَنا َ ْد َأَراَنا َمْجَدُه َوَعَظَ َتُها َوَسِ ْعَنا َصْوَتُه ِمْن َوَسِط النَّاِر. هَذا 24س"-(:28- 24) األيات َوُ ْلُتْم: ُهَوَذا الرَّ

َِ َوَيْحَيا.  َِّ هللَا ُيَكلِيُم اإِلْنَسا َِّ هِذِه النَّاَر اْلعَ 25اْلَحْوَم َ ْد َرَأْيَنا َأ َِ َفِلَ اَذا َنُ وُت؟ أَل ِْ ُعْدَنا  َوَأمَّا اآل ِظيَ َة َتْأُكُلَنا. ِن
بِي ِنلِهَنا َأْيًضا َنُ وُت.  أَلنَُّه َمْن ُهَو ِمْن َكِ يِإ اْلَ،َشِر الَِّذي َسِ َإ َصْوَت هللِا اْلَحرِي َيَتَكلَُّم ِمْن  26َنْسَ ُإ َصْوَت الرَّ

ْم َأْنَ  َواْسَ ْإ ُقتَّ مَ 27َوَسِط النَّاِر ِمْثَلَنا َوَعاَش؟  بُّ ِنلُهَناا َتَقدَّ بُّ ِنلُهَناا َوَقلِيْ َنا ِبُكتِي َما ُيَكلِيُ َك ِبِه الرَّ ا َيُقوُل َلَك الرَّ
ْعِب 28َفَنْسَ َإ َوَنْعَ َت.  : َسِ ْعُ  َصْوَت َقاَلِم هُؤاَلِء الشَّ بُّ َفَسِ َإ الرَّبُّ َصْوَت َقاَلِمُكْم ِححَن َقلَّْ ُتُ وِنر َوَ اَل ِلر الرَّ

سنُ وَك ِبِه. َ ْد َأْحَسُنوا ِفر ُقتِي َما َتَكلَُّ وا.الَِّذي َقلَّ 
 مسرمسيحةايوفسيهو سمادسهللاساممممماهمساخ بوفساإكةاوفسلموهمس أافسم س أافساممممماةوفسم سممممماةوفسدانسأنسياواوف ساخ بوفس
د ا سمنسفرنيلفنسا ي وفسمنسموممممممممملسأنسيكيمس وسهللا سافرل سشمممممممممةصممممممممو سفالمهمسسوهمسشعةلبوفسبوالودلسامح ة ساق

ساعلاة سفرةلسفيهل  سرهم ساف ومسشمةا ل سهللاسرهم
سأنسالةلسموملساملاً سبين سابينهم -أ
 أ ملسرهمسفسو ل اسيةيبونسمن سفاعالو وسثمسيةينو  سرهم  - س
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  (20-15:س18فا سا دسبلس)اثس،سسأ ملسشبن سفروحيدسريةحد سرش ب سدانسأنسيهي سفرشةيسس-ج
س

َِ َلُهْم َيا َلْحَ   29  "  -(:29آية ) َِ هَكَذا ِفحِهْم َحتَّى َيتَُّقوِنر َوَيْحَفُظوا َكِ يَإ َوَصاَياَي ُقتَّ اأَليَّاِما ِلَكْر َيُكو َ ْلَبُهْم َقا
 "َوأَلْواَلِدِهْم َخْحٌر ِنَلى اأَلَبِد.

بلسقييسفاوس نسسي سريمس افسفرشةيسي  بنلسدفعاً سمثلسفريومسذلساةوفساوالساعالةوف سوهللاسق تس افسسو سيةيمسم س
سوهمسملعةً سم سميةالداف سأاأو سملعطسفرةايلساس

س
َوَأمَّا َأْنَ  َفِقْف ُهَنا َمِعر َفُأَكلِيَ َك ِبَجِ يِإ اْلَوَصاَيا 31ِاْذَهْب ُ ْت َلُهْم: اْرِكُعوا ِنَلى ِخَياِمُكْم. 30س"-(:33- 30) األيات

َفاْحَتِرُزوا ِلَتْعَ ُلوا َقَ ا 32َواْلَفَراِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتر ُتَعلِيُ ُهْم َفَيْعَ ُلوَنَها ِفر اأَلْرِض الَِّتر َأَنا ُأْعِطحِهْم ِلَيْ َتِلُكوَها. 
بُّ ِنلهُ  ا ِلَكْر 33ُكْم. اَل َتِزيُغوا َيِ حًنا َواَل َيَساًرا. َأَمَرُكُم الرَّ َِ بُّ ِنلُهُكْم َتْسُلُكو ِفر َكِ يِإ الطَِّريِق الَِّتر َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّ

َِ َلُكْم َخْحٌر َوُتِطحُلوا اأَليَّاَم ِفر اأَلْرِض الَِّتر َتْ َتِلُكوَنَها. " َتْحَحْوا َوَيُكو
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

ِْ ُأَعلِيَ ُكْم ِلَتْعَ ُلوَها فِ 1  "-(:3-1) األيات بُّ ِنلُهُكْم َأ ر اأَلْرِض »َوهِذِه ِهَر اْلَوَصاَيا َواْلَفَراِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتر َأَمَر الرَّ
َِ ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلُكوَهاا   بَّ ِنلَهَك َوَتْحَفَظ َكِ يَإ َفَراِئِضهِ 2الَِّتر َأْنُتْم َعاِبُرو  َوَوَصاَياُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَهاا ِلَكْر َتتَِّقَر الرَّ

َِ َلَك َخْحٌر 3َأْنَ  َواْبُنَك َواْبُن اْبِنَك ُقتَّ َأيَّاِم َحَياِتَكا َوِلَكْر َتُطوَل َأيَّاُمَك.   َفاْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُت َواْحَتِرْز ِلَتْعَ َتا ِلَكْر َيُكو
بُّ  اا َقَ ا َقلََّ َك الرَّ  "ِنلُه آَباِئَك ِفر َأْرٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل.َوَتْكُثَر ِكدًّ

 
بُّ ِنلُهَنا َربٌّ َواِحٌد. 4 "-(:5-4) األيات بَّ ِنلَهَك ِمْن ُقتِي َ ْلِ،َك َوِمْن ُقتِي َنْفِسَك  5»ِاْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُت: الرَّ َفُتِحبُّ الرَّ

ِتَك.  "َوِمْن ُقتِي ُ وَّ
منسأ ادسفر ب  فوسفركة بل ساعلدداوها سدفعاً ساعسممممممماووها سسسس5،4افريهودسيةة لانسف يةينسسسشبببببي ا=سل رة لع سسسنسببببب إ

س (39-37:س22)ممسسعلا  سافرسيدسفراسلحسشمةةايه سلكووه سفروال سفرةلالسبلسفرن موس
سي ساة انسفروحدفول سافرةثييثسشذسذفلسشممسفرل سثال سملفوسا=سسالرب نلهنا رب واحد

=س  را سأنسهللاسأحيس افسفرشممةيسااممنطسر سفلس افسفرادفاسفرةاييساخيصممهمسمنسسسسفتحب الرب نلهك من قت  ل،ك
ع وديمم سبلعونساعمم رهمسبلسفر لعمم ساأالسبهمسشرلسأ ضسفرالةمم دسبةييهمسأنسُيح ولسسومم سأح همسأاً  سا ممافسممم سينا كسس

لسعالسفراسممممممممممملحسمةن ساا مً  سا حأسأنسهللاس ييسأنسُوحب س ساحةل ال سراح ةن ساركنسحينا ساسمممممممممممودسمحب سهللاسسعي
قيوبن سممناةيلاسل رالحسافرسمالمسافرحلع سفرح.ل.ل  ساركنسشنسأح  ن سفرة رمسممُنسمةة دسريشملا نسفرااسق تسنسأعال سفلس

َعْدْن سف ومس ن  سمحب سمةب در سبينسهللاساادم،سسس ساف نس افس وسفروضممممممممطسبلسالن  ال   سشنسخل وسامممممممممادوسرلن
رار سف نسادمسيحل سبلسبلحسح.لبلس]هللاسمحب ،ساادمسم يوةسعيلساممو ةسهللا،سشذًفسف نسادمسيحيسهللا سافران سشممماه س

سسسَعْدْنسا لسفيا سع لع ساةنلسبلح سبحينا سُااِلَدوسفراحب سف نس ن  سفرالح[  ل اضمم ب سشرلسأنسمنسيحيسعمملاسب نه
( سشذًفسب هللسياييسأنسُوحب سحةلسوالحساوةحل سا سيسمممممممممممودسعيين سمممممممممممموفلسس17-س15:2يو1ب  لسمممممممممممملصممممممممممميلسمثي س)اس

ا بدسأنسيكونس افسمنسفلسفربييسأاس سينبسممممممسفربييسذُلحيسهللاسالزعلً ساُعحيسفرة رمسأي مممممً سذلكونسقيبً سسسس ذلسمممممةة دو 
ك ملسا سفرحلع سفرح.ل.ل  سافربييس وسملفزسفرةوف  سمنبسممممممممممماً سبينسمحب سهللاسامحب سفرة رمسبهافس سُيةالسفرالحسفر

سسو دراتناافراشمممم عل ساعيين سأنسُوحيسهللاسمنسفلسفرناسسأاسلكلسحل ان  ساُوحب سمنسفلسفربوةسأاسو ممممطسفلس  ق ان سس
بلسخدمة سا  عة ،سرُنَة ِّلسعنسمح ةن سر  ساربدسأضمممم فسفرسمممميدسفراسمممملحسعيلسذر سبلسالوفل سرين موممممملسنسامنسفلس

نسأاسمنسفلسعبي ساإوةب   سابلس افساوضممملحسأكثلسرا سق ر سموممممل سا ن سوبوتسأو سروسشوشمممالسفراكلسلحيسسبكل سس
هللاسافرصممممي سفردفعا سل هللسيشممممةةلسفربييسلحيسهللاسرار سعيان سف ل اسأنسُولددساممممالةسيسممممودسنسي س بلسيسممممودسفراسمممملحسس

ابلس ممافسيبوتسف لمم اسنسمنسيحاأسفرازفميلساحالمم سسش حانلسأومم سفر مم  لانس وفتسفريومسأاسُولددسفرازفميلساُولايهمم  سس
فرازفميلسنسأاسالديدسأي وسافريهلسبيه س وفتسفريومسبينشمممالسفراكلسبهاف،سافيا سهللاسُاحيلسفاوسممم نسااشمممةلسقيب سلحيسس
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اببد سم ساشممممةةلسمحب سهللاسسسس(18-س16:5اس1هللاسا افسم سعن لسبورسسفرلممممموتسحينا سق تسنسامممميوفسبالسشوبا دسنس)سس
سبيي،سلبد سم سيكونسفرالحسبلسفربيي بلسفر

 اركنسفلفسوصلسراحب سهللاكس فالطسفرنبا س)ه(سبلسفرابدم ( 
 س وسقلف سبةصممالمسأنس سوسمماحسلاحب سغلعب سس=سلكلسف  فدةسافرةصممالمسني سفبنيسفعانيسقيب نسسسال ح،ة بكت القلب

سأاسعهوةسخ  ئ سأنساةسيلسريبيي 
رار سس،سافراةنيساكلعسس  ق سفراحب سفرةيسبين سا افراشممممممم عل=سفرناسس يسفعممممممم  ةسريةوف  سسسسالنفَ بكت  ال ح،ة

ياييسبورسسفرلمممموتسأنساكونسبةلفوسفرصمممومسبالسعالق وسالسمممدي سركلسو ة لسفرالحسعوضمممً سعنسفرايافوسفرحسمممل سس
،سبة شسفاوسمم نسس( سهللاساضممطسبلسفاوسمم نس  ق سحي،سبلسفران ساف ومس السفرا ق سمواله سشرلسهللا7-1:سس7كو1)

بلسبلحسبلسفران  سابةدسفر ال سشخةبمسفاوسمممم نسمنسهللاسباةلوسفراحب سا سا حأسأو سلةدسفرسممممبوطسخددسفرشمممملا نسس
س( 7:3ادمساحوفاسلمنسعهوفوسفراسدس لسفرالحس) فالطسااسيلسا 

س=ساكلعسسفلسقد فوسفراسمسر دم سهللاس،سا افسفعالنسعاييسراحب سهللا سسال ح،ة بكت القوة
نس مافسيتدَسريحلم ةسسأ=س يسف قةنم دسفرةبيي،سفر بم دةسفرةبيلم سا م عم سهللاسفركم ميم س،ساذرم سلمإقةنم دسسسالفكر بكبت ال ح،بة
سس(5:سس10فوسس2+سسس1:سس12 اس) س فالطسااسيلسس فسب ل

س
سنَوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلَ اُت الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَم َعَلى َ ْلِ،َكا  6س" -(:6آية )

س(20-18:5أاسرلكنسموضودسش ةا م ساامُمي  سارةشالسأبك   ساذ ن سدفعاً س)ففس
س

َُ ِفر 7س" -(:7آية ) َها َعَلى َأْواَلِدَكا َوَتَكلَّْم ِبَها ِححَن َتْجِل َبْحِتَكا َوِححَن َتْ ِشر ِفر الطَِّريِقا َوِححَن َتَناُم  َوُ صَّ
سنسَوِححَن َتُقوُما

أاسريةحوتسبية سشرلس  وتكلم بها ححن تجلَ فى بحتك=سحدِِّ سأا د سلمعا تسفرل سذُلح وو سسسس صببببببها على أوالدك
=سحينسااشممممممملسمطسأامممممممح ل سبيلكنسفالمكمسعنسعممممممملاسمبدسسعوضمممممممً سعنسسسوححن ت شبببببى فى الطريقكنلسممممممم سس

( ساحينسااشمممملساحد سبيلكنسبكل سمشمممماوً سل هللسحةلس ساناا سشرلسعثلفوسفرنللسس29:4فسح ديثسفربا ر س)أفس
=سسسوححن تقوم=سبيلكنساخلسمم سااكلسذلم سق ملسفرنومس وسهللاسرلحاأسبكل سق ملسفرنومسسسسوححن تنبامافرسمممممممممممممماطسافراكل سس

سس ن  سمنسياةحسعينل سعيلسالديدسمزمو سأاساالةسقصيلةمثالًس
( سبحينا سس21-18:س5مكياينسية مكمسلازفميلساالفايلس   نس)أفسسكيف افسم سق ر سبورسسفرلمموتسنشمةيئوفسل رلاحسس

س( 23،22:س5وك سعنسفسح ديثسفرب  ي ساونشالسل هللسواةي سل رلاح ساأاتسثا  سفرلاحس وسفرالحس)غل
س

سنسَواْرُبْطَها َعاَلَمًة َعَلى َيِدَكا َوْلَتُكْن َعَصاِئَب َبْحَن َعْحَنْيَكا 8س" -(:8آية )
منسع دةسفاوسمم نسحينسي  فسأنسينسمملسعمميئً سأنسيلبسسعالم سعيلسيدل سا افسم سيايب سهللاس ن سأ سونسممل سامةنلسس

بالسااةدسس=سسعلى يدكسسها عالمةوأربطس.  ولتكن عصائب بحن عحنيك ف ي سأنساكونسعلعة سهللاسأم مسعيوون سدفعاً س=
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ب ريدسسسبحينا ساكونسفرةينسعيلسفرواممممممل سدفعاً ساعافل  سفاوسمممممم نسدفعاً سمممممممةةبدسسأعا تسفاوسمممممم ن  سفريدسراةلسلا ت
شعمممم  ةسرألعا ت ساركنسفريهودسبهاوفس السفرواممممل سلاةنلسحلبلسببدسفة وفسفيا وسفرشمممملعة سااضممممةو  سبلسعصمممم ل سس
ُاةيكسشم سعيلسفرا ه سرةكونسبينسفرةينينسأاسعيلسفرس عدسفسيسل ساقدسينسلة همسأنس السفرةص عيسحلزسياييسس

 سام زفتسيهودسفريومسييبسممممونسعمممميئً سفهافسعيلسعممممكلسفر لف سافر يلساعالدسفرشمممملساف ووفسيسمممماونسفرةصمممم ل سنسااييينن
عيب ساليدي سعيلسأي ديهمسيسمماووه سفرا زازف سامنسفراسمملحيينسمنس سيبلأسفاوايلساركنسي ممة سبلسمكة ة سأاساحمسس

سم دةسملعللسف لف  س
 

سنَواْكُتْبَها َعَلى َ َواِئِم َأْبَواِب َبْحِتَك َوَعَلى َأْبَواِبَك.9س" -(:9آية )
 با سقصممممممممدسهللاسبةاًلسأنسُاكةيسفيا وسفرشمممممممملعة سعيلسفربوفعمسافسبوف سرند ةسفركةيسبلساي سفسي م،سابهالسفروممممممممميي س
يحالونسفيا وسهللا،سفا سيةالسفراتمنونس افسبةةييكسفسي وسعيلسفرحوفعس سا حأسأنسدمسخلافسفراصممممممحساضممممممطسس

سعالسفرنةا (سابحاأسفروال س)اله دسفاوس ن(سعيلسفربوفعمسابهافسيةحدسفردمسل روال ساعكونسفر الصسل ردمس)
ِْ ُيْعطِ 10" -(:10آية ) بُّ ِنلُهَك ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر َحَلَف آلَباِئَك ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َأ َيَكا  »َوَمَتى َأَتى ِبَك الرَّ

ٍِ َعِظيَ ٍة َكحِيَدٍة َلْم َتْبِنَهاا   سنِنَلى ُمُد
سفساعابدافسفس ضسث ول س فرل سخ فسأنساشايهمسفر لف وسفرا دي سبلسفس ضسفراديدةسعنسحاأسفروا ي سبيهيكوس

س
ٍِ َلْم َتْغرِ 11س" -(:11آية ) ْسَهاا  َوُبُحوٍت َمْ ُلوَءٍة ُقتَّ َخْحٍر َلْم َتْ أْلَهاا َوَأَبآٍر َمْحُفوَرٍة َلْم َتْحِفْرَهاا َوُقُروٍم َوَزْيُتو

سنسَوَأَكْلَ  َوَشِ،ْعَ ا
ساسل رلاحساثا  سفرلاحس السفرةا ي سفرا دي سُاشيلسريةا ي سفرلاحل سمنسعبطس احلساإمةال

س
بَّ الَِّذي َأْخَرَكَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْحِ  اْلُعُبوِديَِّة.12س" -(:12آية ) سنسَفاْحَتِرْز ِلَاالَّ َتْنَسى الرَّ
حينسيشمممبطسفاوسممم نساعحل سحل ةسفرسمممة  سينسممملسهللاساعةا  لسأنسهللاس وسمصمممد   ساعيين سأنسوهةمسسسوادسأو سسمممم رأل

سل رة  لسأكثلسمنسفرةال  
س

بَّ ِنلَهَك َتتَِّقرا َوِإيَّاُه َتْعُبُدا َوِباْسِ ِه َتْحِلُف.13س" -(:13آية ) سنالرَّ
س بهالسأال  سفراسلحسعيلسشبيلس سامةن   سبيةكنسفر ب دةساساحدل

س
بَّ ِنلَهُكْم ِنلٌه َغُحوٌر 15اَل َتِسحُروا َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِمْن آِلَهِة اأُلَمِم الَِّتر َحْوَلُكْما 14 "-(:15- 14) األيات َِّ الرَّ أَل

بِي ِنلِهُكْم َعَلْيُكْم َفُحِبحَدُكْم َعْن َوْكِه  سناأَلْرِض.ِفر َوَسِطُكْما ِلَاالَّ َيْحَ ى َغَضُب الرَّ
سفرل س وسعلعسسواومن سبالسيايسأنسفرةلاسس)وحن(سأنسونشالسلآخل

س



 (األصحاح السادس )  سفر التثنية

 

 
37 

َة.16س" -(:16آية ) ْبُتُ وُه ِفر َمسَّ بَّ ِنلَهُكْم َقَ ا َكرَّ ُبوا الرَّ سنساَل ُتَجرِي
(ساوحنسس7:17ابهالسأي ممممممممً سأال  سفراسمممممممملحسعيلسشبيلس سافرشممممممممةيساَللة سهللاسلبور سنسأبلسامممممممممان سهللاسأمس نس)خل

سوةةلضسدفعاً سرناسسفرسبا سبالسفلساالب سأاسملضسوسمتسواسسفرستفت س
س

بِي ِنلِهُكْم َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئِضِه الَِّتر َأْوَصاُكْم ِبَها. 17 "-(:19- 17) األيات اِلَ   18اْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّ َواْعَ ِت الصَّ
َِ َلَك َخْحٌرا َوَتْدُخَت َوَتْ َتِلَك اأَلْرَض اْلَجحِيَدَة الَِّتر َحَلَف ا ا ِلَكْر َيُكو بِي بُّ آلَبائِ َواْلَحَسَن ِفر َعْحَنِر الرَّ ِْ َيْنِفَر  19َك لرَّ َأ

. بُّ  "َكِ يَإ َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمَك. َقَ ا َتَكلََّم الرَّ
سمطسأنسدخورهمسرأل ضس وسوةا سابب سمنسهللاسش سأو سمشلاطسلةايهمسفرص رحس

س
بُّ 20س" -(:20آية ) َهاَداُت َواْلَفَراِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتر َأْوَصاُكْم ِبَها الرَّ   »ِنَذا َسَأَلَك اْبُنَك َغًدا َ اِئاًل: َما ِهَر الشَّ

سنِنلُهَنا؟ 
سحينا سيسمركمسأا دفمسم سأ ال ساا ي سفرل سحةلساةاووه س السفرةن ي سافا ةا مس

س
بُّ ِمْن ِمْصَر ِبَحٍد َشِديَدٍة.َتُقوُل 21س" -(:21آية ) َِ ِفر ِمْصَرا َفَأْخَرَكَنا الرَّ سنسالْبِنَك: ُقنَّا َعِبحًدا ِلِفْرَعْو

،ساأنسم  را س السفرواممممل سااةين سع يدًفسملةسأخلاس س السمثلسنسساشمممميلسس ال ساةيلمسفرصمممما  سأعا تسهللاسفرةللا 
س(س 36:سس8شنسحل فمسفابن   نس)يو

س
َِ َوَكِ يِإ َبْحِتِه َأَماَم َأْعُحِنَنا 22    "-(:24-22) األيات بُّ آَياٍت َوَعَجاِئَب َعِظيَ ًة َوَرِديَاًة ِبِ ْصَرا ِبِفْرَعْو َوَصَنَإ الرَّ

ِْ َنْعَ َت َكِ يَإ هِذِه اْلَفَراِئَض 24َوَأْخَرَكَنا ِمْن ُهَناَك ِلَكْر َيْأِتَر ِبَنا َوُيْعِطَحَنا اأَلْرَض الَِّتر َحَلَف آلَباِئَنا.  23 بُّ َأ َفَأَمَرَنا الرَّ
َِ َلَنا َخْحٌر ُقتَّ اأَليَّاِما َوَيْسَتْ،ِقَحَنا َق َ  بَّ ِنلَهَناا ِلَيُكو  "ا ِفر هَذا اْلَحْوِم. َوَنتَِّقَر الرَّ

مي صس اف:سوحنسوحب سسو سأح ن سأاً  سبألو سعالسأعا ً سعايب سمةن سبنحنسوحاأساامممممممممممم ي ل سام ساممممممممممممنة سهللاسس
سبنةاة سابدفع سرشةيسفرةهدسفربديمسانة سرن سبينحب سلكلسفربييس

سس
ُِ َلَنا ِبرٌّ ِنَذا َحِفْظَنا 25س" -(:25آية ) بِي ِنلِهَنا َقَ ا َأْوَصاَنا.َوِإنَُّه َيُكو  "َكِ يَإ هِذِه اْلَوَصاَيا ِلَنْعَ َلَها َأَماَم الرَّ

=س  عةن ساسُاسالسبل سافر لس وسفامةن دسعنسفرشلساعنسفلسم سيا يسهللا ساأي ً سأنسوبومسلةالسسسيكوِ لنا بر
رشةيسفريهوداسحسيسأو سيسةالطسأنسية ل سبةنايالسريوا ي سافرن موسساركنهمسشكةشاوفسفر يل سا حأسفنسف

عاز م سام سزرن سع الزعنسعيلس افسحةلسف ن،سأنسوة ل سلمعا رن  ساركنسفراسلحسال اساأعا و س  لة سالديدةسس
و سبدم سلشا عة سساا  سيسودس وسفرب د سعيلسانايا  سع ماًلسبين سبلسح ماًلسرةن سفرن موسسفرااسفسلو لسابل س
 سفركا  ع س سافلسمنسيا  دسرلحاأسفروا ي ساةين سوةا سهللاسذلصيلسل  ًفسل راسلحسفرااسذل 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابإ

س
بُّ ِنلُهَك ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْنَ  َداِخٌت ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلَكَهاا َوَطَرَد ُشُعوًبا َقِثحرَ 1س" -(:1آية ) ًة ِمْن  »َمَتى َأَتى ِبَك الرَّ

يِيحَن وَ  يِيحَن َواْلِحوِي اْلَحُبوِسحِيحَنا َسْ،َإ ُشُعوٍب َأْكَثَر  َأَماِمَك: اْلِحثِيحِيحَن َواْلِجْرَكاِشحِيحَن َواأَلُموِريِيحَن َواْلَكْنَعاِنحِيحَن َواْلِفِرزِي
سَوَأْعَظَم ِمْنَكا 

بةل وسسسس-3مممممممممحلسالب دةسأاث نسسسس-2فسمه وسيبدمنسأ ا رهنسرين  سسس-1 السفرشممممممممةو سفرسممممممممبة سف ومسخا ي   س:س
سس10اف نسفرل سقدساعدسشبلفبلمسلالدسسبلسامطسفرحيوفو وس سسفرشمااذسفرانسملسس-4اوسم اسمكلمم وسريزولسبلسفرهل كلس

ةو سمنسأم مسوسي سا السفرشةو س مسفرسبة سفراافو عنس ن سل اض ب سشرلسفربينيينسافربنزعينسافربدموويين ساغ ربً سسع
( سافا سيالدسفرشممممةيس السفرشممممةو سفروثنل سفر   ئ سس19:15ببدسشودثلوس السفرشممممةو سأاسشودمامسبلسغيل  س)ا 

سدس لدسهللاسشملفعيلسمنسفس ضسحينسأخاماف كافسيايسعيلسفلسمن سأنسياةلسمطسعهوفا  سابناسسفراناكسبيب
 8:3ركاء الركوع لتفسحر اآلية خر

س
ُمُهْم. اَل َتْقَطْإ َلُهْم َعْهًداا َواَل ُتْشِفقْ 2س" -(:2آية ) بُّ ِنلُهَك َأَماَمَكا َوَضَرْبَتُهْما َفِإنََّك ُتَحرِي سنَعَلْحِهْما  َوَدَفَعُهُم الرَّ

لاسافر ال  سافسملسلإل دةسفر ا ةسس=سفرشممممممممةيسف نسعممممممممةيسبدفعلس سيسممممممممةالطسأنسُيايزسبينسفر   سسفإنك تحرمهم
فسعممممممممملف سيسممممممممم ااسممممممممممحكسفر ال ساوزعه  ساعيين سف دفي سريةوب سأنسونزدسمنسحل ان سفلسفرةثلفوس)امممممممممو سم ي س س

=سبكلفسيمدخملسمنسرم سعهمدسمطسهللاسبلسعمممممممممممممملفم سمطسمنسرم سعهمدسمطسس  عهبداً سسوأال تقطإ لهم.  أبالم  (سشنساالمدوسس
فرشممملا نسنس سعممملف سرينو سمطسفرليا نس سافرةحلعمسمةن لسابديسسعممم صسأاسعممملاسريل  سشذًفس سياوزساوسممم نسأنسس
يمخالسبهوسقدسسأقدفس سااحلعمسفسعممممممم  صس ن سلاةنلسشل داهمسا افس سييمسذل سب هللسأعا  مسبلامممممممً سفثيلةسريةوب سس

َيسٱْسَُموِ عِِّيَنسَرْلَسسِشَرلسٱْ َنسفمَ ِماًلسهللاسأ م تسأوم ام سعييهمسحةلسشكةاملسذو همسنمسيةوبوف سار سَذومْ اقم  نسسس16:15نس)ام َأنة
سس مافسفرةحلعمس وسلاثم لم سُحكمسمنسقم ضمممممممممممممملسس(،سا نم سفم نس سبمدسأنسيممالسفرةبم   23-20:س2+س ؤسس6-4:س2مطس ا

لسفرشممل  سفرااسُينااسفرحكم سوهللاسر سأممم ريب سبهوسا  ةسيسممة دمس وب نسسعيلسُمالمسل اعدفمساعممةيسهللاس ن سمثلس ال
ال دةسفربشممممملساا  ةسيسمممممة دمسو  سرإلحلفةساا  ةساناةحسفس ضساا يطسفر ا ة سا ن سيسمممممة دمسفرشمممممةيسبلسذر سحةلسس
 سياهمسفرشمممةيسمصممميلسفر ا ةسذلاةنةوفسعنسفر ال ساركنسحينسممممبسسفرشمممةيسبلسواسسفر ا ي سشممممة دمسهللاسعمممةوس

سفراناب سبلسامدييسع ب س
س

سنسَواَل ُتَصاِهْرُهْم. ْبَنَتَك اَل ُتْعِط الْبِنِها َوِبنْتُه اَل َتْأُخْذ الْبِنَك. 3س" -(:3آية )
س( ساساكونسوةلا س السفرزعا وسأبن اسب مدانس33:15كو1فراة علفوسفرلدي سُااسدسفسخالةسفرايدةس)

س
بِي َعَلْيُكْم َوُيْهِلُكُكْم َسِريًعا.أَلنَُّه َيُردُّ 4س" -(:4آية ) سنساْبَنَك ِمْن َوَراِئر َفَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرىا َفَيْحَ ى َغَضُب الرَّ
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س افسم سحد سمطسميلا نسبزاال ا سفروثنل وسدبةن سر ب دةسفساث ن 
س

َِ َسَواِرَيُهْما َوتُ 5 س" -(:5آية ) َِ َأْنَصاَبُهْما َوُتَقطِيُعو ُرو َِ َمَذاِبَحُهْما َوُتَكسِي َِ ِبِهْم: َتْهِدُمو َِ َولِكْن هَكَذا َتْفَعُلو ْحِرُ و
سنسَتَ اِثحَلُهْم ِبالنَّاِر. 

ْيسا لسأعادةسمنسفرحا  ةسُاب مسأحل وً سريةاف  س)ا ساألنصباب (سافروثنيونسي.لاووه سرلة دا  سأاسس18:28=سالاطسُوصممُ
=سبهلس  السبببوارى أم سس سسااف  ًفس رهةهمساقدساكونسمنحوا سلشمممممكلساا ثيلسأاسمسمممممالوساقدساكونسمنبوعممممم سأامصمممممو ة

 ساف ووفسينحةووه سعيلسعممكلسشحداسفاو  سسالاطسممم  ع سا لسأعمما  سأاسأعادةسمنسفر شمميسف ومساب مسرآلره سفروثنل
سمنسف ره  ساف ووفسيةةبدانسأنسقوةسف ره ساحلسبلس السفسعادةسأاسفرسوف ا 

س
َِ َلُه َشْعً،ا َأَخصَّ مِ 6س" -(:6آية ) بُّ ِنلُهَك ِلَتُكو بِي ِنلِهَك. ِنيَّاَك َ ِد اْخَتاَر الرَّ ٌس ِللرَّ ِإ  ْن َكِ يأَلنََّك َأْنَ  َشْعٌب ُمَقدَّ

ُعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْكِه اأَلْرِضا  سنالشُّ
ااةنلسأي ممممً س   لسامشممممطسابهلسا ا سامممماة نسرانسيةبطسسس،=سأاسُمالزساُمكلةسسر دم سفرل سمنسفلسقيب سسمقدس
 سب ربديسس وسمنسفلسسفلسحل ا سسندلساعمم سمنو ن سفا سوبوتسوحنسف نسعنسفربديسممينسأنسرهمس يئ سوو فول ،سأاسهللا

سسا  ق ا سريل سميةصب سل رل  
 

بُّ ِبُكْم َواْخَتاَرُكْما أَلنَُّكْم َأَ تُّ ِمْن سَ 7س" -(:7آية ) ُعوِبا اْلَتَصَق الرَّ ََ ِمْن َقْوِنُكْم َأْكَثَر ِمْن َساِئِر الشُّ اِئِر  َلْي
ُعوِب.  سنالشُّ

هللاسرمسي ة   مسربواهمسا سركثلاهمسبلسشخة  سشبلفبلمساحدلساإخة  سشممممممممحكسفر ممممممم لفساال سشمممممممماةيلسفربواساإخة  سس
سوهللاسشخة  س افسفرشممةيسسس (27:46)ا سسواسمم ًسسس70لفساال سللسمموسفربواساحينا سأاوسشرلسمصمملسف ووفيةبو سفر مم 

سسو سأح همساإرةصكسبهمساأكثلسعدد مساأابلسبوعدلسسل عهم
 

بُّ ِبَحٍد َشدِ 8س" -(:8آية ) بِي ِنيَّاُكْما َوِحْفِظِه اْلَقَسَم الَِّذي َأْ َسَم آلَباِئُكْما َأْخَرَكُكُم الرَّ يَدٍة َوَفَداُكْم ِمْن َبْت ِمْن َمَح،َِّة الرَّ
َِ َمِلِك ِمْصَر.  سنسَبْحِ  اْلُعُبوِديَِّة ِمْن َيِد ِفْرَعْو

سهللاسأمينسبلساعودلسحةلساروسفن سوحنسغيلسأمن ا 
س

َِ ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَنُه وَ 9س" -(:9آية ) بَّ ِنلَهَك ُهَو هللُاا اإِللُه اأَلِمحُنا اْلَحاِفُظ اْلَعْهَد َواإِلْحَسا َِّ الرَّ َِ  َفاْعَلْم َأ َيْحَفُظو
سنَوَصاَياُه ِنَلى َأْلِف ِكحتا

يشمممممممميلسريسمممممممما اع وسبانسسسس1000 افسيشمممممممميلسسنسوبطسعا ي سهللاساإحسمممممممم و ا سغيلسمحدادة سا قمسسس=  نلى ألف كحت
سيح وو ساعحالونساا ي لسيكووونسبلسفرسا اع و 

س
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سنسِه.َواْلُ َجاِزي الَِّذيَن ُيْ،ِغُضوَنُه ِبُوُكوِهِهْم ِلُحْهِلَكُهْم. اَل ُيْ ِهُت َمْن ُيْ،ِغُضُه. ِبَوْكِهِه ُيَجاِزي10س" -(:10آية )
اركنسمه مهمسفرةلسيوالهووه ساسس=سيةينونسلا ةهمساسببا ح سابايلسخوفسمنسفرةب     ُيْ،ِغُضوَنُه ِبُوُكوِهِهمْ 
سمةلادسااصي هم 
 السقدساةنلسية قيسفلسافحدسلشممم صممم سعيلسسس=سقدساةنلسأو سمممملمالساقمسية ق همسهللاساالهً سروال  سسبوكهه يجازيه

اقدساةنلسأنسهللاسمممممممممممممُلة قيسفرُا ائينسلا ي سفرسمممممممممممملع سا مسلةدسعيلسقيدسفرحل ة سعاومً سمنسي ةةدسعنسهللاسسسخاإل،
فرااسااسمممممدسسسنبنه ال سبببي  وسسسسوكه هللاقدساةنلسأنسسسسِبَوْكِهِه ُيَجاِزيهِ اركنسف ي سسياصممممملسواسممممم سعنسفر لف سافرالح س

ْيُنوَوِ سِرِِلْبنِسبلأين ل،سافابنس وسفرااسيا زاساعدينسن سٱردة سٱْ َ سَ سَيِديُنسَأَحًدف،سَبْلسَقْدسأَْعَالسُفلة س( 22:5نس)يوِسَنة
سسحةلسيا زعهمس،سسا ن  سااسمممميلسيهوداسرآلي سنسأنسهللاسيك بلاسفسعمممملف سعيلسفس ضسعنسفلسعالسامممم رحسيةايوو 

بالسيةايهمسبلامم سأنسيةةادافسعيلسأعا رهمسفرصمم رح سببدسف بم مسعنه سا مسلةدسسس،سسبلسفرحل ةسفسخلاساُعهيكهمسسعمملفًس
س)عيووهم(سالزفاسهللاسرهمسعيلسم سعايولسمنسأعا تسا رح  سبوكوههما مس أافسسعيلسفس ضن

س
»َوِمْن َأْكِت َأنَُّكْم 12 َواأَلْحَكاَم الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك اْلَحْوَم ِلَتْعَ َلَها. َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفَراِئَض  11  "- (: 14- 11)  األيات 

َِ اللََّذيْ  بُّ ِنلُهَك اْلَعْهَد َواإِلْحَسا َِ َوَتْعَ ُلوَنَهاا َيْحَفُظ َلَك الرَّ َِ هِذِه اأَلْحَكاَم َوَتْحَفُظو َوُيِح،َُّك 13ِن َأْ َسَم آلَباِئَكا  َتْسَ ُعو
َوِإَناَث َغَنِ َكا َعَلى اأَلْرِض َ،اِرُقَك َوُيَكثِيُرَك َوُيَ،اِرُك َثَ َرَة َبْطِنَك َوَثَ َرَة َأْرِضَك: َ ْ َحَك َوَخْ َرَك َوَزْيَتَك َوِنَتاَج َبَقِرَك  َويُ 

ُِ َفْوَق َكِ يِإ الشُّ 14الَِّتر َأْ َسَم آلَباِئَك َأنَُّه ُيْعِطيَك ِنيَّاَها.   ُِ َعِقيٌم َواَل َعاِ ٌر ِفيَك َواَل ِفر  ُمَ،اَرًكا َتُكو ُعوِب. اَل َيُكو
 "َبَهاِئِ َك. 

سس-2سس سادخورن سدفعلةسفرحيسفارهلسفرُاشبطسريناسسس. َوُيِح،ُّكَ سس=   حب هللا لناس-س1ثالسبةلسفر ال سلإيا نساحزمس و:سس
ُِ َعِقيٌم َواَل َعاِ رٌ سسكثرة البنحن = سس-س3سسبا سيةبطسمحب سهللاس وسفرحل ةسبلسبلحسامالم سسسالبرقة الروحية =  .  اَل َيُكو

،سَثَاَلُةسٱْرَبْاِنسسا السف ومساةة لسبلف سعللا سبلسفرةهدسفربديمسافا سيبوتسفرالومسن ُ َوَذفسٱْرَ ُنوَنسِميَلفٌ سِمْنسِعْنِدسٱرلة ِِّ
=سسنسبلف سفاو  سسسوال فى بهائ كسس...   نناث غن كسسث رة أرضك... =سسسال ادية البرقة -س4  ( س3:127نس)مزُأاْلَلةٌس

 ساة انسوساًلسابيلًفساقوعً  
 

ِديَاِة الَِّتر َعَرْفَتَها اَل َيَضُعَها َعَلْيَكا َبتْ 15  "-(:19- 15) األيات بُّ َعْنَك ُقتَّ َمَرٍضا َوُقتَّ َأْدَواِء ِمْصَر الرَّ  َوَيُردُّ الرَّ
بُّ ِنلُهَك َيْدَفُإ ِنَلْيَك. اَل ُتْشِفْق َعحْ 16َيْجَعُلَها َعَلى ُقتِي ُمْ،ِغِضيَك.   ُعوِب الَِّذيَن الرَّ َناَك َعَلْحِهْم َواَل َتْعُبْد َوَتْأُكُت ُقتَّ الشُّ
َِّ ذِلَك َشَرٌك َلَك.   ِْ َأْطُرَدُهْم؟  17آِلَهَتُهْما أَل ُعوُب َأْكَثُر ِمنِير. َقْيَف َأْ ِدُر َأ ِْ ُ ْلَ  ِفر َ ْلِ،َك: هُؤاَلِء الشُّ َفاَل َتَخْف 18ِن

َِ َوِبَج ِ  بُّ ِنلُهَك ِبِفْرَعْو التََّجاِرَب اْلَعِظيَ َة الَِّتر َأْبَصَرْتَها َعْحَناَكا َواآلَياِت 19يِإ اْلِ ْصِريِيحَن.  ِمْنُهُم. اْذُكْر َما َفَعَلُه الرَّ
بُّ ِنلُهَك. هَكَذا َيْفَعُت ال ِفيَعَة الَِّتر ِبَها َأْخَرَكَك الرَّ َراَع الرَّ ِديَدَة َوالذِي ُعوِب الَّ َواْلَعَجاِئَب َواْلَحَد الشَّ بُّ ِنلُهَك ِبَجِ يِإ الشُّ ِتر رَّ

 "َأْنَ  َخاِئٌف ِمْن َوْكِهَها.

=سيبصمدسبه سالالطسفسملفضسفرةلس أا  سبلسمصملس)مموفاسفسملفضسفرة دي سأاسفر ملب وسفرةلسضمل سسسأدواء مصبر
سسامةنلسف ي سُيةال سفرل ساح سفرناسسافراسد ( سالاطسدفاسأاسملضسسأدواء به سفرل سفراصلعين
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َِ ِمْن َأَماِمَك. 20  "-(:21-20) األيات َِ َواْلُ ْخَتُفو بُّ ِنلُهَك َعَلْحِهْم َحتَّى َيْفَنى اْلَ،اُ و ُلَها الرَّ ا ُيْرسببِ »َوالزََّناِبحُر َأْيضببً
بَّ ِنلَهَك ِفر َوَسِطَك ِنلٌه َعِظيٌم َوَمُخوٌف.21 َِّ الرَّ  "اَل َتْرَهْب ُوُكوَهُهْما أَل

 بيلس)سحشمملفوسرسممةةه سعممديدةسالدًف(سعيلسفرب.ل سفرب  ل سمنساليوشسسفرل س وسفرااسُيح   سعنسعمم ب سامممُيلممملسفرزو
اقدساةنلسفرزو بيلساليوشسعممممممةو سأخلا،سيلمزسره سل رزو بيل،سا ممممممل سسسفسعدفاسافراينس لبوفسمنسممممممملفسفرشممممممةي 

سأعدفع سق لسأنساصلسأومسشريهم 
س

ِْ ُتْفِنَحُهْم  22  "- (: 23- 22)  األيات  ُعوَب ِمْن َأَماِمَك َ ِلحاًل َ ِلحاًل. اَل َتْسَتِطيُإ َأ بَّ ِنلَهَك َيْطُرُد هُؤاَلِء الشُّ َولِكنَّ الرَّ
يَِّة.  بُّ ِنلُهَك َأَماَمَك َوُيوِ ُإ ِبِهِم اْضِطَراًبا َعِظيً ا َحتَّى َيْفَنْوا. 23َسِريًعاا ِلَاالَّ َتْكُثَر َعَلْيَك ُوُحوُش اْلَبرِي  "َوَيْدَفُعُهُم الرَّ

أاساد عالً سراصمممممممممممميحةهمسسس لحاًل  لحالً هللاسممممممممممممملالدسفرشممممممممممممةو سمنسأم مهمساركنسلحكاة سرنسيالد مسملةسافحدةسبلس
سافحدةسره الامسفروحوشسفس ض سامالمةهمسبهمسعةيسقييلسفرةددساروس لدسهللاسفرشةو سفسخلاسملة

أو سساللسممالمن ساواوو سفرلاحلس سُينهلسهللاسفراةلف سمطسفر ال سبلسرحل وسحةلس سوةك لسسس-:وال عنى الروحىس
ساُاه الان ساحوشسفر لع سمثلسفرةالب سافاعةدفدسل رافوسافرك لع اسرار سب ر ا ي سُانةزدسمن سقيياًلسقيياًلس 

س
ٌِ ِفر َوْكِهَك َحتَّى  24س" -(:24آية ) َ اِء. اَل َيِقُف ِنْنَسا َوَيْدَفُإ ُمُلوَقُهْم ِنَلى َيِدَكا َفَتْ ُحو اْسَ ُهْم ِمْن َتْحِ  السَّ

سنُتْفِنَحُهْم.
سميكً ساإمةورلسعيلسمدوهم سس31 افساحبكسبلسأي مسيشودسببدسقةلسيشودس

س
ًة َواَل َذَهً،ا ِم َّا َعَلْحَها ِلَتْأُخَذ َلَكا ِلَاالَّ ُتَصاَد ِبِه َوَتَ اِثحَت آِلَهِتِهْم 25س" -(:25آية ) َِ ِبالنَّاِر. اَل َتْشَتِه ِفضَّ ُتْحِرُ و

بِي ِنلِهَك. ٌَ ِعْنَد الرَّ سنأَلنَُّه ِرْك
كب    سس سالنوفسأنسفرا م سافرا يسفرةلسف ومسااشملساره سفسممسره سقوةسشرهل سخ  ق سبةنزركسرةبديسس السفراة دنساإ

س=سأاسمابووساملذاتسامحلمسركَسافيا سُتصادسلاال= بةنزركسشرلسلب دةسفساث نسذفاه س
س

ٌم.26س" -(:26آية ) ًما ِمْثَلُه. َتْسَتْقِ،ُحُه َوَتْكَرُهُه أَلنَُّه ُمَحرَّ َِ ُمَحرَّ  "َواَل ُتْدِخْت ِرْكًسا ِنَلى َبْحِتَك ِلَاالَّ َتُكو
  با سبكلسأحد مسأنسيمخاسشرلسبية سلة س السفساث نسف لف سوهللاسينا  مسمنسع  ب س اف
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

س
َِ ِلَتْعَ ُلوَهاا ِلَكْر َتَحَحْوا َوَتْكُثُروا َوَتدْ 1 " -(:1آية ) ُخُلوا »َكِ يَإ اْلَوَصاَيا الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَحْوَم َتْحَفُظو

بُّ آلَباِئُكْم.   "َوَتْ َتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر َأْ َسَم الرَّ
اعشممددسعيلسحاأسفروامم ي كسسسسسهللاسسهللاسسسيكل سساناسممن  سشذًفسرا ذفهللاسرنسيزدفدسقدفممم سلبدفمممةن سارنساةمثلسقدفمممة سروس

     سأرمسي يبنمم سهللاسبلسالنم سسسسوحلمم سبلسبلفمم سابلحسسيلعممدسرنمم سأنسس ركنمماسسسفامم سيبوتسفرايحممدين،سسيةحكمسبينمم  سيلعممدسأنسس
سَعْدْنس)َعْدْنسفيا سع لع ساةنلسبلح( سشذًفسرناهمسأنسفروا ي س لسرص رحن  س

نسُيلهلسرش ب سأو سأعا  مسخيلفوسعللا ،سرمسيافلسشخلفالهمسمنسأ ضسمصل،سا سعكسفربحلسا سسحينا سأ فدسهللاسأ
ْبُةُهْمسَأْحَك ِميسٱرةِةيسِشْنسَعِاَيَه سِشْوسممَ ٌنسَيْحَل سِبَه عممكسفس دنس   سشرة،سبلسق تسرهمسن يسَاَعلة َاأَْعَاْيُةُهْمسس  َاأَْعَاْيُةُهْمسَبَلفِع ممِ

ُ وِايسِرَةكُس ُهمْسَأْي مممً سممممُ ممممُ سُمَبدِِّ ( سبهالسفرواممم ي سف ومسس12،11:20نس)حزوَنسَعاَلَمً سَبْيِنيسَاَبْيَنُهْم،سِرَلْةَيُاوفسَأوِّيسَأَو سٱرلة ر
َاْدَوسِريريحل ة سأم سمنسيسممممممممةلسا فاسأاسخال سبيسمممممممموفسيسممممممممةة دلسشبيلسسن نسأُْعِالَ سَ ِاِلساَلِالَةَه سِشْنسَخَلْ َوسَامممممممممَ

يلس سوهللاس سيلعدسسا دلسأنسيسمةة د مسشبيلسساعارهم سافراسملحسأالساااسمدسقدمسرن سس( سبهافس وسأمميو سشب9:4)ممس
َ ُكْمسٱِِلْبُنسَذِب ْرَحِ.لَبِ سَاُكوُووَنسَأْحَلفً ففرادفاسرلحل و ساق تسن ( سارا ذفسبصمممممممملسهللاسفرسمممممممم مسعنسل قلسس36:8نس)يوَبِإْنسَحلة
رةسممممممممطساامممممممم ي سممممممممملحل ساعادسبلف سبلسحل ا سعيلسس(كسسسف نسذر سسنسمنسيحاأسف12،11:20فروامممممممم ي سبلس)حز

فس ض سأم سابديسسفرسمممممممم مسيةنلسأنسي صممممممممصسفاوسمممممممم نسيوم سا،سذل سييةصممممممممكسل هلل،سذلحل سعيلسفس ضسحل ةسس
سما اع ،ساعافلسأو سينةالسريسا اسارلسسرأل ض 

س
الرَّبُّ ِنلُهَك هِذِه اأَلْرَبِعحَن َسَنًة ِفر اْلَقْفِرا ِلَكْر ُيِذلََّك َوَتَتَذكَُّر ُقتَّ الطَِّريِق الَِّتر ِفحَها َساَر ِبَك 2 " -(:2آية )

َبَك ِلَيْعِرَف َما ِفر َ ْلِ،َك: َأَتْحَفُظ َوَصاَياُه َأْم اَل؟  " َوُيَجرِي
سي ريةن ساوحنسُوصيلساالةسفرشكلسوافلسفلسحسن وسهللاساامديب ا سرن سفلسفرحل ة 

سس،أاس لعب سمة مي سهللاسرهمسممممممممممن ،سانوعمسخالره سمة مالوسهللاسمةهم،س40لع سرادةسسق د مسهللاسبلسفر سس= كت الطريق
،سبهوسف نسسمو لسري يلأدبهمسبكلسف نسيتساأي مممممممممً سسسساأعا  مسم ًاسمنساممممممممم لة،سامنً سمممممممممما اعً ،سا يو ًف سسحيثس ع  م

سسيساحسرهمسببة سفراشب وسافس م 
افةد عيس احلسرناوسفايا نسريشممممممممةو سخالتسفرةالب سسس،=سممممممممماحسهللاسرهمسببة سفراشممممممممب وسفةب  سرهمسلكى يذلك

احةلسوةالمسسمطسهللاسسس،دييساحةلس سوسمممممممممممبسسبلسفر لسفرافالمل راار  سوهللاسيسممممممممممماحسرن سبهافسفرنودسمنسفاذ تسفة
ا افسفاذ تسيةاين سازفل ساأك ريلسبلس(سذلكونسرن سثا  سس أافسهللاسبلسفرةالب سارلسسبلسقصمممممممممممملسفراي سس)فرثال سبةل 
سسف خلة 
،ساأي ممم سسنس السفرةا   س=سرلسسسنسهللاس سيةلفساركنسحةلساةلفسأومسواسممم سااةلفسوب طسضمممةا سسسويجربك

(،سوهللاس وسس23:2قيلسعنسفراسمممممممممملحسأو سنب حصسفركيلسافربيو نس) ؤسبيه سعالجسابةد  سيكللسفاوسمممممممممم نسفر ال س 
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اةنلسفا سعمممممممملحن   سسسسيجربكمناسفربان،سب هللسيةلفسدفخيلسأكثلسما سأعلب سأو  سشذًفسقور سافرااسخيبنلساامممممممموة ولسس
=س السسنسفرةالب ساسممم يسأ م،سسسُيِذلكبلسمبدم سممممالسفر لاجسأنسب عدةسفرةا   سأوه سمد مممم سرناوسفايا ن ساقور س

ِ َل نِس،ساق  نسمطسنركنه سف ردافاسفرالسفرالزمسريةالجسذلحل سفرالع س َحُكسَاَعَدفلُسَاشممممممممممْ ُي سَيسممممممممممْ نسسِسَوةُ سُ َوسَيْاَلُحسَاَعْةصممممممممممِ
س( 18:5)أا
س

ََ ِباْلُخْبِز  َفَأَذلََّك َوَأَكاَعَك َوَأْطَعَ َك اْلَ نَّ الَِّذي َلْم َتُكْن َتْعِرُفُه َواَل َعَرَفُه آَباُؤَكا ِلَكْر ُيَعلِيَ َك َأنَّ 3 " -(:3آية ) ُه َلْي
 . ُِ بِي َيْحَيا اإِلْنَسا ا َبْت ِبُكتِي َما َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّ ُِ  "َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَسا

سبدسامولسهللاسعييهمسبةلةسق لسوزاتسفرانسرُلةيِِّاهمسفااك تسعيل سرناوسفايا ن =سبسسوأكاعك
ا السف ي سشمممة دمه سفراسمملحسبلسفرلدسعيلسشبيلس سا حأسبلس دادسفراسمملحسعيلسشبيلسسأنسفراسمملحسيبوتسمكةو س

بوةسفركيا سدانسأنسيكونسسارمسيبلسأو سأ اسذر سبهوسيشممممممُةلسأنسفيا سهللاسره سقواه سبهلسواةلسواسسفرشمممممملاساُوسمممممميِِّمسل
=سافا سأنسفرا عطساحدلس وسفرااسيبد س لا سفرُ  زس كافسسمن فم الربسسواإلنسببببببباِ يحيا بكت ما يخرجرلأين س لا  سس

س سيةلفس لا سفيا سهللاسش سمنسعلفسأوه سابودسحل ا سفردفخيل سفر  ل ساُاةايه سحل ة،سبلساحل ا سفرةايل  
 لجسمنسبمسفرل سمممواسفيا سهللاسأاسفياة سفر  رب سأاسفسقنومسفرث ولسفرااسل سسام ذفسيس= كت ما يخرج من فم الرب

ك نسفلسعممممملاسابايللسرمسيكنسعممممملاسما سف ن سا وسأعالسفرانسفرااسأعالسريشمممممةيسحل ةسبلسفرا ضممممملساأعا و سس
ل ةسبكيا سالسمممممممدلسمنً سح.ل.لً سمنسيمكي سيحل سل  ساع لجسمنسبمسفرل سأي مممممممً سفيا وسفركة  سفرُابدسسا الساةاين سح

سهللاسحلة سابة ر س
س

ْم هِذِه اأَلْرَبِعحَن َسَنًة.4 " -(:4آية )  " ِثَياُبَك َلْم َتْبَت َعَلْيَكا َوِرْكُلَك َلْم َتَتَورَّ
عن ي سهللاسرهمسعايمسماللسهمساأحايةهمسنسا ن  سابييدسيهوداسيبوتسأنسماللسهمسف ومساناوسمةهمنساقدسيكونس افس

 ( 5:29حةلسبلسأاا سفسعل اسف رااللسسافسحاي س)س،سُياهمسل سارلسعن ي سهللاساادبيللاحلحً ساركنسم س
 

بُّ ِنلُهَك. 5س"-(:6-5) األيات َبَك الرَّ ُِ اْبَنُه َ ْد َأدَّ ُب اإِلْنَسا بِي ِنلِهَك 6َفاْعَلْم ِفر َ ْلِ،َك َأنَُّه َقَ ا ُيَؤدِي َواْحَفْظ َوَصاَيا الرَّ
سنسِلَتْسُلَك ِفر ُطُرِ ِه َوَتتَِّقَيُها  

 
بَّ ِنلَهَك آٍت ِبَك ِنَلى َأْرٍض َكحِيَدٍة. أَ 7س"-(:8-7) األيات َِّ الرَّ ا َوِغَ اٍر َتْنَ،ُإ ِفر اْلِ،َقاِع أَل ٍِ ْرِض َأْنَهاٍر ِمْن ُعُحو

ِِ َزْيٍ ا َوَعَست.8َواْلِجَ،اِل.  . َأْرِض َزْيُتو ٍِ سنَأْرِض ِحْنَطٍة َوَشِعحٍر َوَقْرٍم َوِتحٍن َوُرمَّا
 ِ سوال،قاعسسسس=سأاسمل لسغزعلةسا لجسمنسفرين بلطساامالسمنسفسما   سسسسوغ ارسسسسس=سأل  س  ل ل سااممممن لل سعحو

س =سفس فضلسفرُان ا  
( ساروسس8،7(سسركلسامدخملسفس ضسفرايمدةسفراايواةسعيووم ساغام  سا ل سمم اس)ايم وس6،5شذًفسفرل سشرهم سيتدلم س)ايم وس

دساممل غةه سرةةا عمملسمةن سسحالمساامم ي سفرل سشره سمممةسممةبلسبلسفس ضسارنسيالد سأحٌدسمنه  س السف ي وسوةي
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كاسملحيينسنسفرل سشرهن سيتدبن سف نسببة سفرةا   ،ساروسحالن سفروام ي سودخلساعكونسرن سميلف سبلسمادسفرسما اس
س( 7:17( ساعبة دو سفر لافس)فراسلح(سشرلسين بلطسم اسحل س) ؤ21:3علشسفراسلحس) ؤ

س
ََ  9 " -(:9آية ) ِباْلَ ْسَكَنِة َتْأُكُت ِفحَها ُخْبزًاا َواَل ُيْعِوُزَك ِفحَها َشْرٌء. َأْرٌض ِحَجاَرُتَها َحِديٌدا َوِمْن ِكَ،اِلَها َأْرٌض َلْي

 نَتْحُفُر ُنَحاًسا.
سالحديد والنحاس=سأاسرنسامكيوفسل رةبةيلسب ر يلفوسفثيلةسحةلسبلسمن المسسليَ بال سكنة

 
بَّ ِنلَهَك أَلْكِت اأَلْرِض اْلَجحِيَدِة الَِّتر َأْعَطاَك.َفَ َتى 10 " -(:10آية )  " َأَكْلَ  َوَشِ،ْعَ  ُتَ،اِرُك الرَّ

س هللاسيةيمسضة سفاوس نسأو سمةلسعبطساع شسبلسمالمسينسلسهللا
س

بَّ ِنلَهَك َواَل َتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَأْحَكاَمُه َوَفَراِئَضُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك  11س"-(:14- 11) األيات ِْ َتْنَسى الرَّ ِاْحَتِرْز ِمْن َأ
ُة َوَقُثَرْت َبَقُرَك َوَغَنُ َكا َوقَ 13ِلَاالَّ ِنَذا َأَكْلَ  َوَشِ،ْعَ  َوَبَنْحَ  ُبُحوًتا َكحِيَدًة َوَسَكْنَ ا 12ِبَها اْلَحْوَم.  ُثَرْت َلَك اْلِفضَّ

بَّ ِنلَهَك الَِّذي َأْخَرَكَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْحِ  اْلُعُبوِديَِّةا 14َوالذََّهُبا َوَقُثَر ُقتُّ َما َلَكا  سنسَيْرَتِفُإ َ ْلُ،َك َوَتْنَسى الرَّ
كلسفردفعمسفا سُاةيان سفركنلسمممم سعيلسفل اانبمسسس ح تسابلسفلسح تسرألممممم س الس لس  لة سفاوسمممم نسافرحلس وسفرشممممُ

ْحًا موممملسأنسفرشممةيسممملةالس افسبةاًلسن ْيَمسعممَ ِاْنَمسَاَغُيْلَمسَاٱْكَةسممَ وُ اَنسَاَ َبَس سمممَ ِاَنسَيشممُ َرَ سٱرةِاَسس َبسممَ َبَلَبَ سٱْاِ
س( 15:32)اثسسَعِاَيُ ،سَاَغِ َيسَعْنسَاْ َلِةسَخاَلِا ِس

ََ  الَِّذي َساَر ِبَك ِفر 15 " -(:15آية ) ِِ َحيَّاٍت ُمْحِرَ ٍة َوَعَقاِرَب َوَعَطٍش َحْحُث َلْي اْلَقْفِر اْلَعِظيِم اْلَ ُخوِفا َمَكا
. ِِ وَّا سنسَماٌء. الَِّذي َأْخَرَج َلَك َماًء ِمْن َصْخَرِة الصَّ
س فرالعكسف نسع قً سركنسهللاسف نسفرلبيكسبحالهم

س
َبَكا ِلَكْر ُيْحِسَن ِنَلْيَك ِفر الَِّذي َأْطَعَ َك ِفر 16 " -(:16آية ) يَِّة اْلَ نَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْفُه آَباُؤَكا ِلَكْر ُيِذلََّك َوُيَجرِي اْلَبرِي

 " آِخَرِتَك.
مماحسهللاسببة سف  مسبلسفرالعكساركنسفرنه ي سأ ضسفيه سخيلفو سا كافسبلسحل ان سف ن سبينصم لساُوا  دسب ا سس

(سب  مسفرزم نسفرح ضلسمها سف ومسس17:4كو2+سسسس18:8ُاب سسل راادسفرةةيدسأنسُيسةةينسبين س) اضلبةن سفروقةل س سس
سبهلسخ لا ساعيين سشحةا ره سو يلعنسرياادسفسبدا 

س
ِتر َوُ ْدَرُة َيِدَي اْصَطَنَعْ  ِلر هِذِه الثَّْرَوَة.  17سس"-(: 18- 17) األيات بَّ ِنلَهَكا 18َوِلَاالَّ َتُقوَل ِفر َ ْلِ،َك: ُ وَّ َبِت اْذُكِر الرَّ

 " هَذا اْلَحْوِم.  َأنَُّه ُهَو الَِّذي ُيْعِطيَك ُ وًَّة الْصِطَناِع الثَّْرَوِةا ِلَكْر َيِفَر ِبَعْهِدِه الَِّذي َأْ َسَم آلَباِئَك َقَ ا ِفر
 س  وسُمةالسفلسفر يلفوسس السغوفي سأخلاسيبطسبيه سفاوس نسشذسيلنسأو سلبوا سيمالسل ر يلفو ساركنسوةيمسأنسهللا

س
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ِهُد َعَلْيُكُم اْلحَ 19 "  -(:19آية ) َجْدَت َلَهاا ُأشببببْ بَّ ِنلَهَكا َوَذَهْبَ  َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى َوَعَبْدَتَها َوسببببَ حَ  الرَّ ِْ َنسببببِ ْوَم  َوِإ
َِ اَل َمَحاَلَة. سنَأنَُّكْم َتِبحُدو

سباوملسم كساأخ ل مس= أشهد عليكم
س

ا أَلْكِت َأنَُّكْم َلْم َتْسَ ُعوا ِلَقْوِل ا20 " -(:20آية ) َِ بُّ ِمْن َأَماِمُكْم َقذِلَك َتِبحُدو ُعوِب الَِّذيَن ُيِبحُدُهُم الرَّ بِي  َكالشُّ لرَّ
 " ِنلِهُكْم.

 فر   ئ سك ساذر سرلاهاوفسوةلا سفر ال منس السف ي سواهمسرا ذفسماحسهللاسرهمسأنسيحلموفسفرشةو س
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسإ

س
َِّ ِلَكْر َتْدُخَت َوَتْ َتِلَك ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم مِ 1سس"  -(:1آية ) ْنَكا َوُمُدًنا »ِاْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُتا َأْنَ  اْلَحْوَم َعاِبٌر اأُلْرُد

َ اِء.  َنًة ِنَلى السَّ  "َعِظيَ ًة َوُمَحصَّ
س( س127فرحلفسنس)مزس(سامدوهمسمحصن ساركنسنشنسرمسيحلسسفرل سفرادين سذب  السيسهل2 مسأقوع اس)اي 

 

سنسسَ ْوًما ِعَظاًما َوِطَوااًلا َبِنر َعَناَق الَِّذيَن َعَرْفَتُهْم َوَسِ ْعَ : َمْن َيِقُف ِفر َوْكِه َبِنر َعَناَق؟2س" -(:2آية )
سالذين(سا ت اسمةلابينسلاوتسق مةهمساضممم  مةهمسس28:1+ساثسسس22:13عمممةو س السفس فضممملسمنسفرةن قيينس)عدس

=سممممممموفاسم سممممممماةةاولسمنسفرشممممممةو سفراا ا ةسعنسال لااهمسأاسم سممممممماةةاولسمنسفراوفممممممملسسفراينس أا مسسسسعرفتهم
سلمعينهمسبإ ا عوفسمنهم

سو سفراا ا ةسر وبهمسمنهم  افسمثلسا لب سفرشةس= وس ع  من يقف فى وكه بنى عناق
 

بَّ ِنلَهَك ُهَو اْلَعاِبُر َأَماَمَك َناًرا آِكَلًة. ُهَو ُيِبحُدُهْم َوُيِذلُُّهْم َأَماَمكَ 3س" -(:3آية ) َِّ الرَّ ا َفَتْطُرُدُهْم  َفاْعَلِم اْلَحْوَم َأ
. بُّ سنَوُتْهِلُكُهْم َسِريًعا َقَ ا َقلََّ َك الرَّ

بُّ أَلْمَتلِ اَل 4س" -(:4آية ) بُّ ِنلُهَك ِمْن َأَماِمَك َ اِئاًل: أَلْكِت ِبرِيي َأْدَخَلِنر الرَّ َك هِذِه  َتُقْت ِفر َ ْلِ،َك ِححَن َيْنِفحِهِم الرَّ
بُّ ِمْن َأَماِمَك. ُعوِب َيْطُرُدُهُم الرَّ سناأَلْرَض. َوأَلْكِت ِنْثِم هُؤاَلِء الشُّ

سدفي سفرسبوطسبلسفرك لع ا  ن سيحا  مسمنسفاغةلف سلبواهمسا افسب
س

ُعوِب َيْطُردُ 5س" -(:5آية ) َك َوَعَداَلِة َ ْلِ،َك َتْدُخُت ِلَتْ َتِلَك َأْرَضُهْما َبْت أَلْكِت ِنْثِم ُأولِاَك الشُّ ََ أَلْكِت ِبرِي بُّ  َلْي ُهُم الرَّ
بُّ َعَلْيِه آلَباِئَك ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب.ِنلُهَك ِمْن َأَماِمَكا َوِلَكْر َيِفَر ِباْلَكاَلِم الَِّذي َأْ َسَم  سنسالرَّ

اركنسفرل سسس( 23:11+س اسسس12:3) الا سبيهمسأوةمسي سعممممةيسشممممملفعيلس=سب راالطسزفغوفسابسممممدافسسسليَ ألكت برك
لسذويسيالد مسعب ل سرهم،ساعةال سفس ضسبد سمنهمسفا ساعدسأل ا سنشبلفبلمساإمممممحكساعةبو نساركنسلةدسأنسيكا

سَذْوَيسٱْسَُموِ عِِّيَنسَرْلَسسِشَرلسٱْ َنسَف ِماًلس السفرشةو سن س( 16:15نس)ا َاِبيسٱْرِايِلسٱرلةفِلِطسَيْلاِلُةوَنسِشَرلسَ ُهَن ،سِسَنة
س

ِنلُهَك هِذِه اأَلْرَض  6سس"  -(:6آية )  بُّ  ُيْعِطيَك الرَّ َك  ِبرِي أَلْكِت   ََ َلْي َأنَُّه  أَلنََّك َشْعٌب ُصْلُب َفاْعَلْم  ِلَتْ َتِلَكَهاا  اْلَجحِيَدَة 
َقَ،ِة.  " الرَّ

أحا ً سس=سأاسُمة ودساع ةسافرةش ل س ن سممخوذسمنسفرحيوفنسفرااس سيحنلس أم سعندم سيحايوو سسسسشعب صلب الرق،ة
فابنسس سسنسعنكسمنس نم سواهمسرام ذفساقطسأبوسفابنسفر مممممممممممممم تسعيلسعنكسشبنم سفرةم عمدسام عبمً ساق يم سسثبييم سمثملسفراامل 

اركنسف ي ساحالسمةنلسأو سي سسسسفر  تسقدسا  سرينً ساإمةا  سرصووسهللاسارمسية ودساقدمساوب سح.ل.ل ساع دسسبل  
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َقَ،ةِ عممممةيسشممممملفعيلسر سذووب سأومسأي ممممً ساأومس ْلُب الرَّ ْعٌب صبببُ اركنسفمسسغ مممم لسعيلكمسرمسياةي سلةد سبإذفسسس،شبببَ
شمةالعةمسبلسخا ي كم،سبحينا ساكالسذووبكمسمم لدفمسأوةمسأي ً ،سا افسم سحد ساا مً  ساإذفسقدةموفساوب سيمخاسفرل س

سَفمْسكمسسغ مممممب ساعةاوسعنسعممممم ب سن ِلْبِمسِمْنسَيِدسٱرلة ِِّ ِيلُمسٱرةِةيسعمممممَ يلسُقوِميسَي سُأاُ عمممممَ ي،سٱْوَه مممممِ ِب ِسِفْوَه مممممِ نسسَسسَغ مممممَ
س( 19:16+ ؤ10:14( سا فالطسأي ً س) ؤ17:51)شش
س

يَِّة. ِمَن اْلَحْوِم الَِّذي َخَرْكَ  ِفيِه ِمْن َأْرضِ 7س" -(:7آية ) بَّ ِنلَهَك ِفر اْلَبرِي ََ َقْيَف َأْسَخْطَ  الرَّ   »ُاْذُكْر. اَل َتْن
 ِِ .ِمْصَر َحتَّى َأَتْحُتْم ِنَلى هَذا اْلَ َكا بَّ َِ الرَّ سنسُقْنُتْم ُتَقاِوُمو

 ساوكونسحا عنسرئالسسشبةدفاسمنس ن سيافل مسموممممملسل ا ي  مساخا ي سأل عهمسبحينسوةافلسخا ي و سونسممممحكسأم مسهللا
عيلسسسهللاسسوشمممكلسوحل سبلسحا ساأي ممم سسامنسثمس سسخايةلسأم ملسبلسفلسحينننسسوسمممبسسث ول  سرار سيبوتسدفادسفرن ل

بكيا ساافلافسخا ي  مسام سأاممممممممم بهمسمنسعب  سهللا،سسأذقر سرار سيبوتسمومممممممممملس ن سس شحسممممممممم و ا سفرةلس سوسمممممممممةحبه
سسي  بون،ساعةح عمونسفروقودسبلسفر امسملةسأخلا سأم سروساافلافسبل مسممةكونسفرنةلا سدخورهمسبلسخال سفرك لع اسا

احِسن ُبوِطسَاشمَ ُمُةسٱرلر ِلسٱْرِكْ ِلَع ُا،سَاَقْ َلسٱرسمر سَم سس( سارهافسفرسم يسعيان س  سفراادسن18:16نس)أمَقْ َلسٱْرَكسمْ َمَةلسَبَةْيُةْمسُفلة
س( 10:17نس)روُأِمْلُاْمسِلِ سَبُبوُروف:سِشوةَن سَعِ يٌدسَلاة ُرونَس

س
بُّ َعَلْيُكْم ِلُحِبحَدُكْم.8 س" -(:8آية ) ا َفَغِضَب الرَّ بَّ سنَحتَّى ِفر ُحوِريَب َأْسَخْطُتُم الرَّ

س=سبيمسيكنسقدسم لسغيلسثالث سعهو سعيلسخلاالهمسمنسمصلسبيدسقوع سسحتى فى حوريب
س

بُّ َمَعُكْما  9س"-(:12-9) األيات ِححَن َصِعْدُت ِنَلى اْلَجَبِت ِلَكْر آُخَذ َلْوَحِر اْلَحَجِرا َلْوَحِر اْلَعْهِد الَِّذي َ َطَعُه الرَّ
بُّ َلْوحَ 10َأَ ْ ُ  ِفر اْلَجَبِت َأْرَبِعحَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعحَن َلْحَلًة اَل آُكُت ُخْبزًا َواَل َأْشَرُب َماًء.  ِر اْلَحَجِر اْلَ ْكُتوَبْحِن َوَأْعَطاِنَر الرَّ

بُّ ِفر اْلَجَبِت ِمْن َوَسِط النَّ  اِر ِفر َيْوِم االْكِتَ اِع. ِبَأَص،ِإ هللِاا َوَعَلْحِهَ ا ِمْثُت َكِ يِإ اْلَكِلَ اِت الَِّتر َقلََّ ُكْم ِبَها الرَّ
بُّ َلْوَحِر اْلَحَجِرا َلْوَحِر اْلَعْهِدا َوِفر ِنَهاَيِة اأَلْرَبِعحَن َنَهاًرا َواأَلْرَبِعحَن َلْحَلًةا َل َّ 11 بُّ ِلر: ُ ِم  12ا َأْعَطاِنَر الرَّ َ اَل الرَّ

الَِّتر َأْوَصْحُتُهْم.  اْنِزْل َعاِكاًل ِمْن ُهَناا أَلنَُّه َ ْد َفَسَد َشْعُ،َك الَِّذي َأْخَرْكَتُه ِمْن ِمْصَر. َزاُغوا َسِريًعا َعِن الطَِّريقِ 
سنِسِهْم ِتْ َثااًل َمْسُبوًقا.َصَنُعوا أَلْنفُ 
=سهللاسينسيسفرشةيسراوملسارلسسرُ سلس يسخل و سفرشةي سام سأحاكسفاوس نسفرااسل ا ي لسيحلمسسسفسد شع،ك

ُالالامسشككيلسل سأاسفنلس سا كافسشمة دمه سشماا ووسسسس10=ساي ساإلكت اعواس سمنسفاوةس  ساسأبل  سس
 يومسأنسشالةاةمسفلسفراا ع سريةسياوفسفروا ي سمنسهللا سباإلكت اع ،ساعبصدسس(38:7)أد
 

َقَ،ِة. 13س"-(:14- 13) األيات ْعَب َوِإَذا ُهَو َشْعٌب ُصْلُب الرَّ بُّ َ اِئاًل: َرَأْيُ  هَذا الشَّ ُاْتُرْكِنر َفُأِبحَدُهْم 14َوَقلََّ ِنَر الرَّ
َ اِءا َوَأْكَعَلَك َشْعً،ا َأْعَظَم َوَأْكَثَر ِمْنُهْم. سنسَوَأْمُحَو اْسَ ُهْم ِمْن َتْحِ  السَّ
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ر سافراك و سفرةلسرألو ل اسافربديسمين سا لسأي مً سردبطسمومملسريصمالةسافرشما ع سس=س السفركيا سُا ينسعلمسفردفسساترقنى
 سب هللسيالحسحينا سوصمممميلسلة ممممن سساللسلة ،سا كافسعيان سفربديسسيةبو سفرلممممموتسنامممميوفسلة ممممكمسسعنسعمممم ب 

سَاِمْنساِلَهِ سَعَاِلسَيِدَسَأْاُاووِس( سا كافسياييسهللاسن16:5ساللسلة نس)يط س( 11:45نس)ششيِمْنساِلَهِ سَبِنية
س

.15س"-(:17- 15) األيات »َفَنَظْرُت  16 َفاْنَصَرْفُ  َوَنَزْلُ  ِمَن اْلَجَبِتا َواْلَجَبُت َيْشَتِعُت ِبالنَّاِرا َوَلْوَحا اْلَعْهِد ِفر َيَديَّ
ْنُفِسُكْم ِعْجاًل َمْسُبوًقاا َوُزْغُتْم َسِريعً  بِي ِنلِهُكْما َوَصَنْعُتْم أَل ا َعِن الطَِّريِق الَِّتر َأْوَصاُكْم َوِإَذا َأْنُتْم َ ْد َأْخَطْأُتْم ِنَلى الرَّ

 . بُّ رْ 17ِبَها الرَّ  نسُتُهَ ا َأَماَم َأْعُحِنُكْم.َفَأَخْذُت اللَّْوَحْحِن َوَطَرْحُتُهَ ا ِمْن َيَديَّ َوَقسَّ
خيكسهللاسفاوس نساف ومسفروا ي سمكةوب سعيلسقيب ،سبكلفسعلفسيوم سأنسفرزو سيا يسهللاكسسسف نس افسم سس
ُيَساةلسل رن موسسفرا لةلسافر ايل سافة ل سفروا ي سعيلسفربييسمةن   سأنسفراحب سفرةلسف ومسمةب در سبينسهللاسس

س( سس23،21:14س يسبلسأنسادمسف نسيحاأسفروال ،سفا سق تس  سفراادسيسودس)يوساادمسبلسفران ،سف ومس لسفر
اوصيلسبلسفربدفسسفرب مييلسأنسهللاسخيكسفاوس نسعيلسغيلسبس د سا افسف نسماثالسبلسفريوحينسفرانبوشسعييها س

افة ل سفروا ي سعيلسفريوحينسساا ي سهللا ساف نسفريوحينسفراةاو نسبيدسهللاسياثالنسفاوس نسفرا يوةسبيدسهللا،س
لإابطسهللاسف ومسااثلسوبشسفروا ي سعيلسقييسفاوس نسل رلاحسفربدس سارا سأخامسفاوس نسبسدسام و،سفا سس

سشوكسلسفريوح نسوةلا سخال سفرشةي س
أم سبلسفرةهدسفراديدسس،فرااسام  سفحالسسفاوسم نسسفروام ي سعيلسروحلسحالسمثلسقييسسهللاسفةيسسسفاوسم نسسارا سبسمدس
س (21:14+سيوسس33-31:31 ش+سس19:11احسفربدسسمكيسفرحيسبلسقيوبن سبة دوسقيو سرحمس)حزب رلس
س

ِل َأْرَبِعحَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعحَن َلْحَلًةا اَل آُكُت ُخْبزًا َواَل َأْشَرُب َما18 س" -(:18آية ) بِي َقاأَلوَّ ًءا ِمْن َأْكِت ُثمَّ َسَقْطُ  َأَماَم الرَّ
بِي  رَّ َأَماَم الرَّ  ُكتِي َخَطاَياُكُم الَِّتر َأْخَطْأُتْم ِبَها ِبَعَ ِلُكُم الشَّ

سنإِلَغاَظِتِه. 
فرالةسفسارلسريةسميمسفروام ي سعيلسفريوحينسفرياينسفسمل ا سس،سيومً سسس40 ي سأنسمومملسام مسملاينسسية محسمنس السف

لةدسذر سابلسوه يةه سا ممملدساسحةلس سيهي سفرشمممةيسافرالةسفرث ول سعندم سامممةدسريا لسث ول سبن اسعيلسأملسفرل س
اسفرواممممممممممم ي سعيلسروحينساخلعنساف نسسايلسأ بةينسيومً سث ول ساسممممممممممميمسبيه ساةيلا وسمنسفرل سا أاسمادسفرل ساأخ

س(34افرث ول سااد  سبلسخلس32خالره سيةشاطسعنسع ب سبيا ال س)سفرالةسفسارلسااد  سبلسخل
س=سأاسا مسفرالةسفرث ول ساايلسعنهمسفا سبةلسبلسفرالةسفسارلسسكاألولا افسُياهمسمنسقور س

س
بُّ ِتْلكَ 19س"-(:20- 19) األيات بُّ َعَلْيُكْم ِلُحِبحَدُكْم. َفَسِ َإ ِلَر الرَّ   أَلنِير َفِزْعُ  ِمَن اْلَغَضِب َواْلَغْيِظ الَِّذي َسِخَطُه الرَّ

َِ ِفر ذِلَك اْلوَ 20اْلَ رََّة َأْيًضا.  ا ِلُحِبحَدُه. َفَصلَّْحُ  َأْيًضا ِمْن َأْكِت َهاُرو بُّ ِكدًّ َِ َغِضَب الرَّ سنسْ ِ . َوَعَلى َهاُرو
س=س وسبزدساإ ا دسعندم سَعِيَمسبنلة سهللاسعيلسشل داهمسحسيسم سيسةحبون سسفزع 
س
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حِيًدا َحتَّى َوَأمَّا َخِطحَُّتُكُما اْلِعْجُت الَِّذي َصَنْعُتُ وُها َفَأَخْذُتُه َوَأْحَرْ ُتُه ِبالنَّاِرا َوَرَضْضُتُه َوَطَحْنُتُه كَ 21س" -(:21آية )
سنَقاْلُغَ،اِر. ُثمَّ َطَرْحُ  ُغَ،اَرُه ِفر النَّْهِر اْلُ ْنَحِدِر ِمَن اْلَجَبِت.َنِعَم 

سم سانة سموملسل رةالسفرا  لسف نسمالاضً سأنسيةالسبيهمس مسرو س حا سهللاسبهم 
س(6:17=سغ ربً س وسفرنبطسفرااسخلجسمنسفرص لةس)خلسالنهر ال نحدر من الجبت

س
.22س" -(:22آية ) بَّ َة َوَ َبُروَت َهتََّأَوَة َأْسَخْطُتُم الرَّ سن»َوِفر َتْ،ِعحَرَة َوَمسَّ

اامل مسبلسابةيلةسف نسبالسُم ل سبلس فالطسرةصممو فوسقيوبهمسفرالع مم ساأنس ن  سعمملًفسارمسيكنس ن  سعممل سااامل مسس
سساللسفرا ا سااامل مسبلسق لاوس ةمالسف نسساللسفراة مبلسمس سف نس

س
بُّ ِمْن َ اَدَش َبْرِنيَإ َ اِئاًل: اْصَعُدوا اْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر َأْعَطْحُتُكْما َعَصْحتُ 23س" -(:23آية ) ْم  َوِححَن َأْرَسَلُكُم الرَّ

ُ وُه َوَلْم َتْسَ عُ  بِي ِنلِهُكْم َوَلْم ُتَصدِي سنسوا ِلَقْوِلِه.َ ْوَل الرَّ
س س(6،ساأو سق د سأنسينصل مسعيلسفرةا ريكس)اي  لسعكهمسبلسقد ةسفرل س

،ساعبورونسأنسسفس ضسسسنس سينةا وفسحينسيدخيوسسس(سف نسموممممممممممملسيافل مسلشمممممممممملا  مسحةل23-7)اي وسكلس افسفركالمس
سفرل سأعا و سفس ضسلس يسبلو  

س
َِ 24س" -(:24آية ) بَّ ُمْنُذ َيْوَم َعَرْفُتُكْم.َ ْد ُقْنُتْم َتْعُصو سنالرَّ

سلب  ةسشالا رل سملعلةسيبصدسبه سموملسأوهمسعةيسُمةالدسمناسعلبهمسا وسلةدسبلسقصلسبلعونس
س

ِننَّ 25سس"-(:29- 25)  األيات َ اَل  بَّ  َِّ الرَّ أَل الَِّتر َسَقْطُتَهاا  َلْحَلًة  َواأَلْرَبِعحَن  َنَهاًرا  اأَلْرَبِعحَن  بِي  َأَماَم الرَّ ُه »َفَسَقْطُ  
ا اَل ُتْهِلْك َشْعَ،َك َوِمحَراَثَك الَِّذي َفَدْيَتُه ِبعَ 26ُيْهِلُكُكْم.   بُّ بِي َوُ ْلُ : َيا َسحِيُد الرَّ َظَ ِتَكا الَِّذي َأْخَرْكَتُه ِمْن َوَصلَّْحُ  ِللرَّ

ْعِب َوِإْثِ ِه َوَخِطحَّتِ 27ِمْصَر ِبَحٍد َشِديَدٍة.   َتْلَتِفْ  ِنَلى َغاَلَظِة هَذا الشَّ ِها ُاْذُكْر َعِبحَدَك ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب. اَل 
ِْ ُيْدِخَلُهُم اأَلْرَض الَِّتر َقلََّ ُهْم َعْنَهاا َوأَلْكِت َأنَُّه  ِلَاالَّ َتُقوَل اأَلْرُض الَِّتر َأْخَرْكَتَنا ِمْنَها: أَلكْ 28 بَّ َلْم َيْقِدْر َأ َِّ الرَّ ِت َأ

يَِّة.   ِتَك اْلَعِظيَ ِة َوِبِذرَ 29َأْبَغَضُهْما َأْخَرَكُهْم ِلَكْر ُيِ حَتُهْم ِفر اْلَبرِي ِفيَعِة.َوُهْم َشْعُ،َك َوِمحَراُثَك الَِّذي َأْخَرْكَتُه ِبُقوَّ  "اِعَك الرَّ
 س ن سولاسعا ع سموملسفرحل،سااشاطسموملسلإبلفبلمساإمحكساعةبو سفرانةبيين
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س
َلْحِنا َواْصَعْد ِنَلرَّ ِنَلى ا 1س" -(:1آية ) : اْنَحْ  َلَك َلْوَحْحِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَت اأَلوَّ بُّ ْلَجَبِتا »ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َ اَل ِلَر الرَّ

سنَواْصَنْإ َلَك َتاُبوًتا ِمْن َخَشٍب.
سسفرانبوشسعييها سفروا ي سف نسفسلسفريوحين( سا أين سبيها سأنس17-س15:س9بلال اسملفالة سااسيلسف ي وس)اثس

لوححن مثت  اوادسهللاس ن سياييسمنسموملسأنسينحمس وسسفساتسادمساموا سلس يسفر ال  سشع  ةسراس دسفاوس ن
س،سوهللاسيكةيسلإابة سفروا ي سعييها  ساألولحن

َل ِ ينَسسِبَأْصِ،ِإ ٱللِ َاَرِكْنسِشْنسُفْنُمسس(سن28:12مطسممسس20:11:سق  نس)روالقدسنص،إ هللا يشحر للروح  نسسُأْخِلُجسٱرشة
َل ِ ينَسسِبُروِح ٱللِ َاَرِكْنسِشْنسُفْنُمسَأَو سمطسن سن سُأْخِلُجسٱرشة

شذفسف نسفريوحينسفسارينسفرياينسف و سمةاورينسبيدسهللاسامنبوشسعييها سفروا ي سلإابطسهللاسسسماذا نرى هنا اآلِ؟
)أاسفرلاحسفربدس(سيشيلفنسرإلوس نسبلسخيبة سفسارلسق لسفرسبوط،سافسل ا سيشيلسراووسفاوس نسلس يسفر ال  س

لةالسفريوحينساوحةها ،سافةيسساركنسفاوس نسموملسق مسس–به سوحنسأم مسروحينسالديدينسمكةو سعييها سفروا ي سس
هللاسعييها سلإابة سفروا ي  سوحنسأم مسروحينسشعةل سبلسعايها سفرلاحسفربدسسافاوس ن سبنحنسف نسأم مسخيلب سس

سالديدةسشعةل سبيه سفرلاحسفربدسسافاوس ن سفا سوبوتسبلسفربدفسسفرب مييل:س
َ هذا الذى من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد   وتأن

فر يلب سفسارلسف ومسادمسفسات سافر يلب سفراديدةسف ومسادمسفسخيلسفرل سيسودسفرااسااسدسااموسسمنسفرلاحسسس
فربدسسامنسفرةا فاسفربديس سملعمسفرةلسقدممسالسد  سريةاسدسمن سفرل سيسودسلةالسفرلاحسفربدس سفا سيبوتس

ُت،سَوْاًس سَحلةً «،سَااَدُمسٱْسَِخيُلسُ اًح سُمْحِيًل  َكَافسَمْكُةوٌ سَأْيً  :س»َا َ سادَسفربديسسبورسسفرلموتسن ْوَس ُنسٱْسَاة نسسُم،سٱْاِ
س( سبهان سشذًفسأنسفريوحينسفراديدينسيشيلفنسريل سيسودسادمسفسخيل 45:15كوس1)

ا افسفرصمنداةسيوضمطسلا ويسا بووسفرةهدسأاسف نسسسس =سقدسيكونسامنداةسامايلسروضمطسفريوحينسسوإصبنإ لك تابوتاً 
اركنسمنسفرن حل سفرلمزع سف نس افسفرة بووسسس متقمسرحاأسفريوحينسحةلسيصمممنطسا بووسفرةهدسبينةبالنسشرل س ًسقامممنداس

سفرااسيوضطسذل سفريوحينس وسشع  ةسراووسفرل سيسودسادبن  
س

َلْحِن اللََّذْيِن َقَسْرَتُهَ اا َوتَ 2س"-(:3-2) األيات َضُعُهَ ا  َفَأْكُتُب َعَلى اللَّْوَحْحِن اْلَكِلَ اِت الَِّتر َقاَنْ  َعَلى اللَّْوَحْحِن اأَلوَّ
َلْحِنا َوَص 3ِفر التَّاُبوِت.  ْنِطا َوَنَح ُّ َلْوَحْحِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَت اأَلوَّ ِعْدُت ِنَلى اْلَجَبِت َفَصَنْعُ  َتاُبوًتا ِمْن َخَشِب السَّ

ِِ ِفر َيِدي.  سنَواللَّْوَحا
س( 4 افساعدسهللاسلمنسيكةيسبناس سفروا ي سملةسأخلا سااناياس افسبلساي س)

س



 ( األصحاح العاشر)  سفر التثنية

 

 
51 

بُّ ِفر اْلَجَبِت ِمْن َفَكَتَب َعَلى اللَّْوَحْحِن ِمْثَت اْلِكَتاَبِة اأُلوَلىا اْلَكِلَ اِت اْلَعَشَر الَِّتر َقلََّ ُكْم ِبَها 4س" -(:4آية ) الرَّ
بُّ ِنيَّاَها. سنَوَسِط النَّاِر ِفر َيْوِم االْكِتَ اِعا َوَأْعَطاِنَر الرَّ

س(س38:7دأسكيا سفاالةا دس ن سُالالامسل ريوو ول سشكيلسل سأاسفركنلس سأاسفاالةا دس)
س

ُثمَّ اْنَصَرْفُ  َوَنَزْلُ  ِمَن اْلَجَبِت َوَوَضْعُ  اللَّْوَحْحِن ِفر التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُ ا َفَكاَنا ُهَناَك 5س"-(:10-5) األيات
 . بُّ ا َوُهَنا6َكَ ا َأَمَرِنَر الرَّ ُِ َِ ِنَلى ُموِسحَر. ُهَناَك َماَت َهاُرو َك ُدِفَن. َوَبُنو ِنْسَراِئحَت اْرَتَحُلوا ِمْن آَباِر َبِنر َيْعَقا

  ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُلوا ِنَلى اْلِجْدُكوِد َوِمَن اْلِجْدُكوِد ِنَلى ُيْطَ،اَتا َأْرِض َأْنَهاِر َماٍء.7َفَكَهَن َأِلَعاَزاُر اْبُنُه ِعَوًضا َعْنُه. 

ا وَ 8 بِي بُّ ِسْ،َط اَلِوي ِلَيْحِ ُلوا َتاُبوَت َعْهِد الرَّ بِي ِلَيْخِدُموُه َوُيَ،اِرُقوا ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َأْفَرَز الرَّ ِلَكْر َيِقُفوا َأَماَم الرَّ
بُّ  9ِباْسِ ِه ِنَلى هَذا اْلَحْوِم.  بُّ ُهَو َنِصحُ،ُه َقَ ا َقلََّ ُه الرَّ أَلْكِت ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي ِ ْسٌم َواَل َنِصحٌب َمَإ ِنْخَوِتِه. الرَّ

ْم  ِت َقاأَليَّاِم اأُلوَلىا َأْرَبِعحَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعحَن َلْحَلًة. َوَسِ َإ الرَّبُّ ِلر ِتْلَك اْلَ رََّة َأْيًضاا َولَ »َوَأَنا َمَكْثُ  ِفر اْلَجبَ 10 ِنلُهَك.
ِْ ُيْهِلَكَك. بُّ َأ سنسَيَشِإ الرَّ

وضمممممودسس(ساي وسدخيي س سعالق سره سل را9-6 ساأنسف ي وس)10ُمةصمممممي سلآي س5كثيلسمنسفرُااسممممملعنسيبورونسأنساي سس
افار س حأسسسس10،5فساممممممميلسافرح.لب سأوه سبةاًلسيصمممممممةيسفرلبسسبينه سابينسفرةسممممممميسممممممملسفروفضمممممممحسم سبينسفسي وسس

فرُااسمملانسأنسُرا سفرة   يس ن سأاممبحمسل ممايلسفرا عيسباوممملسق لسذر سف نسيكياهمسل ممايلسفرا   يسباثاًلسس
ش احينم س  نساركننم سوامدسبلسفسيم وسسيبوتسنسش احيةم ساممممممممممممممةمدام   نسأاسل ممممممممممممممايلسفراام عم سمثملسقورم سنساممممممممممممممةمدوم س سس

لسفرُااسممملعنسسسس9،8،7،6 ضمممايلسفرا عيسش احيوفس س ن  سم وس   ان ساعنس ااسيبوتسفرل س وسوصممميب  سرار سبسمممة
سحلس السفرُاة ي سلمنسع صً سغيلسموملسفةيس السفسي وساأدخيه س ن سبلساقمسمةمخل 

أحدس السفسي وسامنسف نسممملسمماحسرُ سبهافسام سمصمميحة سساركنسشذفسبهان سأنس افسيصممةيسالدًفسبا سفردفعلسأنسيزعدس
بلسذر  سبةيين سأنسُواسمملساالودس السفسي وسلمنسموممملسفة ه سبلاحسفرن وةسعنسفركنلسمم ساعنسعالسفراسمملحسفركا  اسس

سارنةةبطسفسي وس
س

اللَّْوَحْحِن ِفر التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُ ا َفَكاَنا ُهَناَك َقَ ا َأَمَرِنَر  ُثمَّ اْنَصَرْفُ  َوَنَزْلُ  ِمَن اْلَجَبِت َوَوَضْعُ  5" -(:5آية )
. بُّ سنالرَّ

ثمس أين سأنسفريوحينسفراديدينسفرياينساضمةها سمومملسس اموا سسمم كسمومملسافسملسفريوحينسشعالوً سعنسبسم دسفاوسم ن
سسبلسفرة بووسياثالنسفر يلب سفراديدة 

(سول سهللاسبلسخيكس3،2نسلشيلسراووسفاوس نسلس يسفر ال  سبنادسبلسف ي وس)شذفسف نسفسلسفريوحينسفساريس
ْلسَ َافسُ َوسٱْرَةْهُدسٱرةِاَسَأْقَاُةُ سَمَطسَبْيِمسِشْمَلفِعيَلسسخيلب سالديدةسيكةيسفروا ي سعيلسقي ه ،سفا سق تسا مل اسفرن لسنبَس

:سَأاْلَةُلسَعلِس (سافربيو سفراكةو سعييه سس33:31نس)ش عَةِةيسِبيسَدفِخِيِهْمسَاَأْكُةُ َه سَعَيلسُقُيوِبِهمْسَلْةَدسِاْيَ سٱْسَية ِم،سَيُبوُتسٱرلة ر
( سسافرستفتسس19:11نس)حزَاَأْوِزُدسَقْيَيسٱْرَحَاِلسِمْنسَرْحِاِهْمسَاأُْعِايِهْمسَقْيَيسَرْحمهسفروا ي سق تسعنه سهللاسأوه سقيو سرحمسن

س ن   سفلفسيحد س افكس
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افلفسواووسل يلبةن سفربديا كسف نسس. َوَوَضْعُ  اللَّْوَحْحِن ِفر التَّاُبوتِ أاً سلاووسفر يلب سفربديا ساعشيلسرهافسقور س
س افسبةاسدسفراسلحسافرادفاسفرااسقدم سرن  

سشع  ةسراووسفراسلحسا ل مة  سس6ابلسف ي س
سفراةاودي سأنسواووساوبومسبلسفراسلح شع  ةسريلاحسفربدسسفرااسيةاين سبلسس7ابلسف ي س
سوادسفركهن سفراكلمين،سب راةاودي ساب.ل سفسملف سيةااه سفركهن  سس9،8ابلسف ي وس
سولاسعا ع سفراسلحسفركا  ع سأم مسف  سعنسفنلسة  سس10ابلسف ي س
سوادسفراسلحسيدخلسشرلسفسما دسفرسا اب سفس بكسرن  سس11ابلسف ي س

س
ا َوُهَناَك ُدِفَن. َفَكَهَن  َوَبُنو 6" -(:6آية ) ُِ َِ ِنَلى ُموِسحَر. ُهَناَك َماَت َهاُرو ِنْسَراِئحَت اْرَتَحُلوا ِمْن آَباِر َبِنر َيْعَقا

سنسَأِلَعاَزاُر اْبُنُه ِعَوًضا َعْنُه.
اوعً سسوادس ن سبنوسشمملفعيلسيلاحيونسمنسال  سبنلسيةب نس)سراوعً ساةنلسشعوال ج(سشرلسمومميلسأاسمسميلاوس)امةن   سر

سسيزدفدساع ةةدساد عالً سعنسهللافركلسسس ب طسأاس ب   وسل رااط(سافمنسعمممممممممةيسهللاسحينسفسممممممممملسفروامممممممممل سبدأسشعوال ج
اقيياًلسقيياًلسيلابسسلةداسفر يلسأاسيلبا سعداسفر يلساعسممممةة دلسحةلسأاممممبحسبالس ال اسبلسسسنفراالطسزفغوفسابسممممدافن 
سأنسيةودساعةحل  س

اممممممييسفراسمممممملحس علسسفهنةن سفرح.لبل(سسشعمممممم  ةست مووس   انس علسسفركهن س)اركنسبلاحسفرن وةسيافلسموممممممملس ن سس
ُةوفسفلس ب   ان سمطسشبيلسساأعا و سسر.ل م سفراسمممممملح(سباووسفراسمممممملحسا ل مة سقاةسسشعمممممم  ةا ل مسرة ز سعوضممممممً سعن س)
س  علسسفهنةن سفرح.لبل،ساعشيلس افسامةالف ع سعا ع سفراسلحسفركا  ع سعنة سرألبدسبهوسفراسلحسفرحلع سفرك مي سمن 

أنسفاوسم نسلسمبو  سشوحلفسلةيدًفسعنسهللاساإزدفدسزعا و ساف نسفرحلسبلسمووسسسوبهذا يصب،  ال عنى الرمزى ليية:
فر يلب سفربديا ،ساف نس افسعنس لعكسفرا يصسيسمممممممممممممودسفراسممممممممممممملحسفرااسم وسرلايمسخيلبةن سفربديا ساعبومسرل.لان سس

س ن س وسرإلع  ةسر ئلسفراةاودي سفرةلسواووسبيه سمطسفراسلحساوبوم سِأبار بنى يعقاخيلب سالديدةسذل  ساذفلس
س

سنس ِمْن ُهَناَك اْرَتَحُلوا ِنَلى اْلِجْدُكوِد َوِمَن اْلِجْدُكوِد ِنَلى ُيْطَ،اَتا َأْرِض َأْنَهاِر َماٍء.7س" -(:7آية )
=سلاةنلسال لسفرالشسب ركنلسممممممم سلةدسفراسممممممملحساممممممم  وسلإرةصممممممم قه سل ساباه د  سسسمن هناك نرتحلوا نلى الجدكود

س س=سفنلس سينسكيسعييه سفرلاحسفربدسسيط،ات أرض أنهار وماءسنلىُملبب سفالشسلمروع    س
فر اوةسفرةم رلم سري لاجسمنسفراةاوديم س لسحيوتسفرلاحسفربمدسسبلسممممممممممممممملسسسوبهبذا يصببببببببب،  ال عنى الرمزى لييبة:

سفرايلان 
س

بِي 8س" -(:8آية ) ا َوِلَكْر َيِقُفوا َأَماَم الرَّ بِي بُّ ِسْ،َط اَلِوي ِلَيْحِ ُلوا َتاُبوَت َعْهِد الرَّ ِلَيْخِدُموُه  ِفر ذِلَك اْلَوْ ِ  َأْفَرَز الرَّ
سنَوُيَ،اِرُقوا ِباْسِ ِه ِنَلى هَذا اْلَحْوِم.
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وبهذا يصببب،  ال عنى ال سبلسفركنلسمممم  سس=سلةدسأنس أاسموممممملسفركنلسمممم س أاسفر دم سفركهنوسسسأفرز الرب سببب،ط الوى 
س مبسس ااس ن س وس مزسريكهنووسفراسلحلسالرمزى ليية:

س
بُّ ِنل9س" -(:9آية ) بُّ ُهَو َنِصحُ،ُه َقَ ا َقلََّ ُه الرَّ  ن ُهَك.أَلْكِت ذِلَك َلْم َيُكْن ِلاَلِوي ِ ْسٌم َواَل َنِصحٌب َمَإ ِنْخَوِتِه. الرَّ

س  ت اسفركهن سُمكلةمينسل رك ملسر دم سفنلس سفراسلحسالرمزى ليية:وبهذا يص،  ال عنى 
س

بُّ ِلر ِتلْ 10س" -(:10آية ) َك اْلَ رََّة »َوَأَنا َمَكْثُ  ِفر اْلَجَبِت َقاأَليَّاِم اأُلوَلىا َأْرَبِعحَن َنَهاًرا َوَأْرَبِعحَن َلْحَلًة. َوَسِ َإ الرَّ
ِْ ُيْهِلَكَك.َأْيًضاا َوَلْم َيَشِإ  بُّ َأ  نالرَّ

َاَأمة سَ َافسَبِاْنسَأاْلِلسَأوةُ سسنسسعما ع سمومملس ن س مزسرشما ع سفراسملحسفركا  ع سفردفعا سعنسفنلسمة سسال عنى الرمزى ليية:
ُموَنسِلِ سِشَرلسهللهلِل،سِشْذسُ َوسسَبِاْنسَثمةسَيْبِدُ سَأْنسُيَ يَِِّصسَأْي ممممممً سِشَرلسٱرةةاَس سَيْبَبلسِشَرلسٱْسََبِد،سَرُ سَفَهُنوٌوسَ سَيُزاتُس  ِمسٱرةِايَنسَيَةَبدة

سِرَلْشَاَطسِبيِهمْس سِحينه سِبيسُفلِّ سس( 25،24:7نس)عيسَحيٌّ
ااثيلس السفسي وسسسسفرن وةبلس افسفرةسيسلسوادسموملس سيهةمسل رةسيسلسفرة  ع لسبلسعين سعيلسعالسفراسلحسبلاحسس

سسنسمالسفرةددسذفلسمسيلاوسق لسبنلسيةب نساوبوتس دًفسعيلس اف أي ً ساس ؤ وسمنسو حل سفرةسيسلسفرة  ع لس
قين سأنسمومملسش ةمس ن سل رن حل سفرن وع سارلسسل رن حل سفرة  ع ل سفرةلسيهةمسبه سبلسممالسفر لاجساممالسفرةددسس -أ

سفريافنسذفلوسبيها س حي سفر لاجسلاحا اه  
مةلمس السفران  كسما ا ةسربة ممممممه ساقدسيكونسأنسلة سفسمممممممب طسيلممممممموفسبلسمحا ساب قلسفسمممممممب طسبلسس - س

محا سأخلاساا ا    ساقدسيكونسفا سذفلو سمممم لبً سأنسفرشمممةيسشممممةبلسبلسق دشسبلولطسلةدسح دث سفراوفمممملسسس
قممم دشسبلولط سببمممدسبةلةس وعيممم سافممم ووفسبلسلة سفسحلممم نسينةبيونسشرلس نممم سأاس نممم  ساعةودافسرالفز مسبلسس

 ينةبيونسملةسمنسبنلسيةب نسشرلسمسيلاوساملةسمنسمسيلاوسشرلسبنلسيةب نس
ابلسفر سسفرة مسريلحي سش ةمسمومممممممممملسبةسممممممممماييه سحةلساكونسعددسفراحا وسمنسمصممممممممملسشرلسأ ضسس -1

سفرالة دس=سعددسفسالل تسمنسشبلفبلمسشرلسفراسلحسلحسيسم سذفلسشوايلسمةل 
  سسفرن واسايه  سعالسفراسلحسفركا  ا ابلساسيسلسمالسفرةثنل سش ةمسل ر -2

قدسيكونسموممممممممملسأ يكسأممممممممما اسُمةايلةسعيلسفران  كسفرُا ةيا سلاةنلسأنسال  سيةب نسف ومسفراناب سواسممممممممه سسسس-جس
ساوادسبيه سأم كنسمنه سأل  سبنلسيةب نسامسيلاوساملةسينةبيونسمنس ن سشرلس ن  سأاسفرةكس 

أاسعالسفراسلحسرمسيهةمسبهافسفرةسيسلسفرزمنلسبلسش ةمسلةالسفراسلحسسفراهمسأنسموملسبلسوه ي سحل ا سحينس سس-دسسس
سسفر الال 

س
ْعِبا َفَحْدُخُلوا َوَيْ َتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر َحَلْف ُ 11سس"  -(:11آية ) : ُ ِم اْذَهْب ِلالْرِتَحاِل َأَماَم الشَّ بُّ  آلَباِئِهْم ُثمَّ َ اَل ِلَر الرَّ
 ِْ  " ُأْعِطَحُهْم.َأ

س م سأعلمسملفحمسفرل سبهوسساللساعدلسرآلل اسم محهمسا حاهمسل رلغمسمنسخل وةهم
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سَرُكْمسَمَك ًو ،:سفراسمملحسابدمسفنلسممة سشرلسفسما دسفرسمما اع ،سرار سق تسرن سنال عنى الرمزى ليية يسِسُِعدة َاِإْنس َأَو سَأْم ممِ
ْيُمسَاأَْعَدْدُوسَرُكْمسَمَك ًو ساِايسأَس ،سَحةةلسَحْيُثسَأُكوُنسَأَو سَاُكوُووَنسَأْوُةْمسَأْي مً َم مَ ( سا حأسس3،2:14نس)يوْي مً سَااُخُاُكْمسِشَرية

ْعِب  ُ ِمقور س فرلفقدين،سق مسمنسفسموفوسرل.لان سمة سادخلسرألما دسب راسممممممملحسف نسل كو ةسسساْذَهْب ِلالْرِتَحاِل َأَماَم الشببببَّ
سِسَاْلِيَن كس بكسسرن سريدخين سمة سن  ( 20:6نس)عيسَحْيُثسَدَخَلسَيُسوُدسَفَس ِبكه

 
سياثيوفسفر يلب سفسارلسأاسادمسفسات  اللوححن األولحن 

هللاسيةاملسفريوحينسافرلاحسفربمدسسيكةميسفيام س
سهللاسعيلسفريوحين 

فاوسممم نسافرلاحسفربدسسيكةيسعيلسسهللاسيةالسس
سقيب سفروا ي س)فرن موسسفرا لةل فر ايل( 

سأخامسفاوس نسام وسلس يسخاية  سكسلسفريوحينسوةلسعنسخال سفرشةي 
سياثيوفسفر يلب سفراديدةسأاسادمسفسخيل  اللوححن األخحرين 

شعممممةل سبلسعايها سفاوسمممم نسموممممملسافرلاحسس
 فربدسسفةيسعييها سفيا سهللا 

 سبلسفر يلب سفراديدة،سفاوسمممممممممم نسأاسشعممممممممممةلس
فرةا فاسفرةلسأعامسالسممممممد  ،سافرلاحسفربدسس
دس  ووسفيا سهللاسلاسممممممدلسفرامخوذس فرااساحة
منسفاوسم نس)فرةا فاسملعم( ساام  سفراسملحسس

سلاسدلس افس وس أسسفر يلب سفراديدة 
ل راةاودي سوصميلسأع م اسبلسالسمدسفراسملحسسس

سا الس لسفر يب سفراديدةسرن  
كممملسمنسث ممممسبلسفراسمممممممممممممملحس سياووسسنسسس

س( 9:6فراسلحس سياووسث ول س) ا
س
س

 - في ا يلى الوصايا التى يجب علحنا أِ نت،عها ليكوِ لنا نصحب مإ ال سي :
س

بَّ ِنلَهَك ِلَتْسُلَك ِفر ُقتيِ 12س"-(:13- 12) األيات ِْ َتتَِّقَر الرَّ بُّ ِنلُهَك ِنالَّ َأ َِ َيا ِنْسَراِئحُتا َماَذا َيْطُلُب ِمْنَك الرَّ  »َفاآل
بَّ ِنلَهَك ِمْن ُقتِي َ ْلِ،َك َوِمْن ُقتِي َنْفِسَكا  بِي َوفَ 13ُطُرِ ِها َوُتِح،َُّها َوَتْعُبَد الرَّ َراِئَضُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك َوَتْحَفَظ َوَصاَيا الرَّ

سنسِبَها اْلَحْوَم ِلَخْحِرَك. 
سلةدسفلسم س أيمسي سشملفعيلسمنسأعا تسهللا سب هللس سياييسمواسفرا ع سلسحبً سبنيللس ين 

س
َ اَواِت َواأَلْرُض َوُقتُّ َما 14س" -(:14آية ) َ اَواُت َوَسَ اُء السَّ بِي ِنلِهَك السَّ سنِفحَها.ُهَوَذا ِللرَّ
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=ساة يلسعنسشاسممم دسمممميا نسهللا سافراةنلسهللاس سياييسرناسممم سعممميئً سمن سبلس وسياييسم سياةين سسسسبب اء السبب وات
سوحل سبلسبلحسأم س وسبي سما اسفرساوفو سهللاسرنسيزدفدسعيئً سلبدفمةلسارنسيبلسعيئً سبنا مةل 

س
بَّ ِننََّ ا اْلَتَصَق ِبآَباِئَك ِلُيِحبَُّهْما َفاْخَتاَر ِمْن َبْعِدِهْم َنْسَلُهُم الَِّذي ُهَو َأْنُتْم فَ 15س" -(:15آية ) ْوَق َكِ يِإ َولِكنَّ الرَّ

ُعوِب َقَ ا ِفر هَذا اْلَحْوِم.  سنالشُّ
س=سأاسشا ا مسرُ سخ ا ساأح همسالتصق بأبائك

س
 "ُغْرَلَة ُ ُلوِبُكْما َواَل ُتَصلِيُبوا ِرَ اَبُكْم َبْعُد.َفاْخِتُنوا 16 " -(:16آية )

 مسعنسلمم قلسسزس(سبكمم نسُيايِِّس10:17ساعمممممممممممممم بمم س)امم =سفمم نسفر ةمم نسعالممم سعهممدسمبممدسسبينسهللاسسنختنوا غرلبة  لوبكم
سفرشمةو سفسخلا ساف نسمايو سأي مً سخة نسفربييسأاسوزدسفلسحيسغلعيسافلسخال سافلسعمهوةسمية سمنسفربييس

س(7:4=س الساس ااس سابسوفسقيوبكمس)عيسستصلبوا أر ابكم بعد ال(س29-25:2 افسعالم سح ن ساس) اس،
س

بَّ ِنلَهُكْم ُهَو ِنلُه اآلِلَهِة َوَربُّ اأَلْرَباِبا اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَج،َّاُر اْلَ ِهحُب الَِّذي اَل 17 "-(:19- 17) األيات َِّ الرَّ أَل
اِنُإ َحقَّ اْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلِةا َواْلُ ِحبُّ اْلَغِريَب ِلُيْعِطَيُه َطعَ 18َيْأُخُذ ِباْلُوُكوِه َواَل َيْقَبُت َرْشَوًة.  َفَأِحبُّوا 19 اًما َوِلَ،اًسا.الصَّ

سنسساْلَغِريَب أَلنَُّكْم ُقْنُتْم ُغَرَباَء ِفر َأْرِض ِمْصَر.
س(17هللاسفرة دتسينص سمنس سيهةمسبهمسفرااةاطسبهوس سيمخاسل روالولس)اي 

س
بَّ ِنلَهَك َتتَِّقر. ِنيَّاُه َتْعُبُدا َوِبِه َتْلَتِصُقا َوِباْسِ ِه َتْحِلُف.  20سس"-(:21- 20)  األيات ُهَو َفْخُرَكا َوُهَو ِنلُهَك الَِّذي 21الرَّ

 َصَنَإ َمَعَك ِتْلَك اْلَعَظاِئَم َواْلَ َخاِوَف الَِّتر َأْبَصَرْتَها َعْحَناَك. 

س=سيشلفسفلسشوس نسأنسينةسيساساعكونسر سع دًفسبيناادلساوةحد سلةلاة  سفخرك
س

َ اِء ِفر اْلَكْثَرِة.َسْ،ِعحَن َنْفًسا َنَزَل آَباُؤَك ِنَلى 22 " -(:22آية ) بُّ ِنلُهَك َقُنُجوِم السَّ َِ َ ْد َكَعَلَك الرَّ  "ِمْصَرا َواآل
 سواس س75مييونسواس(سلةدسأنسف ووفسس3أ مسمل  لسبلف سهللاسريشةيسأوهمسا  افسفناومسفرسا اس)حوفرلس
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

س
بَّ ِنلَهَك َواْحَفْظ ُحُقوَ ُه َوَفَراِئَضُه َوَأْحَكاَمُه َوَوَصاَياُه ُقتَّ اأَليَّاِم. 1" -(:1آية )  " »َفَأْحِبِب الرَّ

سِشَرَهَ سا ييسمنهمسأنسيح وو سن سممممم كسفرل سس(23،21:14 الساسمممم ااسمنسيح نلسيحاأساامممم ي اس)يو سٱرلة ة َبُةِحير
اِم َس سُقوة َ سَاِمْنسفمُلِّ سَوْاسممممممممممممممِ سَقْيبِمَ سَاِمْنسفمُلِّ ( سا نم سيلبسسبينسمحبم سفرل ساانايماسفروامممممممممممممملم ،سبيام ذفكسسسس5:6نس)امثسِمْنسفمُلِّ

سسببس   سسنسمنسيحيسيسهلسعيل ساناياساال سمنسيحب  
س

بِي ِنلِهُكْما عَ 2 " -(:2آية ) َظَ َتُه َوَيَدُه  َواْعَلُ وا اْلَحْوَم َأنِير َلْسُ  ُأِريُد َبِنيُكُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا َواَل َرَأْوا َتْأِديَب الرَّ
ِفيَعةَ  ِديَدَة َوِذَراَعُه الرَّ  " الشَّ

عا رلسممممممموفاسفراةازفوسأاسس=سبلسفرةلالا وسفسخلاسرسمممممممسأقصممممممدسلكالملسبنلكمسفراينسرمسيلافسأسسسلسبببب  أريد بنيكم
 ساإخة لامسأي م سشحسم و السرانسسبانسيةلفسأكثلسيدفنسأكثلسأم سأوةمسببدسشخة لامسوةلا سفرةصمل نساملف ا ،سديي مفرة

عياوفسسسأي ممممممم ًساس( س1بم لةوفسااممممممم ي اسبةدامسركمسشحسممممممم و ال،ساع سريمسفرا ع ساكونسو اا سعنسفراحب س)اي سسيالط 
سس بنلكمسرلةلبوف

لَسفراادسنا فالطسقوتس  سس ِيسِشَ فَدِاِ ،سَذُل مممممْ سَاَ سَيْاَةُلسلَحسمممممَ َةِةدر يِِّدِلسَاَ سَيسمممممْ سس.ُ سَفِثيًلفسَاَأمة سَذِرَ سٱْرَةْ ُدسٱرةِاَسَيْةَيُمسِشَ فَدَةسممممممَ
،سُيْ َلُ سَقِيياًل  سَضَلَب وه سٱرةِاَسَ سَيْةَيُم،سَاَعْاَةُلسَم سَيْسَةِحكر سسَاَرِكنة

سَمْنسأُْعِايَس ( سا السف ي سرلسمممممممسم ل ًفسس48:12نس)روَفِثيًلفسُيْاَيُيسِمْنُ سَفِثيٌل،سَاَمْنسُيوِدُعوَوُ سَفِثيًلفسُيَا ِرُ وَوُ سِلَمْكَثلَسسسَبُكلر
س( 6:4نقدس ي سعة لسمنسعدمسفراةلب نس) وسأنسوحل سبلسالهلسحةلس سودفن،سب هللسيبوت

 
َِ َمِلِك ِمْصَر َوِبُكتِي َأْرِضِها 3س"-(:8-3) األيات َوالَِّتر َعِ َلَها  4َوآَياِتِه َوَصَناِئَعُه الَِّتر َعِ َلَها ِفر ِمْصَر ِبِفْرَعْو

بُّ ا َفَأَباِبَجْيِش ِمْصَر ِبَخْحِلِهْم َوَمَراِكِبِهْما َحْحُث َأَطاَف ِمَياَه َبْحِر ُسوٍف َعَلى ُوُكوِهِهْم ِححَن َسَعْوا َوَراَءُكمْ  َدُهُم الرَّ
ا 5ِنَلى هَذا اْلَحْوِما  ِِ يَِّة َحتَّى ِكْاُتْم ِنَلى هَذا اْلَ َكا َِ َوَأِبحَراَم اْبَنْر  6َوالَِّتر َعِ َلَها َلُكْم ِفر اْلَبرِي َوالَِّتر َعِ َلَها ِبَداَثا

ا َمَإ ُبُحوِتِهَ ا َوِخَياِمِهَ ا َوُقتِي اْلَ ْوُكوَداِت التَّاِبَعِة َلُهَ ا ِفر  َأِليآَب اْبِن َرُأوَبْحَن اللََّذْيِن َفَتَحِ  اأَلْرُض َفاَها َواْبَتَلَعْتُه َ 
بِي اْلَعِظيَ ِة الَِّتر َعِ َلَها.7َوْسِط ُقتِي ِنْسَراِئحَت.  َِّ َأْعُحَنُكْم ِهَر الَِّتر َأْبَصَرْت ُقتَّ َصَناِئِإ الرَّ »َفاْحَفُظوا ُقتَّ اْلَوَصاَيا 8 أَل

َِ ِنَلْحهَ الَِّتر أَ  ُدوا َوَتْدُخُلوا َوَتْ َتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر َأْنُتْم َعاِبُرو  نا ِلَتْ َتِلُكوَهاا َنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَحْوَم ِلَكْر َتَتَشدَّ
س

ِْ 9 " -(:9آية ) بُّ آلَباِئُكْم َأ َم الرَّ ِلِهْما َأْرٌض َتِفيُض  َوِلَكْر ُتِطحُلوا اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْ سببَ ُيْعِطَحَها َلُهْم َوِلَنسببْ
 نَلَبًنا َوَعَساًل.

سشذًفسشمةبلف  مسامالمهمسمشلا ً سلسيوفهمسبلساا ي ل
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الَِّتر َخَرْكَ  10سس"-(:12-10)  األيات ِمْصَر  َأْرِض  ِمْثَت  َلْيَسْ   َتْ َتِلَكَها  ِلَكْر  ِنَلْحَها  َداِخٌت  َأْنَ   الَِّتر  َِّ اأَلْرَض  أَل
ِِ ُبُقول.   َِ ِنَلْحَها لِ 11ِمْنَهاا َحْحُث ُقْنَ  َتْزَرُع َزْرَعَك َوَتْسِقيِه ِبِرْكِلَك َقُ،ْسَتا َكْر َتْ َتِلُكوَهاا َبْت اأَلْرُض الَِّتر َأْنُتْم َعاِبُرو

َ اِء َتْشَرُب َماًء.   بِي ِنلِهَك َعَلْحَها 12ِهَر َأْرُض ِكَ،ال َوِبَقاٍع. ِمْن َمَطِر السَّ بُّ ِنلُهَك. َعْحَنا الرَّ َأْرٌض َيْعَتِنر ِبَها الرَّ
َنِة ِنَلى آِخِرَها. ِل السَّ  " َداِئً ا ِمْن َأوَّ

يةبدسموممممملس ن سمب  و سبينسأ ضسمصمممملساأ ضسفنة نسباطسأنسأ ضسمصمممملسالبةه ساليدةساغنل ساعمممم هه سفركة  س
ا السقدساةنلسأو سيةةيسبلسعكسستسقيه بركلك(سش سأنسفراالحسبلسمصلسي اتسالهدًفسف يلًف سس10:13لان سهللاس)ا س

يسميلسح ماًلسفرا ا سشذًفس وسيز دسلااهودلسسسفربنوفوسأاسدبطسف  وسفرةلسامالسل را اسمنسفربنوفوسشرلسفس فضملسأا
أاسبلالي  سأم سأ ضسفنة نسبهلسالااسل سما  سابيه سفراالحسينللسريسممممممممممممما اسمنةللًفسعال سهللاسدانسماهودسمن سس

ابلسااسمممممميلسمكالسرهاف،سبإنسسبلسذر  سافرل سيةةنلسبه ساعةالسفراالساركنس ن  سعمممممملاطس لسحاأسفروامممممم ي  س
موالودسدفعامً ،سابااهودسفراالحسيلااسفس ض سأمم سأ ضسفنةم نسبم هللس وسفرمااسسسسأ ضسمصمممممممممممممملسيلاعهم سفرنيملسا و

 السفسي وسمواله سركلسمنسيلنسأنسمصمممممممممد س زق ساخيلفا سسيلاعه سل راال،سشذًفسمنسيلااسفس ضسح.لب س وسهللا س
 سخيلفان ساحةلسسبالسيهةمسأنسيلضمملسهللاسا سيحاأساامم ي لسب هللسيلعدسأنسيبوتس ن سأو س وسمصممدسس،بلسيدلسابااهودل

س اللسفر لف وسامالسعيين ،سعيين سأنسوحاأساا ي ل
 

بَّ ِنلَهُكْم َوَتْعُبُدوُه ِمْن قُ 13س"-(:16- 13) األيات تِي  »َفِإَذا َسِ ْعُتْم ِلَوَصاَياَي الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَحْوَم ِلُتِحبُّوا الرَّ
َر. َفَتْجَ ُإ ِحْنَطَتَك َوَخْ َرَك َوَزْيَتَك.  14ُ ُلوِبُكْم َوِمْن ُقتِي َأْنُفِسُكْما  ُأْعِطر َمَطَر َأْرِضُكْم ِفر ِححِنِه: اْلُ َ،كِيَر َواْلُ َتَأخِي

ِْ َتْنَغِوَي ُ ُلوُبُكْم َفَتِزيُغوا َوتَ 16َوُأْعِطر ِلَبَهاِئِ َك ُعْشً،ا ِفر َحْقِلَك َفَتْأُكُت َأْنَ  َوَتْشَ،ُإ. 15 ْعُبُدوا آِلَهًة  َفاْحَتِرُزوا ِمْن َأ
سنُأْخَرى َوَتْسُجُدوا َلَهاا

سا وسيةدسفرةلب سريز د سبةةاةحسفر اا س س=سيمالسبلسفر لعفساعصحيسبا سفر اف سأاسيييه سال طر ال ،كر
 ساعسم عدسعيلسو ملسفراحصموتسيمالسبلسفرلبلطسق لسفرحصم دسلبييلسابلسأثن ع سا وسيبواسفرنب وسسوال طر ال تأخرس

مسرناوسفرنب وسوهللاسيةال سرهم سا السف ي سُاشمممممممممميلسريةا ي سفرلاحل سب راالسيشمممممممممميلسريلاحسفربدسسافالسفرنوعينس زس
ذلم سحنام سأاسوةاةطسلم رشممممممممممممممبطسفرلاحلساخالسأاسلم سبلفحسفرلاحلم سسس،سسفرمااسيحوتسقيوبنم سفربالسشرلسبلداسسمثال

بدسسذلكونسفرابكلسفعمممم  ةسرةالسافرزعمس)فراسممممح سفرايوفل ساممممميا نس احل(س افذفسبهان سفنسفراالسيشمممميلسريلاحسفر
عييسامو ةسسسساعصميلسفراتمنسسن ملافراة خلسيشميلسرةالسفرلاحسلةدسذر سحةيسيسسيا و س،شفرلاحسبيسفراةادسبيسبدفي سس

س (8-7:س5ا كافسبهاه سفربديسسيةبو سفرلموتس)يطس،ذل فراسلحساعللسث بة س
س

بِي 17 "  -(:17آية )  َِ َفَيْحَ ى َغَضُب الرَّ ُِ َمَطٌرا َواَل ُتْعِطر اأَلْرُض َغلََّتَهاا َفَتِبحُدو َ اَء َفاَل َيُكو َعَلْيُكْما َوُيْغِلُق السَّ
. بُّ  "  َسِريًعا َعِن اأَلْرِض اْلَجحِيَدِة الَِّتر ُيْعِطيُكُم الرَّ

ا سسس-وفسفرلاحس سا السف ي س=س ساحزومنسفربحسسافراا ع وسافسعدفاسافرهل سمنسفر مممممممملب وسس= فتبحدوِ سبببببريعاً 
سسا اح سفربداسس سانزع سمنل س–ااامافسفرلاحس
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»َفَضُعوا َقِلَ اِتر هِذِه َعَلى ُ ُلوِبُكْم َوُنُفوِسُكْما َواْرُبُطوَها َعاَلَمًة َعَلى َأْيِديُكْما َوْلَتُكْن  18س"-(:23- 18) األيات
َِ ِفر الطَِّريِقا  19َعَصاِئَب َبْحَن ُعُحوِنُكْما  َِ ِفر ُبُحوِتُكْما َوِححَن َتْ ُشو َوَعلِيُ وَها َأْواَلَدُكْما ُمَتَكلِيِ حَن ِبَها ِححَن َتْجِلُسو

 . َِ ا َوِححَن َتُقوُمو َِ َك َوَأيَّاُم َأْواَلِدَك  ِلَكْر َتْكُثَر َأيَّامُ 21َواْكُتْبَها َعَلى َ َواِئِم َأْبَواِب َبْحِتَك َوَعَلى َأْبَواِبَكا 20َوِححَن َتَناُمو
َ اِء َعَلى اأَلْرِض.  ِْ ُيْعِطَحُهْم ِنيَّاَهاا َقَأيَّاِم السَّ بُّ آلَباِئَك َأ أَلنَُّه ِنَذا َحِفْظُتْم َكِ يَإ  22َعَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْ َسَم الرَّ

َيْطُرُد 23الرَّبَّ ِنلَهُكْم َوَتْسُلُكوا ِفر َكِ يِإ ُطُرِ ِه َوَتْلَتِصُقوا ِبِها  هِذِه اْلَوَصاَيا الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها ِلَتْعَ ُلوَهاا ِلُتِحبُّوا
َِ ُشُعوًبا َأْكَبَر َوَأْعَظَم ِمْنُكْم. ُعوِب ِمْن َأَماِمُكْما َفَتِرُثو بُّ َكِ يَإ هُؤاَلِء الشُّ  "الرَّ

اكونسأي مهمسسسسفس ضسسسا اسعيلم دفممسفرسممممممممممنف ي سبلسالالا وسأخلا سسال اوسسس=سكأيام السببببببب اء على األرض
احالسف ي سأي مممممممممممممً سمةنلسأوهمسيحيونسلالعب سسركنس سأاسيكوووفسبلسخيلسدفعاً ساسسن وعي ساأالل رهمس سحصممممممممممممملسره 

،سا افسم سعاي سفراسمملحس،سشذسسنس م مسفرسمماوفوساوزتسنس=سرار سوصمميلسنسممما عل ساعمملف سمطسهللاسفموهمسبلسفرسمما ا
 سكا سبلسفرسا اسفار سعيلسفس ضسنس

س=ساافلاوه سدفعاً سااناااوه سعالمة على أيديكم وعصائب بحن عحونكم
س

ُِ َلُكْم. ِمَن 24 "  -(:24آيبة ) ُِ َأ ْبَداِمُكْم َيُكو ُه ُبُطو ٍِ تَبُدوسبببببببببُ . ِمَن النَّْهِرا َنْهِر اْلُفَراِتا ِنَلى كُبتُّ َمكَبا َِ يبَِّة َوُلْبنَبا اْلَبرِي
ُِ ُتْخُ ُكْم.  "اْلَ،ْحِر اْلَغْرِبرِي َيُكو

من  دسهللاسرهمسفرحدادسس=سأاسمنسفس فضمملسفرةلسامملحمسركمسأنسامخاا  سرار سحدةس كت مكاِ تدوسبه بطوِ أ دامكم
 = ال،حر الغربى فربحلسفراةومسالبرية ولبناِ ومن نهر الفرات حتى 

 
بُّ ِنلُهُكْم َيْجَعُت َخْشَحَتُكْم َوُرْعَ،ُكْم َعَلى ُقتِي اأَلْرِض الَِّتر  25س"-(:29- 25) األيات ٌِ ِفر َوْكِهُكْم. َالرَّ اَل َيِقُف ِنْنَسا

بِي ِنلِهُكُم 27»ُاْنُظْر. َأَنا َواِضٌإ َأَماَمُكُم اْلَحْوَم َبَرَكًة َوَلْعَنًة: 26 َتُدوُسوَنَها َقَ ا َقلََّ ُكْم. اْلَبَرَكُة ِنَذا َسِ ْعُتْم ِلَوَصاَيا الرَّ
بِي ِنلِهُكْما َوُزْغُتْم َعِن 28الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَحْوَم.   الطَِّريِق الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم َواللَّْعَنُة ِنَذا َلْم َتْسَ ُعوا ِلَوَصاَيا الرَّ

بُّ ِنلُهَك ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْنَ  َداِخٌت ِنَلْحَها ِلِكْر  29ِبَها اْلَحْوَم ِلَتْذَهُبوا َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرُفوَها.  َوِإَذا َكاَء ِبَك الرَّ
سنسيَما َواللَّْعَنَة َعَلى َكَبِت ِعحَ،اَل.َتْ َتِلَكَهاا َفاْكَعِت اْلَبَرَكَة َعَلى َكَبِت ِكِرزيِ 

مةلسدخيوفسفس ضسفممم نسعييهمسأنسيباوفسعيلسال ممملساللزعمساعيلسال ممملسعيبممم تسبلسولممم مسمحمممددساعنابوفسب لفممم وسس
محددةسرانسيسمممممممممممي سبلس لعكسفرل سابيةن وسمحددةسرانسيحيدسعنسااممممممممممم ي سفرل  ساال لساللزعمس وسفرا لسفرااس

فيام وسفر لفم س)اللزعمسمةنم  م سمشممممممممممممممةكسمنس الم تسفرحصمممممممممممممم د(ساال ملساللزعمسال ملسسسسكم ووفسينللانسشرلم سا مسيلددانس
خصمي سأم سال لسعيب تسبهوسال لسبو ساإمما سمشمةكسمنسفرصم و سفر ل م اسفرةلسااألل سافرا يينسمةب بيينسفا سأنسس

فرح.لبم سبلسسسفر لفم سابم بملسفريةنم ،سفر لفم سرانسُيالطسيبم بيهم سفريةنم سرانس سُيالط سبم هللس سيةل سامممممممممممممممييم سرابطس مال
أذ  نسفربشممممل ساربدسوااسيشممممودس اف ساال لساللزعمسيبطسالنو سفروفداسفرااسابطسذل سمدين سعممممكلمس)و بيسسح رلً (سا وسس

ممممم سفرسمممم ملعونساف نسلبلع سبئلسيةبو س)يو (ساعيل سبنوفسمالحهم سأم سال لسعيب تسذلبطسعمممما تسس12:4فرا لسفرااسقدة
سيب سعندسماحسأحد ا سيساطسفرااسين داسعندسماحسفرا لسف خل افداسعكلم سافرا النسمةب  ب نسحةلسأنسفرااس
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افةا يكسعيلسموضممودسفر لف سافريةن سوادسمممالسيشممودسافرب مم ة سبسممالسيشممودسولاسذل سأم و سهللاساعا ي لسرهمسابلس
ممممالسفرب ممم ةسولاسفر ممملب وسفرةلسرحبمسبهمسوةلا سعدمسأم وةهمساخا ي  م سرار سواد مسبلسممممالسيشمممودسياةيكونسس

سضس)بلف س(سابلسمالسفرب  ةسواد مسُيسةة دانسريشةو سفروثنل ساعارووهمس)سرةن (فس س
س

اِكِنحَن ِفر  30 "  -(:30آية ) َِ ِفر َأْرِض اْلَكْنعَباِنحِيحَن السبببببببببَّ  ْ ا َوَراَء َطِريِق ُغُروِب الشبببببببببَّ ِِي َأَما ُه َبا ِفر َعْبِر اأُلْرُد
 " ِبَجاِنِب َبلُّوَطاِت ُموَرَة؟اْلَعَرَبِةا ُمَقاِبَت اْلِجْلَجاِلا 

=سأاسو حل سفرال  سافرشاسسا ةالسسسوراء طريق غروب الش َُيحددسرهمسفروا سفراالفبلسفردقيكسريا يين س
س=س افسريافل مسبوعدلسسبيهمسشبلفبلمسبيةشاةوف سبجانب بلوطات مورةا فاسفرا يينسعندسفرالا  س

س
بُّ ِنلُهُكْم ُيْعِطيُكْم. َتْ َتِلُكوَنهَ 31س"-(:32- 31) األيات َِّ ِلَتْدُخُلوا َوَتْ َتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتر الرَّ َِ اأُلْرُد ا  أَلنَُّكْم َعاِبُرو

ن.َفاْحَفُظوا َكِ يَإ اْلَفَراِئِض َواأَلْحَكاِم الَِّتر َأَنا َواِضٌإ َأَماَمُكُم اْلَحْوَم ِلَتْعَ ُلوَها32َوَتْسُكُنوَنَها. 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

س
اعافلسموضودسفراك نسفروفحدسسبلس افسفااح حسولاسأنسهللاسيشددسأنساكونسفر ب دةسبلسمك نسافحدسيحددلس و 

س( س26 سس21 سس18 سس14 سس11 سس5ملفوس)اي وسسس6فرااسيحددلسر ن اسفرهلكلسس
س

بُّ ِنلُه آَبائِ 1 " -(:1آية ) َِ ِلَتْعَ ُلوَها ِفر اأَلْرِض الَِّتر َأْعَطاَك الرَّ َك »هِذِه ِهَر اْلَفَراِئُض َواأَلْحَكاُم الَِّتر َتْحَفُظو
َِ َعَلى اأَلْرِض:   "ِلَتْ َتِلَكَها؛ ُقتَّ اأَليَّاِم الَِّتر َتْحَحْو

ةيب سل رب مم اسف ومسروقمسفرشممدةسافرة ودي سافرةو  نسبلسحةلس سيلنوفسأنسفرالفع سفرابسممل سافسحك مسفرب ووول سفرُاة
سفر لع سببس سبلس لسروقمسفرلفح سافرسالمسأي ً س

س
اِمَخِةا َوَعلَ 2 " -(:2آية ) َِ َكِ يَإ اأَلَماِكِن َحْحُث َعَبَدِت اأُلَمُم الَِّتر َتِرُثوَنَها آِلَهَتَها َعَلى اْلِجَ،اِل الشَّ ى ُتْخِرُبو

 "َ  ُقتِي َشَجَرٍة َخْضَراَء.التِياَلِلا َوَتحْ 
ك ومسفرشمممةو سفروثنل ساة دسارهةه سعيلسقامسفراب تسفرشممم م  سافرةالتسااحمسفسعممما  ،س ن  سف ومساصمممنطسمافلحسس
 رهةه ساا.لمسأوصممم  سامممموف اسام  مممموفسفراحشممم اس ن   سوهللاسيممل مسبهدمسفلسفراافلحسفروثنل سحةلس سين هلافسبه سس

س=سب هللساعدسبه سفسل استرثونها ساا دعهمسذلة دافسفساث ن
 

َِ َتَ اِثحَت  3س" -(:3آية ) َواِرَيُهْم ِبالنَّاِرا َوُتَقطِيُعو َِ سبببَ اَبُهْما َوُتْحِرُ و َِ َأْنصبببَ ُرو َِ َمَذاِبَحُهْما َوُتَكسبببِي آِلَهِتِهْما  َوَتْهِدُمو
. ِِ َِ اْسَ ُهْم ِمْن ذِلَك اْلَ َكا سنَوَتْ ُحو

 
بِي ِنلِهُكْم.اَل 4 " -(:4آية )  " َتْفَعُلوا هَكَذا ِللرَّ

أاس سا.لاوفسمثمملس ممالسفر بمم دفوساسا سا.لاوفساامم ثيممل سفرةسا ساة ممدافسفرل سبلسفمملسمكمم نسبمملسبلسمكمم نسافحممدسس
س(سا ساح اروفسابييدسفرايلسبدعواسفرةاوعل 5)ا افسية حسمنساي 

 
ُِ الَِّذي 5 " -(:5آية ) َِ َوِإَلى  َبِت اْلَ َكا بُّ ِنلُهُكْم ِمْن َكِ يِإ َأْسَ،اِطُكْم ِلَيَضَإ اْسَ ُه ِفيِها ُسْكَناُه َتْطُلُبو َيْخَتاُرُه الرَّ

ا َِ  "ُهَناَك َتْأُتو
فس ضسفرةلسشممة دممسق اًلسريدوسس لسلةينه ساةبدسسرةحسميسموضمطسممكنلسهللاسافرةبديسسف نسبدمسفرال عح،سا افس

فراسمملح سوهللاسقصممدسأنسي ة  سفراك نسبناسمم سا سيةل سرهمسفرحلع سبلسفاخةل  سحةلسسسسم سحد سسالسمم دو سبدمسذبلح 
 سيكونسذر سممم يسان بسسااب غ سبينسفسمممب ط سارمسُيةينسفرل سشممممسفراك نسمنسق لسحةلس ساةا حنسفسمممب طسس
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ذلم سبلكملسممممممممممممممميلام ن سسسسعيلسشمةالكم  سوهللاسفم نسي ةم  سمكم نسخلام سفاالةام دسثمسشخةم  سلةمدسذرم سفراكم نسفرمااسُيبم م
س-احكا سهللاسبلسشخةل  سمك نسافحدسر ب دا سفرااهو ع سامالحسافحدسرةبديمسفرال عحسعيل :

سيلبسسفرشةيسلإرههمسفروفحدساعان همسخالسفاعةب دسبةةددسف ره  -1
 حةلس سيشةلفوفسمطسفرشةو سفروثنل سبلسابديمسذل عحس رهةه   -2
املاباينسمةً سبلب طسفرلاحسافراحب ،سبهمسيماونسر سمنسفلسمك نسساافل مسأوهمسعممةيسافحدسرهمسشيا نسافحدسس -3

بلسألل د مسفرك يلةسف راصممممحسرةبديمسذل عحهمس)كمو سموممممممسحل(ساحينا سياةاةونساعصمممميونساعسممممبحونسيةمسس
 اصحلحسما بلاهمسفرةبيدي سبالساةيو سعبيداهم 

 سافحدةسغيلسمةكل ةسبهوسفراالحسسيشمممممممميلس افسفراك نسفروفحدسفرااسي ة  لسهللاسأنس ن  سمسمممممممملحسافحدساذبلحة -4
عندسهللاسف  سفاوسمم نسيسممودسفراسمملح سافونسأنسهللاسسسسفا  اسسسا وسفرابلح  ساوحنسرلسسرن سمممواسعمم لطسافحدس

 وسفرمااسي ةم  سفراكم نسبهمافسشعمممممممممممممم  ةساخةلم  سف  سريا يصسافرام داسبهوسرلسسشخةلم  سلشمممممممممممممملا ساحينسس
نسيهوذفسعايوفسسواسمهمسلاشمو ةسيلبة مسبنسوب طسفراي سشواصميمسمايك سشمملفعيلس)فرةشملةسأممب ط(سذلا سلةدسع

 بلكلسخ صساحد سم سم كسفرةحايلسمن سبسلع نسم سشوحد وسفراايك سفرشا رل سشرلسفر ب دةسفروثنل  
فراك نسفرااسشخة  لسهللاسلةدسذر س وسفراك نسفرااساممييسفريهودسذل سفراسمملحس،سبك ومس السفرال عحسس -5

  وسفراك نسفرااسقدمسذل سشبلفبلمسشبن سذبلح  فرةلسيبدمووه س مزفسرياسلحس ساس
( سس26،21،18،14،11،5ملفوسبلسف يمم وس)6ذفلسفراكمم نسفروفحممدسفرممااسيبمم مسعيلمم سمممالحسفرل سس -6

يشممممممميلسرييومسفرااسممممممممبسسذل سادم سبآدمسممممممممبسسبلسفريومسفرسممممممم دسسابلسفرسممممممم ع سسسس6ا حأسأنس قم
،سرلحالسعن سخال سادمسفرسممممم دمممممم  ساامممممييسفراسممممملحسبلسفريومسفرسممممم دسسابلسفرسممممم ع سفرسممممم دمممممم 

 اابة اه سمنسأ مساموو 
 
َِ ِنَلى ُهَناَك: ُمْحَرَ اِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم َوَرَفاِئَإ َأْيِديُكْم َوُنُذوَرُكْم َوَنَواِفلَ 6 " -(:6آية ) ُمو ُكْم َوَأْبَكاَر َبَقِرُقْم  َوُتَقدِي

 " َوَغَنِ ُكْما 
التسفرابلح سسا حأسأو سخسس =سفرلب عطس لسفرازاسفرااسيلبطسرالضسمبدسس)الزاسمنسذبلح سفرسمممممممالم (سرفائإ أيديكم

 سبهمسيبدمونسذل عحهمسثمسيبدمونسعشممممممممممو  مساواا  مس    سشرة،سسسبا سمةنلسساب لسابدم وساواا ساعا ي سفرشممممممممممةيس
واا و  عشممممو و  ووفبين سغيلسمب ورينسمممممواسبلسسس– افكسسسسفرابلح ساشمممميلسرياسمممملحسفراصمممميو  ساوحنسافلسعا ي و سس

سهللهلَلسفراسممممملحسيسمممممودسفرااساممممم رحن سمطسف  سن سِشنة َْ سَرُهْمسسَأ يه ِ ،سَغْيَلسَح ممممممِ لِحسُمصمممممَ ِرًح سٱْرَة َرَمسِرَنْاسمممممِ َف َنسِبيسٱْرَاسمممممِ
س( 19:5كو2نس)َخَا َي ُ مْس

 
َِ ِبُكتِي َما َتْ َتدُّ ِنَلْيِه َأْيِديُكْم َأْنُتْم 7 " -(:7آية ) بِي ِنلِهُكْما َوَتْفَرُحو َِ ُهَناَك َأَماَم الرَّ بُّ َوَتْأُكُلو َوُبُحوُتُكْم َقَ ا َباَرَكُكُم الرَّ
 " ِنلُهُكْم.

سسوهللاسيالحسلمنسيااةن سحور ساوحنسبلسبلح،سا وسامان  س لسعلف سخالره سوالح 
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س
ٍِ َمْهَ ا َصَلَ  ِفر َعْحَنْيِه.  8س"-(:11-8) األيات َِ ُهَنا اْلَحْوَما َأْي ُقتُّ ِنْنَسا »اَل َتْعَ ُلوا َحَسَب ُقتِي َما َنْحُن َعاِمُلو

بُّ ِنلُهُكْم. 9 َِ ِنَلى اْلَ َقرِي َوالنَِّصحِب اللََّذْيِن ُيْعِطيُكُم الرَّ َِّ َوَسَكْنُتُم  َفَ َتى َعَبْرُتُم 10أَلنَُّكْم َلْم َتْدُخُلوا َحتَّى اآل اأُلْرُد
بُّ ِنلُهُكْما َوَأَراَحُكْم ِمْن َكِ يِإ َأْعَداِئُكُم الَِّذيَن َحَواَلْيُكْم َوسَ  ُِ 11َكْنُتْم آِمِنحَنا اأَلْرَض الَِّتر َيْقِسُ َها َلُكُم الرَّ َفاْلَ َكا

بُّ ِنلُهُكْم ِلُيِحتَّ اْسَ ُه ِفيِها َتْحِ لُ  َِ ِنَلْيِه ُقتَّ َما َأَنا ُأوِصيُكْم ِبِه: ُمْحَرَ اِتُكْم َوَذَباِئَحُكْم َوُعُشوَرُكْم  الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ و
. بِي سنسَوَرَفاِئَإ َأْيِديُكْم َوُقتَّ ِخَياِر ُنُذوِرُقُم الَِّتر َتْنُذُروَنَها ِللرَّ

=سأاسبلسفر لعمم سسوهمسمطسانبيهمسفمم نسفراممالحسفمملسيومسيبمم مسبلسمكمم نسم ةي سأاسي.لاونسفراممالحسأينامم سحيوفسسسهنبا
سارلسسبلسمك نسافحدسببسسفا سملكونسبلسأ ضسفرالة دس

 
بِي ِنلِهُكْم َأْنُتْم َوَبُنوُقْم َوَبَناُتُكْم َوَعِبحُدُكْم َوِإمَ 12 " -(:12آية ) َِ َأَماَم الرَّ اُؤُقْما َوالالَِّويُّ الَِّذي ِفر َأْبَواِبُكْم َوَتْفَرُحو

ََ َلُه ِ ْسٌم َواَل َنِصحٌب َمَعُكْم.  "أَلنَُّه َلْي
سفرالحسعلف سبينسفراالطسحةلسمطسفرة يدسافرالاعينسفراينسرلسسرهمسوصيي 

 َِ س=س الس لسش فدةسفرل سأنسيلاسع ب سبلحً   َوَتْفَرُحو
س

ٍِ َتَراُه. 13س"-(:14- 13) األيات ِْ ُتْصِعَد ُمْحَرَ اِتَك ِفر ُقتِي َمَكا بُّ 14»ِاْحَتِرْز ِمْن َأ ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ َبْت ِفر اْلَ َكا
 " ِفر َأَحِد َأْسَ،اِطَك. ُهَناَك ُتْصِعُد ُمْحَرَ اِتَكا َوُهَناَك َتْعَ ُت ُقتَّ َما َأَنا ُأوِصيَك ِبِه.

ساكلف سريةشديدس
س

بِي  15س"-(:16- 51) األيات َولِكْن ِمْن ُقتِي َما َتْشَتِهر َنْفُسَك َتْذَبُ  َوَتْأُكُت َلْحً ا ِفر َكِ يِإ َأْبَواِبَكا َحَسَب َبَرَكِة الرَّ
َُ َوالطَّاِهُر َيْأُكاَلِنِه َقالظَّْبِر َواإِليَِّت.  ُم َفاَل تَ 16ِنلِهَك الَِّتر َأْعَطاَك. النَِّج ْأُكْلُه. َعَلى اأَلْرِض َتْسِفُكُه  َوَأمَّا الدَّ

سنَكاْلَ اِء.
فركالمس ن سعنسفرال عحسرألكلسارلسسري ب دة ساف ووفسبلسفر لع سو د ًفسم سيالحونسرألكل سا السفرواممل سسوهمسدفخيونس

=سقدسيبصممممدسل رناسسفرحيوفو وسفراانودسسسسالنجَ والطاهر يأكالنهف نسشرلسأ ضسفرالة دسحيثسممممميالحونسرلمكيوف س
لمكيه ساقدسيبصمممممممممممدسل را  لسفرحيوفو وسفرةلسابدمسذل عحسسسساركنسيسممممممممممماحسسكالظبى واأليتابدياه سفابلح سعيلسفراالحسس

عيلسفراالحسمثلسفسلب  سافسغن م سأاسيكونسفرابصممممممممودسل رناسسمنسعيل سحكمسوا ممممممممم سعممممممممللل سمثلسذاسفرسمممممممميلس
سبنا مة س ساانة سمنسفسكلسفرة دا 

س
ِْ َتْأُكَت ِفر َأْبَواِبَك ُعْشَر ِحْنَطِتَك َوَخْ ِرَك َوَزْيِتَكا َواَل َأْبَكاَر َبَقِرَك َوَغَنِ َكا  17سس"-(:19- 71)  األيات َواَل اَل َيِحتُّ َلَك َأ

َيِدَك.   َوَنَواِفِلَك َوَرَفاِئِإ  َتْنُذُرا  َتْأُكُلَها ِفر الْ 18َشْحًاا ِمْن ُنُذوِرَك الَِّتر  ِنلِهَك  بِي  َأَماَم الرَّ بُّ َبْت  َيْخَتاُرُه الرَّ ِِ الَِّذي  َ َكا
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بِي  ْت ِنَلْيِه َيُدَك.  ِنلُهَكا َأْنَ  َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّ الَِّذي ِفر َأْبَواِبَكا َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّ  ِنلِهَك ِبُكتِي َما اْمَتدَّ
ِْ َتْتُرَك الالَِّويَّ 19  " ا ُقتَّ َأيَّاِمَك َعَلى َأْرِضَك.ِاْحَتِرْز ِمْن َأ

ي داسمنس السف ي سام سلةدسذر سأنس ن  سعشممملعنسي صمممصممم نسا سفرةشممملسفساتس وسم سيبدمسشرلسفرالاعينسا ن  سس
ُعشممملسث ولسا وسفرابصمممودس ن سا افسيةمسشخلفال ساعسمممة دمسبلسشكلفمسفرابلفاسافرالاعينسابلسشق م سمآد سبلحساشمممةل سس

سة الين سشذًفس وسوودسمنسفركلمسابلحسمطسفرل ساإخوةسفرل  بيه سفرة عي سمطسفراح
س(س18ا ن سف نسمنسفراالاضسأنسيالحسبهالسفرو عمسبلسبلكلسفرل سفا سية حسبلساي )

س
َِّ َنْفَسَك 20 " -(:20آية ) بُّ ِنلُهَك ُتُخوَمَك َقَ ا َقلََّ َك َوُ ْلَ : آُكُت َلْحً اا أَل َإ الرَّ ِْ َتْأُكَت َلْحً ا. »ِنَذا َوسَّ َتْشَتِهر َأ

سنَفِ ْن ُقتِي َما َتْشَتِهر َنْفُسَك َتْأُكُت َلْحً ا.
إ تخومك س=سأاسدخيمسأ ضسفرالة دسحسيسم ساعد سفرل  سوسي

 
بُّ ِنلُهَك ِلَيَضَإ اْسَ ُه ِفيِه َبِعحًدا 21 " -(:21آية ) ُِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ َِ اْلَ َكا َعْنَكا َفاْذَبْ  ِمْن َبَقِرَك َوَغَنِ َك ِنَذا َقا

بُّ َقَ ا َأْوَصْحُتَكا َوُقْت ِفر َأْبَواِبَك ِمْن ُقتِي َما اْشَتَهْ  َنْفُسَك.  " الَِّتر َأْعَطاَك الرَّ
ملةسأخلاسيكياهمسعنسفرمالم عحسفرةلسيممكيووهم سذبةمدسفرمدخوتسرأل ضسيمالحونسبلسأاسمكم نسا سدفعلسريما م  سريهلكملسس

سرُبةدسفراس ب  
س

َُ َوالطَّاِهُر َيْأُكاَلِنِه َسَواًء.22  " -(:22آية )  "َكَ ا ُيْؤَقُت الظَّْبُر َواإِليَُّت هَكَذا َتْأُكُلُه. النَِّج
بلسم سينا كسعيلسفرحيوفو وسفرناسم سل رنسمب سسس سشذفسف ومسفرال عحسرألكلسبالساةبيدسبلشسدمه سعيلسفراالحسأاسحور 

،سأاس دفعلسرلشسدمهم سعنمدسسسسينا كسعيلسفملسمم سيُمالحسرألكملسس،سسالظبى واأليبتسس=سسمنهم سريامالحسسأاس سيبمدمسسريامالح
س فراالح
س

ََ َمَإ اللَّْحِم. 23س"-(:25- 23) األيات . َفاَل َتْأُكِت النَّْف َُ َم ُهَو النَّْف َِّ الدَّ َما أَل ِْ اَل َتْأُكَت الدَّ اَل 24لِكِن اْحَتِرْز َأ
َِ َلَك َوأَلْواَلِدَك ِمْن َبْعِدَك َخْحٌرا ِنَذا 25َتْأُكْلُه. َعَلى اأَلْرِض َتْسِفُكُه َقاْلَ اِء.  َعِ ْلَ  اْلَحقَّ ِفر  اَل َتْأُكْلُه ِلَكْر َيُكو

. بِي سنسَعْحَنِر الرَّ
فردمس وسفرناس سافرناسس لساسذلايسأنسُيسما سفردمسا سُيشمل سا سيشم بهوفسفروثنيينسفراينسيشملبونسفردمسشعةب دًفسلمنسس
بلس افسوودسمنسفرشمممممممملف سمطسفساث ن سافردمساُلةلسريةكايلسعنسفر ا ي سا وسيلمزسردمسفراسمممممممملحسفرااسممممممممملكالسعنسس

ربشممل سهللاسمنطسعنسفربشمملسفرشمملف سبلسدمسفرحيوفو وسأاسحل اه سسو سف نسيلعدسريبشمملسأنسيشممةلفوفسبلسحل ةسسخا ي سف
( سل اضمم ب سرينوفحلسس54،53:6)يوسسفسبدي سسيشممةل سمطسفراسمملحسبلسحل ا سشبن سرار سمنسيةن اتسالسممدسادمسسفراسمملح

سفرصحل سحةلس سامايهمسفسملفضسلس يسفردم 
س
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. َوَأمَّ 26 " -(:26آية ) بُّ ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ  " ا َأْ َداُسَك الَِّتر َلَك َوُنُذوُرَكا َفَتْحِ ُلَها َوَتْذَهُب ِنَلى اْلَ َكا
سل رنسب سريال عحس)سمحلق وساخال سامالم (ساب رنسب سريناا س الس بدسأنساكونسبلسفرهلكل 

 
بِي ِنلِهَك. َوَأمَّا َذَباِئُحَك َفُيْسَفُك َدُمَها َعَلى َمْذَبِ  َفَتْعَ ُت ُمْحَرَ اِتَك: 27 " -(:27آية ) َم َعَلى َمْذَبِ  الرَّ اللَّْحَم َوالدَّ

بِي ِنلِهَكا َواللَّْحُم َتْأُكُلُه.  "الرَّ
،سا مالساحلةسفيهم سعيلسفرامالحس=سفريحمسيحلةسعيلسفرامالحسافرمدمسُيلةشسسذبلحم سفراحلقم  مالسعنسس=سسسفتع بت محر باتبك
بِي ِنلِهكَ حوتسفراالحس=س َم َعَلى َمْذَبِ  الرَّ س ساللَّْحَم َوالدَّ

 سفرةلسيبدمووه ساعمكيونسمنه  سذبلح سفرسالم  افسعنس=سسوأما ذبائحك ... واللحم تأكله
س

َِ َلَك َوأَلْواَلِدَك ِمْن َبْعِدَك َخْحٌر  ِاْحَفْظ َواْسَ ْإ 28 " -(:28آية ) َكِ يَإ هِذِه اْلَكِلَ اِت الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها ِلَكْر َيُكو
بِي ِنلِهَك. اِلَ  َواْلَحقَّ ِفر َعْحَنِر الرَّ  "ِنَلى اأَلَبِدا ِنَذا َعِ ْلَ  الصَّ
سموملس ن سفاةيمسُيكل سفرد سسعيلساالميالسحةلسيحالول 

س
بُّ ِنلُهَك ِمْن َأَماِمَك اأُلَمَم الَِّذيَن َأْنَ  َذاِهٌب ِنَلْحِهْم ِلَتِرَثُهْما َوَوِرْثَتُهْم َوَسكَ 29سس"-(:32- 29)  األيات ْنَ  »َمَتى َ َرَض الرَّ

ِْ َتْسَأَل َعْن آلِ 30َأْرَضُهْما   ِْ ُتَصاَد َوَراَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َباُدوا ِمْن َأَماِمَكا َوِمْن َأ َهِتِهْم َ اِئاًل: َقْيَف َعَبَد َفاْحَتِرْز ِمْن َأ
ٍَ َلَدى 31هُؤاَلِء اأُلَمُم آِلَهَتُهْما َفَأَنا َأْيًضا َأْفَعُت هَكَذا؟   بِي ِنلِهَكا أَلنَُّهْم َ ْد َعِ ُلوا آلِلَهِتِهْم ُقتَّ ِرْك اَل َتْعَ ْت هَكَذا ِللرَّ

بِي ِم َّا َيْكَرُهُها ِنْذ َأْحَرُ وا َحتَّى َبِنحِهْم   ُكتُّ اْلَكاَلِم الَِّذي ُأوِصيُكْم ِبِه اْحِرُصوا ِلَتْعَ ُلوُه. 32َوَبَناِتِهْم ِبالنَّاِر آلِلَهِتِهْم.  الرَّ
ْص ِمْنُه.   "اَل َتِزْد َعَلْيِه َواَل ُتَنقِي
 السف ره س=سسسمتفتسفروثنيينسعنس لقهمسبلسلب دةفروثنل سُيحا  مسحةلسعنسسسحةلسُيبةد مساا مً سعنسفر ب دة

 .من أِ تسأل عن آلهتهمحترز ن
بُّ ِنلُهكَ  سيبلسعددس َ َرَض الرَّ =س مسيح  بونسعةو سفركنة ويينساع يداوه سرةناياسحكمسهللاسعيلس السفرشةو  سحينئاه

ِْ ُتَصاَد َوَراَءُهمْ اةنلسشو ا سعددسمك نسفس ضسالدًف سس رض  مك نسفس ض سافيا  =سُاص دسمنسسَفاْحَتِرْز ِمْن َأ
ايدس=سابطسبلسمصيدة سامةنلسف ي سح ذ افسمنسأنسابةوفسبلسعب  س ت اسفروثنيينسااةةياوفس لقهمساوا م اهم س

 افسعلٌ سر  سربدس أيمسفلفسشوبلضمسسسس–بالساسمرهمسعنس لةسلب دفاهمسرئالسابطسبلسعلفه سشذساح اتسابييد مس
 السفرشةو سلس يسوا م اه سالب دفاه سفرناس سبالساح اتسأنساةالسمثيهمسبهافسعلٌ سر سيتداسل سرناسسس

سمصيل مساا يد سعةوٌ سأخلا 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

س
َوَلْو َحَدَثِ  اآلَيُة َأِو  2»ِنَذا َ اَم ِفر َوَسِطَك َنِبرٌّ َأْو َحاِلٌم ُحْلً اا َوَأْعَطاَك آَيًة َأْو ُأْعُجوَبًةا  1  "- (: 2- 1)   األيات 

 "ِلَنْذَهْب َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم َتْعِرْفَها َوَنْعُبْدَهاااأُلْعُجوَبُة الَِّتر َقلََّ َك َعْنَها َ اِئاًل: 
سمص د سفاوحلففسمةةددةس:

سفرن وةسفرك ذل سا السموالودةسبلسفلسعصل  -1
 عالق وسفربلفل سافردمس)كا سمبسسميلا ن(  -2
 فاوحلففسفراا علسسو سخالسشذسيةشب سفرالدسل رااةاط  -3

بلس افسفاامح ح سا ن سينب سمومملسعم ب سأنسيحا سرئالسامايهمسفرةثلةسمنسسا السفراصم د سفرثال سرإلوحلففسُاة رلسس
ب راةازةسرلسممممممممسدريلسامممممممدةسفرشممممممم صسفرااساامسعيلسيدي سب رسمممممممحلةسأي مسسس،و لسف ذ  ساقدسيبومسلةالسمةازة

زكسشذفسدع و سفرش صسفرااسيةالسفراةازةسأنسولابسسل هللسبهوسا دةسسموملسبلسمصلسعايوفسمةازفو سافلفسُوايِِّس
=س وسفرشمممممم صسفرااسيدةعلسأو سيلاسأحالمً ساقدسيةحبكسلة ممممممه سلةالسسسسالحالمإنسو داسلايلسذر سامممممم  سف ذلً  ساس

سفرشلا ن 
سس

بَّ ِنلَهُكْم َيْ َتِحُنُكْم ِلَكْر يَ 3" -(:4-3) األيات َِّ الرَّ ْعَلَم َهْت  َفاَل َتْسَ ْإ ِلَكاَلِم ذِلَك النَِّبرِي َأِو اْلَحاِلِم ذِلَك اْلُحْلَما أَل
بَّ ِنلَهُكْم ِمْن ُقتِي ُ ُلوِبُكْم َوِمْن ُقتِي َأْنُفِسُكْم.  َِ الرَّ ا4ُتِحبُّو َِ بِي ِنلِهُكْم َتِسحُرو ا َوَوَصاَياُه  َوَراَء الرَّ َِ َوِإيَّاُه َتتَُّقو

. َِ ا َوِبِه َتْلَتِصُقو َِ ا َوِإيَّاُه َتْعُبُدو َِ ا َوَصْوَتُه َتْسَ ُعو َِ  "َتْحَفُظو
=سرلسسسو س سيةيم،سبلسهللاسماحسبوالودسأمث تس ت اسفسو ل اسفركال سسو سُيةالسفرن سسحسيسقيوبهمسنسسي تحنكم

نسبهمسفراينسياي ونسفاوحلففسبإذفسيهلسع صسف ذ سيسيلانسا فالسسوهمسسسس4:20يةال سفرل سحسيسقيب سمزس
ريومسفسخيل سنسا افسم يسيهو سضدسُيلعدانسذر سابلسذر سشيه  سرا سبلسقيوبهمسا افسم سميدفوونسلس ب سبلسفس

سفراسلحسبلسأافخلسفسي من
س

بِي ِنلِهُكُم ا5" -(:5آية ) ْيِغ ِمْن َوَراِء الرَّ لَِّذي َأْخَرَكُكْم ِمْن  َوذِلَك النَِّبرُّ َأِو اْلَحاِلُم ذِلَك اْلُحْلَم ُيْقَتُتا أَلنَُّه َتَكلََّم ِبالزَّ
ِْ َتْسُلُكوا ِفحَها. َأْرِض ِمْصَرا َوَفَداُكْم ِمْن  بُّ ِنلُهُكْم َأ َحُكْم َعِن الطَِّريِق الَِّتر َأَمَرُكُم الرَّ َبْحِ  اْلُعُبوِديَِّةا ِلَكْر ُيَطوِي
رَّ ِمْن َبْحِنُكْم. َِ الشَّ  " َفَتْنِزُعو

سرلسسببسسيلب سفرن لسفرك ذ سبلسعييهمسأنسيبةيولسازفر سم يسفراةن سافرةثلةس
ِمْثُت »َوِإَذا َأْغَواَك ِسرًّا َأُخوَك اْبُن ُأمِيَكا َأِو اْبُنَك َأِو اْبَنُتَك َأِو اْمَرَأُة ِحْضِنَكا َأْو َصاِحُ،َك الَِّذي 6 "-(:8-6) األيات

ُعوِب الَّذِ 7َنْفِسَك َ اِئاًل: َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم َتْعِرْفَها َأْنَ  َواَل آَباُؤَك  يَن َحْوَلَكا اْلَقِريِبحَن ِمْنَك  ِمْن آِلَهِة الشُّ
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َفاَل َتْرَض ِمْنُه َواَل َتْسَ ْإ َلُه َواَل ُتْشِفْق َعْحُنَك َعَلْيِها َواَل  8َأِو اْلَ،ِعحِديَن َعْنَكا ِمْن َأْ َصاِء اأَلْرِض ِنَلى َأْ َصاِئَهاا 
 "َتِرقَّ َلُه َواَل َتْسُتْرُها

اساممممممميلا نسفرن لسل رلغمسمنسحكاة سمممممممبسسبلسلب دةسفساث نسحينا سأغوا سسفراوفي سعنس لعكسأقل سفسقلب سس د تأتى
س(س37:10 ساةسةلسعيلسخال س)ممسس= وال تسترهزاال ا سبار  س

س
ْعِب َأِخحًرا.  9  "-(:11-9)  األيات ُِ َعَلْيِه َأوَّاًل ِلَقْتِلِها ُثمَّ َأْيِدي َكِ يِإ الشَّ َتْرُكُ ُه ِباْلِحَجاَرِة 10َبْت َ ْتاًل َتْقُتُلُه. َيُدَك َتُكو

بِي ِنلِهَك الَِّذي َأْخَرَكَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمنْ  َحَك َعِن الرَّ ِْ ُيَطوِي ََ َأ َفَيْسَ ُإ 11َبْحِ  اْلُعُبوِديَِّة.  َحتَّى َيُ وَتا أَلنَُّه اْلَتَ 
يِر ِفر َوَسِطَك. رِي َِ ِمْثَت هَذا اأَلْمِر الشِي َِ َيْعَ ُلو ا َواَل َيُعوُدو َِ  " َكِ يُإ ِنْسَراِئحَت َوَيَخاُفو
سعبوب سمثلس افسفراووسلشه دةسفرشهود ساف نسفرش صسفرااسأبيغسعن سيلالا سأاً  

س
بُّ ِنلُهَك ِلَتْسُكَن ِفحَها َ ْواًل: 12" -(:14- 12) األيات ِْ َسِ ْعَ  َعْن ِنْحَدى ُمُدِنَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ َ ْد َخَرَج  13»ِن

َِ َمِديَنِتِهْم َ اِئِلحَن: َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َلْم تَ  ا ُحوا ُسكَّ َحْصَ   َوفَ 14ْعِرُفوَها. ُأَناٌس َبُنو َلِايٍم ِمْن َوَسِطَك َوَطوَّ
َُ ِفر َوَسِطَكا ْك  " َوَفتَّْشَ  َوَسَأْلَ  َكحِيًدا َوِإَذا اأَلْمُر َصِحيٌ  َوَأِكحٌدا َ ْد ُعِ َت ذِلَك الرِي

)ق سسس=سبنوسبيلة تس س ت اسأو سسبالسو موسساغيلسامم رحينسرشمملاسا سيمالسمنسا فعهمسمممواسفسضمملف سبنو لايم
( سشذًفس لساممممممممممما سرإلوسممممممممممم نسفرشممممممممممملعلسعديمسفراناة  سفرةحايلس ن سمنسفراةن سفراا لل سأاسمدين سلمكايه سس13:20

=سأاسمنسفرشممممممممممممممةمي سا كمافسفملسسمن وسبببببببببطبكشوحلبممسري بم دةسفروثنلم  سحةلس سُيبيمدسفسبلعم اسفسغي لم سفرانحلبم  سس
سفرُا ةدعونسافرهلف ب سي لالونسمنسامسسفركنلس  

س
ُمَها ِبُكتِي َما ِفحَها َمَإ َبَهاِئِ َها ِبَحديِ 15 "-(:16- 51) األيات ْيِفا َوُتَحرِي َِ ِتْلَك اْلَ ِديَنِة ِبَحدِي السَّ ا  َفَضْرًبا َتْضِرُب ُسكَّ

ْيِف.  ُِ َتْجَ ُإ ُقتَّ َأْمِتَعِتَها ِنَلى َوَسِط َساَحِتَهاا َوُتْحِرُق ِبالنَّاِر اْلَ ِديَنَة َوُقتَّ 16السَّ بِي ِنلِهَكا َفَتُكو َأْمِتَعِتَها َقاِمَلًة ِللرَّ
 " َتاُل ِنَلى اأَلَبِد اَل ُتْبَنى َبْعُد.
=سحةلس ساكونسفران عمسمممممممم يسابةة تسحل سدينل سرينهيسا افسقدسواالسبنلسشمممممممملفعيلسسستحرق.. قت أمتعتها بالنار
يةمسااالطسفلسم سريادين سبلسفوم سف يلةسس=سس َتالً سس(ساف نسذر سلسممم يسخال سبنل مين 21-19بلسحل سالبة س)ق س

سكموه سالسااحلةسا سا نلسفرادين سث ول  
سس

بُّ ِمْن ُحُ وِي َغَضِ،ِها َوُيْعِطَيَك َرْحَ ًة.  17  "-(:18- 17)  األيات ِما ِلَكْر َيْركَإ الرَّ َواَل َيْلَتِصْق ِبَحِدَك َشْرٌء ِمَن اْلُ َحرَّ
ِلَتْحَفَظ َكِ يَإ َوَصاَياُه الَِّتر َأنَ 18َيْرَحُ َك َوُيَكثِيُرَك َقَ ا َحَلَف آلَباِئَكا   بِي ِنلِهَك  ا ُأوِصيَك ِبَها ِنَذا َسِ ْعَ  ِلَصْوِت الرَّ

بِي ِنلِهَك.  "اْلَحْوَما ِلَتْعَ َت اْلَحقَّ ِفر َعْحَنِر الرَّ

يرح ك ويكثرك .. نذا س ع ....(س كافس18(سب دفي ساي س)17الابسسوه ي ساي س)
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابإ عشر

س
بِي ِنلِهُكْم. اَل َتْخِ ُشوا َأْكَساَمُكْما َواَل َتْجَعُلوا َ ْرَعًة َبْحَن َأْعُحِنُكْم أَلْكِت  1سس"-(:2-1)  األيات أَلنََّك 2َمْحٍ .  »َأْنُتْم َأْواَلٌد ِللرَّ

َفْوَق َكِ يإِ  ا  َِ َلُه َشْعً،ا َخاصًّ َتُكو ِلَكْر  بُّ  َوَ ِد اْخَتاَرَك الرَّ بِي ِنلِهَكا  ٌس ِللرَّ ُعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْكِه   َشْعٌب ُمَقدَّ الشُّ
 "  اأَلْرِض.

س=سأاسحالق سعةلسفرح ال ينسبوةسفسو سأاسحيكسفرلأسسف ماًلسس رعة بحن أعحنكم
=سأاسشحدف ساللاحسااشممممموعه وسبه  سا السفسعا تسف نسيةايه سفروثنيونسشيه  ًفسرحزوهمسعيلسسسستخ شبببوا أكسبببادقم

فرايمس) وسحزنسبالس ال اسابالساسممممممممممممميلمسا فدةسهللا(سا با سياةيونس افسمنسأاللسش ضممممممممممممم اسف ره سأاسشممممممممممممممةةا به سس
وفسل روثنيينسبلسأحزفوهمسس( سوهللاسُينهلسع ب سعنسمثلس السفسعا تسبهمسعةيسمبدسسعييهمسأ سيةش ه28:18مل1)
س(سبهت اسفروثنيينسيدخيونسبلسيمسسشذسياووسرهمسأحد،سأم سفراتمنينسبيهمس ال ا 13:4اسس1)
 

ُِ َواْلَ ْعُز 4س»اَل َتْأُكْت ِرْكًسا مَّا.3" -(:5-3) األيات ْأ ُت َوالظَّْبُر  5سهِذِه ِهَر اْلَبَهاِئُم الَِّتر َتْأُكُلوَنَها: اْلَ،َقُر َوالضَّ َواإِليَّ
ْئُم َوالثَّْحَتُت َواْلَ َهاُة.  "َواْلَيْحُ وُر َواْلَوْعُت َوالرِي

=سسسسوالرئمس سسسنسفرازفت=سوودسمسسوالوعتس سسس=سعممممممممم ل سل رازفتساروو سيايلسريحالةساعوالدسبلساممممممممممل ساأا ب ساليح ور
=سوودساخلسمنسسسوال هاةسسس =س وسفرببلسفروحشمممممملسالثحتتس سسفرانبلضمممممم س)سمثلسفرثو (حيوفنسضمممممم مسمنسفرحيوفو وسس

س سفرببلسفروحشل
س

.  6سس"-(:20- 6)  األيات َِ َتْأُكُلو َفِإيَّاَها  َوَتْجَترُّ  ِظْلَفْحِن  َوَتْقِسُ ُه  ِظْلًفا  َتُشقُّ  اْلَبَهاِئِم  ِمَن  َبِهيَ ٍة  ِنالَّ هِذِه َفاَل 7َوُقتُّ 
َترُّ لِكنََّها اَل َتُشقُّ ِظْلًفاا َفِهَر  َتْأُكُلوَهاا ِم َّا َيْجَترُّ َوِم َّا َيُشقُّ الظِيْلَف اْلُ ْنَقِسَم: اْلَجَ ُت َواأَلْرَنُب َواْلَوْبُرا أَلنََّها َتجْ 

ٌَ َلُكْم. َفِ ْن َلْحِ َها اَل َتْأُكُلوا َوُكثَ 8َنِجَسٌة َلُكْم.   َثَها اَل َتْلِ ُسوا. َواْلِخْنِزيُر أَلنَُّه َيُشقُّ الظِيْلَف لِكنَُّه اَل َيْجَترُّ َفُهَو َنِج
اْل ِ 9 َتْأُكُلوَنُه ِمْن ُقتِي َما ِفر  َتْأُكُلوَنُه.  »َوهَذا  َوَحْرَشٌف  َزَعاِنُف  َلُه  َما  َزَعاِنُف  10َياِه: ُقتُّ  َلُه   ََ َلْي َما  لِكْن ُقتُّ 

ٌَ َلُكْم.   َوَحْرَشٌف اَل َتْأُكُلوُه. ِننَُّه َنِج
11  . َِ َِ ِمْنُه: النَّْسُر َواأَلُنوُق َواْلُعَقابُ 12»ُكتَّ َطْحٍر َطاِهٍر َتْأُكُلو اِهحُن  13  َوهَذا َما اَل َتْأُكُلو َواْلِحَدَأُة َواْلَ،اِشُق َوالشَّ

َأُف َواْلَ،اُز َعَلى َأْكَناِسِها  15َوُقتُّ ُغَراٍب َعَلى َأْكَناِسِها  14َعَلى َأْكَناِسِها   َواْلُبوُم َواْلُكْرِكرُّ 16َوالنََّعاَمُة َوالظَِّليُم َوالسَّ
َخُم َواْلَغوَّاُص  17َواْلَ،َجُإ   اُش.  وَ 18َواْلُقوُق َوالرَّ ٌَ 19اللَّْقَلُق َواْلَبْ،َغاُء َعَلى َأْكَناِسِها َواْلُهْدُهُد َواْلُخفَّ َوُقتُّ َدِبحِب الطَّْحِر َنِج

.20َلُكْم. اَل ُيْؤَقُت.  َِ  "ُكتَّ َطْحٍر َطاِهٍر َتْأُكُلو
س فالطسمالسفرالاعين

سس
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ٌس »اَل َتْأُكُلوا ُكثًَّة مَّا. ُتْعِطحَها  21"  -(:21آية ) ا أَلنََّك َشْعٌب ُمَقدَّ ِلْلَغِريِب الَِّذي ِفر َأْبَواِبَك َفَيْأُكُلَها َأْو َيِبيُعَها أَلْكَنِبرٍي
ِه. بِي ِنلِهَك. اَل َتْطُ،ْخ َكْدًيا ِبَلَبِن ُأمِي  " ِللرَّ

احل ساركنسمنسفرن حل سسسنسدمه سرمسيسا سوهللاسحلةمسعييهمسأكلسفردم سا افسقدسيكونسسمب  سس=سسسسال تاكلوا كثة ما
سسبلسمال لس افسفرة رمفراسمممممملحلس سيايسأنسيشممممممةل سسفرلمزع سب راث سفراية ساشمممممميلسبنا ممممممم وسمال لس افسفرة رم ساس

سابةنلناإفراية  س السيةلفه سسموفوسفرة رمس=سنسددسفراوالسيدبنونسموا  مسااة رلسأومس
ال تط،خ كديًا سعنسأنس افسغيلسامممحلسسارنالحأسأنسفلسميمسيناسسحسممميسفرشممملعة سبالسيايسأنسيياسمممولسب مممالًس

س=س السع دفوسمحلع ساثنل سرزع دةسفر صيسسس أمهسبلبن
س

ُر ُقتَّ َمْحُصوِل َزْرِعَك الَِّذي َيْخُرُج ِمَن اْلَحْقِت َسَنًة ِبَسَنٍة.22س" -(:22آية ) سنس»َتْعِشحًرا ُتَعشِي
فسااتاللسشخلفجسفرةشو  ساف نسشخلفجسفرةشو سفيومس س  عيدسيحةالسفركلسلأاس ساسوِِّ

س
ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه ِلُيِحتَّ اْسَ ُه ِفيِها ُعْشَر ِحْنَطِتَك َوَخْ ِركَ 23س" -(:23آية ) بِي ِنلِهَكا ِفر اْلَ َكا   َوَتْأُكُت َأَماَم الرَّ

بَّ  ِْ َتتَِّقَر الرَّ سنِنلَهَك ُقتَّ اأَليَّاِم.َوَزْيِتَكا َوَأْبَكاِر َبَقِرَك َوَغَنِ َكا ِلَكْر َتَتَعلََّم َأ
،سيالحسهللاسبهمسا مسحور سبيه سريهلكلسحةلسيكوووفسعيلسشاصممممممممم تسدفعمسل هللسسنسشخة  سرهمسهللاسعدةسمن ممممممممممب وسيةوالهوس

يالحونسل  سا حأساكلف س السفرواممل :س*ابديمسذبلح سبلسفرهلكلس+س*فسكلسافرشممل سمطسفرة عي سافرابلفاسافرالاعينسس
أاسمحبمم سهللاسامحبمم سفربلعمميساإالةامم دسعمممممممممممممم بمم سحورمم ،سيالحسبهمسسسسملخص النباموسبلسمحبمم  سأاسرلسس ممافس وسس
ُبُ سَق ِعاًل:س»َي سُمَةيُِِّم،سَم َذفسأَْعَاُلسِسَِ َ سٱْرَحَل َةسسن   :بو ارِ مإ  ول الر اعالحونسل سا مسحور  سس سَق َمسُيَالِِّ يٌّ َاِإَذفسَو ُمومممممممِ

لِِّس   سسسسٱْسَبَمِديمة َس سقُمْدَ اِمَ ،سَاِمْنسفمُ لِّ َ ،سَاِمْنسفمُ سَوْاسممممممممممممممِ لِّ سَقْيبِمَ ،سَاِمْنسفمُ لِّ َ سِمْنسفمُ سِشَرهمَ سٱرلة ة ير ِبْكِلَ ،سسسبَمَمالمَ َ سَاقَم َت:س»ُاحمِ
َوفِ سَأاَلْ َم سِفْبَةْلسَ َافسَبَةْحَل  س َاَقِلعَبَ سِمْثَلسَوْاِس َس س( 28-25:س10نس)روَبَب َتسَرُ :س»ِلٱرصة

سس
ُِ الَِّذي24س"-(:25- 24) األيات َِ َبِعحًدا َعَلْيَك اْلَ َكا ِْ َتْحِ َلُه. ِنَذا َقا   َولِكْن ِنَذا َطاَل َعَلْيَك الطَِّريُق َحتَّى اَل َتْقِدَر َأ

بُّ ِنلُهَكا  بُّ ِنلُهَك ِلَيْجَعَت اْسَ ُه ِفيِها ِنْذ ُيَ،اِرُقَك الرَّ ةَ 25َيْخَتاُرُه الرَّ ٍةا َوُصرَّ اْلِفضَّ ِفر َيِدَك َواْذَهْب ِنَلى   َفِ،ْعُه ِبِفضَّ
بُّ ِنلُهَكا ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ سناْلَ َكا

=سأاسحينا سُيةال سفرل سأ ضسفرالة دسفراةلفمل سفس لفف سبيلسسمنسفرسممممهلسأنسيمخاسفرحيوفو وسسسنذ ي،ارقك الرب
س)فرةشو (ساُعس بلسبه سبلسي لةه ساعمخاسثانه ساعا يسل سريهلكلس

س
َة ِفر ُقتِي َما َتْشَتِهر َنْفُسَك ِفر اْلَ،َقِر َواْلَغَنِم َواْلَخْ ِر َواْلُ ْسِكِر َوُقتِي َما َتْطلُ 26سس"-(:27-26)  األيات ُب َوَأْنِفِق اْلِفضَّ

بِي ِنلِهَك َواْفَرْح َأْنَ  َوَبْحُتَك.   ََ َلُه  َوالالَِّويُّ الَِّذي ِفر َأْبَوا27ِمْنَك َنْفُسَكا َوُقْت ُهَناَك َأَماَم الرَّ ِبَك اَل َتْتُرْكُها أَلنَُّه َلْي
 " ِ ْسٌم َواَل َنِصحٌب َمَعَك.
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ا ن  سيشمممةلاسم سيلعدساعمكلس وسابية سافرالاا   سفرةسبلسعممملف سبلحسأم مسفرل سا لعب سبلحسعمممةيسفرل سا ةي سس
سعنسفرة رمسبهلس:

سأم مسفرل سأاسلالعب سمبدم   -1
رلسسرهم سابلس افسشعةلففسأنسفس ضس لسريل سافلسم سياي سبلسعممملف سمطسفراالطسلا سبيهمسفرابلفاسامنسس -2

  وساسا وسُيةالساسما س وساسافركلسبلسعلف 
بلسفرةهممدسفربممديمسرمسيكنسأممم مهمسمممممممممممممممواسفسبلفحسعنس لعكسفسكمملسافرشممممممممممممممل سافرانمم اسسسس-ملحوظبة عن الخ ر:

َدسلةدنس)يو( سنب رلاحسفربدسسرمسيكنسقدسأعالسلةدسسنسيسودسرمسيكنسقدس8-5:32)ميلفر ( ساركنسرنساطسس39:7ُماِِّ
(سامنسثا  سفرلاحس18:5ف نسقوتسبورسسفرلممممممموتسن ساسممممممكلافسل ر السفرااسذل سفر الع سبلسشمةألافسل رلاحنس)أف

فرالح ساعلسسق و سفراييلسيشملحسفلفساكونسأبلفحن ،سحيثسيسمودسموالودسبلساممان  سابشملف سفربديسمينس)بالعمسأم س
تسفرا اس)اله دو سرةاهيلسسااالميالسف ووفس ن  ( ساع ُحبة سأ ييسمنسس=سواسممممممن (سشرلسخالسأاسبلحس احلسأسممممممودسُيحوِِّ

( سافرلاحسفربدسسفرااسشذفسشمةألو سل سيسممممممممممكيسمحب سفراسمممممممممملحسبلسقيوبن سذلكونسرن سفرالحسفرلاحلس2:1فر الس)وش
س(22:16(س+س)يو6:2فرااس وسفر السفرايدةس)يو

 -ي وسف ال س:س ارنةلفسبكلسفرةهدسفربديمسعنسفر الس فالطسف
افلسم سااييسمن سواسمممم سافلس ن  سسسواكسفرا مممم سبيسفلسم ساشممممةهيسواسمممم سبيسفرببلسافرانمسافر السافراسممممكلإاس
س(س26:س14 لسبية س)ساثسأسومساسأبلحسسإم مسفرل ساسأ

ا سسوا س وسمبدسسرسمممميدو سسشنسفريومسسوصممممب سرانسرمسيةدسرهمسسألةثوفسإعمممملبوفسفرحيوساسإبب تسرهمسفذ  وفسافيوفسفرسمممماينساس
وصب ساعةايوفسبلح سعللا س)سأكيوفساعشلبوفساعبةثوفسسمواكمس         سبا يسفلسفرشةيسرلنسبلحسفرل س وسقاحزووفسس
س(س12س–س10:سس8وحال س

س(35:سس31فر السخيبمسمنسفر داسرإلوبس طس سريسكلس)ميلفرس
سأنسيالحس سس فدةسهللاسرشمممم ب شنسيالحس سبهالسسأفراينسيلعدانسريشممممةيسسسساعشممممودسبنسممممميلفرس،سسموممممميساوحال بهالسفقوفتس

اسعمممممممل سفر السأنسفرةهدسفربديمسيحا سمنسفرسمممممممكلسأالحسبيسفرةهدسفربديم سمطسمالحل سساف ومس الس يسامممممممميي سفر
س (42س–س30:سس31 سا فالطسبلسذر س)ميلفرسسوس نسرد ال سفرسكللكال وسف يلةساصلسل  

بلف سمثلسووحساروطسا فالطسسأوهمسسألسام سحد سرلال تسعمممممهدسرهمسفركة  سعنس ب سهللاسريسمممممكم سق ر سف و ل اسسسا فالطسس
سس (32س–س29:س23مسأق ر سفرحكلمسعنسفر السمثالسبيس)سي  سم سأ
ا دسهللاس سيكونسفرلاحسفربدسس وسمصمممممممد سفرالحسافرةةزع سا افسرمسسأفراديدسحيثسيسمممممممكنسفرلاحسفربدسسبيسم سفرةهدسسأ

س-فربديمس سمطسمالحل سف ايس:سيكنسمة ح سرشةيسفرةهدس
سس1سس+سس12:سس6فوسس1سساسي نيأل اساحلسرلسركنسرلسسفلسع سيوفبكسنسفلسف عأس–س1
سهللاسركنسفلفسوسةةالسفلسسو س سيوالدسع سواسسقدسخيب أافراةنيسس(س23:سس10فوسسسسس
س ف عل اسسس
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لكملسمم سذلم سمنسسسسبلفحسفرةيسيةايهم سفرةم رمسسفربمدسسافسفرةيسيةايهم سرنم سفرلاحسسبلفحسافرةةزعم وسس سمبم  وم سبينسفسس-2
)سيوسسسسنسينزع سمن أفراووسسسسأاسحةيسسال سهللاس سمممميا نسرشممم سفاسر يلب كلساعمممل ساخالساغن اس     فرةسبا سيةأ

س (22س:سس16
س سفو س سيةلفس لعكسفرالحسنسمشكي سمنس سيزفتسيسة دمسفرة رمسركيسيالح   شس–س3

س( س21س–س15:سس5 سمنسفرلاحسذل ة لس افسفرالحس)أف،سافلفسياةيسفرلاحيسسس
 

َنِة َوَتَضُعُه ِفر َأْبَواِبَك. 28سس"-(:29-28)  األيات »ِفر آِخِر َثاَلِث ِسِنحَن ُتْخِرُج ُقتَّ ُعْشِر َمْحُصوِلَك ِفر ِتْلَك السَّ
فِ 29 الَِّذيَن  َواأَلْرَمَلُة  َواْلَحِتيُم  َواْلَغِريُب  َمَعَكا  َنِصحٌب  َواَل  ِ ْسٌم  َلُه   ََ َلْي أَلنَُّه  ا  الالَِّويُّ َويَ َفَيْأِتر  َأْبَواِبَكا  َِ ر  ْأُكُلو

بُّ ِنلُهَك ِفر ُقتِي َعَ ِت َيِدَك الَِّذي َتْعَ ُت. ا ِلَكْر ُيَ،اِرَقَك الرَّ َِ  " َوَيْشَ،ُعو
لسفرث ولسممممممنةينسمةوفريةين سابلسفرسمممممن سفرث رث س سيا  ونسريهلكلسبلسيحةايونسس ك ووفسيا  ونسريهلكلسرإلحةا تسل رُةشمممممْ

سالحسفرشيورسافر ةا اسغيلسفرب د عنسعيلسفرصةودسشرلسأا عيلمس بلسبيواهمسامدوهمسمطسفرابلفاسافرالاعينسحةلسي
=سفاسبلسمدوهم سا كافسبلسفرسن سفرس دم  سأم سفرسن سفرس لة سبالسيوالدسبيه سأعش  سبهمس سيز عونسسسأبوابهمسفىس

 سفس ضسبلسفرسن سفرس لة 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامَ عشر

س
سنس»ِفر آِخِر َسْ،ِإ ِسِنحَن َتْعَ ُت ِنْبَراًء. 1س" -(:1آية )
س=سمةن لسفرةةكسأاسفا الةسأاسفراالفنسأاسفرةحلعلسريديونسارية يد ساإلبراء
س

َيَدُه ِم َّا َأْ َرَض َصاِحَ،ُه. اَل ُيَطاِلُب َصاِحَ،ُه َواَل َأَخاُها َوهَذا ُهَو ُحْكُم اإِلْبَراِء: ُيْبِرُئ ُقتُّ َصاِحِب َدْيٍن 2س" -(:2آية )
. بِي سنسأَلنَُّه َ ْد ُنوِدَي ِبِإْبَراٍء ِللرَّ

بلسفرسممن سفرسمم لة سي لدسفردفعنسفراديونسما سعيل سشذس وسغيلسق د سعيلسفرسممدفد سا حأسأنسهللاسسسس=سسوالصباحبسساألخ
بلسأنسهللاسشعة لسأنسفرابلفاسشخوا س و ساعبوتسفرل س ن سسسس الصببببباحب واألخيبوتسعنسفراديونسفرة الزسعنسفرسممممممممدفدسس

سسا ساا رب سل ردينسفرااسعيل  سرصممممممم حيسفرا ت،سفراديونسأخو سااممممممم حب سا وسغيلسق د سعيلسفرسمممممممدفد،سشذًفسشبلع 
 سن،سأرلسسفرابلفاس مسشخوةسفرل سوس=سأاسبن اسعيلسعمممممملعة سفرل سأاسأنسفرل سشعة لسواسمممممم سأو س وسفراديسنبراء للرب

ا ن سهللاسي مطسواسم سبلساضمطسفرادينس)فراديون(سفرة الزسعنسفرسمدفد،سشذسأنس افسفراديونسرلسسر سم سيلدسل سفردين سس
بلس فح س افسفراديونسفرة الز،س) السفرسمممممن س لسفرسمممممن سفرسممممم لة ساعب تسعنه سفرسممممم ةل ،سسسساعبوتسفرل سأنس فحةلس ل

ممن سفرلفح  سافرلفح سسسالسبنة السببتية،سب هللسشممةلفحسيومسفرسم م( سابهافساةنلسسالراحةافيا سفرسم مسبلسفرة لع ساةنلسس
 ن س لس فح سفراديونسافراسممةة دساأي ممً س لس فح سهللا سسشذًفس فح سهللاس لسبلسشعا اسفراديونسمنسفردينسفرااسعيل ،سس

سكا سأنس فح سهللاسبلسفريومسفرس لطسف ومسبلسدبطسثانسفر ال سااحلعلسفاوس نسل رادفا 
سس

َِ َلَك ِعْنَد َأِخيَك َفُتْبِرُئُه َيُدَك ِمْنُه. اأَلْكَنِبرَّ ُتَطاِلُبا َوَأمَّا3س" -(:3آية ) سنسَما َقا
=س مسغيلسفريهودساذر سشممةنك  ًفسريدي و وسفروثنل ساإعمة  ًفسر نلسشمملفعيلسل رحلع سفرلاحل سفرةلسيةاةةونسبه سسساألكانب

لشمممممممممملفةهمسمطسهللاسااو يدًفسريصممممممممممالوسفرلاحل سافاالةا لل سافراحب سبينهم سا مزسريحلع سفرةلسمممممممممممين ره سفراتمنونسس
سل راسلح 

س
ِْ َلْم َيُكْن ِفيكَ 4س" -(:4آية ) بُّ ِنلُهَك َنِصحً،ا ِنالَّ ِن بَّ ِننََّ ا ُيَ،اِرُقَك ِفر اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ َِّ الرَّ  َفِقحٌر. أَل

سنِلَتْ َتِلَكَها.
 ساعصبحسفراةنلسأو سعيل سأنسااةشسعنسس(سبالبدسمنساالودسببلفا11=سل راب  و سمطساي س)سسنال نِ لم يكن فيك فقحر
البمدسمنساالودسديونسا بمدسمنساالودسشبلفاسسبام رام س نم  سببلفاسبسسلمإبلفاسمنسعيلم سدينسرم  فرابيلسافراحةم جسا ساكةالسس

رناةحسسسااالودسفرابلفاسبلاممممم سشذًفسمةنلسف ي سأو سيايسعيلسفرابةد سأنسيبحثسعنسفراحة جساعسمممممدسدين  سسااسممممم مح 
ا كافسع عممممممممسفركنلسممممممم سفسارلسسقيوبن سل رحيساعدو سل رةا ا ساروسشرةزمسفلسشوسممممممم نسبهالسفرشممممممملعة سرا سُااِلدسببلفا س
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( سارار سالالامس السف ي سنساركنسرنسيكونسذل سس34،33:4حينا سل دسفلسافحدسم سيايك ساع عمممممموفسبلسعمممممملف س)أد
سببيلن
بِي ِنلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَتْعَ َت ُقتَّ هِذِه اْلَوَصاَيا الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك اْلَحْوَما  5سس"-(:8-5)  األيات ُيَ،اِرُقَك  6ِنَذا َسِ ْعَ  َصْوَت الرَّ

بُّ ِنلُهَك َقَ ا َ اَل َلَك. َفُتْقِرُض ُأَمً ا َقِثحَرًة َوَأْنَ  اَل َتْقَتِرُضا َوَتَتَسلَُّط َعَلى ُأَمٍم َقِثحَرةٍ  . الرَّ َِ    َوُهْم َعَلْيَك اَل َيَتَسلَُّطو

بُّ ِنلُهَكا َفالَ 7 َِ ِفيَك َفِقحٌرا َأَحٌد ِمْن ِنْخَوِتَك ِفر َأَحِد َأْبَواِبَك ِفر َأْرِضَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ ِْ َقا َيِ َ ْلَ،َكا َواَل »ِن  ُتَق
 "  َوَأْ ِرْضُه ِمْقَداَر َما َيْحَتاُج ِنَلْيِه.َبِت اْفَتْ  َيَدَك َلهُ 8َتْقِ،ْض َيَدَك َعْن َأِخيَك اْلَفِقحِرا 

سشذفسرمساالسيد سعيلسفرابلفاسيب  ف سفرل سبلس زق 
سس

اِبَعُةا َسَنُة اإِلْبَراِءا9س"-(:10-9) األيات َنُة السَّ َِ َمَإ َ ْلِ،َك َقاَلٌم َلِايٌم َ اِئاًل: َ ْد َ ُرَبِ  السَّ ِْ َيُكو   اْحَتِرْز ِمْن َأ
ُِ َعَلْيَك َخِطيٌَّة.  بِي َفَتُكو ِه َواَل َيُسوْء َ ْلُ،َك َأْعطِ 10َوَتُسوُء َعْحُنَك ِبَأِخيَك اْلَفِقحِر َواَل ُتْعِطيِها َفَيْصُرَخ َعَلْيَك ِنَلى الرَّ

بُّ ِنلُهَك ِفر ُقتِي َأْعَ اِلَك َوَكِ يِإ َما َتْ َتدُّ  سنس ِنَلْيِه َيُدَك.ِعْنَدَما ُتْعِطيِها أَلنَُّه ِبَسَبِب هَذا اأَلْمِر ُيَ،اِرُقَك الرَّ
ميب  ف  سبإذفسفنمس سسسسشذفسفنمس ساثكسلمنسأخل سميلدسفردينساملسةالسمن سفابلفاسفرس لة سا سيوبلسبثكسلمنسهللا

=سأاسشحةلزسأنسيسممممم ا  سبكلسعممممملعلسأنساالسيد سمنسوحوسأخل سسيكوِ مإ  ل،ك قالم لايماثكسلمخل سبثكسل هلل س
سفراحة ج 

س
أَلِخيَك اْلِ ْسِكحِن َواْلَفِقحِر ِفر  أَلنَُّه اَل ُتْفَقُد اْلُفَقَراُء ِمَن اأَلْرِض. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َ اِئاًل: اْفَتْ  َيَدَك 11سس"  -(: 11آية )

 "َأْرِضَك.
سقدسياةبلسفاوس نسلس يسمواساصلب سأاسفةب  سمنسهللاسعنسذوو سشقةلبه  

س
اِبعَ 12س"-(:13- 21) األيات َنِة السَّ ِة »ِنَذا ِبيَإ َلَك َأُخوَك اْلِعْبَراِنرُّ َأْو ُأْخُتَك اْلِعْبَراِنيَُّة َوَخَدَمَك ِس َّ ِسِنحَنا َفِفر السَّ

سنَوِححَن ُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك اَل ُتْطِلُقُه َفاِرًغا.13ُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَك. 
سبيوسأ يبة سب  غً سمي لطسواس ساعسةة دسث ول سس وسل دسواس سفة دسلس يسببلل

بُّ ِنلُهَك ُتْعِطيِه.14س" -(:14آية ) ُدُه ِمْن َغَنِ َك َوِمْن َبْحَدِرَك َوِمْن َمْعَصَرِتَك. َقَ ا َباَرَكَك الرَّ سنسُتَزوِي
س=سفرلاحسفربدسسيةالسثا  سابلف وسستزويد العبد بالعطايا=سفراسلحسيحل و س+سستحرير العبد

فريهودي سرمساانطسفرة ودي سفنل مسموالودسبلسفرة رمسفي ،سركنسفرشمملعة سشمممةايمسبكلةسفرة ودي سرةشمملحسرن سفلفساقةن سس
بلسفرة ودي سابيلسسافلفسحل و سفراسمممملح ساركنسفريهودي ساضممممةمسول مً سرية ودي سبلسمنةهلسفاوسمممم ول سفا سولاسس

س ن  
 

بُّ ِنلُهَك. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك ِبهَذا اأَلْمِر اْلَحوْ 15س" -(:15آية ) سنسَم.َواْذُكْر َأنََّك ُقْنَ  َعْبًدا ِفر َأْرِض ِمْصَرا َفَفَداَك الرَّ
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ك ووفسع يدفسبلسمصلساأ ملسهللاسرهمسموملساحل  مسمنسع ودي سبلعون ساركنسمةنلسف ي سأنسفراسلحسحل و سلةدسس
 سأنسوافلسذر ،ساولدسفراايلسر سلمنسواةلسواسسفرش سمطسفراديونسافراسةة د سسنسحلع سأبن اسسأنسفن سع يدفسبةيين

-س21:س18هللاساسةدل سفراسلحسم محن سوحنسع يدلسبلسعشلةسأ فسازو سأبالسوس محسشخوان سبلسم ع سدين  س)ممس
س( س35
س

َِ َلُه َخْحٌر ِعْنَدَكا 16س"-(:18- 16) األيات َولِكْن ِنَذا َ اَل َلَك: اَل َأْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك. أَلنَُّه َ ْد َأَح،ََّك َوَبْحَتَكا ِنْذ َقا
َِ َلَك َعْبًدا ُمَؤبًَّدا. َوهَكَذا َتْفَعُت أَلَمِتَك أَ 17 اَل َيْصُعْب َعَلْيَك 18 ْيًضا.َفُخِذ اْلِ ْخَرَز َواْكَعْلُه ِفر ُأُذِنِه َوِفر اْلَ،اِبا َفَيُكو

بُّ ِنل ِْ ُتْطِلَقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدَكا أَلنَُّه ِضْعَفْر ُأْكَرِة اأَلِكحِر َخَدَمَك ِس َّ ِسِنحَن. َفُحَ،اِرُقَك الرَّ سنسُهَك ِفر ُقتِي َما َتْعَ ُت.َأ
وسا لسضممممة سس سيايسأنساسممممة اسمنسش الةسع د سحلًفسحسمممميسعمممملعة سفرل سسو سخدم سبدانسأاللسممممممسمممممنوف

فرادةسفرابل سأنسي دمه سأاسأاليلسم دام ،سأاسأو سف نسفرحدسفسقصملساممةئا  سأاسعم صسساليلسرلةالسخالتس
س(14:16ششمدةسمةصي س وسثال سمنوفوسببس،سا سُياكنسشاللفاسشاا ةسلادةسأ وتسمنسذر س)

اب سعيلسفساليل سأم سروسشخة  سسا با سف نسياكنسااديدسفااا ةسمنسالديدسشذفسق لسفرالب ن ساف نس افسمنسل  سفرشممممم
(ساف نس افسو وةسعنسفراسمممممملحسفرااسامممممم  سع دًفسلحلعة سس6:40ثبيسأذو س)مزاُسيببلسبييببلسلةدسأنسسسسفرة دسلحلعة سأن

سمبةينل (س5:10)عيس
س

بِي 19س" -(:19آية ) ُسُه ِللرَّ ِنلِهَك. اَل َتْشَتِغْت َعَلى ِبْكِر َبَقِرَك َواَل  »ُكتُّ ِبْكٍر َذَكٍر ُيوَلُد ِمْن َبَقِرَك َوِمْن َغَنِ َك ُتَقدِي
سنسَتُجزَّ ِبْكَر َغَنِ َك.

سم دفممسفسلك  سميكً سريل سبالسيايسأنسيشةايوفسعييه سبلسفرحبلسأاسأاسعالساخلس
س

ِِ الَِّذي َيْخَتاُرهُ 20س" -(:20آية ) بِي ِنلِهَك َتْأُكُلُه َسَنًة ِبَسَنٍةا ِفر اْلَ َكا ا َأْنَ  َوَبْحُتَك. َأَماَم الرَّ بُّ سنسالرَّ
سقدسيبصدسبهافسفسلك  سفاو  سبهلس ساا يسريل  سأاسفسلك  سفرةلسبه سعيو سخي.ل سبهالسأي ً س ساا يسريل س

أاسيكونسسسس،س)سببمدسُياهمس مافسمنسف يم سفرةم رلم (ساعييهمسأنسيممكيو م سمطسفرابلفاسافراحةم الينسبلسا عمسفرشمممممممممممممملفم سفرح لمِّ 
قصممممدسف ي سأوه سمواله سريكهن سفراينسيمخاانسفسلك  سفحكسرهمسيمكيووه سبلسبلحسبينا سفرشممممةيسيالحسلا سأعا لسر س

سفرل  
 

بِي ِنلِهَك.21س" -(:21آية ) َِ ِفيِه َعْحٌبا َعَرٌج َأْو َعً ىا َعْحٌب مَّا َرِديٌءا َفاَل َتْذَبْحُه ِللرَّ سنَولِكْن ِنَذا َقا
انا كسعيلسفرال عحسفرابسمممل س)فراحلق سافرسمممالم سافر ال (ساسنسفرال عحساشممميلسرياسممملحسبك نسينبالسأنساكونسس الس

 سهللاسيةايهمسفرسا حسلمكلسفرحيوفنسفرااسل سعيي،سشذفسف ووفس مسفراينسيمكيوو سسبالسعييسسنسفراسلحسف نسبالسخال 
نسفرااسل سعييسفابلح سعيلسفراالح سركنسفرشممممممممممممةيسم سساذر سحةلس سييةبسسعييهمسفسملسشذسمنطسهللاسابديمسفرحيوف
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ك نسملاهمسأنس السفرال عحساشيلسرياسلح ساباب  و س السف ي سل  ي سفرس لب سياكنسبهمسأنسفرابصودس وسأنسفسلك  سس
سساةالسا،ساركنسشنسُاِردسلكلسحيوفنساب سعييس سيبدمسا،ساركنسبيلسة دمسبلسارلا سح ل سيشةل سبيه سفرابلفا 

س
َُ َوالطَّاِهُر َسَواًء َقالظَّْبِر َواألُيَِّت.  22سس"-(: 23-22)  األيات َوَأمَّا َدُمُه َفاَل َتْأُكُلُه. َعَلى 23ِفر َأْبَواِبَك َتْأُكُلُه. النَِّج

 "اأَلْرِض َتْسِفُكُه َقاْلَ اِء.
سلكلسفرحيوفنسشذفسف نسل سعييس سيا  ونسل سريهلكلسبلسيالحوو سسواسهمس

اغيلس   لس ن سفرابصودسس=سأاسبلسمدوهمساعة ملسفمو سمثلسفرل لسافسيلسأاسحيوفنسغيلس   ل سسسفى أبوابهم
سل سفرااس سيبدمسمن سعيلسفراالحسف سلب  سافرانم س
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

س
س ن س سيافلسفلسفسلل دسبلسفسلل دسفرةلسياةاةونسبيه سبلسبيمسفرل  

 
بُّ ِنلُهَك ِمْن مِ 1س" -(:1آية ) بِي ِنلِهَكا أَلنَُّه ِفر َشْهِر َأِبحَب َأْخَرَكَك الرَّ ْصَر »ِاْحَفْظ َشْهَر َأِبحَب َواْعَ ْت ِفْصًحا ِللرَّ
سنَلْحاًل. 

س=سفذفل ا ساإحلصسعييها سسحفظن وس مزسفرادفا سا ن سيةحد سعنسفراصحسافراايل سسسعحد الفص 
س

بُّ ِلُيِحتَّ اْسَ ُه ِفيِه.2س" -(:2آية ) ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ بِي ِنلِهَك َغَنً ا َوَبَقًرا ِفر اْلَ َكا سنَفَتْذَبُ  اْلِفْصَ  ِللرَّ
 سيافلساا امميلسفرال عحسفرةلسا دوسبلسأممما  سممم لب سبهوس ن سيكيمسفرشممةيسبالسيافلسفرةا امميلسفرةلساهمسفركهن  سس

سفرشةيسأنسيهةاوفساعحلاوفسعيلسفسلل دسافلسم سيلعدلسفرن لسمنس
 

ِةا أَلنََّك ِبَعَجَلٍة َخَركْ 3 " -(:3آية ) َ  ِمْن َأْرِض  اَل َتْأُكْت َعَلْيِه َخِ حًرا. َسْ،َعَة َأيَّاٍم َتْأُكُت َعَلْيِه َفِطحًراا ُخْبَز اْلَ َشقَّ
 "َأيَّاِم َحَياِتَك.ِمْصَرا ِلَكْر َتْذُكَر َيْوَم ُخُروِكَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ُقتَّ 

(سسنسفرشةيسريي سس2 سسو سيافل مسلاشبةهمساذرهمسبلسمصلسابالفحمسهللاساقد ا سشذسوا  م(س1=سسسسخبز ال شقة
(س مزعً سف ووفسيمكيونسبايلًفسرادةسأم ودسا افسيشيلسسنسس3خلاالهمسمنسمصلسخلالوفسمسلعينساعاينهمسرمسي ةال سس

سدفعاً  سهللاسفرااسحل  مسيلعد مسبالسخال س
س

اًء ِفر  َواَل ُيَر ِعْنَدَك َخِ حٌر ِفر َكِ يِإ ُتُخوِمَك َسْ،َعَة َأيَّاٍما َواَل َيِبْ  َشْرٌء ِمَن اللَّْحِم الَِّذي َتْذَبُ  َمسَ 4س" -(:4آية )
ِل ِنَلى اْلَغِد. سنساْلَحْوِم اأَلوَّ

سفر ايلس مزسريشلسذبةدسابديمسفراسلحسبصحن سواس سذبلح سعيين سأنسوحل سبالسخال س
س

بُّ ِنلُهَكا5 " -(:5آية ) ِْ َتْذَبَ  اْلِفْصَ  ِفر َأَحِد َأْبَواِبَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ    "اَل َيِحتُّ َلَك َأ
سُيالحسفراصحسبلسفرهلكلسارلسسبلسمدوهم

س
بُّ ِنلُهَك ِلُيِحتَّ اْسَ ُه ِفيِه. ُهَناَك َتْذَبُ  اْلِفْصَ  َمَساًء َنْحَو ُغُروِب  َبْت ِفر 6 " -(:6آية ) ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ اْلَ َكا

َِ ِفر ِميَعاِد ُخُروِكَك ِمْن ِمْصَرا  ْ  "الشَّ
س=سأاسفريومسفر  مسسعشلسسفى ميعاد خروكك
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بُّ ِنلُهَكا ُثمَّ َتْنَصِرُف ِفر اْلَغِد َوَتْذَهُب ِنَلى ِخَياِمَك.َوَتْطُ،ُخ َوَتْأُكُت ِفر 7 " -(:7آية ) ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ  " اْلَ َكا
س=سقدساةنلسلةدسأنسينب لسعيدسفراصحسأاسلةدسعيدسفراايل ستنصرف فى الغد

 
ابإ 8س" -(:8آية ) بِي ِنلِهَك. اَل َتْعَ ْت ِفيِه َعَ اًل.ِستََّة َأيَّاٍم َتْأُكُت َفِطحًراا َوِفر اْلَحْوِم السَّ س" اْعِتَكاٌف ِللرَّ

 
ِْ َتْحُسَب َسْ،َعَة َأَساِبيَإ.9 " -(:9آية ) ْرِعا َتْبَتِدُئ َأ  "»َسْ،َعَة َأَساِبيَإ َتْحُسُب َلَك. ِمِن اْبِتَداِء اْلِ ْنَجِت ِفر الزَّ

أممممممممم بلطسمنسعيدسفرب كو ةسفرااسسس7 وس مزسرحيوتسفرلاحسفربدس س افسفرةيدسيمالسلةدسسعحد الخ سبببببحن )األسبببببابيإ(
من نبتداء  ك ومسالددسذل سحزم سفرشمممممممممةيل سا افسفرةيدسف نسريشمممممممممكلسعيلسم سأعا  مسهللاسمنسمح اممممممممميلساغالو س

س =سأاسبلسبدفاةسفرحص دسسال نجت
س

بُّ ِنلُهَك.َوَتْعَ ُت ِعحَد َأَساِبيَإ 10 " -(:10آية ) ِْ ُتْعِطَرا َقَ ا ُيَ،اِرُقَك الرَّ بِي ِنلِهَك َعَلى َ ْدِر َما َتْسَ ُ  َيُدَك َأ  "ِللرَّ
عييهمسأنسيبدموفسلسممممممممممم  اسفا سأعا  مسهللاسلسممممممممممم  ا ساوحنسببدسفخاو سمنسعا ي سفرلاحسفربدسسامنسبلف وسفرادفاس

سفركثيلسبا ذفسقدمن ساسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 

بِي ِنلِهَك َأْنَ  َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالاليِويُّ الَِّذي ِفر َأْبَواِبَكا  11    "  - (:11آية ) َواْلَغِريُب َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّ
بُّ ِنلُهَك ِلُيِحتَّ اْس َ  ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ  "ُه ِفيِه. َواْلَحِتيُم َواأَلْرَمَلُة الَِّذيَن ِفر َوْسِطَك ِفر اْلَ َكا

س حأسماهومسفرشلف سب رةا اسملابسسل رالح،س سبلحسبدانسعا ا
س

 "َوَتْذُكُر َأنََّك ُقْنَ  َعْبًدا ِفر ِمْصَر َوَتْحَفُظا َوَتْعَ ُت هِذِه اْلَفَراِئَض.12 " -(:12آية )
سرنافلسم سفن سعيل سمنسع ودي سام سأابحن سعيل سمنسحلع سبنشكلسهللا 

س
 " »َتْعَ ُت ِلَنْفِسَك ِعحَد اْلَ َظالِي َسْ،َعَة َأيَّاٍم ِعْنَدَما َتْجَ ُإ ِمْن َبْحَدِرَك َوِمْن ِمْعَصَرِتَك.13 " -(:13آية )

 وس مزسرالبةن سبلس افسفرة رمسمةلق ينسفا تسفراادسبلسفراسمممممممممممملح ساُعدعلس افسفرةيدسعيدسفرااطسسو سسسعحد ال ظال
س يبطسبلسوه ي سفراوممسفرز فعل

س
ُة الَِّذيَن َوَتْفَرُح ِفر ِعحِدَك َأْنَ  َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوالالَِّويُّ َواْلَغِريُب َواْلَحِتيُم َواأَلْرَملَ 14سس"-(:15- 41)  األيات

ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ 15ِفر َأْبَواِبَك.   بِي ِنلِهَك ِفر اْلَ َكا بَّ ِنلَهَك ُيَ،اِرُقَك ِفر ُقتِي َمْحُصوِلَك َسْ،َعَة َأيَّاٍم ُتَعحِيُد ِللرَّ َِّ الرَّ ا أَل بُّ
ُِ ِنالَّ َفِرًحا.     "َوِفر ُقتِي َعَ ِت َيَدْيَكا َفاَل َتُكو
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 حأسفلفسياييسهللاسمكل ًفسأنسيالحوفسلا سأعا  مسمنسخيلفوسام سملمخااو سل ايا نسشنسأكلموفساأعاوفسلس  اسس
اب راادسفرةةيدسأنسُيسةةينسبين  س افس وس دفسهللاسأنسوالحسل سدفعاً سااكونسحل ان ساوحنسبينالحسل ر الصسفرااسامس

 عيدسدفعم س
ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُها 16سس"-(:17- 16)  األيات بِي ِنلِهَك ِفر اْلَ َكا َنِة َيْحُضُر َكِ يُإ ُذُكوِرَك َأَماَم الرَّ »َثاَلَث َمرَّاٍت ِفر السَّ

بِي َفاِرِغحَن.  ِفر ِعحِد اْلَفِطحِر َوِعحدِ  َأَماَم الرَّ َيُدُها 17 اأَلَساِبيِإ َوِعحِد اْلَ َظالِي. َواَل َيْحُضُروا  ُكتُّ َواِحٍد َحْسَ،َ ا ُتْعِطر 
بِي ِنلِهَك الَِّتر َأْعَطاَك.  "َكَبَرَكِة الرَّ

لم ارم سفروفحمدسافارةام فسسكم ووفسيح مممممممممممممملانسريهلكملسبلسفسللم دسفرثالثم سفرامافو ةسابلس مافسشعالنسعنساحمدةسفايام نسس
سحور سحةلس سينسولساعة دافساره سأخلاسارزع دةسفراحب سبينهمسا ن سولاسش اب طسفرالحسل رةا ا 

سا لسبلا سوه  س احل  ساف نسح و سفرنس اسشخةل  اسر ةاهنسفراسداس
س(9-3:1ام1)
س

َأْسَ،اِطَكا 18سس"-(:20- 18)  األيات ِنلُهَك َحَسَب  بُّ  ُيْعِطيَك الرَّ الَِّتر  َأْبَواِبَك  َلَك ِفر َكِ يِإ  َتْجَعُت  َوُعَرَفاَء  »ُ َضاًة 
ْعِب َ َضاًء َعاِداًل.   َِ ِللشَّ ْشوَ 19َفَيْقُضو َِّ الرَّ ِف اْلَقَضاَءا َواَل َتْنُظْر ِنَلى اْلُوُكوِها َواَل َتْأُخْذ َرْشَوًة أَل َة ُتْعِ ر َأْعُحَن اَل ُتَحرِي

يِقحَن.  دِي بُّ ِنلُهَك.20اْلُحَكَ اِء َوُتَعوِيُج َقاَلَم الصِي  "اْلَعْدَل اْلَعْدَل َتتَّ،ُإا ِلَكْر َتْحَيا َوَتْ َتِلَك اأَلْرَض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
دسفرب م ةسا ن  سسل صموصسفسحك مسعيلسع بداسفساث نسبهن سيحدسسس17 السف ي سملابا سلا سمملمالسبلسفاامح حسس

سس س=سمدو سفى ك يإ أبوابكسسسسسسيحددسفسحك م 
س=س مسووف سفرب  ةسفراينسيس عداوهمساعةايونسعيلساناياسفسحك م سوالعرفاء

 
بِي ِنلِهَك الَِّذي َتْصَنُعُه َلَكا  21  "  -(:22-21آية )  َواَل  22»اَل َتْنُصْب ِلَنْفِسَك َساِرَيًة ِمْن َشَجَرٍة مَّا ِبَجاِنِب َمْذَبِ  الرَّ

بُّ ِنلُهَك. ْرَء الَِّذي ُيْ،ِغُضُه الرَّ  " ُتِقْم َلَك َنَصً،ا. الشَّ

رانطسفروثنل سافرحكمسعيلسمنسيبومسل ب دةسس السرانطسفروثنل  سرار ساكونسف ي وسفرس لب سبلسفرحكمسل رةدتس لس
ساثنل  
س
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 عودة للجدول اإلصحاح السابإ عشر

س
بِي ِنلهِ 1س" -(:1آية ) ٌَ َلَدى الرَّ َِّ ذِلَك ِرْك بِي ِنلِهَك َثْوًرا َأْو َشاًة ِفيِه َعْحٌبا َشْرٌء مَّا َرِديٌءا أَل  " َك.»اَل َتْذَبْ  ِللرَّ

سسَ سُاَحلِِِّفسق تسموملسق لس السف ي سبلسفااح حسفرس بكسنس فْرَبَ  َا،سَاَ سَاْنُلْلسِشَرلسفْرُواُلوِل،سَاَ سَاْمُخْاسَ ْعَوًةسَسنة
يِبينَس دِِّ ْعَوَةسُاْةِايسأَْعُيَنسفْرُحَكَا ِاسَاُاَةوُِِّجسَفاَلَمسفرصِِّ س( سس19:16نس)فرلة

فرا مدسس(سفرةلساةكيمسعنسفرب  ا19:16(سفرةلسوحنسلصدد  سف نسام سق يه س)1:17با سفرةالق سبينس السف ي س)
 فرااسُيحلِِّفسفرب  اكس

بحينسسبهلسُاشميلسريل سيسمودسفرك ملسفرااسبالسخال  سسسسابالسعييسسسيايسأنساكونسف مي ساأوه سسفرال عح ن سيةكيمسعنسس
يةكيمسق لس السف ي سمب عمممملةسعنسفرب مممم اسفرا مممممدسبهن سموممممملسبلاحسفرن وةسيةنبمسعنسم سممممملاةي س ؤممممم اسفركهن سبلس

شذسأوهمسممملبدموفسفرل سيسممودسذبلح سمب ور سأم مسهللاسلةدسمح كا سي را سأالسبيه سفرب مم ةسفراسممةب لسبلسفرل سيسممودس
س-( ساوالحأسف ال:59:26ا مس ؤم اسفركهن سفرا مدينسلشهودسزا سضدسفراسلحس)ممس

لب دسفساث نسف السسسسسبينسذبلح سفراسممملحساذل عحسسوالحأسأنس السف ي سأوه سأامسبلسمن ممممب سفراب  و  •
 سبمابلحم سفراسمممممممممممممملحسالبم دةسفراسمممممممممممممملحس لسفر بم دةسفراب ورم سامممممممممممممممسسفملس مالسفر بم دفوسسعنهم مسفركال

سسسفرالبوض  
مسذبلحم سفم ميم ساكونسلبم دام سفم ميم سو.لمِِّ سأاس كمافسياميسأنساكونس • افملسمنسيبمدمسذبلحم سفم ميم سبهوسسس،منسُيبمدِِّ

بيو سو.ل  سافرابلح سسياحصمممممه ساب رة رلسمممممملاحصسقيب سرلكونسو.لً  س كافسيييكسبن سأنسوةبدمسارهن سفرك ملسل
رآل سشوسممممممممم وً سف ماًلسبالسخال ساذبلح سف مي س سعييسسس سفهن سفريهودسفرك مي سف ومسفرل سيسمممممممممودسفرااسقدم

س س،ساركنس وسأاً سفرااسأالسرلبدمسواس سذبلح سمب ور سأم مسف  سبيه 
س

بُّ ِنلُهَك َرُكٌت َأِو اْمَرَأٌة َيْفَعُت َشرًّا ِفر َعْحَنِر  »ِنَذا ُوِكَد ِفر َوَسِطَك ِفر َأَحِد َأْبَواِبَك 2س" -(:2آية ) الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
بِي ِنلِهَك ِبَتَجاُوِز َعْهِدِها سنالرَّ

ساحايلسلةدمسفرةس  لسمطسأاسشوس نسسسسسسسسسسسسسس
  

ْرَء َوَيْذَهُب َوَيْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى َوَيْسُجُد َلَهاا َأْو 3س" -(:3آية ) َ اِءا الشَّ َِ َأْو ِلْلَقَ ِر َأْو ِلُكتي ِمْن ُكْنِد السَّ  ْ ِللشَّ
سنسالَِّذي َلْم ُأوِص ِبِها

سسامممممب ساالاطسس،فراندسبيسفرة لع سامممممب سسهللاس وس  سفرصمممممب ؤاوسأاس  سفرانود سس =سفركوفكيسافرناومسكند السببب اء
*فربشملسسسس-شسفراح   سبلسافلسفر يلب سس سافراندس ن س ساةنلسببسسفرالاممب ؤاوسامةن   سالاهو سأاساللشسعلملم

( سفركلساحمسممممممملالةسهللاسفا سيبودسس1:2كيهمس*اامممممماوفسفراالعك سبلس*افركوفكيس) ال اسملفالة سااسمممممميلسف ي سا 
ِسَوِّيسَأَو سَأْي مممممً سِشْوسمممممَ ٌنسَاْحَمسسق عدسفرالشسالنودل سا حأسقوتسق عدسفرائ سرل سفراادسحينسمممممممر سأنسُيشمممممالسغالم سن
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:سٱْبَةْلسَ َافلسَذَلْاَةلُس !يساُلْنٌدسَاْحَمسَيِدَ سَأُقوُتسِرَهَاف:سٱْذَ ْيلسَبَيْاَ ُي،سَاِ َخَل:سٱْعمِسُمْيَا نه سرِس ََ :س8نس)ممسَذَلْمِاي،سَاِرَةْ ِد
( ساالدسفريهودسأنسلب دسفساث نسية دانسفرناومسشذسأوهمسشو هلافسبنل مه سفردقيكسفرااسيشمب سبصميي سمنسفراندس5-10

روفسوحنسوة دسفرصمب سأاسالندسفرسما سأاسفرناوم سبب تسفريهودسأنسهللاسرلسسببسس  سفركوفكيس)فرصمب (سساحمس ل دة ساق 
بملس وس  سفملسفر يلبم س)فرصممممممممممممممبم ؤاو( سافملسفر يلبم سخم ضممممممممممممممةم سرم سفانمدساحممسأملل ساقيملسلم ريووم ولم سأنسهللاس وسس

سفرب واوفلف و سأاسض لسسفركل 
 

َُ ِفر ِنْسَراِئحَتا 4س"-(:7-4) األيات ْك َوُأْخِبْرَت َوَسِ ْعَ  َوَفَحْصَ  َكحِيًدا َوِإَذا اأَلْمُر َصِحيٌ  َأِكحٌد. َ ْد ُعِ َت ذِلَك الرِي
ُكَت أَ 5 يَر ِنَلى َأْبَواِبَكا الرَّ رِي ُكَت َأْو ِتْلَك اْلَ ْرَأَةا الَِّذي َفَعَت ذِلَك اأَلْمَر الشِي َ ْرَأَةا َواْرُكْ ُه ِباْلِحَجاَرِة  ِو الْ َفَأْخِرْج ذِلَك الرَّ

ُهوِد 7َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثِة ُشُهوٍد ُيْقَتُت الَِّذي ُيْقَتُت. اَل ُيْقَتْت َعَلى َفِم َشاِهٍد َواِحٍد. 6َحتَّى َيُ وَت.  َأْيِدي الشُّ
ْعِب  ُِ َعَلْيِه َأوَّاًل ِلَقْتِلِها ُثمَّ َأْيِدي َكِ يِإ الشَّ رَّ ِمْن َوَسِطَك.َتُكو سنس َأِخحًراا َفَتْنِزُع الشَّ

=سحينا سسستنزع الشببريرك نسفرشمممهودسفراينسعمممهدافسعيلسبةية سفرلديئ سيلالاوو سأاً سبيوسف نسبلعئً سيكونسدمُ سعييهم سس
سية يصونسمنس افسفرشلعلسية يصونسمنسفراةن سفيه  س

س
اْلَقَضاِء َبْحَن َدٍم َوَدٍما َأْو َبْحَن َدْعَوى َوَدْعَوىا َأْو َبْحَن َضْرَبٍة َوَضْرَبٍة  »ِنَذا َعِسَر َعَلْيَك َأْمٌر ِفر 8س" -(:8آية )

بُّ ِنلُهَكا ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ سنسِمْن ُأُموِر اْلُخُصوَماِت ِفر َأْبَواِبَكا َفُقْم َواْصَعْد ِنَلى اْلَ َكا
إحة  سبلسفرب م اسافرةاييزسبينسدمسفرب السادمسفرابةوتسأاسدمس=سشذفسُعلضممسعيلسفرب ضملسالن ي سقةلساسسسبحن دم ودم

ام سامممةيسعييهمسيلبطسسس،سقةيلسعنسعادسادمسقةيلسعنسغيلسعاد ساف ومساةلضسفرب ممم ي سعيلس ؤمممم اسفرةشممملفوس
رلؤم اسفر ا مينسافرةسيلسُيلبطسرلؤم اسفرائ وسبلؤم اسفسروفسام سشمةةصلسعيلس ت اسيا  وفسل سريهلكلسركهن سس

سرةيل هللاسف
س

ُِ ِفر ِتْلَك اأَليَّاِما َواْسَأْل َفُيْخِبُروَك  9س"-(:10-9) األيات َواْذَهْب ِنَلى اْلَكَهَنِة الالَِّويِيحَن َوِإَلى اْلَقاِضر الَِّذي َيُكو
ا َوتَ 10ِبَأْمِر اْلَقَضاِء.  بُّ ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ ِْ َتْعَ َت  َفَتْعَ ُت َحَسَب اأَلْمِر الَِّذي ُيْخِبُروَنَك ِبِه ِمْن ذِلَك اْلَ َكا ْحِرُص َأ

سنسَحَسَب ُقتِي َما ُيَعلِيُ وَنَك.
=سأاسفرشممممممممممملعيينساف نس علسسفركهن سياييسسسالكهنة الالويحن=سفراينسيلعمممممممممممد مسفرلاحسفربدس سسسسنذهب نلى الكهنة

سش ع دسفرل سل سا عمسافرةالم
ِريَعِة الَِّتر ُيَعلِيُ وَنَك  11س" -(:11آية ) َواْلَقَضاِء الَِّذي َيُقوُلوَنُه َلَك َتْعَ ُت. اَل َتِحْد َعِن اأَلْمِر الَِّذي َحَسَب الشَّ

سنُيْخِبُروَنَك ِبِه َيِ حًنا َأْو ِشَ ااًل.
سية حسأنسميا نسفرحلسافرلبسسف نسبلسامسسعةيسفرل سبلسفربديمسفا س وسبلسفركنلس سف ن

سس
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بَّ ِنلَهَكا َأْو  12س"-(:13- 12) األيات ا َفاَل َيْسَ ُإ ِلْلَكاِهِن اْلَواِقِف ُهَناَك ِلَيْخِدَم الرَّ ٍِ ُكُت الَِّذي َيْعَ ُت ِبُطْغَيا َوالرَّ
رَّ ِمْن ِنْسَراِئحَت.  ُكُتا َفَتْنِزُع الشَّ َِ َواَل َيْطَغوْ 13ِلْلَقاِضرا ُيْقَتُت ذِلَك الرَّ ْعِب َوَيَخاُفو سنسَِ َبْعُد.َفَيْسَ ُإ َكِ يُإ الشَّ

س=سلةن دسااحدسا ب سرحكمسفرك  نسأاسفرب ضل سبةن دلسخلاجسعنسعلعة سهللا سبطغياِ
س

ِْ ُ ْلَ : َأْكَعتُ 14س" -(:14آية ) بُّ ِنلُهَكا َواْمَتَلْكَتَها َوَسَكْنَ  ِفحَهاا َفِإ   »َمَتى َأَتْحَ  ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
سنَعَلرَّ َمِلًكا َقَجِ يِإ اأُلَمِم الَِّذيَن َحْوِلر. 

أ السفرشمممةيسأملسواسممم سبك ووفسابةدلسس سسك نسفرشمممةيسسأاً ساحمس ل دةسمومممملسفرن لسا ع ممممة سثمساورلسأمل مسيشمممود
بالسق عدساف نسفرل سُي.لمسرهمسق ضملً سيحكمسرهمسف نساخل مساماوعيلسفرن لساق ي سع رلسفرك  ن ساحديثسمومملس ن سس

سيةة لسو وةسعا سموفسيحد سلةدسقلان 
فاوسمممم نساإخةبمسس+سارنالحأسأنسفاوسمممم نسق لسمممممبو  سف نسيةكيمسمطسهللاسوهللاسيةكيمسمةُ  ساركنسلةدسفرسممممبوطسخ فسس

منسهللا ساحينا سأ فدسهللاسأنسيةكيمسمةهمسمنسعيلسفرا لس ي وفسمومممملسفومممملسسبينسهللاسافرشمممةيس)امومممملسف نس ن سس
 مزًفسرياسمممممممملح   (سابناسسفراكلسف نسمنسفراالاضسأنسياي سهللاسعيلسعمممممممم ب ساعحكمسمنسفرسمممممممما ا ساركنسلسمممممممم يسس

إعمةهوفسأنسيكونسرهمسمي سأ ضملسامايك  ساف نسأنسأ فدسهللاسسفرسمبوطسشوةزتسفاوسم نسعنسحكمسهللاسامما دسأحك م سب
أنساكونس السفراايك سا افسفراي سبلام سرلشملحسرهمسمي سفراسملحسحةلسياهاوفسم سمةنلسأنسياي سعييهمسهللا سارار سس

(سارا سشخة  افس مساأعا  مسهللاسلحسممممممممممممميسقي همسأعا  مسس15:17ك نسأاتسعممممممممممممملطسريايو سأنسي ة   مسفرل سفار س)
ارا سشخة  سهللاسشخة  سدفادساوسمممي  ساحةلسبلسمايك سشمممملفعيلسفرانشمممب سف نسهللاسيلمممملسرهمسأو ل اسافسو ل اسسسس سعممم ات

سي ة  افسرهمسفرايو سبلسلة سفسحل ن 
 

بُّ ِنلُهَك. ِمْن َوَسِط ِنْخَوِتَك َتْجعَ 15س" -(:15آية ) ُت َعَلْيَك َمِلًكا. اَل َيِحتُّ  َفِإنََّك َتْجَعُت َعَلْيَك َمِلًكا الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ
ََ ُهَو َأَخاَك. ِْ َتْجَعَت َعَلْيَك َرُكاًل َأْكَنِبيًّا َلْي سنَلَك َأ

فلسمي سي ممطسراايكة سدمممةو فساقوفوينسيحكمسمايكة سلحسمم ه  سأم سميو سشممملفعيلسبالسياةيونس كاف،س=سسسركاًل أكنبياً 
فرل سأنسفلسمي سيمالسرياي سعيل سأنسيكةيسفرشممممممملعة سبلس مسيحكاونسلحسممممممميسو موسسموممممممممل سرار سأااممممممم  مسس

افرلاللسفسالن لسسسسمنس افسفاامممح ح( سس19،18رلسممميلساعحكمسلحسممم ه ،سفرشممملعة س لسدممممةو سمايك سشمممملفعيلس)اي وس
سملالضسعيلسفرشةيسأنسية دافسأاث و سارنسية ميهمسبلبكسامحب سفإخوةسر  

ي سفرشمملا نسلاح ةن سرهافسفرة رم سب هللس سيلعدسساسأالن لسأاسأاسسهللاسيلعدسأنسياي سعيلسقيوبن سبهلسوايك سأمسأون سوا
محب سغلعب سأنسااي سعيين سحةلس ساسممةة دو سب هللسيلعدو سأحلف ًف سافرلاللسفسالن لسممملالضسعيلسفرشممةيسأنسية دافس

من وسبببببط  سسأاث و سارنسية ميهمسبلبكسامحب سفإخوةسر  سا حأسشخةل  سفركيا وسفرةلسيسممممممممةةايه سفروحلسعنسفراي  
(سس11:2+سعيسسس29:8 سأرلسمممممممس السموفامممممما وسفراسمممممملحسأو سلكلسبينسشخوةسفثيلعنس) انخوتك ويختاره الرب نلهك
س(6-4:5ا وسم ة  سمنسهللاس)عيس

س
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بُّ َ ْد َ اَل 16س" -(:16آية ) ْعَب ِنَلى ِمْصَر ِلَكْر ُيَكثِيَر اْلَخْحَتا َوالرَّ َلُكْم: اَل  َولِكْن اَل ُيَكثِيْر َلُه اْلَخْحَتا َواَل َيُردُّ الشَّ
َِ ِفر هِذِه الطَِّريِق َأْيًضا.  سنَتُعوُدوا َتْرِكُعو

ةلا ساعنسمممممونسأنسهللاس وسفرااسيح   سسفر يلس مزسريبوةساف نسفرايو سيسمممممةونسرزع دةسفر يلسفنودسمنسفرشمممممةو سل ر
وال يرد الشبعب نلى سس سسعنهمساأنسوصملاهمسمنسعندلسافمسمنسملةس زموفسعمةوبً سقوع سلالشسامايلس)قصم سالدعون(

مسأاسل راصملعينسس=س با ساشميلسأنسفرايو سحةلسازدفدسقواهمسييامانسرةبدسفراة  دفوسمطسمصملساعسمةةينوفسبهسسمصبر
شممميلسرية ودي سبكونسأنسفراي سيةةادسعيلسقوةسفر يلساعةل سهللاسبهالسع ودي سس حأسأنسمصممملسابلسفرحلا  ساركنس

اعزعدسفر ممملفعيسعييهمسسسسقوا سممممياتسعممم ب سسنسازدفدسسعمممهوا ساقدساةنلسأنسفراي سبلريبوةس)بهافسش ادسشرلسمصممملس( س
سذلةودافسع يدًفسفا سف ووفسبلسمصل سِلَكْر ُيَكثِيَر اْلَخْحتَ 

 
ًة َوَذَهً،ا اَل ُيَكثِيْر َلُه َقِثحًرا. 17س" -(:17آية ) سنَواَل ُيَكثِيْر َلُه ِنَساًء ِلَاالَّ َيِزيَغ َ ْلُ،ُه. َوِفضَّ

ابمارم سينهم  مسهللاسعنسفرثال سسس ممممممممممممممم كسأنسوهلسهللاسفرايو سمنسزعم دةسفربوةسا نم سين ههمسعنسزعم دةسفرنسمممممممممممممم اسافرام ت
سفرا تسافرانلس-3فرنس اسسسسسسس-2فربوةسسسسسسس-1فرشهوفوسفر ايلةسفرةلسبه سيبةدسقييسفاوس نسعنسهللاسا لس

س-ارلسسعيبً سأنسيكونسفاوس نسغنلً سأاسقوعً سركنسفرةييسبلسعهوةسزع دةس السفسعل اسارنلاساا لبً سرهافس:
بلسفرة رمسمممممممبسسبلسفرثال سأاسأو سبةلسعكسسم س وسمكةو ساا مً س) با سسو سسسسبإنسممممممميلا نسفراي سأحكمسشوسمممممم نس

(سامنهنسفثيلفوسمنسفروثنلمم وسا ت اسأزغنسقيبمم سذب لسس1000ف يمم سفربمم دممم (سبهوسازاجسفثيلفوس)سس18وسمممممممممممممملسايمم 
وضمطسضملفعيسساف نسفرا يسافرا م س سحسم  سره سأي مسمميلا نسب هللسأعا لسفرانلساركن سشعمةهلسفرزع دةسبس سسرألاث ن

سس(4:26مل1( سا فالطسخيلسممممممممممممممميلا نس)سس10:21مل1+سسسس4-12:2مل1+سسسس11:1مل1ثبيي سعيلسعمممممممممممممم ب س) فالطسس
َن هسسا حأسأنسفروحلسرلةينسعدمس ضم اسهللاسعيلسم سياةلسمميلا نسيبوتسن َيْلَا َنسِبيسممَ َاَف َنسَاْزُنسٱراةَ ِيسٱرةِاَسَأَالسممُ

تِيحنَ َافِحَدةهسس تًّا َوسببببِ  ن سرإلعمممممم  ةسرثلاةسسس666( سا سُي السمازاساالودس قمس14:10مل1نس)َاْزَوَ سَذَ يهسسسسببببِ َّ ِمَاٍة َوسببببِ
( سافراةنلسأنسفرااطسبلسفسموفتس وسضمدسش فدةسفراسملح ساق  نسمطسس13يشميلسر مدسفراسملحس) ؤسس666مميلا ن سبلقم

ٌ سَاَ سَذَ ٌي،سَاَرِكِنسٱرةِاَسِريسَبِإية ُلسأُسقوتسفربديسسلالسسن سُقْمسسَرْلَسسِريسِب ممممممة ِلَِّ لِحسٱرنة اممممممِ وَدسٱْرَاسممممممِ ِمسَيسممممممُ ْعِالَ :سِلٱمممممممْ
س( سب راسلحسذل سفركا ي  6:3نس)أدَاٱْمشِس

ا كافسم كسفرالومساأعينسعدمس ض اسهللاسعنسفاعا  سل ربوةساأنسأا دسهللاسعييهمسفاعةا دسعيلسقوةسهللا،سابلسذر س
( سامنساله سفرنس اسافضحسأنسس10:147فرلاللنس)مزيبوتسدفادسفرن لسفرل سن سيتثلسقوةسفرالسسا سيسلسلس قلس

ش فدةسهللاسأنساكونسريلاللسزاال سافحدة،سبهكافسخيكسهللاسادمسار سزاال سافحدة سارا سبسدسفرة رمسأ يك سهللاسل راوب ن،سس
سايهلوسفر يلب سفراديدةساركلس اللسشملأةسافحدةسفا سأ فدسهللاسمناسفر دا 

س
ِريَعِة ِفر ِقَتاٍب 18س"-(:19- 18) األيات َُ َعَلى ُقْرِسرِي َمْ َلَكِتِها َيْكُتُب ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة ِمْن هِذِه الشَّ َوِعْنَدَما َيْجِل

ِْ َيتَِّقَر ال19ِمْن ِعْنِد اْلَكَهَنِة الالَِّويِيحَنا  ُِ َمَعُها َوَيْقَرُأ ِفحَها ُقتَّ َأيَّاِم َحَياِتِها ِلَكْر َيَتَعلََّم َأ بَّ ِنلَهُه َوَيْحَفَظ  َفَتُكو رَّ
ِريَعِة َوهِذِه اْلَفَراِئَض ِلَيْعَ َت ِبَهاا سنسَكِ يَإ َقِلَ اِت هِذِه الشَّ
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حينسيكةيسفراي سرناسمم سمممالسريشمملعة سيبلألسيةلفسأنسفرُاي سمنسهللاساعيل سأنسيحكمسلحسمميسفرشمملعة سا سممميا سرُ س
را سس افسسلسمنسفلسفرشممهوفوسفرسمم لب  ساروسبةلسممميلا نأنسيزعدسأاسينبصسمنسفرشمملعة ساعيل سأنسيحيسفرشمملعة سأكث

سمبس
س

يَّاَم َعَلى ِلَاالَّ َيْرَتِفَإ َ ْلُ،ُه َعَلى ِنْخَوِتِها َوِلَاالَّ َيِححَد َعِن اْلَوِصيَِّة َيِ حًنا َأْو ِشَ ااًل. ِلَكْر ُيِطحَت األَ 20س" -(:20آية )
سنِنْسَراِئحَت.َمْ َلَكِتِه ُهَو َوَبُنوُه ِفر َوَسِط  

 سيلهلس ن سأنسقلفاةسفيا سهللاساحاله سافرةالسبه سره سثا  س يب 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

س
َِ َوَ اِئَد  1سس"-(:1-2)  األيات ُِ ِلْلَكَهَنِة الالَِّويِيحَنا ُقتِي ِسْ،ِط اَلِويا ِ ْسٌم َواَل َنِصحٌب َمَإ ِنْسَراِئحَت. َيْأُكُلو بِي  »اَل َيُكو الرَّ

بُّ ُهَو َنِصحُ،ُه َقَ ا َ اَل َلُه.2َوَنِصحَ،ُه.  ُِ َلُه َنِصحٌب ِفر َوَسِط ِنْخَوِتِه. الرَّ  "َفاَل َيُكو

=سشحة  سفرااسملانسبلس افسفرةة يلسفرااسشممة دم سمومملسبلسممالسفرةثنل سااسم اروفسرا ذفس سيبوتسسسسالكهنة الالويحن
فركهن سأبن اس لانسحةلسأوهمسشدعوفسأنسف ايسفرسمممممممالسعممممممم صسغيلسمومممممممملساأو س سياهمسبلسفرن موسسفراوممممممممواسس

عينسبلسمطسفرشمممممةيساب رنسمممممب سساول مسفركهنووسللسركنسفرسممممم يسفا سقين سأنسمومممممملس سيةكيمس ن سمطسفركهن سأاسفرالاس
ريشمممممممممممممةيسب ركهن س مسمنسممممممممممممممبسس ااسأاس اعين ساافاليسفرشمممممممممممممةيسأنسيهةمسل ركهن سافرالاعينسعاومً  سب ركهن سس

سافرالاعينسعايهمسق السعيلسفر دم سفرلاحل ساعيلسفرشةيسأنسيهةمسبهم 
س=سب ركهن سيشةلفونسمطسفراالحسو ائد الرب

س
ُِ َحقُّ 3س" -(:3آية ) َِ  »َوهَذا َيُكو َِ الذََّباِئَ  َبَقًرا َقاَنْ  َأْو َغَنً ا. ُيْعُطو ْعِبا ِمَن الَِّذيَن َيْذَبُحو  اْلَكَهَنِة ِمَن الشَّ

اِعَد َواْلَفكَّْحِن َواْلِكْرَش. سناْلَكاِهَن السَّ
أاسفسمة اسرمسيافلافسمنسق لسبلسمممممممممممالسسسسالكرش=سالزاسمنسفرلأسسا ا سمطسسسالفكحن=سممممممممممم ةسفرلذلة  سسسالسبببببباعد

فرالاعينسا ا سمنسفسالزفاسفرز يدةسفرثانساأعا   سموملسريكهن س ن  سفريهودسياهاونس السف ي سأوه سعيلسفرحيوفو وسس
فرسمالم سريكهن سسفرةلساالحسبلسفر يووسرإلممةةا تسفرشم صمل سبسمالسفرالاعينسحددسفرصمد سافرسم ةسفرُلانلسمنسذل عحسس

سس (14:10) +س(س32:7-34) 
س

َل َكَزاِز َغَنِ َك.  4سس"-(: 4-5)  األيات َل ِحْنَطِتَك َوَخْ ِرَك َوَزْيِتَكا َوَأوَّ َِّ الرَّبَّ ِنلَهَك َ ِد اْخَتاَرُه ِمْن َكِ يِإ 5َوُتْعِطيِه َأوَّ أَل
ا ُهَو َوَبُنوُه ُقتَّ  بِي  "اأَليَّاِم.َأْسَ،اِطَك ِلَكْر َيِقَف َوَيْخِدَم ِباْسِم الرَّ

سك نسفرلب ويونسيحددانسفرب كو فوسفرةلسيةايه سفرش صسريكهن سمنسفلسوودسمنسفرثا   
س

ٌبا َوَكاَء ِبُكتِي َرْغَ،ِة نَ 6س"-(:6- 8) األيات ْفِسِه »َوِإَذا َكاَء اَلِويٌّ ِمْن َأَحِد َأْبَواِبَك ِمْن َكِ يِإ ِنْسَراِئحَت َحْحُث ُهَو ُمَتَغرِي
ا   بُّ ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ ا 7ِنَلى اْلَ َكا بِي بِي ِنلِهَك ِمْثَت َكِ يِإ ِنْخَوِتِه الالَِّويِيحَن اْلَواِ ِفحَن ُهَناَك َأَماَم الرَّ َوَخَدَم ِباْسِم الرَّ

َِ َأْ َساًما ُمَتَساِوَيًةا َعَدا َما َيِبيُعُه َعْن آَباِئِه.8  " َيْأُكُلو
لة سفرالاعينسي.لاونسبلسمدوهمس السمدين سبلسشممممملفعيلسمطسمزف عه ساضمممموفحيه ساف نسسسس48ك نسريكهن سافرالاعينسس

ريةةيلمسرب قلسفرشممممممةيسابة ممممممهمسي دمونسبلسفرهلكل سامث تسذر سف نسامممممماوعيلسفرن لساأبولسمطسأوها س اعينسمنسس
اف نسأبولسيا يسمممنوعً سشرلسعممييولسحيثسفاالةا دسابةدسذر سوا وسس سوسمملسقو حسش سأوها سف و سُي.لا نسخ  جسعممييول
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 سفرمدفعام سحيمثسفر لام  سافم نسفرالاعينسفرماينسي.لاونسبلس مالسفرامدنسيايكونسأ ضممممممممممممممً سأمسامممممممممممممماوعيملسشبنهم سرإلقم مم
اموفعممل سافرنصس ن سيايدسأو سشذفسف نس ن  س ااسياي سأ ضممً سا ثه سعنسال ع سبإذفسان زتسعنسأ ضمم ساب عه ساأالسس

وفسعمممميئً سمنسوصمممميب سلحا سسرل دمسبلسفرهلكلسف نسعييهمسأنسيب يولسبلسيةاوو سوصمممميبً سمثلسل قلسفرالاعينسا سينبصمممم
ببدسشعة للسسسسححث هو ُمتغربأو سل دسأ ضم سامةُ سثانه سا حأساسمال سفروحلسرالااسفرااسياي سأ ضساع.لمسبيه س=س

غلعبمً سسنسمكم وم سبلسفرهلكمل ساوحنسُغلبم اسبلس مافسفرةم رمسامو ننم سفرسممممممممممممممام اسامنسيةودسر مدمم سفرهلكملساعةودساس
ا افسم سحد سمطسفابنسفر  تسذبةدسأنسبددسم ر سفرااسسسس ع سفرح دي سعشلة ملكونسر سوصيب سحةلسروسال اسبلسفر

َأْخِلاُلوفسٱْرُحيةَ سٱْسُاَرلسس :َبَب َتسٱْسَُ سِرَةِ يِدلِسأخالسمنسأبول،سركنسوادسفس سيةال سخ اا سرلصلفسل سفسموفتسفا سيلعدسن
س( 22:15نس)روَاِحَافًاسِبيسِ اْلَيْل ِسَاَأْرِبُسوُل،سَاٱاْلَةُيوفسَخ َاًا سِبيسَيِدِل،س

س
َِ ُأولِاَك اأُلَمِم.  9س"-(:9- 10) األيات ِْ َتْفَعَت ِمْثَت ِرْك بُّ ِنلُهَكا اَل َتَتَعلَّْم َأ »َمَتى َدَخْلَ  اأَلْرَض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ

سنسالنَّاِرا َواَل َمْن َيْعُرُف ِعَراَفًةا َواَل َعاِئٌف َواَل ُمَتَفاِئٌت َواَل َساِحٌرااَل ُيوَكْد ِفيَك َمْن ُيِجحُز اْبَنُه َأِو اْبَنَتُه ِفر 10
س=س السف ومس بوسساثنل ساره سووع نسيجحز نبنه فى النار

سيبدمونسفسبن اسفال عحسُاحلةسل رن  سش ض اسرآلره   -أ
 د مسااب  فهمسف ره  يال اوهمسبلسو  سمافلحهمسفرةلسيةة لاوه سمبدم سحةلسياييوفسأعا  سأا س - س
=سيمدعلسعيمسفرايميسامثملس مافسمنسيحم اتسمةلبم سفرحأسافراسممممممممممممممةب ملسعنس لعكسفرك سأاسفرناوم سسسيعرف عرافبةس

=س لسزاللس  علسرلايلساعلاسفرن سسفرواله سفرةلسممممممملايلسشريه سفرا علسبيةا ارونسأاسيةشمممممم امونسام زفرمسسعائف
ةلفسفراسممممممةب لسلبلفاةسس=سيةا علسلشمممممملاسمةين ساعسسمتفائتوم س السفرة دةسل  ل سبلسفرةشمممممم ؤمسمنسوةيكساامممممموفوسفر 

أاسيةة ملسمطسسوال سبباحر ول ساإوكسممم     سسافركمسسأاسفرانا نسام زفرمس السموالودةسرآلنسذلانسيةشممم امسمنسممممبوطس
شعمممممممةهلافسفرشمممممممل  ينساممممممملفح سام زفتس افسموالودًفسبلسفسحاب ساب سفسعا تسافرةة اعا سسافراصممممممملعينسافركيدفويينسس

سلممو سفرسحل
س

َِّ ُقتَّ  12َواَل َمْن َيْرِ ر ُرْقَيًةا َواَل َمْن َيْسَأُل َكانًّا َأْو َتاِبَعًةا َواَل َمْن َيْسَتِشحُر اْلَ ْوَتى. 11س"-(:11- 12) األيات أَل
بُّ ِنلُهَك َطاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمَك.  . َوِبَسَبِب هِذِه اأَلْرَكاِسا الرَّ بِي سنَمْن َيْفَعُت ذِلَك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّ

=سسسسأو تابعة=س لسأنسيلددسفرالاسفيا وسالب  فوسااة اعاسينً سأوه سااييسفرشمممما اسافر يلسر سأاسرااع  سسسير ى رقية
اسيلنونسأو سيةبطسفرالاسرإلضممملف سل سأاساممممة دلسساقدسيكشممم س افسفرلاحسلة سفسمممملف سرة ل ل سسفرلاحسفرناسسفراس

س(س18-16:16رةالسبي ي سامسسفرن سس)أد
=س مسمنسيح ارونساح ممميلسفس افحساممممتفره سا الساكونسعمممل  ينسا ممميلسمنسياةلسذر  سسسوال من يسببتشببحر موتى
ذر سيالدسفسممسفرةلسااةيه  سأم سفراتمنسبالسيهةمسل رادسبهوسسيا مميسهللاسابسمم يسسسس11،10افلسم سأالسبلسف يةينسس

سيشةلسأو سبلسيدسشره سيدبللسلحكا ساري يل ساإذفسبكلسبلسفراسةب لسبهوسيشة ةسريسا اسفرةلسميا يسشريه  
س
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بِي ِنلِهَك. 13س" -(:13آية ) ُِ َقاِماًل َلَدى الرَّ سنسَتُكو
فراسممممممةب لسعندس ت اساف نسرن سثب سبلسهللاسفرااسبلسيدلسمسممممممةب ين  سااضممممممةن سفلس=سشذفسرمسوبحثسعنسسسستكوِ قامالً 

س(19:8ششثبةن سذل ساإاك رن سعيل سبهافس وسفركا تس)
س

َِ ِلْلَعاِئِفحَن َواْلَعرَّاِفحَن. َوَأمَّا َأْنَ  َفَلْم 14س" -(:14آية ) َِّ هُؤاَلِء اأُلَمَم الَِّذيَن َتْخُلُفُهْم َيْسَ ُعو بُّ  ِن َيْسَ ْ  َلَك الرَّ
سنسِنلُهَك هَكَذا.

 السف ي سالبسسفسي وسفرسمممم لب سل سي وسف ال سفرةلساةنبمسامممملفح سعنسفراسمممملحسافمنسفروحلسي  لو سعنسفرالةسبينسس
منسيسمممممممتسفرشممممممل  ينسابينسمنس وسا لطسرياسمممممملح سافموه سابوتسرانسياةلس السفسمو سفالساة ملسمطسفرشممممممل  ينسس

سب راسلحساوس 
س=سامخاسفس ضسخياً سرهمسأاسلةدسأنساالد مسمنه  سيخلفهم الذين
س

. 15س" -(:15آية ) َِ بُّ ِنلُهَك َنِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِنْخَوِتَك ِمْثِلر. َلُه َتْسَ ُعو س»ُيِقيُم َلَك الرَّ
+سس14:6+سيوسس37:7+سأدسس22:3 السفسي وس لسأاضممممممممممممممحسم سقيملسبلسو وفوسموممممممممممممممملسعنسفراسمممممممممممممملحسا فالطس)أد

يقيم لك ( سا حأسموفامممممممما وس افسفرن لساأوه سانا كسعيلسفراسمممممممملحس41،40:7+سيوس46،45:5+سيوسس10:1لس1
سمن وسبببطك(سس40-38:6(سافراسممممملحسدفعاً سف نسيلددسأبلسأ ممممممينلس)يو6-4:5=سأاسهللاسيدعولساع ة  لس)عيسسالرب

س ا الساةنلسأو سمنسعةيسشملفعيلس(11:2+سعيسس29:8) اسومن نخوتك
َِ ام سق ر سفروحلس ن سس َ ُعو ِلْ ُو سق ر سف  سيومسفرةايلسنسَلُه َتسبببببببْ َ ُعواَ َافسُ َوسٱْبِنيسٱْرَحِ يُيسٱرةِاَسِلِ سممممممممممممُ " َلُه ٱسبببببببْ

فِم:سَمْهَا سَق َتسَرُكْمسَبٱْبَةُيولُس ( سا افس وسواسسم سق رة سأمن سفرةا فاسملعمسن5:17)ممس س( 5:2نس)يوَق َرْمسُأمرُ سِرْيُ دة
سمثي سا ن  سأاال سعب سعديدةسبينسفراسلحساموملسباوملس مزسرياسلحس=سأاسمثلسموملسأاسشوس نسمثلى
سسمنساماهمسامنسشخواهم اسمنسعةيسشملفعيلسسف نسيهودي سكال ا   1
  سفرايو سبلس اورة سابلسفلسمتفملةسشمةشهدسأ ا تسفثيلعنوا سفلسمنها سمنسمتفملةسأحدس  2
كال ا سرمسيلبل سأبولسفراسممممممدا سباوممممممملسالبلسبلسبيمسبلعون،سافراسمممممملحسالبلسبلسبيمسفربديسسيوممممممم سس  3

سسفرنا  سبهوسرلسسر سأ سالسدا 
لسأنسيةمرمسمطسع ب   4 سموملسال سفربصلسرلاةبدسع ب سافراسلحسأخيلسذفا سرلاةبدسع ب سافال ا سب ِّ
س سشةيسفريهوداس ب سموملسق ضلً سا ب وفسفراسلحسميكً سافثيلًفسم سااملافسعيلسفراسلحساعيلسموملفر  5
( سا حأسأنسس31:سسسس10+سيوسس10:سسسس14ح اتسفرشمممممةيس المسمومممممملسا كافسح اتسفريهودس المسفراسممممملحس)عدس  6

سس( 5س-س2:سس7+سيوس21:سس3شخوةسمومل،س لانساملعم،سااملافسعيل  سا كافسشخوةسفراسلحس)مل
س س تسفييها سا ح ه سمةازفوسفثيلةأعا  7
س سكال ا سأوباسع ب سمنسفرة ودي   8
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:سسس17ك نسشوةصم  سيشمودسفرااسخيصسفرشمةيسمنسعا ريكسحينس بطسمومملسيدي سعيلسعمكلسفرصميييس)خل  9
س(،سا كافسشوةصلسفراسلحسعيلسفرشلا نسبلبطسفراسلحسيدي سمةيب سعيلسفرصييي س13س-س8
ساسلحس وسفيا سهللاكيمسهللاسع ب سعنس لعكسع دلسموملسافر  10
سكال ا ساملسسبينسهللاسافرن سس  11
سموملسف نس فللً سري لففسافراسلحسف نسفرلفعلسفرص رحس  12
سيوم ًسس40كال ا سا مس  13
سهللاسأعالسفرشلعة سراوملسعيلسال لسافراسلحسبدأسحل ا سفرةايل سعيلسال لسفرةاوعب وس  14
ساالميالسافراسلحساايلسمادلسأم م،سموملسااله سراطسلةدسم ساايلسر سمادسفرل س  15
سعل ً سراة اوة س70 علسً سرألمب طساسس12 موً ساموملسعينسس70اياياًفساسس12فراسلحسشخة  س  16
(سفال ا سس50،49:9موملس حِّيسلمردفدساميدفدسحينسانبآسافراسلحسرمسيانطسمنسي لجسفرشل  ينس)رو  17

سل   سفرشةيسبلسوه ي سخدمة 
 سيشمممب سمحب سفراسممملحسبلسبدفع عممما ع سمومممملسعنسعممم ب سافوو سيا ممملسأنسياووسعوضسعممم ب سس  18

س( 32 فالطسموضودسعا ع سموملسبلسع ب سافلفسالمزسرشا ع سفراسلحسفركا  ع سرش ب س)ااسيلسخلاج
سم وسفال ا سعيلسال ل  19
س(س15:6+سملسس10:34+س15:18ك نسموملسو لً سافار سفراسلحس)اثس  20
س(س33،32:1(سافراسلحسأخاسفلملسدفادسأبل س)رو5:33موملسف نسميكً سبلسيشو انس)اثس  21
س(سافراسلحسف نس علسسفهن 6:99موملسأخاسايلا سف  نس)مز  22
سكال ا سف نساملسسعهدسافرةهدينسف و سم ةومينسل ردم  23
سموملسأمسسفنلس سفرةهدسفربديمسافراسلحسأمسسفركنلس سبلسفرةهدسفراديدس  24
سموملسف نسق ضلً سرش ب سافراسلحس وسفردي ن   25
سمواسموملسافرسيدسفراسلح سرمسيوالدسبلسا  عةسفربشلع سمنسقدمسفرشلعة سفارهل   26
نسساعكيمسفرل سمومممممممممممملسااله سروال سفا سيكيمسفرلاللساممممممممممم حب سقيلسعنسفرةالق سبينسهللاسامومممممممممممملسن  27

س( 1:1افراسلحس وسفيا سهللاس)يو( س11:سس33)خل
موممملسأعممبطسعمم ب سل ران ساسنسفريهودسشوةللافسفراسممل سفرانةللسأنسيكونساممو ةسما لب سراومممل،س  28

ينزتسرهمسمن سمنسفرسمما ا سافراسمملحسأعممبطسفرااودسل ر اسسخ زفوساممماكةين ساف نسس ي وفسمنسفراسمملحسأنس
( ساأي ممم سالاةدسفراسممملحسفرا اس6 افس مزفسسو سيشمممبطسعممم ب سل رانسفرح.لبلسفرااس وسالسمممدلسادم س) فالطسيو

:سسس15+سخلسس14+سخلسس14اممم  سعيل ساالةلسلالسسيسمميلسعيلسفرا اسفا سبةلسموممملسمطسفرشممةيس)ممس
س( 8
لسعلامممم سعندسبئل،سافراسممملحسيةب بلسمطسفرسممم ملع سعندسبئل س مزفسسنسفراسممملحسيةب بلسسمومممملسيب ب  29

سمةن سبلسفراةاودي سأا  
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فرشمةيسرمسيحةايوفسأنسيلافسمادسهللاس)فسي وسفرب دم (سباي وفسأنسهللاسيكيمسمومملسثمسيكياهمسمومملس  30
اذر سسفرزم ن،ساخافساو ةسشوس نسسسلا سق ر سهللا ساف نس افس مزفسسنسفراسلحسفرااسميةاسدساعةموسسبلسملا

هللهلُل،سَلْةَدسَم سَفيةَمسٱْ َل َاسسارار سق تسبورسسفرلممممممممممموتسنسس( 18رنحةالس ؤعة ،ساممممممممممملكونسبلسبا سفالمسهللاس)اي 
سَفِثيَلةه، سَاُ ُلةه  ( 2،1:1عيسنس)َكيةَاَن سِبيسَ ِاِلسٱْسَية ِمسٱْسَِخيَلِةسِبيسٱْبِن ِس ِلٱْسَْوِ َل ِاسَقِديًا ،سِلَمْوَوفده

س افسمنسو حل سفرلمزسركنسيايسأ سونسلسأنسموملسو لسأ مي سهللاسأم سفراسلحسبإبنسهللا 
امومملسف نسر سضمةا ا سأم سفراسملحسبيمسيكنسر سخال  ساعما ع سفراسملحسدفعا سأبدًفسا لسعما ع سفا  ع سأم سعما ع سس

سموملسبهلسعا ع ساوميل  
س

بِي ِنلِهَك ِفر ُحوِريَب َيْوَم االْكِتَ اِع َ اِئاًل: اَل َأُعوُد َأْسَ ُإ َصْوَت  َحَسَب ُقتِي َما 16س" -(:16آية ) َطَلْبَ  ِمَن الرَّ
بِي ِنلِهر َواَل َأَرى هِذِه النَّاَر اْلَعِظيَ َة َأْيًضا ِلَاالَّ َأُموَت.  سالرَّ

-س23:سس5+ساثسسس19:20)خلسيكونسفروممممملسرمسيحةالسفرشممممةيسأنسيلاسمادسهللاسرئالسياواوفسباي وفسمنسموممممملسأنسس
سس( 28
سس

: َ ْد َأْحَسُنوا ِفر َما َتَكلَُّ وا. 17س" -(:17آية ) سنَ اَل ِلَر الرَّبُّ
مممممةصممممو سهللاسفالمهمسسو سيةيمسأنسفاوسمممم نسبلسخاية سرنسيحةالسأنسيلاسمادسهللاسبك نس بدسمنساالودساممممملسسسش

يكياهم سابلسفرةهدسفراديدسام  سفراسملحس افسفرومملسسبهوسفيا سبينسهللاسافرن سسيكيا سهللاسباً سرامسمثلسمومملسا وسس
مممةصممو سهللاسفالمهمسسو سف نسلحسمميسخاة سفارهل سسشاأخاسالسممدًفسأخالسمادلسحةلسيكيان سا سواوو سرار سسس،سهللا

سبلسفرةاسدس
س

سنسَوَأْكَعُت َقاَلِمر ِفر َفِ ِها َفُيَكلِيُ ُهْم ِبُكتِي َما ُأوِصيِه ِبِه.ُأِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِنْخَوِتِهْم ِمْثَلَكا 18س" -(:18آية )
فراسملحس وسفرن لسفرانةلل،سبلس وس  سفسو ل ا سابسم يس السفرن وةسق روفسنس افس وسل رح.لب سفرن لسف السشرلسفرة رمسس

 السف ي سأنسفراسمملحسممملمالسسسس ساافضممحس بة سمنسس(21:1(سا مسممممروفسيوحن سفراةادفنسنسفرن لسأومسنس)يو14:6)يو
ِط ِنْخَوِتِهْم ِمْثَلكَ   منسعممةيسشممملفعيلس= ِمْنسسوهللاس ييسمنهمسأنس سي.لاوفسعييهمسميك سأالن ل سن. ُأِقيُم َلُهْم َنِبيًّا ِمْن َوسببَ

ِسسِشْخَوِا َس سَرَ سَأْنسَاْاَةَلسَعَيْلَ سَ اُلاًلسَأاْلَنِ لًّ سَرْلَسسُ َوسَأَخ  َسسَاممممَ ( سافراسممملحسس15:17نس)اثسَاْاَةُلسَعَيْلَ سَمِيًك  سَ سَيِحلر
فرانةللس وسرلسسو لً سببسسبلسممممملكونسميكً سبهوسشبنسدفادسفراي  سبالسياكنسأنسيكونس افسفرن لسفرااس وسشبنسدفادس

ساي  أالن لً سبهوسشبنسدفادسفر
س

َِ الَِّذي اَل َيْسَ ُإ ِلَكاَلِمر الَِّذي َيَتَكلَُّم ِبِه ِباْسِ ر َأَنا ُأَطاِلُ،ُه.19س" -(:19آية ) َِّ اإِلْنَسا ُِ َأ سنسَوَيُكو
 (13:2+س اسسس25:12+سسسس29:10+سسس3:2ق  نسمطس)عيس

س
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ِْ َيَتَكلََّم ِبِها َأِو الَِّذي َيَتَكلَّ 20س"-(:20- 22) األيات ُم َوَأمَّا النَِّبرُّ الَِّذي ُيْطِغرا َفَحَتَكلَُّم ِباْسِ ر َقاَلًما َلْم ُأوِصِه َأ
 . ِْ ُ ْلَ  ِفر َ ْلِ،َك: َقْيَف َنْعِرُف اْلَكاَلَم الَِّذي َلْم َيتَ 21ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرىا َفَيُ وُت ذِلَك النَِّبرُّ ؟ َوِإ بُّ َفَ ا 22َكلَّْم ِبِه الرَّ

بِي َوَلْم َيْحُدْث َوَلْم َيِصْرا َفُهَو اْلَكاَلُم الَِّذي َلْم َيَتَكلَّْم ِبِه الرَّ  ا  َتَكلََّم ِبِه النَِّبرُّ ِباْسِم الرَّ ٍِ َتَكلََّم ِبِه النَِّبرُّ ا َبْت ِبُطْغَيا بُّ
سنَفاَل َتَخْف ِمْنُه.

ا حأسأنسضممدسفراسمملحسممملمالسفن لسف ذ سمدللً سأو سفراسمملحسمدعاً سأعا ر سلاةازفوسساحايلسمنسفسو ل اسفركال  س
(ساقمدسيب سفرنم سسحلم  اسأمم مس مالسفراةازفوسافرن وفوسافرةةم رلمسفرا م دعم ،ساركنسهللاسيحمددس نم س لعبم سس5:13) ؤ

سمهي سوحكمسبه س لس   س لسيةحبكسفركالمسفرااسيةنبمانسل كسشنسرمسيةحبكسبهمسف ذبون 
 لسم سيدعوسشرل س افسفرن لسفرك ذ سيةاكسمطسأقوفتسفركة  سفرابدسسأاسر ساة رلمسالديدةكسسس- مممممً س ن  سم دأسع مس:أي

س لسيةاكسمطسفركنلس سااة رلاه سفراسيا سرن سأمس ك
 لساة رلمس افسفرن لسفرك ذ سااادسهللاساااادسفراسلحسشبنسهللاساعاي سأمس كسا ن  سبلةسافضحس سربسسذل سس

رنسيمالسملةسأخلاسفإوس نسيلهلسعيلسفس ضسبلس وسأخ لو سأو سملمالسبلسفراالاسفرث ولسعيلسسب راسلحس
 ( 11-س9:1(سا فالطس)أد32:25(سا وسيمالسريدينوو س)ممس31:25فرسح  سبلسمادلس)ممس



 ( األصحاح التاسع عشر)  سفر التثنية

 

 
89 

 عودة للجدول اإلصحاح التاسإ عشر

س
 سا حأسأون سا ثن سفسما دسسال اسفرحديثسعنسمدنسفرايامسلةدسفرن وةسعنسفراسملحسبهلساشميلسرياسملحسميامو سفرح.لبل

فرسمما اع سبد سمنسفرشمملا نسفرااسَ َلدلسهللاسمنه  سا افسأث  سفرشمملا نسضممدو  ساامم  س وسفرةداسفرح.لبلسرن ،سفرااس
يسمممةلسا فاو سريهيكن  سبصممم  وسمدنسفرايامس لس مزسرياسممملحسفرااسويامسشرل سبالسيسمممةالطس افسفرةداسفرااسيشمممةكلسس

من  سارار ساممم  سفرحلسفروحيدسرن سرنناوسمنسمتفملفوسفرشمممل  ينسضمممدو س وسأنسويةصمممكسسسسعيين س  رب سموان سأنسين ت
رار سيبوتسبورسسفرلمممموتسناممميوفسبالسشوبا دن سبإبيلسسبلسحل سسسالصببالة:(س1ل هللس وفتسفروقم ساعكونس افسبمممممممممممممممممس

حسفرشملا نسسا افسيشميلسلصمو ةسأعمالسشرلس ب سفلسميافوسفرة رمسفر   ئ سبهلسممالسالصبوم:(س2مسمةالةسضمدو  سس
رمارم سقم تسعنم سفرل سيسممممممممممممممودسأوم س علسس مافسفرةم رم س وسقم د سأنسيوبلسرنم سفملسميمافوسفرةم رمسافرثانسأنسوسممممممممممممممامدسرم س

س(سأاسيسةة دو  9:4)ممس
ْومِس رار سق تس  سفراادسن اَلِةسَاٱرصة سِلٱرصة س( 21:17نس)ممسَاَأمة سَ َافسٱْرِاْنُسسَباَلسَيْ ُلُجسِش ة

سسسس افسفااح حسعلحسريوا ي 
س ساشهدسل رزا س- ساسلةسسسسسسسسسجس- سابةلسسسسسسس سس-أسس
س

بُّ ِنلُهَك ُيْعِطيَك َأْرَضُهْما َوَوِرْثَتُهْم َوَسَكْنَ  ُمُدَنُهمْ 1 "-(:2-1) األيات بُّ ِنلُهَك اأُلَمَم الَِّذيَن الرَّ   »َمَتى َ َرَض الرَّ
بُّ ِنلُهَك ِلَتْ َتِلَكَها. 2َوُبُحوَتُهْما  ٍِ ِفر َوَسِط َأْرِضَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ  َتْفِرُز ِلَنْفِسَك َثاَلَث ُمُد

(سنس وذفسرا سهللاساامملفمة  ساوادس ن سفرصمملفم سمطسفرشممةو سفرةلسأعا   سهللاسبلاممً سريةوب سس22:11ق  نسمطس) ا
بالسب عدةسا  س وسيبلضس السفرشمممةو  سأم سُرا سهللاسوادلسبلساةيينسمدنسريايامساقدسوااسيشمممودس افسفسملسبةةيينسس

دسسسس3 س(ساعدسهللاسلمنسيةايهمسفس ض 1ا حأسبلساي س)مدنسعلةسفس دن سسسس3مدنسغل سفس دنساف نسموملسقدسحدِّ
س

ُِ ِلَكْر َيْهُرَب ِنَلْحَها 3س" -(:3آية ) بُّ ِنلُهَكا َفَتُكو سنسُقتُّ َ اِتت.ُتْصِلُ  الطَِّريَق َوُتَثلِيُث ُتُخوَم َأْرِضَك الَِّتر َيْقِسُم َلَك الرَّ
=سسسستثلث تخوم أرضببكفرالةسرهالسفرادنسيايسأنساكونساممم رح سرسمممهور سفرهل ساقلعب سمنسفلسمدين سمنسمدوهم سس
=سيلهلسسستصبببل  الطريقسوهمسثال سمدنسذلايسأنساكونسمدين سبلسفلسثيثسحةلسيصممممملسره سفلس اللا ساقور سس

أنسفراةنلسية مممحسحينسوةلفسخصممموامممً سسس،سأنسفرالعكس ن س مسخدفمسهللاسفراينسيايسأنسيكوووفساممم رحينسرإل عممم دس
أو سف ومساةيكس بة وسلاوتسفرالعكسمكةو سعييه س)فرايامسفرايام(سامنسفراةلافسأنسمدنسفرايامسُاشممميلسرياسممملحسس

سافركة  سفرابدسس وسفرالبة وسفرةلسابودو سشرل  
س
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َوهَذا ُهَو ُحْكُم اْلَقاِتِت الَِّذي َيْهُرُب ِنَلى ُهَناَك َفَيْحَيا: َمْن َضَرَب َصاِحَ،ُه ِبَغْحِر ِعْلٍم َوُهَو َغْحُر  4" -(:5-4) األيات
َِ َوَما َ ْبَلُه.  اْلَفْأِس ِلَيْقَطَإ َوَمْن َذَهَب َمَإ َصاِحِ،ِه ِفر اْلَوْعِر ِلَيْحَتِطَب َحَطً،اا َفاْنَدَفَعْ  َيُدُه بِ 5ُمْ،ِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْم

ِِ فَ   "َيْحَيا.اْلَحَطَبا َوَأْفَلَ  اْلَحِديُد ِمَن اْلَخَشِب َوَأَصاَب َصاِحَ،ُه َفَ اَتا َفُهَو َيْهُرُب ِنَلى ِنْحَدى ِتْلَك اْلُ ُد
س=سأاسبدانسقصدسفربةلسارمساكنسبينها سعدفاةسمنسق ل سبغحر علم

 
ََ َعَلْيهِ ِلَاالَّ َيْسَعى  6س" -(:6آية ) ِم َوَراَء اْلَقاِتِت ِححَن َيْحَ ى َ ْلُ،ُها َوُيْدِرَقُه ِنَذا َطاَل الطَِّريُق َوَيْقُتَلُها َوَلْي   َوِلرُّ الدَّ

َِ َوَما َ ْبَلُه. سنسُحْكُم اْلَ ْوِتا أَلنَُّه َغْحُر ُمْ،ِغٍض َلُه ُمْنُذ َأْم
سكيا سارلسفردمسبلسفرة لفول ساشيلسرثالث سمة نس:س

ا وسأقل سقلعيسريشمممممممممم صسفراةوبلسأاسفرابةوتساف نسر سحكسسسفرنسممممممممممييسسس-3فرانةبمسسسسسسسسسس-2فرا داسسسسسسسسسس-1
سفرا سسمال سقلعب سفراةوبلسفراب ع سأاسفرال وو ساف نسعيل سأنسيةزاجسلإملأا سرل.لمسر سوساًلس) فعو (

يسممممملدسا فاسفرب السسسولى الدم=سأاسشذفسف نسفرالعكسشرلسمدين سفرايامس وعال،سبيةلسس  َوُيْدِرَقُه ِنَذا َطاَل الطَِّريُق َوَيْقُتَلهُ 
كَ أنسسسس3بلساي   فر لدساعبةي  سرار س ييسهللا ِلُ  الطَِّريَق َوُتَثلِيُث ُتُخوَم َأْرضبببِ مدنسريايامسس3افراةنلسأنسي ة  افسس ُتصبببْ

 ضسلحيثساكونسفراسم ب سبينسأاسوبا سبلساةوممسسفرثال سمدنسفسس(2فرالعكسرهالسفرادنسماهدًف سسسس(1سس-اعكون:
 سسساذر سحةلسيسممممةالطسمنسييامسرادين سفرايامسأنسيصمممملسممممملعةً سستثلثفس ضسابينسمدين سفرايامسأقلسم سياكنس=سس

سساعبةي سا وسبلد سولى الدمق لسأنسيد ف س
 

ٍِ َتْفِرُز 7س" -(:7آية ) سنِلَنْفِسَك.أَلْكِت ذِلَك َأَنا آُمُرَك َ اِئاًل: َثاَلَث ُمُد
س

بُّ ِنلُهَك ُتُخوَمَك َقَ ا َحَلَف آلَباِئَكا َوَأْعَطاَك َكِ يَإ اأَلْرِض الَِّتر َ اَل ِننَُّه  8 "-(:10-8) األيات َإ الرَّ ِْ َوسَّ َوِإ
بَّ ِنلَهَك َوَتْسلُ 9ُيْعِطر آلَباِئَكا  َك ِفر ُطُرِ ِه  ِنْذ َحِفْظَ  ُقتَّ هِذِه اْلَوَصاَيا ِلَتْعَ َلَهاا َقَ ا َأَنا ُأوِصيَك اْلَحْوَم ِلُتِحبَّ الرَّ

ٍِ َعَلى هِذِه الثَّاَلِثا  َحتَّى اَل ُيْسَفُك َدُم َبِريٍء ِفر َوَسِط َأْرِضَك الَِّتر  10ُكتَّ اأَليَّاِما َفِزْد ِلَنْفِسَك َأْيًضا َثاَلَث ُمُد
َِ َعَلْيَك َدٌم. بُّ ِنلُهَك َنِصحً،اا َفَيُكو  "ُيْعِطيَك الرَّ

بلسفراسةب لسعييهمسأنسيحددافسثال سمدنسالديدة سا افسرمسيحد سببدسف ومسسفركالمسيايدسأو سحينساةسطسفس ضس
فراايك سبلسأامطساو ةسره سأي مسميلا نسفراي ساب رلغمسمنس افسرمسازدسمدنسفرايامسعنسممسمدنسذلكونسموملسس

 (سافرايامس وسفراسلحسس3-1:54بلاحسفرن وةسيةكيمسعنسفركنلس سفرةلسمةاةدسع لسفرة رمس)فش
 

ٌِ ُمْ،ِغًضا ِلَصاِحِ،ِها َفَكَ َن َلُه َوَ اَم َعَلْيِه َوَضَرَبُه َضْرَبًة َ اِتَلًة َفَ اَتا 11  "-(:13-11)  األيات َِ ِنْنَسا »َولِكْن ِنَذا َقا
ا   ِِ ِم َفَيُ وُت. ُيْرِسُت ُشُحوُخ َمِديَنِتِه َوَيْأُخُذوَنُه ِمْن ُهَناَك َوَيْدَفُعوَنُه نِ 12ُثمَّ َهَرَب ِنَلى ِنْحَدى ِتْلَك اْلُ ُد َلى َيِد َوِلرِي الدَّ

َِ َلَك َخْحٌر. 13  " اَل ُتْشِفْق َعْحُنَك َعَلْيِه. َفَتْنِزَع َدَم اْلَبِريِء ِمْن ِنْسَراِئحَتا َفَيُكو
سم أم سفرب السفراةةادسبالبدسأنسيبةلسحةلسروسشرةامسشرلسمدنسفرايا
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بيدفنسفرة رمسلإرا اسعبوب سفاعدفمسحةلسريب السفراةةادس وسس حأسأو سبلسضممممممممممممواس السف ي وسأنسم سبةي سفثيلسمنسس
سرشلعة سهللا ساعلعة سقةلسفرب السَمنةه سهللاسمنسأي مسووحسا  س وسيكل   سراوملس ن سن ْوَس ِنسساحده ْوَس ِنسِلٱْاِ َم ِبُ سَدِمسٱْاِ

ْوَس نَس سهللهلَلسَعَيلسُاوَ ِاِ سَعِاَلسٱْاِ س( 6:9نس)ا ُيْسَاُ سَدُمُ  سِسَنة
س

َِ ِفر َنِصحِ،َك الَِّذي َتَناُلُه ِفر اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك  14س" -(:14آية ) ُلو اَل َتْنُقْت ُتْخَم َصاِحِ،َك الَِّذي َنَصَ،ُه اأَلوَّ
بُّ ِنلُهَك ِلَكْر َتْ َتِلَكَها. س"الرَّ

 وسحدسفرايكل سفرااسف نسيوضمممطسفةالم ساحددسميكل سفسممملةسسسوالتخم السفروامممل سضمممدسأاسمممملق سرااةيك وسفرايلس
اف نسفرحدسشم سحالًفسأاس الا سمنسفرحا  ة سافرل سينهلسعنسشغةصمممممممم  سحبوةسسس ساااصمممممممملسميكه سعنسمي سفرا  

يز عييل( ساال اوسعمممممملعة سوبلسسو بووسفرسس3:21مل1فرايل سب هللس وسامممممم حيسفس ضسا وسازعه سلحسمممممميسش فدا س)
فرة مسلةدسعمممممملعة سفربةلسفمنسوبلسفرة مسبلسأ ال سشنسرمسيكنسية دتسفربةلسسنس افسيشمممممميلسرا سحاية سأ ضسفراوعدس

س( س7:18منس مزسريحل ةسفرسا اع سفراوعودسبه سبكمنسمنسيحلمسأحدسمنسوصيب سفسبداسفمو سيسا سدمسبلااس)ممس
ِ ال تنقت تخم صاح،ك الذى نص،ه األو  =سشنسف نس افسينا كسعيلسفس ضسذب سارلسينا كسعيلسفايا نسفرااسسسلو

س(4،3ميا سرن سفسل اس)ي 
 

ٍِ ِفر َذْنٍب مَّا َأْو َخِطيٍَّة مَّا ِمْن َكِ يِإ اْلَخَطاَيا الَِّتر  15  "-(:20- 15)  األيات ِنْنَسا َيُقوُم َشاِهٌد َواِحٌد َعَلى  »اَل 
ٍِ ِلَيْشهَ 16ُيْخِطُئ ِبَها. َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعَلى َفِم َثاَلَثِة ُشُهوٍد َيُقوُم اأَلْمُر.   َد َعَلْيِه  ِنَذا َ اَم َشاِهُد ُزوٍر َعَلى ِنْنَسا

ا َأَماَم اْلَكَهَنِة َواْلُقَضاِة الَِّذيَن َيُكوُنو17ِبَزْيٍغا   بِي ِِ َبْحَنُهَ ا اْلُخُصوَمُة َأَماَم الرَّ ِِ اللََّذا ُكاَل َِ ِفر ِتْلَك اأَليَّاِم. َيِقُف الرَّ
اِهُد َشاِهٌد َقاِذٌبا َ ْد شَ 18 ِْ َفَحَص اْلُقَضاُة َكحِيًداا َوِإَذا الشَّ ِْ َيْفَعَت 19ِهَد ِباْلَكِذِب َعَلى َأِخيِها  َفِإ َفاْفَعُلوا ِبِه َقَ ا َنَوى َأ

رَّ ِمْن َوْسِطُكْم.   َِ الشَّ َِ ِمْثَت ذِلَك اأَلْمِر اْلَخِبحِث ِفر  20ِبَأِخيِه. َفَتْنِزُعو َِ َيْفَعُلو ا َواَل َيُعوُدو َِ َِ َفَيَخاُفو َوَيْسَ ُإ اْلَ،اُ و
 "َوَسِطَك. 

سفرش  دسف ذ سُية قيسل رةبوب سفرةلسف نسياي ه سريش صسفر لاا سشذفسشا حسأن
س

. َيٌد ِبَحٍد. ِرْكٌت ِبِرْكت.21س" -(:21آية ) . َعْحٌن ِبَعْحٍن. ِسنٌّ ِبِسنٍي ٍَ ٌَ ِبَنْف س"اَل ُتْشِفْق َعْحُنَك. َنْف
ينةبمسفاوس نسرناس سلمكثلسمنسفر ل سفرااسحد سرُ سأاسلمكثلسما سببدل سا افسش اا دسعنسس السفرشلعة سحةلس س

مسةواسفاوس نسفر دفعلساااهيدسريدخوتسرةهدسفرنةا ،سعهدسفرةس محسامب ام سفرشلسل ر يل ساركنسرمسيكنسفلسس
 ستسر سفاوةب مسرناس سلابة لس السفرشلعة سبلسأم مسمحكا شوس نسم وةس
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح العشرو

س
َك َوَرَأْيَ  َخْحاًل َوَمَراِكَبا َ ْوًما َأْكَثَر ِمْنَكا َفاَل َتَخْف ِمْنُهْما ألَ 1 "-(:4-1) األيات َِّ  »ِنَذا َخَرْكَ  ِلْلَحْرِب َعَلى َعُدوِي

بَّ ِنلَهَك الَِّذي َأْصَعَدَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر.  ْعَب  2َمَعَك الرَّ ُم اْلَكاِهُن َوُيَخاِطُب الشَّ َِ ِمَن اْلَحْرِب َيَتَقدَّ َوِعْنَدَما َتْقُرُبو
ُلوُبُكْم. اَل َتَخاُفوا َواَل  َوَيُقوُل َلُهْم: اْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُت: َأْنُتْم َ ُرْبُتُم اْلَحْوَم ِمَن اْلَحْرِب َعَلى َأْعَداِئُكْم. اَل َتْضُعْف  ُ 3

بَّ ِنلَهُكْم َساِئٌر َمَعُكْم ِلَكْر ُيَحاِرَب َعْنُكْم َأْعَداَءُكْم ِلُيَخلِيَصُكْم.4اَل َتْرَهُبوا ُوُكوَهُهْما  َتْرَتِعُدوا وَ  َِّ الرَّ  " أَل
فرشمةيسف نسيسمةةدسردخوتسفس ضسامميوفال سحلابً سعمديدةسركنسفرةاييسأنسمومملسفرب عدس سيةايهمسخااً سحلبل سس

(سبالسيايسأنسي  بوف سشنسمممممملسفرشممممما ع سس7:20فرشمممممةيسأنسهللاسيح   سعنهمس)مزساركنسيدعوسفركهن سأنسياائنوفسس
،سوحنسس ن س وسفرثب سبلسهللا سابلسحلابن سفرلاحل  سيةبدمن س علسسفهنةن سفرل سيسممممممممممممودساعةاين سثب ساأم نسامممممممممممممالم

لسهللاسأنسسم سيزعدسثبةن سبس=  الذى أصببعدك من أرض مصببر س(2:سس6كالسسيبودلساخلجسغ رب ساركلسياييسبين س) ؤ
وافلسأعا ر سفرسمممممم لب سمةن  ساف نسفرك  نسأي ممممممً سيافلسفرشممممممةيسل رشمممممملعة سحةلسيةو سفلسمب الساف نسيبدمسذل عحسس

سمحلق وسامالم ساعب  فهمساعصيلسمنسأاليهم 
س

ْنُه؟ ِلحَ 5  "-(:9-5) األيات ُكُت الَِّذي َبَنى َبْحًتا َكِديًدا َوَلْم ُيَدشببِي ْعَب َ اِئِلحَن: َمْن ُهَو الرَّ ْذَهْب  ُثمَّ ُيَخاِطُب اْلُعَرَفاُء الشببَّ
َنُه َرُكٌت آَخُر.  ُكُت الَِّذي َغَرَس قَ 6َوَيْركْإ ِنَلى َبْحِتِه ِلَاالَّ َيُ وَت ِفر اْلَحْرِب َفُحَدشببِي ْرًما َوَلْم َيْبَتِكْرُه؟ ِلَحْذَهْب  َوَمْن ُهَو الرَّ
ُكُت الَِّذي َخَطَب اْمَرَأًة َوَلْم َيْأُخْذَها؟ ِلَحْذَهْب  7َوَيْركْإ ِنَلى َبْحِتِه ِلَاالَّ َيُ وَت ِفر اْلَحْرِب َفَحْبَتِكَرُه َرُكٌت آَخُر.   َوَمْن ُهَو الرَّ

: َمْن ُهَو  8ِب َفَيْأُخَذَها َرُكٌت آَخُر.  َوَيْركْإ ِنَلى َبْحِتِه ِلَاالَّ َيُ وَت ِفر اْلَحرْ  َِ ْعَب َوَيُقوُلو َِ الشَّ ُثمَّ َيُعوُد اْلُعَرَفاُء ُيَخاِطُبو
ِعيُف اْلَقْلِب؟ ِلَحْذَهْب َوَيْركْإ ِنَلى َبْحِتِه ِلَاالَّ َتُذوَب ُ ُلوُب ِنْخَوِتِه ِمْثَت  َ  ُكُت اْلَخاِئُف َوالضبببَّ  اْلُعَرَفاِء َوِعْنَد َفَراغِ 9ْلِ،ِه.  الرَّ

ْعِب. َِ ُرَؤَساَء ُكُنوٍد َعَلى َرْأِس الشَّ ْعِب ُيِقيُ و  "ِمْن ُمَخاَطَ،ِة الشَّ
سوادس ن سقوفعدسفاعا افوسمنسفر لاجسريحل سسس

سمنسبنلسبيةً سارمسيدعن س -1
 منسغلسسفلمً سارمسينةلسأاسرمسيةالسل كو ة -2
 منسخايسشملأةسارمسيةزااله  -3
 فر  ع سافر  لفسفربيي س -4

كلس ت اس سيصيحونسريحل  ساقدسيكونسرهالسفاعا افوسفرا ويسفاوس ولسبانسرمسيدعنسبية سفراديدس
أاسرمسيحةالسلسكن لسلةد ساعيلسذر سبإعا ع سمنسفرحل سحةلس سيكونسع علًفسلحزنسعيلسأو سرمسيالحسس

 ب ية سافرل س سيلعدسأنسيكسلسقييسأا دل س
منسي لجسريحل سلبيميسحزعنسرنسيسممممممممممممممةالطسأنسُيحم   سلحام سساعزم سا كمافسفملسخم ع سا مافسمم سسسعالاةسعيلسأن

بةي سفراوفمممممممملسسمطسفرشمممممممةيسشذسأذفبوفسقيو سفرشمممممممةيسب ر  ع سافرحزعنسممممممممل مممممممة سقيو سل قلسشخوا  ساربدسوااسس
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شسأعدفع سسالدعونس السفرشممممملعة سحلذلً ساإممممممةا دسلبوةسهللاساعاي سعنس لعكسعددسامممممايلسمنساللشممممم سأنسيهزمساليوس
(سبةيين سأنس سو  فسفرشل  ينسبلسود  سقوةسوةا سس8:21فرالف ة سارنالحأسأنسفرةداسفساتسرإليا نس وسفر وفس) ؤ

هللاسفرةلساهيسفرايب سافرنصمممممملةساوالحأسبلس السفسي وسش اب طسفر وفسل سمو سفرزمنل سفس ضممممممل سمثلسبن اسبيمسرمسس
فسمنسعممملاسأاسعيلسعممملا سبسممملسقوان س وسفايا نسل هللسفب عدسسرة ساركنسمنسم وسعنسفرة رمسرنسي  شيدعمممن    س

س(س 4:2ال2املسفر وفس وسفا اب طسفربي لسل رزمنل وس)
س

ْلِ ا  10 "-(:12- 10) األيات ْلِ   11»ِححَن َتْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْر ُتَحاِرَبَها اْسَتْدِعَها ِنَلى الصُّ ِْ َأَكاَبْتَك ِنَلى الصُّ َفِإ
ُِ َلَك ِللتَّْسِخحِر َوُيْسَتْعَبُد َلَك.  ْعِب اْلَ ْوُكوِد ِفحَها َيُكو ِْ َلْم ُتَساِلْ َكا َبْت َع ِ 12َوَفَتَحْ  َلَكا َفُكتُّ الشَّ َلْ  َمَعَك  َوِإ

 " َحْرًباا َفَحاِصْرَها. 
=سأاسبلسأعا رهمسفرز فلل سافرةالفول  سا ن سامملس احلسب راسلحلسعيل سأنسيسةة دسفرة رمس سأنسيسةة دلسسسسللتسخحر

فرة رمسلاةنلسأنسيةة يشسمطسفرة رمسا سيسمماحسراب دااسفرة رمسأنساسممودلسبلسعيل سلبداا سامح ة سااممالا سأنسيتثلسس
سذلكونسوو ًفسرية رمسبلسفرة رمس

 
ْيِف. 13 "-(:14- 13) األيات بُّ ِنلُهَك ِنَلى َيِدَك َفاْضِرْب َكِ يَإ ُذُكوِرَها ِبَحدِي السَّ َوَأمَّا النِيَساُء 14َوِإَذا َدَفَعَها الرَّ

بُّ َواأَلْطَفاُل َواْلَبَهاِئُم َوُقتُّ َما ِفر اْلَ ِديَنِةا ُقتُّ َغِنيَ ِتَهاا  َفَتْغَتِنُ َها ِلَنْفِسَكا َوَتْأُكُت َغِنيَ َة َأْعَداِئَك الَِّتر َأْعَطاَك الرَّ
 " ِنلُهَك.

قةلسفرافو سر او اهمساإمممممةةدفد مسريحل ساقدسممممم كساأعينوفسفرحل سضممممدسعممممةيسهللاس ساف ومسفران عمسمك بمةسرهم سس
سا احلً سبكلسحل سواييسبيه ،سرن سعييه سمك بمة 

=سهللاسرمسيساحسرهمسلمخاسفرنس اسرشهواهمسفرانسل سخ  جسحدادسفرزافجسب هللسيةة لس افسزو سغيلسمساوحسس  َساءُ َوَأمَّا النيِ 
َ سَاَدَبَةُهُمسلم  ساركنسشنسشعا ممسأحمد مسشملأةسمنهمسبييةزاالهم سااكونسرهم سحبوةسفرزاالم سنش َدفعمِ ِ سأَعمْ َمسِرُاحمَ َ بمَ َذفسَخَلالمْ

سِشَرُهَ سِشَرلس ْ ًل ،ٱرلة ر َ ْيَمسِمْنُهْمسمممممممَ ْبَمسِبَه سَاٱاةَ ْاَاَه سَرَ س َيِدَ ،سَامممممممَ وَ ِة،سَاٱْرَةصممممممَ ْ ِيسٱْمَلأًَةساَلِايَيَ سٱرصممممممر َاَ َأْيَمسِبيسٱرسممممممة
َه سَاُاَبيُِِّمسَأْيَا َ َ   َزْااَلً ، ْ ِيَه سَعنْس َبِحيَنسُاْدِخُيَه سِشَرلسَبْيِةَ سَاْحِيُكسَ ْأمممممممممَ َه ،سَاَاْبُةُدسِبيسَبْيِةَ سَاَاْبِكيسَأَل َ  سسَاَاْنِزُدسِثَل َ سمممممممممَ

َم ِن،سُثمةسَلْةَدسَذِرَ سَاْدُخُلسَعَيْيَه سَاَاَةَزاةُجسِبَه ،سَبَةُكوُنسَرَ سَزْااَل ًس ْهًلفسِمَنسٱرزة َه  سس س َاُأمةَه سعممَ سِبَه سَبَمْ ِيْبَه سِرَنْاسممِ لة َاِإْنسَرْمسُاسممَ
َةِلقةَه سِمْنسَأاْلِلسَأوةَ سَقْدسَأْذَرْيَةَه سسَ سَاِبْةَه سَبْلًة سِلِا ممممة ه، =سلةدسأنسازااله ساببدوسسأذللتها  ( 15-10:سس21نس)اثسَاَ سَاسممممْ

سعاةه سثمسا  وس ساةاب سيايبه سحلةسا سيبةه سفة دةسبلسيةاه سحلعةه سف مي  
س

ِِ اْلَ،ِعحَدِة  15س" -(:15آية ) ِِ هُؤاَلِء اأُلَمِم ُهَنا.هَكَذا َتْفَعُت ِبَجِ يِإ اْلُ ُد ا الَِّتر َلْيَسْ  ِمْن ُمُد سنِمْنَك ِكدًّ
انا كسعيلسفرادنسفربةيدةسارلسممممممسعيلسمدنسفرشمممممةو سفركنة ول سبهالسأمل مسفرل سبةحلعاه سسسس15-10فسعدفدسمنسس
=سأاسرلسمممممممممسمدو سفنة ول سبهالس ساا اضسمةه سا سدعوةسريصمممممممميح سسسليسببببب  من مدِ هؤالء األمم هنارار سق تس



 (األصحاح العشرون)  سفر التثنية

 

 
94 

  مسااثنيةهمسروساببِّلسمنهمسأحدسسبسمممممدسبم لسفنة نسأاً سقدسامممممد سضمممممد مسفرحكمسل رهال سرشممممملا  م ساث ولً سرشممممملاس
سفرشةيساعيِّاهمسفروثنل  سأم سفرادنسفربةيدةسبةمثيل  سض لفسعييهمسمنسفرن حل سفرلاحل  

شذًفسفرادنسفردفخيل سدفخلسفنة نساشمممممميلسري ا ي سافرشممممممهوفوسفردفخيل سفرُااسممممممدةس السيايسش الكه سأم سفرادنسفربةيدةسس
سيشسمة سركنس سوسةة دسر  بةشيلسرية رمسفي سفرااسيايسأنسوةة 

س
بُّ ِنلُهَك َنِصحً،ا َفاَل َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَ ًة مَّاا 16  "-(:18- 16)  األيات ُعوِب الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ ُِ هُؤاَلِء الشُّ َوَأمَّا ُمُد

يِيحَن َوالْ 17 يِيحَن َواْلِحوِي ُمَها َتْحِريً ا: اْلِحثِيحِيحَن َواأَلُموِريِيحَن َواْلَكْنَعاِنحِيحَن َواْلِفِرزِي بُّ ِنلُهَكا َحُبوِسحيِ َبْت ُتَحرِي حَنا َقَ ا َأَمَرَك الرَّ
ِْ َتْعَ ُلوا َحَسَب َكِ يِإ َأْرَكاِسِهِم الَِّتر َعِ ُلوا آلِلَهِتِهْما َفُتْخِطُاوا ِنَلى الرَّ 18  " بِي ِنلِهُكْم.ِلَكْر اَل ُيَعلِيُ وُقْم َأ

س الساشيلسرباطسفرشلسمنسفربييساإل دةسفلسعوفملسفر ال س
سادفق وسمةثلة   ()او سمةثلةس س

س
»ِنَذا َحاَصْرَت َمِديَنًة َأيَّاًما َقِثحَرًة ُمَحاِرًبا ِنيَّاَها ِلَتْأُخَذَهاا َفاَل ُتْتِلْف َشَجَرَها ِبَوْضِإ َفْأٍس  19  "-(:20- 19)  األيات

 ٌِ اَمَك ِفر اْلِحَصاِر؟  َعَلْيِه. ِننََّك ِمْنُه َتْأُكُت. َفاَل َتْقَطْعُه. أَلنَُّه َهْت َشَجَرُة اْلَحْقِت ِنْنَسا َجُر 20 َحتَّى َيْذَهَب ُ دَّ َوَأمَّا الشَّ
ََ َشَجًرا ُيْؤَقُت ِمْنُها َفِإيَّاُه ُتْتِلُف َوَتْقَطُإ َوَتْبِنر ِحْصًنا َعَلى اْلَ ِديَنِة   الَِّتر َتْعَ ُت َمَعَك َحْرًبا َحتَّى الَِّذي َتْعِرُف َأنَُّه َلْي

 "َتْسُقَط.
فسعا  سُاسة دمسبلسانطسفراة  عسسحوتسأموف سفرادنسوهللاس ن سيساحسلباطسفسعا  سعديا سفرثالسرصنطسك ومس

فامةحك م وسفرحلبل سافرانانلب وس)ا وس ملسفرسه مسا ملسفسحا  سدفخلسفرادن(سأم سفسعا  سفرُاثالةسس
ي ب دةساحة  سافراةنلسفرلاحلسأو سفا سسذلسةببووه  ساغ ربً سف نسفرشالسغيلسفرُاثالس وسفرااسيسة دم سفروثنيونسر

س( 1أنسفراسلحسرةنسفرةين سغيلسفرُاثالةسمُلة قيسفلسعالةسأاسفلسشوس نسبالسثالس احلس)مز
س

 تعلحق على هذا اإلصحاح
س سس(س افسفركالمسقيلسق لسدخوتسفرشةيسشرلسفنة نسفرةلسأعا   سهللاسميلفث سرش ب سشملفعيل1
رمسيةل سرشةيسشملفعيلسحلع سشمةةا  سأاسمك نسبلسربدسحددسهللاسرهمسفرشةو سفركنة ول سفرةلسس(ساوالحأسأنسهللاس2

رشةو سسضدسفسسموال ساخلاالهمسريحل س وس ساركنس افسفركالمسفراوالودس ن (18س-س16)ف ي وسسميلثوفسأ فضيهم
بلس السفرح ر سروسبدأوس اع لالوفسريحل سسأواسهمفرةلسابومسل رةدافنسعييهم،سابلس السفرح ر سعييهمسأنسيدفبةوفسعنس

عةو سأخلاسبلسفرةدافنسعييهمسابدأافسحلب سضد م،سبيلح  بوفسوهللاسيةد مسلمو سملس ود مسضدسعدا مسمها سف ومسس
سس-سس18:س15عةو سحدد  سهللاسر س)ا س10( ساف نساعدسهللاسابلفبلمسلمو سميل سأ ضسفنة نسمنسس1قوا س)اي سس

 سمة سعةو سببس سافرس يسأنسفس بة سفرب قينسشم سشودثلافسأاسذفبوفسامسسعةو سأخلاس(،سركنسفراافو س ن21
بهن  سمئ وسفرسنينساالةسبينساعدسهللاسابلفبلمسابينسفالمسهللاسراوملس ن ،سا السفرشةو سف ومسمالدس ب علسس
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سس12يو سفنة نس)يشسميك سمنسمس31اايلةسارلسمسدا سل راةنلسفرااهوم،سبنساطسأو سبلسمةلف سافحدةس زمسيشودسس
س( س24سس-س7:س
فربشطس   سأنسمنسي لشسامسس ت اسفركنة ويينسيابدسه سق تسفرات خينسعنسبس دسعة أم سعنسفنة نسببدس(س2

س( 14س-سس9:سسس18ا فالطس)اثسسادمية  
مسس(سف نس ت اسفركنة ويينسيبدمونسأا د مسذل عحسامةلض اسارهةهم،سبك ووفسييبووهمسأحل اسعيلسأيداساا ثيلسارهةهس3

سسفرنح مل  ساف ومس السفرةا ثيلسماوب ،ساف ووفسيشةيونسفرنيلفنسبلسدفخيه سحةلساصيلسحالفا،سثمسييبونسفس ا ت
 تسمنسالفرسفس اساعة  يبونسسفرح ضلعنسنزعلعيلسأيداس السفرةا ثيلسذلحةلةسفس ا ت ساحةلس سيسسسا مسأحل ا

خلاسبهمسف ووفسيايزانسأا د مسامسسفرنيلفنسساف ومس ن  سما  م وسأالدًف سسك ووفسي لبونسفرا وتسلصووسع تهس
س( س10:سس18فراشةةي سأم مساا ثيلسأاث وهمسفنودسمنسفر لف سس ا رهمس)اثس

اإوةشلسس(سف ومسفر ا ي سفرانةشلةس لسمثالسفرشااذسفرانسلس)ا حأسأنسمدامساعاو ةسف ووفسمنسأ  رلسفنة ن( 4
س،اقاة سبهمسلب دسأاث نسموفوس)اح يلسفس افح( بينهمسفرسحلسافرةة ملسمطسفرشل  ينسبلساو ةسشمةش  ةسف

س سافروثنل سم س لسش سلب دةسريشل  ين
مب علةسسس(سشوةشلوسبينهمسفراا  م وسفرانسل سمطسفرحيوفو و سرار سوب سهللاسع ب سشملفعيلسلةدسخلاالهمسمنسمصل5

( سس21:سسس27+ساثسسس16س،س15:سس20 +سسس23:سس18 )سسيزولسمطسفرحيوفو وسيبةلس،سأنسمناق لسأنسيدخيوفسفنة ن
بهمسبلسمصلسرمسيلافس افسفرنودسمنسفرانونسفرانسلسافاوحدف سفسخالقلسف رشااذسفرانسلسافرةالق وسمطسس
فرحيوفو و سباصلسف ومسأوبلسفثيلفسمنس ت اسفركنة ويينسارمسيوالدسبيه سمثلس افسفراس د سارار ساالحأسأنس

ة سفر لب وسف نسهللاسيلعد مسشرلسم ذفسياةيونسسفر لب وسفرةشلسضدسفراصلعينسف ومسلسلا سالدفسبلسبلسل
حةلس ساتذيهمسفر لب وسلشدة سباثالسبلسضلب سفرَ َلدس)الييدسمةس قسسمنسفرسا ا(سق تسرهمسهللاسأنسي ةبمسفربشل،سس

فى  بسبب الفساد ال،شإ( سركنس21س-سس18:سس9جس)خلفرثيوساأنسيدخيوفسفرا عل سشرلسفرحل علسحةلس سااووسمنس
ا أين سمث  سرهافسبلسشل دةسمدامساعاو ةسل رن  سافرك لعمساإل دةسفرة رمسفي سهى اإلبادة.تهم قان  عقوب كنعاِ

سل راوب ن س
م ساايمسشرل س السفرشةو سسارنة يلعنسفراس دسفربشطسريكنة ويينسافرحكمسفرص د سضد م س الساو ة(س6

منسقةلسسر.ل دا اوس نسفرااسميةمسواس سفس افسشرلسأينسملبودسفرشلا نسفركنة ول سفروثنل ،سم سعيين سمواسأنسوةصو 
سادموع ساإغةص  ساعن س   سشرة 

س(ساف نساد سحكمسهللاسعييهمسلةبوب سفران ا،سبكلفسيةمساناياسفرحكمكس7
سدسفركنة ويينسبيدسع ب سشملفعيل ي س،س أاسهللاسأوي(سفا سأل دسهللاسمدامساعاو ةسل رن  ساأل دسفرة رمسل راوب نسأي مسووح8
هللاسياكن سأنسي يدسفركنة ويينسلكيا سمنسبا  ساركنسف نسركلس لعب سشمة دمه سهللاسريةبوب سمةنلسالمزسشرل س(سف نسس9

ياووسفاوس نسفرةةيكساعوردسفاوس نسسس لعب سهللاسبلسفرةبوب  سبك نسفراوب نسابي سووحس مزسرياةاودي سفرةلسبه 
سسفراي سا ال سفسعلف سف نسيشيلسرةاديدسفر يلب  سبنا ةسووحساأا دلسبلس( 3لسس1ناوسمنسفرهال س)فراديدسفراىي
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سس20+س ؤسسس41:سس25افرن  سفرةلسأحلقمسمدامساعاو ةس لس مزسرين  سفسبدي سابيلسسامالعكة سامنسيةبةوو س)ممس
س( س15،سس10:س
سول اذا نختار هللا أِ تكوِ عقوبة الكنعانححن بحد شع،ه نسرائحت؟ (سس10

خا ي س ت اسفركنة ويينسملكونسمصيللسمثيهم سا افسم سحد ساا م س وسد سسريشةيسأنسمنسياةلسمثلس •
 سبحينا ساحوروفسريوثنل ساقدموفسأا د مسذل عحسرنيلفنسس(17مل1 فالطسمثالسس)رشةيسشملفعيلسلةدسذر 

فسان م،سازووفساقةيوفساعايوفسم سعاي سفركنة ويين،سضلبةهمسفرشةو سفراا ا ةسرهمسبناسسفر لب وسفرةلسس
بلسض دسعشلةسأمب طسل ل دسمايك سشملفعيلسفرشا رل سحينسسسفنة نسعيلسأي داسأل عهم ضل سبه سهللاس

ة م سسس722عةةهمسمي سأعو سبلسفلسمايكة ساأمكنسفثيلسمنسفرشةو سفروثنل سبلسأ ضسشملفعيلسمن س
س ب هللس سيكيلسلاكل رين

لةدسمبو همسابس دسك نسم سحد س مزفسرةبوب سفرشلا نسعيلسح ر سفراس دسفرةلسأابحسعييه سفرشل  ينس •
  لةةهم،سبانسو حل سف ومسعبوبةهمسفربحيلةسفراةبدةسل رن  ،سامنسو حل سأخلاسا  سلصيييسفراسلحسرن سس

(سا افسم س أين لسبلس ييسيشودسفرانةصلسمنس ؤم اسفسمب طسأنسس19:سس10ميا نسعييهمسأنسودامهمس)رو
سسس(س سس25،سسس24:سسس10يداموفسلمقدفمهمسعيلس ؤاسسميو سفنة ن سس)يشس

اف نسا  سفرد سسافضح سأنسمنسيسي سبلسفر لسيكونسمنةصلفسعيلسفرشلا نسار سميا نسعيل سأنسس •
يدام  سأم سمنسيةبطسفرشلا نسااكونسر سواسسأعا ر سبسلكونسر سواسسمصيلل سبك نس ت اسفركنة ويينسس

سفرايةووينس مزفسريشلا نسفرايةون 

و سبدفعل سره سعهوفاه ساوزافاه سابد سمنسأنسيسيكوفس(سأم سعنسغن عمسفرحل سبالحأسأنسهللاسيةة ملسمطسعةس11
مسيك سخ  ئ سمطسفرسب ي سوادسأنسهللاساضطسريسب ي سعلا   سبلسوالحأسأو سحةلسف نساوحنسبلسفرةهدسفراديدسبإو سس

نسكسفرشةو سفراسلحل سفرااةلضسأوهمسيساعحد س افسحةلسامسسس بلسفلسفرحلا سبلسفلسمك نسااةصيسفرنس ا
اركنسأ سوةلفسأنسعالسفرلاحسفربدسسبلسفرةهدسفراديدسس] بيهمسفرلاحسفربدسسفرااسيكةمساع نكسفرشهوفوسفر   ئ  س

مايوعينسمنسفرلاحكلسف ووفس ت اسفرانودسفراسلحيينسفراينسبةيوفس افسا لس وسرانسف نسمايواًفسمنسفرلاحسفربدس س
من  أم سعلاطسهللاسبلساة ملسفرلال تسمطسس3500حوفرلسبا سل ر سلا سف نسفرح تسعيل سأي مسموملسمنسسس.[قاة س 

بك ووفسيةزاالونسفسميلفوسا سسس(،14سس-س10:سس21مب ي  مسمنسفرنس اسبهلسعلاطسادمل سواد  سبلس)اثس
:سس31ركنهمسف ووفسيبةيونسمنسعلبمسذفلفسأاسفركب  سمنهن،سبهنسملكنسم ب سبلسشوحلففسفرشةيس)عدسسيسةة داوهن،

س س(18سس-سس13
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرو

س
 شريعة القاتت ال جهول 

بُّ ِنلُهَك ِلَتْ َتِلَكَها َواِ ًعا ِفر اْلَحْقِتا اَل ُيْعَلُم مَ 1 " -(:6-1آية ) ْن  »ِنَذا ُوِكَد َ ِتحٌت ِفر اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
ِِ الَِّتر َحْوَل اْلَقِتحِت.2َ َتَلُها  َِ ِنَلى اْلُ ُد  اْلَقِتحِتا َيْأُخُذ  َفاْلَ ِديَنُة اْلُقْرَبى ِمنَ 3 َيْخُرُج ُشُحوُخَك َوُ َضاُتَك َوَيِقيُسو

َوَيْنَحِدُر ُشُحوُخ ِتْلَك اْلَ ِديَنِة ِباْلِعْجَلِة ِنَلى 4 ُشُحوُخ ِتْلَك اْلَ ِديَنِة ِعْجَلًة ِمَن اْلَ،َقِر َلْم ُيْحَرْث َعَلْحَهاا َلْم َتُجرَّ ِبالنِيحِر.
ِِ َلْم ُيْحَرْث ِفيِه َوَلْم ُيْزَرْعا َوَيكْ  َحاَل َِ ُعُنَق اْلِعْجَلِة ِفر اْلَواِدي.َواٍد َداِئِم السَّ ُم اْلَكَهَنُة َبُنو اَلِويا أَلنَُّه 5 ِسُرو ُثمَّ َيَتَقدَّ

ُِ ُقتُّ ُخُصوَمةٍ  ا َوَحَسَب َ ْوِلِهْم َتُكو بِي بُّ ِنلُهَك ِلَيْخِدُموُه َوُيَ،اِرُقوا ِباْسِم الرَّ َوَيْغِسُت  6  َوُقتُّ َضْرَبٍةاِنيَّاُهُم اْخَتاَر الرَّ
 "ْلَواِديا ِ يُإ ُشُحوِخ ِتْلَك اْلَ ِديَنِة اْلَقِريِبحَن ِمَن اْلَقِتحِت َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلِعْجَلِة اْلَ ْكُسوَرِة اْلُعُنُق ِفر اكَ 

ولاس ن س لا سفرناسسفاوس ول سعندسهللا،سافمس لس لِِّا ،ساأو سرلسسمنسحكسأحدسأنسينهلسحل ةسشوس نساخل سا حأسس
سِمَنسٱْسَْ ضِسحينا سقةلس  بيلسأخل سنقوتسهللاسرب يينس ( ساولاسقدمسعلعة سس10:4نس)ا سَاْوُوسَدِمسَأِخلَ سَا ِ ٌرسِشَرية

ْوَس نَسفرب السفا سأعا   سهللاسرنوحسن سهللهلَلسَعَيلسُاوَ ِاِ سَعِاَلسٱْاِ ْوَس ِنسُيْسَاُ سَدُمُ  سِسَنة ْوَس ِنسِلٱْاِ نسسَم ِبُ سَدِمسٱْاِ
س( س6:9)ا 

ركنن س ن سوحنسأم مسقةيلس سيةيمسأحدسمنسقةي  ساولاسذل سأنسفربةلسرهوساللعا سلشة سأم مسهللاسا سياكنسغالفوه سش س
لبةلسفرب ال،سحةلس سينسكيسغ يسهللاسعيلس السفس ضسسنسفس ضسقدساناسمسشذسرمسيةامسفربشلسفرن موسسس

سفارهلساعة قيسفرب ال سس
هلسذل سالدي سفربحثسعنسفرب ال،سشذسياةاطسعيورسفرادنسفراا ا ةساق  اه سساوادس ن سأنسهللاساضطساشلعةً سيل

سنسفرب السغ ربً سيسكنسبلسأقل سمدين سسربحثسفسملسامح ار سمةلب سفرب ال ساعحددانسأقل سمدين سراك نسفربةيل،س
سلب سفرب ال سسراك نسفربةيل سبم لس السفرادين س مسفرُاكياونسل ر.ل مسل رابوسسف ال سشذفسرمسيةاكنوفسمنسمة

 - :ا ويكسروِ عنق العجلة ِعْجَلًة ِمَن اْلَ،َقِر َلْم ُيْحَرْث َعَلْحَهاا َلْم َتُجرَّ ِبالنِيحرِ 
س السرلسمسذبلح ،سسو سرمسُيِشلسشرلسمالحسا سشرلسدم   1
 ن  سس سعالق سرهافسفرةشلعطسسبابلح سفراسلح،سب راسلحسرمسيكسلسر سعلم،سا السفسلافسعنبه ،ساسو سرلسس  2

سمالحسبالساوالدسشع  ةسريصييي 
سأنسفرب الس وسفرااسيسةحكس افسفرةب  سفرااسحد سريةاي    3
ااةنلسأنسفرشيورسيشهدانسأم مسهللاسأو سروساقطسفرب السبلسأيديهمسربةيولسمثلس السفرةاي  سااةنلسأي ً سأو سس  4

حكسأي ً سرا سحد سسروسُااِلدسبينسفرشيورسمنسيةلفسفرب الساأخالسعنسل.ل سفرشيور،سذلكونس وسفراسة
ريةاي  ساعكونسبهافسقدساضطسواس ساحمسحكمسفرا يسفارهلسافرةدتسفارهل سفرش صسفرااسياةلس افس

 ياكن سأنسي السفرح.لب سعنسل.ل سفرشيورساركن سرنسيسةالطسشخا عه سعنسهللا س
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لسعنبه سويلسس=سأاسرمساةد  سعيلسعالسم سمنسأعا تسفرز فع سمثلسفرحل ساغيللسارمسيةسسبالنحر رَّ جُ لم تَ   5
سسا وسفر شب سفراسةةلض سفرةلساوضطسعيلسعنكسفرحيوفنسفرااسيالسفراحلف سأاسفرنو جسأاسيديلسفرس  ل  
ا افسيشيلسركالسفرب السأاسفرشلةسفرااسُي السمةلبة سل رب السشذسأنسفال ا سرمسيب لسأنسييةزمسل رن موسس=سس

ابلس افسيبوتس  سفراادسنشحايوفسويلاسسرمسي طسعيلسواس سويلسفرن موس،سأاساحل سمنساا ي سفرن موس س
 بهوس يننسأاسمنسيح اتساناياسفروال سملاد  سمهي  س

 افسشواف سريشيورسأوهمسروسأخاوفسفرب السعنسعادسمة ل سأ ضهمسااصيلسسسلم يحرث فيه ولم يزرع =  6
 أ ضً سبو س ساحل سا ساز د 

عالت سافرا اسفرا  اسيشيلسشرلسغسلس=سمةن لسمنحد سم علسبينسأ ضسا لع سمثلسسوادى دائم السحالِ  7
بإسم سسفح،ارقهم الكهنة سفر ال سامحو  ساإزفرةه سعنسأ لسفرادين سفراينسشعةلبوفسأم مسفرل س  ر ينسفرااالة

بلسفرا اسويغست الشحوخ أيديهم س( 7،سأاسيةينوفسفر لف سفارهل سرهت اسفرشيورسشذس مسأبلع اس)اي الرب
 اسا سيةلبونسفرب ال س(سشعالو سمنهمسأوهمسأبلع 6)اي 

َِ ُعُنَق اْلِعْجَلةِ   8  =سحةلس سيمكيووه ،سبا سيمكيوو س وسم سُذِلحسببس س َوَيْكِسُرو
ربدسوااسفرشيورسفرةشلعطسلكلسالدي سساأعينوفسأم مسهللاسأوهمس سيةلبونسفرب ال،سبهلس ل سفرب السلاةية كلسأبدًفس وساقطس

سم مسهللاسلاديةهمسبلسفربحثسعنسفرب ال،سا افسقدسأعا  مسمنسفرةبوب  سسسسسسسسسسسسسسسسبلسيداسهللا سأم سفرشيورسبيبدسبل افسأواسهمسأ
س

َما َوَأْعُحُنَنا َلْم ُتْ،ِصْر.7 " -(:7آية ) : َأْيِديَنا َلْم َتْسِفْك هَذا الدَّ َِ َِ َوَيُقوُلو ُحو  "َوُيَصرِي
س اةلضوفسريا يسفارهل،ساإ سك نسمنسفرصةيسأنسياةلسفرشيورس افسا مسيةلبونسفرب ال

 

ا َواَل َتْجَعْت َدَم َبِريٍء ِفر َوَسِط َشْعِ،َك ِنْسَراِئحَت. فَ 8سس"-(:9-8)  األيات ُيْغَفُر ِاْغِفْر ِلَشْعِ،َك ِنْسَراِئحَت الَِّذي َفَدْيَ  َيا َربُّ
ُم.  .9َلُهُم الدَّ بِي اِلَ  ِفر َعْحَنِر الرَّ َم اْلَبِريَء ِمْن َوَسِطَك ِنَذا َعِ ْلَ  الصَّ  " َفَتْنزُع الدَّ

س أاسفرااسخيصة سمنسع ودي سبلعونسس=الذى فدي  
س

بُّ ِنلُهَك ِنَلى َيِدَكا َوَسَبْحَ  ِمْنُهْم َسْبًياا10 " -(:10آية )  "»ِنَذا َخَرْكَ  ِلُ َحاَرَبِة َأْعَداِئَك َوَدَفَعُهُم الرَّ
سفراحلم  وادس ن سش ةا مسهللاسلاة مي سفرسب ي سمة مي سشوس ول ،سا افسل صوصسفرشةو سغيلس

س
وَرِةا َواْلَتَصْقَ  ِبَها َواتََّخْذَتَها َلَك َزْوَكًةا  11 " -(:11آية ) ْبِر اْمَرَأًة َكِ حَلَة الصُّ  "َوَرَأْيَ  ِفر السَّ

ربسممم اةسقيوبهمسمممماحسهللاسبهافسبمنسيةزاالوفسخيلسمنسأنسيزووفسمطسفرسمممب ي سذلاي وفسعييهمسفرسممم سسفارهل ساركنسعيل سس
ِرَاِرَ سَيْةُلُ سس=ساة يلسيةنلسازاالةه سفا سق تسفرل س دمسنسوإلتصبببببببببق  بها سسأنسسيلفعلسشوسمممممممممممممم ويةه ساعة ميه سفزاال 

ُكسِلٱمْس ًدفسَافِحًدفٱرلةاُلُلسَأَل ُلسَاُأمةُ سَاَعْيَةصمممممممِ ( سولاسأنسهللاس سيسممممممماحسرشممممممم ب سلماسعالق سس24:2نس)ا َلَأِاِ سَاَعُكوَو ِنساَلسمممممممَ
سالنسل سمطسفرسب ي سخ  جسحدادسسفرزافج 
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َوَتْنِزُع ِثَياَب َسْبِحَها َعْنَهاا َوَتْقُعُد  13َفِححَن ُتْدِخُلَها ِنَلى َبْحِتَك َتْحِلُق َرْأَسَها َوُتَقلِيُم َأْظَفاَرَها 12س"-(:13- 12) األيات
ا ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َتْدُخُت َعَلْحَها َوَتَتَزوَُّج ِبَها ِِ ُِ َلَك َزْوَكًة. اِفر َبْحِتَك َوَتْ،ِكر َأَباَها َوُأمََّها َشْهًرا ِمَن الزََّما سنَفَتُكو

حيكسفرلأسساابيلمسفسي بلسف و سمنسمل  لسفرحزنسافرحدفدسذلةايه سبلاممممممم سأنساحزنسعيلسأبوعه ساأمممممممملاه  ساوزدسس
ثل  سفرسمم لسحةلساصممبحسفإملأةسمكلم  سااللسبلسبةلةسحزنسعممهلسمنسفرزم نسثمسيةزااله  سابلسخالتس افسفرشممهلس

دسفرشمةيسا لسبةلةسخاب ساةةلفسعيلس افسفرزاجسفرااسممةلابسسل ساحةلس سساةةلفسعيلسعملعة سهللاساع دفوسااب ري
سيةزااله سفرلاللسبامةسفا سروسف ومسعهوةسحيوفول ساإزفر سمة رمسالا ره س)عةلساأي بل(س وسرةهاييسعهوا سو حيةه  

 
ِْ َلْم ُتَسرَّ ِبَها َفَأْطِلْقَها ِلَنْفِسَها. اَل 14 " -(:14آية ) ٍةا َواَل َتْسَتِر ََّها ِمْن َأْكِت َأنََّك َ ْد َأْذَلْلَتَها.َوِإ  "َتِ،ْعَها َبْيًعا ِبِفضَّ

 سرلسس ممافسببسسبمملسلةممدسأنسسأببممداهمم سعمما عةهمم =سسسسألنبك أذللتهباشذفسأ فدسأنسيةلفهمم س سي لةهمم سفمممممم سبمملسيايبهمم سحلة سس
س َلْم ُتَسرَّ ِبَها حل اه ساأعينةه سزاال سر سعدوسا ب ةه =

س
ا ِنْحَداُهَ ا َمْحُبوَبٌة َواأُلْخَرى َمْكُروَهٌةا َفَوَلَدَتا َلُه َبِنحَنا اْلَ ْحُبوَبةُ 15سس"-(:16- 15)  األيات ِِ َِ ِلَرُكت اْمَرَأَتا  »ِنَذا َقا

َِ االْبُن اْلِ،ْكُر ِلْلَ ْكُروَهِةا   ِْ َقا َم اْبَن اْلَ ْحُبوَبِة 16َواْلَ ْكُروَهُة. َفِإ ِْ ُيَقدِي َِ َلُها اَل َيِحتُّ َلُه َأ َفَحْوَم َيْقِسُم ِلَبِنيِه َما َقا
 "ِبْكًرا َعَلى اْبِن اْلَ ْكُروَهِة اْلِ،ْكِرا 

سعيلسفس سأنس سيليمسأحدسأبن ع سسو سشبنسشملأةسغيلسمح وب  
س

ُل ُ ْدَرِتِه. َبْت َيْعِرُف اْبَن اْلَ ْكُروَهِة بِ 17 "  -(:17آية )  ْكًرا ِلُيْعِطَيُه َنِصحَب اْثَنْحِن ِمْن ُقتِي َما ُيوَكُد ِعْنَدُها أَلنَُّه ُهَو َأوَّ
 " َلُه َحقُّ اْلَ،ُكوِريَِّة.

سفربكلسر سوصييسضة سأاسأحدسمنسشخوا س)اإرلشطسبهافس ييسوصييسفربكلس احلً (
س

َِ ِلَرُكت اْبٌن 18 " -(:18آية ) َباِنِه َفاَل َيْسَ ُإ َلُهَ ا.»ِنَذا َقا ِها َوُيَؤدِي  "ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد اَل َيْسَ ُإ ِلَقْوِل َأِبيِه َواَل ِلَقْوِل ُأمِي
س =سمةالدسسماردكلمسأل  ساأم نسأااسيلسريوال سنس لس السفروال س
بلس مالسف يم سولاسأوم سسس نم اسسسأحمدًف أوم سعيلسفس سأنسيةم مملسأا دلسلم راسمممممممممممممم افةسا سيليمسسس17-15فسيم وسس أينم سبل
سسس لكونسفراةنلسأنس سيليمسأحد ا سف خل سسذفابنسأنسي  طسسبل سعيل
س

َمَكاِنِها  19سس"-(:21- 19)  األيات َباِب  َوِإَلى  َمِديَنِتِه  ِنَلى ُشُحوِخ  ِبِه   ِِ َوَيْأِتَيا َوُأمُُّه  َأُبوُه  ِلُشُحوِخ  20ُيْ ِسُكُه   ِِ َوَيُقواَل
حٌر.  َمِديَنِتِه ِبِحَجاَرٍة َحتَّى َفَحْرُكُ ُه َكِ يُإ ِرَكاِل 21َمِديَنِتِه: اْبُنَنا هَذا ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد اَل َيْسَ ُإ ِلَقْوِلَناا َوُهَو ُمْسِرٌف َوِسكِي

. َِ رَّ ِمْن َبْحِنُكْما َوَيْسَ ُإ ُقتُّ ِنْسَراِئحَت َوَيَخاُفو  "َيُ وَت. َفَتْنِزُع الشَّ
منس سيسمممممةالطسأنسيحةلمسأبوع سرنسيسمممممةالطسأنسيحةلمسهللا سافابنسفرُاسممممملفسفرسمممممكيلسفرااس سيلاددسبةمدييسأبوع سس

طسفلسم سأعا لسسب عدةسمنسشامالح  ساركنسمنس وسفابنسفر م تس افسفرااسأمملفساضملةسممُيهددسأمملا ساماةاة سا سس
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رُ سأبولسمنسفلفم سشذسخيب سعيلسامممممو ا سفشممممم ه ساغلةسبلسفر ا ي ساأممممممكلا ،سش سفاوسممممم نسفرااساحداسهللاسام ذفس
عنسفابنسفراةالدسلةدسسس(سا حأسأو ساكيم22يسممممةحكسش سفرلالم سام ذفسبةلسهللا    سربدسأوباسفاوسمممم نسلصممممييب ساي س)

سأنساكيمسعنسمسئورل سفسل اسبلسالبل سأا د مسبالسااييز 
س

َها اْلَ ْوُتا َفُقِتَت َوَعلَّْقَتُه َعَلى َخَشَ،ٍةا22 " -(:22آية ) ٍِ َخِطيٌَّة َحقُّ َِ َعَلى ِنْنَسا  " »َوِإَذا َقا
فريهودسبكم ووفسيلالاونسفراماوميسثمسيةيبووم سعيلسسكم نسفرلامم نسيحكاونسعيلسلة سفراالمينسلم راووسامممممممممممممميبمً  سأمم س

امممممممميييساشممممممممهيلًفسل ساركلسيلفلسفركثيلانسذلةة لاف ساركنن سرمسوسمممممممماطسبلسفلسفركة  سفرابدسسأنسأاسشبنس الا سأبولس
اعيب سعيلسخشممممممممب سأاسأبيغسعن سرُلصممممممممييسرار سبكمنس السفرواممممممممل سغلضممممممممه سشيه  سفرةبوب سفراالاضسأنسفابنسس

فلحا سفسبوعنسمممممةةدخلساُانباسفابن ساممممملكونس افسلمنسُيةيكسفابنسفروحيدساُعصمممميي،سبلسسسيسممممةحبه سركنس حا سهللا
ييسافرااسأ ممممممي سأبولسركلسُيصممممميي سابار سحالسفابنسس  وسفابنسفروحيدسبلسفركة  سفرابدسسفرااسمممممماةن سأو سامممممُ

سفروحيدسعبوةسفسبن اسفيهمسلصييب 
س

َْ َفاَل َتِبْ  ُكثَُّتُه َعَلى ا23  "  -(:23آية ) ٌِ ِمَن هللِا. َفاَل ُتَنجِي َِّ اْلُ َعلََّق َمْلُعو ْلَخَشَ،ِةا َبْت َتْدِفُنُه ِفر ذِلَك اْلَحْوِما أَل
بُّ ِنلُهَك َنِصحً،ا.  "َأْرَضَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ

 ِ =سشذًفسف نسيايسسفال تنجَ أرضك=س وسمةيكسبينسفرسا اسافس ضسبهوسملبوضسمنسفييها  سسال علق ملعو
دبنسفراصيو سحةلس ساةناسسفس ض سمنسفراتفدسأنسموملسفةيس افسبلاحسفرن وةسعنسفراسلحسفرااسبدبن سحالس

ال سفراث سحةلساةةانسفريةن سافرنا م  ساف نسف ر ا ةسفرةلسدبنمسرةمالسبثالسفثيل سامنسفرن حل سفرصحل س سيايس
س امنسفرن حل سفاوس ول سبإنسفرل سيلبكسبهالسفراث سمها سف نسا ح ه سعلعلًفساعلبكسلم ي ساذاع 

 ل اذا  حت هنا أِ ال علق على خش،ة ملعوِ؟ 
سفريةن سدخيمسشرلسفرة رمسلةدسفر ال  سبكلفسيشلحسهللاسأنسفراسلحسحالسفريةن سلصييب ك

سخشب س وسميةون سُيةينس ن سأنسفراةيكسعيلس (1
 (سذلحالسعن سفريةن  س13:3يصييسفراسلحسبدً سمن ساعصيلسرةن سسالين س)غلس (2
ك ومسقص سايييس  م نسفرااسأعدلسرُلصييسعيل سملدخ اسفر لد،سبُصِيَيسعيل س  م نسواس س مزًفسس (3

سسافضح سرةالسفراسلح سفرةبوب سفرةلسأعد  س  م نسفرشلعلسرةبطسعيلسملدخ اسفر لدسف نسمنسفرةدتسأن
انااسبلس  م نسفرشلعل ساا  سفرصيييس وسفرةبوب سفرةلساقةمسعيلسفرشلا ن سفرشلا نسدبةلسفرصيييسس
رلصييسفراسلحسفر لدسعيل  سافرنةلا :سأ(سحالسفراسلحسفريةن سعن  سسس (سا  وسعالم سفرصيييس لب سس

 ريشلا ن س
سرثسمنس م ر سغال ل ( ااح حسفرث بلال اسملفالة سمب ر سفرصيييسرةن ساةحوتسشرلسبلف س)بلسوه ي سف (4
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرو

س
 -:8-6ا  4-1اآليات 

س ولاسبيه سفلفسيايسأنسيهةمسفلسافحدسل  خلعنسبلبكسا سيبحثسعنسذفا سببس
سس

ُه ِنَلى َأِخيَك اَل َمَحاَلَة. 1س" -(:1آية )  »اَل َتْنُظْر َثْوَر َأِخيَك َأْو َشاَتُه َشاِرًدا َوَتَتَغاَضى َعْنُها َبْت َتُردُّ

( ساعيلسفر  دمسشذفس4:23منسيحيسأخل سمثلسواس سرنسيةل سحا  لسأاسثو ل ساأخل س ن سانا كسعيلسفسعدفاس)حز
وس نسأ مسمنسفرثو سبإنسف نسهللاسيهةمسل رحيوفو وسفرش  دةسبهوسمهةمسساالدسأاسمنسعةيسهللاسض ً سعيل سأنسيلدلسب ا

 ن سهللاسيةياهمسفراحب سلالعب سعايل  سبةالم سسس الدًفسل ابنسفر  ت سابناسسفراناكسأالسفراسلحسرلةيدو سلةدسأنسعلدو 
ن فرلموتس بورسس يبوتس فا س ف خلس فرةةيسساللس فرح.ل.ل س لس َاَاَةَيسفراحب س ِشيَا ِوُكْم،س َعَاَلس س ٱْوِبَا ده ِباَلس ُمَةَاكِِِّلعَنس

 ( س3:1اس1نس)سَمَح ةِةُكْم،سَاَاْ َلسَ اَل ِعُكمْس
س

ُِ ِعْنَدَك َحتَّى 2س" -(:2آية ) ِْ َلْم َيُكْن َأُخوَك َ ِريً،ا ِمْنَك َأْو َلْم َتْعِرْفُها َفُض َُّه ِنَلى َداِخِت َبْحِتَك. َوَيُكو ُه  َيْطُل،َ َوِإ
ُه ِنَلْيِه. سنسَأُخوَكا ِححَنِاٍذ َتُردُّ

سق تسعيا اسفريهودسأنسمنساالدسحيوفو سع  دًفسعيل سأنسيلملسمن ديً سعدةسملفوسرإلعالنس
 

َتِجُدُه. اَل  َوهَكَذا َتْفَعُت ِبِحَ ارِِها َوهَكَذا َتْفَعُت ِبِثَياِبِها َوهَكَذا َتْفَعُت ِبُكتِي َمْفُقوٍد أَلِخيَك ُيْفَقُد ِمْنُه وَ 3س"-(:4-3) األيات
ِْ َتَتَغاَضى.  س" َوَتَتَغاَفُت َعْنُه َبْت ُتِقيُ ُه َمَعُه اَل َمَحاَلَة.اَل َتْنُظْر ِحَ اَر َأِخيَك َأْو َثْوَرُه َواِ ًعا ِفر الطَِّريِق 4َيِحتُّ َلَك َأ

 
َِّ ُقتَّ َمْن َيْعَ ُت ذِلَك َمْكُروهٌ 5سس"  -(:5آية )  َْ َرُكٌت َثْوَب اْمَرَأٍةا أَل بِي   »اَل َيُكْن َمَتاُع َرُكت َعَلى اْمَرَأٍةا َواَل َيْلَ، َلَدى الرَّ
 " ِنلِهَك.

سوادسبلس افسفرانطس:سسس
سريشااذسفرانسلسبةيلسفلسشوس نسأنسيةةزسلا سخيب سهللاسعيل سا سيشةهلسأنسيكونسمنسفرانسسف خلس ب س -1
ك ووفسبلسبل كلسعشممة  ا سياةيونس افسب رلاللسييبسسثل  سفرنسمم اسافرنسمم اسييبسممنسماللسس ال تساع ممةنسس -2

(سس14:11كو1(ساعلعدسأنسوسممممممي سلحسمممممميسفرا لة س)40:14كو1أممممممميحةهمسعييهن ساركنسشرهن سشر سالاييس)
  بوق  ساحشا 

س
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اَمَك ُعشُّ َطاِئٍر ِفر الطَِّريِق ِفر َشَجَرٍة َما َأْو َعَلى اأَلْرِضا ِفيِه ِفَراٌخ َأْو َبْيٌضا 6سس"-(:19- 6)  األيات »ِنَذا اتََّفَق ُ دَّ
َِ َلَك َخْحٌر  7َواأُلمُّ َحاِضَنٌة اْلِفَراَخ َأِو اْلَبْيَضا َفاَل َتْأُخِذ اأُلمَّ َمَإ اأَلْواَلِد.   َأْطِلِق اأُلمَّ َوُخْذ ِلَنْفِسَك اأَلْواَلَدا ِلَكْر َيُكو

 َوُتِطحَت اأَليَّاَم.
 اِ ٌط. »ِنَذا َبَنْحَ  َبْحًتا َكِديًداا َفاْعَ ْت َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَاالَّ َتْجِلَب َدًما َعَلى َبْحِتَك ِنَذا َسَقَط َعْنُه سَ 8
ْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقِت.  »اَل َتْزَرْع َحْقَلَك ِص 9 َس اْلِ ْتُء: الزَّ اَل َتْحُرْث َعَلى َثْوٍر َوِحَ اٍر 10ْنَفْحِنا ِلَاالَّ َيَتَقدَّ
َْ َثْوًبا ُمْخَتَلًطا ُصوًفا َوَقتَّاًنا َمًعا. 11َمًعا.   اَل َتْلَ،
  َثْوِبَك الَِّذي َتَتَغطَّى ِبِه. »ِاْعَ ْت ِلَنْفِسَك َكَداِئَت َعَلى َأْرَبَعِة َأْطَرافِ 12
َوَنَسَب ِنَلْحَها َأْسَ،اَب َقاَلٍما َوَأَشاَع َعْنَها اْسً ا َرِديًّاا َوَ اَل: 14»ِنَذا اتََّخَذ َرُكٌت اْمَرَأًة َوِححَن َدَخَت َعَلْحَها َأْبَغَضَهاا  13

ِِ َعاَلَمَة ُعْذَرِتَها ِنَلى 15َأِكْد َلَها ُعْذَرًة.  هِذِه اْلَ ْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَل َّا َدَنْوُت ِمْنَها َلْم   َيْأُخُذ اْلَفَتاَة َأُبوَها َوُأمَُّها َوُيْخِرَكا
ُكَت اْبَنِتر َزْوَكًة َفَأْبَغَضَها.  16ُشُحوِخ اْلَ ِديَنِة ِنَلى اْلَ،اِبا   ُحوِخ: َأْعَطْحُ  هَذا الرَّ  َ ْد َوَها ُهوَ 17َوَيُقوُل َأُبو اْلَفَتاِة ِللشُّ

ِِ الثَّوْ  َوَيْ،ُسَطا اْبَنِتر.  ُعْذَرِة  ُعْذَرًة. َوهِذِه َعاَلَمُة  ِلِبْنِتَك  َأِكْد  َلْم  َ اِئاًل:  َقاَلٍم  َأْسَ،اَب  اْلَ ِديَنِة. َكَعَت  َأَماَم ُشُحوِخ  َب 
ُبوَنُه  18 َوُيَؤدِي ُكَت  اْلَ ِديَنِة الرَّ ِتْلَك  ِب ِ 19َفَيْأُخُذ ُشُحوُخ  َأَشاَع َوُيْغِرُموَنُه  أَلنَُّه  اْلَفَتاِةا  أَلِبر  َوُيْعُطوَنَها  ِةا  اْلِفضَّ َاٍة ِمَن 

ِْ ُيَطلِيَقَها ُقتَّ َأيَّاِمِه. ُِ َلُه َزْوَكًة. اَل َيْقِدُر َأ  "اْسً ا َرِديًّا َعْن َعْذَراَء ِمْن ِنْسَراِئحَت. َفَتُكو

 افسمممملكونسع ماًلسعيلسحاأسالنسس افساس ساإ الةسفسمسسبدانسفر ل سسسُيسممماحس ن سلمخاساممما  سفرايو س-(:6آية )
ا حأسأنسمنسيةةيمسفرلحا سمطسفرايو سمممملكونس حلاً سمطسفلسسسب سمسممممةلالطسااحة مممنسبل مممه  سفرا علسازع دا  

سفربشل س
أِ اربدسأ يكسفريهودسعيلس السفروامممممل سأامممممالسفرواممممم ي سا حلوفسأنسره ساعدسمثلساامممممل سشكلفمسفروفردينسافروعدس

رار سق روفسشنسمنسيحةبلسأاممممالسفروامممم ي سمممممييحب سضممممل سفانسشحةبلسأك لسسسس منسيحاأسفروامممميةينسهللا أياميطحت  
سفروا ي  

 
 "اِ ٌط.»ِنَذا َبَنْحَ  َبْحًتا َكِديًداا َفاْعَ ْت َحاِئًطا ِلَسْطِحَك ِلَاالَّ َتْجِلَب َدًما َعَلى َبْحِتَك ِنَذا َسَقَط َعْنُه سَ 8س" -(:8آية )
س يوايهمسبهافسا مسم زفروفسبلسفر لع س سي نونسبيواً سعالم سعيلسفا ةا مسل رناسسفربشلع موملس

 س
ْرُع الَِّذي َتْزَرُع َوَمْحُصوُل اْلَحْقِت.9س" -(:9آية ) َس اْلِ ْتُء: الزَّ سن»اَل َتْزَرْع َحْقَلَك ِصْنَفْحِنا ِلَاالَّ َيَتَقدَّ

الالا و سابوضممممطسفلسفرةلالا وسمةً ساة ممممحسفرصممممو ة سأو س ساز دسحبي سسأامس السف ي سلصممممو سم ةيا سبلسعدةس
(سالزرع . لاال يتقدس ال تء   افسمةنلسفيا لصمممممممناينسمنسفرح و ساإ سيصمممممممبحسفرحبلسفي سريل سااةال سريكهن س)

افرسممم يسبلسذر سأنسسس سبانسيمخاسمنسوصمممييسفرل سيةناسس اإ سبإنسفرحبلسفي سشنسرمساةا سريكهن سيصممميلسواسممم ًس
أاسربسسثو سم ةيسسسسأ فدسأنسيان همسفروقودسبلسخلفب وسفروثنيينسفرةلسف ووفسيتمنونسبه سأنسز دسفرحبلساممممناينسسهللا

 سب هللسُيلعدسأنسياةابهمسربسمممم   سفايا ن سس،سبةب   سف ره سفراحصمممموتساازدفدسفراي سسسسلسف ره سممممرسمنسامممموفسافة نسيَس
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 ع ي سفلسوودسل اضمممممممم ب سشرلساممممممممةوب ساحديدسفربكو سسا حأسأو سشذفسز دسحبلسمنساممممممممناينسبسمممممممملحد سخامسبلس
أاسُمحلمً سسسس،افرةشممممو سفرةلسُاةالسريكهن سبحةلسياةنةوفسعنسذر س ييسهللاسمنهمسأنسيكونسفراحصمممموتسفي سُمبدممممم ًس

 سافةمملس احلس سساع سمممممملافسفلسفراحصمممممموتسبالسيةودافسيةشمممممم هونسل روثنيينسسعيلسفامممممممةةا تساُعةالسفي سريكهن 
س،سفرةم رمسلم رمديم وم سفرن.لم سذلاميسعيلسفر م دمسأنسيبمدمسرا مداملم س ةم ممً سو.لمً سمنسفركةم  سفرابمدسياميسخيسسبيسممممممممممممممام س

س(11مهةاً سل الصسفرناوسسبالسأاسغلضساخل ساواسسفرااهومسوادلسبلساي س)
سس

سناَل َتْحُرْث َعَلى َثْوٍر َوِحَ اٍر َمًعا.10س" -(:10آية )
ب رثو سقواسامممممميل كسفرحا  سل اوفا سفربوع سفروفممممممة سبينا سفرحا  سخاوفا سسرلسسمنسفرةدتسأنسيلبسسحا  ساثو  سس

اعكونسفراةنلسفرلاحلسأنس سيكونسفراتمنينساحمسسسس(9:9كو1ضمممممملب  سامنسفرن حل سفرلاحل سب هللس سيها سفرثيلفنس)
فرلاحلسوس نسس(سبالسيةزاجسفراتمنسلايلسفراتمن سا سيندملسبلسادفق سقوع سفا14:6كو2ويلسمطسغيلسفراتمنينسس)

مطسفاوسممم نسفرة رالس سا افسم سحد سرسمممانسيهوعممم ب طسحينا ساممم رحسمي سشمممملفعيلسفرشممملعل،سأنسفرسمممانساكسممملو س
س( 49-44:س22مل1ااةيمسيهوع ب طسفرد سسبيمسيةدسيلملسع يدلسمطسع يدسمي سشملفعيلس)

س
َْ َثْوًبا ُمْخَتَلًطا ُصوًفا 11س" -(:11آية )  " َوَقتَّاًنا َمًعا.اَل َتْلَ،

فر ال سمممم كن سبلسأع ممم عن سفا سيبوتسبورسسسسسب رصممموفسو السمنسالزسعمممةلسفرانم سافرشمممةلسيلمزسسعا تسفراسمممد 
ِ يِنيسِشَرلسفرلممممموتسن َناُموِس ٱْلَخِطيَِّة ٱْلَكاِئِن ِفر  َاَرِكنِّيسَأَ اسَو ُمومممممً ساَخَلسِبيسأَْع ممممَ ِعيسُيَح ِ ُ سَو ُموَسسِذْ ِني،سَاَعسممممْ

اِئرَأعْ  خزفنسمايواسلسممممم علسل سامممممن و ،سشذفسسس:مثال( سبا سي لجسمنسفراسمممممدسية لسعا سبلسفراسمممممد سس7:23) اس"ضبببَ
شذًفسفرشمممممةلسفر   جسمنسفراسممممممسية لسعنسفر ال سفرسممممم كن سبلس  بةحن سفرصمممممن و سممممممل لجسفرسممممم علسفراوالودسل ر زفن 

سشوس ن( )و موسساةنلسق وون،سافراةنلسأنس افسق وونسيسلاسعيلسفلسسفسوس ن 
افراةنلسيشمممميلسرا سق ر سبورسسفرلممممموتسسس )فسبل سشعمممم  ةسري ل(سسا حأسأنسماللسسفركهن سف ومسمنسفركة نسفسبل س

ِلَف هسرِسن ْثِمكسَاَأيةُ سعممممممممممَ سَاٱْاِ سَمَطسَغْيِلسٱْرُاْتِمِنيَن،سِسَوةُ سَأيةُ سُخْيَا هسِرْيِ لِِّ ( سس14:6كو2نس) ِسينروِ سَمَطسٱرلرْياَسَ سَاُكوُووفسَاْحَمسِويله
سا افسأي ً سركلسيلب وفسفلسفرة دفوسفروثنل  

س
 " »ِاْعَ ْت ِلَنْفِسَك َكَداِئَت َعَلى َأْرَبَعِة َأْطَراِف َثْوِبَك الَِّذي َتَتَغطَّى ِبِه.12س" -(:12آية )

يحاأساا ي لسفا ساشيلسشرلساافلسفروا ي سفارهل سحةلسسس، السفرادفعلسرةاييزس افسفرشةيسأو سعةيسمبدسسا
َكيِِّْمسَبِنيسِشْمَلفِعيَلسَاُقْلسَرُهْم:سَأْنسسنساق تسرهمسموملسبلسمالسفرةددسبلسفسمو سفرةلسا داسلسلا سفهد سثو س س

َبَةُكوُنسَرُكْمسس سُ ْدِ سٱراةْيِلسِعَص َلً سِمْنسَأْمَا ْوُاوِويهِّسَيْصَنُةوفسَرُهْمسأَْ َدفًل سِبيسَأْذَي ِتسِثَل ِبِهْمسِبيسَأاْلَل ِرِهْم،سَاَعْاَةُيوفسَعَيلس
سَاَاْةَاُيوَوَه  سَاَا َي سٱرلة ِِّ ( س السفرادفعلسأاسفس دف سشما واوول سس39،38:سس15نس)عدسُ ْدًل ،سَبَةَلْاَوَه سَاَاْاُكُلاَنسُفلة

حالهمسريوا ي ساكونسرهمسحل ةسما اع  سس)رونسما اا(سرةافل مسأوهمسبينا س مسياشونسعيلسفس ضسش سأوهمسل
س( س39،38:سس15بلال اسملفالة سااسيلسف ي وس)عدس
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َوَنَسَب ِنَلْحَها َأْسَ،اَب َقاَلٍما َوَأَشاَع 14»ِنَذا اتََّخَذ َرُكٌت اْمَرَأًة َوِححَن َدَخَت َعَلْحَها َأْبَغَضَهاا  13سس"-(:19- 13)  األيات
ِِ 15َعْنَها اْسً ا َرِديًّاا َوَ اَل: هِذِه اْلَ ْرَأُة اتََّخْذُتَها َوَل َّا َدَنْوُت ِمْنَها َلْم َأِكْد َلَها ُعْذَرًة.   َيْأُخُذ اْلَفَتاَة َأُبوَها َوُأمَُّها َوُيْخِرَكا

ُشحُ  ِنَلى  ُعْذَرِتَها  اْلَ،اِبا  َعاَلَمَة  ِنَلى  اْلَ ِديَنِة  َزْوَكًة 16وِخ  اْبَنِتر  ُكَت  الرَّ هَذا  َأْعَطْحُ   ُحوِخ:  ِللشُّ اْلَفَتاِة  َأُبو  َوَيُقوُل 
ِِ الثَّْوَب   َوَها ُهَو َ ْد َكَعَت َأْسَ،اَب َقاَلٍم َ اِئاًل: َلْم َأِكْد ِلِبْنِتَك ُعْذَرًة. َوهِذِه َعاَلَمُة ُعْذَرِة اْبَنِتر.17َفَأْبَغَضَها.   َوَيْ،ُسَطا

ُبوَنُه  18َأَماَم ُشُحوِخ اْلَ ِديَنِة.   ُكَت َوُيَؤدِي ِةا َوُيْعُطوَنَها أَلِبر 19َفَيْأُخُذ ُشُحوُخ ِتْلَك اْلَ ِديَنِة الرَّ َوُيْغِرُموَنُه ِبِ َاٍة ِمَن اْلِفضَّ
ِْ ُيَطلِيَقَها ُقتَّ َأيَّاِمِه.اْلَفَتاِةا أَلنَُّه َأَشاَع اْسً ا َرِديًّا َعْن َعْذَراَء ِمْن نِ  ُِ َلُه َزْوَكًة. اَل َيْقِدُر َأ  " ْسَراِئحَت. َفَتُكو

(ساقور سبلس15:30عمم قلس)خلسس1 2عمم قلسم ياً سف يلًفسب رازع سفرةلسيدبةه سمنسبيغسمممنسفراندي سسسس100ك ومسفرممممممممممممممممس
ع قلسضة سفراهلسفراةة دسفرااسسس100=سأوهمس با سف ووفسي لبوو سرلدسشعةب  سفراة ة سافرالفم سفرممممممممممسسسسيؤدبونه(سس18)

س(س=سمهلسفرةاف اساب اض ب سريالفم سيسةحيلسأنس افسفرلاللسيايكسشملأا س وتسفرةال29ع قاًلس)اي س50ك نس
َِ هَذا اأَلْمُر َصِحيًحاا َلْم  20سس"-(:21-20)  األيات ِْ َقا َِ اْلَفَتاَة ِنَلى َباِب 21ُتوَكْد ُعْذَرٌة ِلْلَفَتاِة.  »َولِكْن ِن ُيْخِرُكو

حَت ِبِزَناَها ِفر َبْحِ  َأِبحَها. َبْحِ  َأِبحَهاا َوَيْرُكُ َها ِرَكاُل َمِديَنِتَها ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َتُ وَتا أَلنََّها َعِ َلْ  َقَ،اَحًة ِفر ِنْسَرائِ 
رَّ ِمْن   " َوَسِطَك.َفَتْنِزُع الشَّ

سفرلالمسيكونسعندسل  سبيمسأبيه سسنسأبيه سقصلسبلسالبيةه  
س

َمَإ 22سس"-(:29- 22)  األيات اْلُ ْضَطِجُإ  ُكُت  الرَّ  : ِِ االْثَنا ُيْقَتُت  َبْعتا  َزْوَكِة  اْمَرَأٍة  َمَإ  ُمْضَطِجًعا  َرُكٌت  ُوِكَد  »ِنَذا 
رَّ   ِمْن ِنْسَراِئحَت. اْلَ ْرَأِةا َواْلَ ْرَأُة. َفَتْنِزُع الشَّ

َفَأْخِرُكوُهَ ا ِقَلْحِهَ ا ِنَلى 24»ِنَذا َقاَنْ  َفَتاٌة َعْذَراُء َمْخُطوَبًة ِلَرُكتا َفَوَكَدَها َرُكٌت ِفر اْلَ ِديَنِة َواْضَطَجَإ َمَعَهاا 23
ُكُت ِمْن َأْكِت َباِب ِتْلَك اْلَ ِديَنِة َواْرُكُ وُهَ ا ِباْلِحَجاَرِة َحتَّى َيُ وَتا. اْلَفَتاُة مِ  ْن َأْكِت َأنََّها َلْم َتْصُرْخ ِفر اْلَ ِديَنِةا َوالرَّ

رَّ ِمْن َوَسِطَك.   ُكُت 25َأنَُّه َأَذلَّ اْمَرَأَة َصاِحِ،ِه. َفَتْنِزُع الشَّ ُكُت اْلَفَتاَة اْلَ ْخُطوَبَة ِفر اْلَحْقِت َوَأْمَسَكَها الرَّ ِْ َوَكَد الرَّ َولِكْن ِن
َمَعَها َوْحَدُه.  َواْضَطَجَإ مَ  ُكُت الَِّذي اْضَطَجَإ  ََ َعَلى اْلَفَتاِة  26َعَهاا َيُ وُت الرَّ َلْي ِبَها َشْحًاا.  َتْفَعْت  َفاَل  َوَأمَّا اْلَفَتاُة 

ِفر اْلَحْقِت َوَكَدَهاا َفَصَرَخِ  ِننَُّه  27َخِطيٌَّة ِلْلَ ْوِتا َبْت َقَ ا َيُقوُم َرُكٌت َعَلى َصاِحِ،ِه َوَيْقُتُلُه َ ْتاًل. هَكَذا هَذا اأَلْمُر.  
 اْلَفَتاُة اْلَ ْخُطوَبُة َفَلْم َيُكْن َمْن ُيَخلِيُصَها.

ُكُت الَِّذي اْضَطَجَإ  29»ِنَذا َوَكَد َرُكٌت َفَتاًة َعْذَراَء َغْحَر َمْخُطوَبٍةا َفَأْمَسَكَها َواْضَطَجَإ َمَعَهاا َفُوِكَدا.  28 ُيْعِطر الرَّ
ِْ ُيطَ َمَعَها أَلِبر ا ُِ ِهَر َلُه َزْوَكًة ِمْن َأْكِت َأنَُّه َ ْد َأَذلََّها. اَل َيْقِدُر َأ ِةا َوَتُكو  " لِيَقَها ُقتَّ َأيَّاِمِه.ْلَفَتاِة َخْ ِسحَن ِمَن اْلِفضَّ

َدسزافالهم ساانبصسسسسمخطوببة)كيام سسسسكم وممسفراةم ةسفرا اوبم سبلسحكمسفراةزاالم   نم ساشمممممممممممممميلسراةم ةسم اوبم ساركنسُعبمِ
سس (س18:1)ممسسسمخطوبة لحوسبف كافسسسرار سُدعيمسفرةا فاسملعمسشملأةسيوممم سفرالفممممسفاالةا لل سف رحاالوسمثاًل( 

س سبكيا مريم نمرأتكق تسمال سفرل سريومممم س(سس24،20:1)ممس سابلساذر سبةدبيلسمنسهللاسحةلس سيلالاه سفرشمممةيس
سس دتسشملأا  سب رةافاسف ومسحب سفإملأةسيوم سعلعً سركنسيوم سرمسيبةل سمنه ساييمسعا فا  ن ساةسمخطوبة

 "»اَل َيتَِّخْذ َرُكٌت اْمَرَأَة َأِبيِها َواَل َيْكِشْف َذْيَت َأِبيِه.30س" -(:30آية )
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 =سأاسيكش سثل  سزاالة سذيت أبيه سياوزساوس نسأنسيةزاجسشملأةسأبل سحةلسروسم وسأبول س
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرو

 

 

. 1 " -(:1آية ) بِي ِ َأْو َمْجُبوٌب ِفر َكَ اَعِة الرَّ  "»اَل َيْدُخْت َمْخِصرٌّ ِبالرَّضي
=س وسفرااسف نسي صملسسسسال جبوب=س وسفرااسي صملسبلضسفرة     سأاسبدقها سأاسممحبها  سسال خصبى بالرض

(ساهكمسفرلمموتسعيلسفراينسيةاسمكونسل ر ة نسفشملطسري الصسق عاًلسنس12:5لباطسفر صميةينسلآر سح دة سابلس)غل
اةوننسأاسي سريةهمسرلسسببسسيباةونسفرالر سبلسفركلسرلصيلافسلحسيسفرن موسسمباوعينسسبْسي سريمسفراينسيبيبووكمسيَس
(ساذر سسَمْجُبوبٌ اف نسفهن سغال ل سفروثنيينساإممماهمسنكهن سمممي يلنسيباةونسفر صمميةينس)سس سيدخيونسالا ع سفرل  

شعالو سعنس ه  اهم ساف ومسمممممممممممم لع سبورسسمنسفراةهودينسبلسغال ل سفراينسيبورونسل ممممممممممملا ةسفر ة نسمنسأاللس
سفر الصسني سريةكمسااةيونسمثلسفهن سمي يل سس

أم س سسغيلسمبدممممم أع مممم اسسسسأنسهللاسخيكسبين شعالنسعنسسسس وسسممممميل فرةن سسع مممم اقاطسفسسنسفراسممممدسفي سمبدسسبإنسساس
فراسمملحسحينسق تسنيوالدسخصممل نسخصمموفسأواسممهمسساللسميكووسفرسمماوفونسرمسيبصممدسفرباطسفراةيلساركنسقصممدسوودسس

احينسوااسسمنسفر ةورل سأاسضممبسسفرشممهوفوسافمنسفاوسمم نسرلسسرُ سأنسياكلسبلس السفسعممل اسسو سينللسريسمما اع و س
سس سأا عا ووسس افسبلسواسمممم ساق مسلإخصمممم اسواسمممم سحلمة سفركنلسمممم س سافرحلم نسمنسدخوتسالا ع سفرل سرلسفرةالِّم

حلم وً سمنسفر الصساركن سحلم نسمنسفرحبوةسفرك مي سريشممممممممممممةيسمثلسشمممممممممممممةالمسمسممممممممممممئورل وسمةين سمثلسأنسيكونسس
سفرش صسف  نً سأاسق ضلً سأاسق عدًفساإ ساحةبللسفرشةيساإحةبلسأحك م  

الوفسمنهمسبهمسغيلسق د عنسعيلسفرزافج ساف نسفاخصمممممممم اسيةمسريلال تسفراينسيةايونسبلسخدم سفرنسمممممممم اسبلسا سيةزاس
فربصمممو سفروثنل سأاسبلسفر ب دفوسفروثنل سبك ووفسيلنونسأنس افسُيلضممملسف ره  سأم سفراينسي صمممونسما لعنسفممممملاسس

( سشذًفسم سيهمسهللاسس5-3:56ششفسل رةبواس)فرحل سأاسلاه ر سذاعهمسأاسل را لة سبوعد مسهللاسبنصييسا رحسشنسم  اس
سرلسسفرشكلسفر   اللسبلسأنسيصنطسأحدس افسبناس سفة دةساثنل  سم سيهمسهللاسفرةبواسدفخلسفربييس

 
. َحتَّى اْلِجحِت اْلَعاِشِر اَل َيْدُخْت ِمْنُه َأَحٌد ِفر 2 " -(:2آية ) بِي .اَل َيْدُخِت اْبُن ِزًنى ِفر َكَ اَعِة الرَّ بِي  " َكَ اَعِة الرَّ

حلم نسشبنسفرزولسف نسحةلس سيحاأسشممممسأبل سبلسعممةيسفرل سبلسياووسلاوا سافمنس سشبنسر ،ساإمممةنك  ًفسر ال سس
=سفرابصودسبه سشرلسمداسفسالل ت سسسحتى الجحت العاشبرفردوسساسنسفروفردينسغ ربً سيو ثونسأبن عهمساا اهمسفرلديئ  س

دسمنسخالصسواومممممممممممممممهمسلسمممممممممممممم مميسخامم يمم سألمم عهمسبمملسفمم نسمنهمسياةمم حسفرايةمم داسساملةسثمم ولمم س ممافسرنسيانطسفسا 
سسوالحأسأنسبورسسفرلموتسشعة لسياة حسمنسألا تسفايا ن س(32:11+سعيس1:11)ق س

 
. َحتَّى اْلِجحِت اْلَعاِشِر اَل 3 " -(:3آية ) بِي َيْدُخْت ِمْنُهْم َأَحٌد ِفر َكَ اَعِة  اَل َيْدُخْت َع ُّوِنرٌّ َواَل ُموآِبرٌّ ِفر َكَ اَعِة الرَّ

بِي ِنَلى اأَلَبِدا  " الرَّ
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بسمملسفريهودس السف ي سلمنس سيةزاجسعاوولسأاسموابلسلإممملفعييل  سامطس افسبإنس فعو سدخيمسفرشممةيسامنسوسمميه سس
ا افس وسفرالةسبينسفرلاحسسال اسفراسممممممممملحسب رنةا ساةسممممممممم ملسبوةسفرن موسسافرابصمممممممممودسعدمساسممممممممميلسفروثنل سرييهود 

سافرحلفس 
س

ِمْن َأْكِت َأنَُّهْم َلْم ُياَلُ وُقْم ِباْلُخْبِز َواْلَ اِء ِفر الطَِّريِق ِعْنَد ُخُروِكُكْم ِمْن ِمْصَرا َوأَلنَُّهُم  4س"-(:5-4) األيات
ِْ َيْسَ َإ ِلَبْلَعاَما  5ِلَكْر َيْلَعَنَك. اْسَتْأَكُروا َعَلْيَك َبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر ِمْن َفُتوِر َأَراِم النَّْهَرْيِن  بُّ ِنلُهَك َأ َولِكْن َلْم َيَشِإ الرَّ

بَّ ِنلَهَك َ ْد َأَح،ََّك. َِّ الرَّ بُّ ِنلُهَك اللَّْعَنَة ِنَلى َبَرَكٍةا أَل َل أَلْكِلَك الرَّ سنَفَحوَّ
س ينساملفعيلساا م ًس حأسأنسهللاس سينسلسأاسشم اةساوال سرش ب  ساف نسموا سابنلسعاونسف   

سس
َْ َساَلَمُهْم َواَل َخْحَرُهْم ُقتَّ َأيَّاِمَك ِنَلى اأَلَبِد. 6 " -(:6آية )  " اَل َتْلَتِ 

سس  رهةهمسسس سباة  دفوسفرسممالمسمطسفرشممةو سفروثنل ساة ممانس بوسسلب دة ساةالسمةهمسشاا ق وسأاسمة  دفوسمممالم
امةنلسف ي س سااييسا سانةللسخيلًفسمنس السفرشةو سسسابار ساناا سري ب دةسفروثنل سسنسهللاس وسفرااسيحالكم س 

سفروثنل  
س

 " اَل َتْكَرْه َأُدوِميًّا أَلنَُّه َأُخوَك. اَل َتْكَرْه ِمْصِريًّا أَلنََّك ُقْنَ  َنِزياًل ِفر َأْرِضِه.7 " -(:7آية )
شمممممممم اةسُاوال سرشممممممم ب سا سينسممممممملسفلسشحسممممممم نسُيبدمسرشممممممم ب سارنالحأسأنسهللاسدع  مسرةدفاةسسسس حأسأنسهللاس سينسمممممممل

فراوابيينسافرةاوويينسسنس ت اسمممةوفسسنسياةيو مسُي ائوف،سأم سفراصمملعينسافسداميينسبإضمماهدا مسالسممديً  سبانسس
حل ةسفسبدي سا لسفس م سسي ممممممماهدو سالسمممممممديً سياةين سو سممممممملسحل ان سفس ضمممممممل سامنسُيةثلو س احلً سياةين سو سممممممملسفر

افسداميينسل عوفسرهمس ة مسبلسفرالعكسافراصممملعينسأكلمو مسق لسأنسي دأسفاضممماه دسافا سأنسهللاس سينسممملسفر يلسس
سس رهت اسعيين سأنس سونسلسأاسيدسشمةدوسشرين سل ر يلساروسملة

س
َِ َلُهْم ِفر 8 " -(:8آية ) .اأَلْواَلُد الَِّذيَن ُيوَلُدو بِي َِ ِمْنُهْم ِفر َكَ اَعِة الرَّ  "اْلِجحِت الثَّاِلِث َيْدُخُلو

=سحةلسيكونسسسسالجحت الثالثك نسفراصلعينسافسداميينسضانسفري لفسفرااسبلسامسسفرشةيساف نسرهمسأا دساقور س
سفسا دسقدسشودماوفسبلسفرشةيساانبوفسمنسفلسع دةساثنل س

  تعلحق على اآليات السابقة
 -ف ي وسااهمسبلسضواسقوتسبورسسفرلموت: الس

وَح ُيْحِحر" َِّ ٱْلَحْرَف َيْقُتُت َوَلِكنَّ ٱلرُّ س( س6:3كو2)س"أِلَ
  هللاسيلب سأنسوةة لسأاسالزاسبلسالسدو سأو سواس سهللاسخيكسفاوس نسف ماًلساق تسشذسخيكسفاوس نسسس-(:1فى اآلية )

سَم سَعِاَيُ سَبِإَذفسُ َوسسن فَاَ َأاسهللهلُلسُفلة ( ساأم سمنسي صلسواس سمنسأاللسميكووسفرساوفوسب رابصودس31:1نس)ا َحَسٌنساِلدًّ
سٱرةِايَنسُ ْمسِرْيَاِسلِحسَقْدسَاَيُ وفسٱْرَاَسَدسَمَطسبهافسمنسق تسعنهمسبورسسفرلموتسأنسثا  سفرلاحسالهلسبلس ت اسن َاَرِكنة
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َهَوفوِس ُموفسَأاْلَس َدُكْمسَذِبلَحً سَبمَس( ساق تسأي ً سن24-س22:سس5نس)غلٱْسَْ َوفِاسَاٱرشة ْخَوُةسِبَلْأَبِ سهللهلِلسَأْنسُاَبدِِّ ْ ُيُيسِشَرْلُكْمسَأيرَه سٱْاِ
َمً سَمْلِضلةً سِعْنَدسهللهلِل،سِلَب َدَاُكُمسٱْرَةْبِيلة َس ( سافلسمنسية اسقلف ًفسلمنسيايمسعهوفا سيادسمةوو سمنسس1:12نس) اسَحلةً سُمَبدة

اِحسُاِايُةوَنسأَْعَا َتسٱْرَاَسِدسَبَسَةْحَيْونَسيسسبورسسفرلموتسنفرلاحسفربدسسفا سيبوتسفربدس ( س13:8نس) اسَاَرِكْنسِشْنسُفْنُةْمسِلٱرلر
افرل  ن سافر ةورل سخيلسمث تسرار  ساركنس افسينا كسعيلسفراالطسحةلسفراةزاالينسفراينسي لشونسبلس ه  ةسأقصدسس

سفراسلحسلةشلسعاف ا سسس ساوالدسرديهمسعهوةسمواسرزاال اهم سرار سع همسفنلس 

فراةنلسفرلاحلسبيه سأنسهللاسيسةنكلسخال سفرزو ساوة عاه  ساركن س سيلب سفابنسفر لدسفراورودسوةلا س  -(:2واآلية)
زو سا افسفا س أين سبلسقص سياة حسفراية داسفرااسمالسبورسسفرلموتسشما سفبالسمنسألا تسفايا ن ساروسبكلو س

من  سشذًفسواهمسفراةنلسسس300أاسلةدسحوفرلسس  اْلِجحِت اْلَعاِشرِ حسيسقوتسف ي سحةلسسسسحلذلً سبانسفرااسملحصلسفراورودس
أنسهللاسرنسيب   سريزفولسبلسع سحةلسوسي سمطسفسخاسبلسفاعةب  سأنسفراورودس سذويسر ساأنسهللاسميب  ف ،ساركنسس

س رنساةودسأاسبلف سعيلسفرزفولسحةلسمنسأا دلسأاسأحا دل 

هللاس سيدعوسع ب سركلفبل سأحد،س سفراوابيينسا سفرةاوويينساركنسهللاسي  فسعيلسع ب سبلس السس-:(5-3اآليات )
فرالحي سفر دفعل سأنسادخلسشريهمسلب دةس ت اسفرشةو سفروثنل  ساركلسيثيلسهللاسواو  مسمنس السفرشةو سفروثنل سيافل مسس

يُ   هللاسلا سبةيولسبهمسبلسفرا ضل َلْم  َأنَُّهْم  َأْكِت  َواْلَ اءِ ِمْن  ِباْلُخْبِز  اركنسوياحسبلسامسسفالمسهللاسفرس يس  اَلُ وُقْم 
فرةلسأع  سبه سبية مسعيلسمي سموا سا لسأنسُيْسِبسسبنوسشملفعيلسسسخطية بلعامفرح.لبلسرلب س السفرشةو سأ سا وسس
ل سبلسااسدسمنسقةيل ساركنسفا س أين سأنسهللاسرمسيلب س فعو سفراوابسس24000بلسخال سفرزو سفرةلسلس  ه سم وسس

وسيه سسوه سااوقمسبلسمح ةه سعيلسمنس نسمنسبن وسعةيسهللا سشذًفسولاسأنسهللاس سيلب سشوس و سبلسيلب س
َحتَّى اْلِجحِت  فر ال  سابناسسفرالعب سيةينسهللاس ب  سرنا مةهمسفرةالسفي ،سأاسفلسفرزم نسذلبوتس سيدخلسأحد مسس

سلذلً ،سبانسفرااسملحل سمئ وسفرسنينسريناا   سبهلسيةبلسأنسانااس السف ي سح. اْلَعاِشرِ 

َْ َساَلَمُهمْ  -(:6ية )اآل =س سانةللسمنهمسأاساةوقطسمنهمسأاساسةلس َواَل َخْحَرُهْم ُقتَّ َأيَّاِمَك ِنَلى اأَلَبدِ  اَل َتْلَتِ 
  دفو،س سمة  دفوسمالمسا سمة  دفوسشقةص دي سا سأاسوودسمنسفراةسريحصوتسمنهمسعيلسأاسخيلسأاسمالم 

افراةنلسفرلاحلس لسونةللسمنسفرشلا نسأاسخيلسأاسمالم ساخيلسمث تسرار ساحامسفسماوتسفرةا  اسس
س( س37-س35:سس20أاس2ريهوع ب طسفراي سفربديسسشذسعالسمة  دةسمطسمي سشملفعيلس)مي سفراايك سفرشا رل سفروثنل(س)س

عدسمن سأنسوكونسعيل  سهللاس ن سخ فسأنسس ن سولاسهللاسبلسمح ة ،سبهالس لس  لةة ،سا افسم سيلسس-(:7ا8اآليات )
سف ي وسفرس لب ساةياهمسفركلفبل سبنادلس ن سيدعو مسرةدمسفركلفبل س

افرااهومسمنس افسأنس سوكلل،سبلسأنسو ةةدسعنسأاسمح ا وسعلا ول سس  َتْكَرْه َأُدوِميًّا أَلنَُّه َأُخوَك. اَل َتْكَرْه ِمْصِريًّاالَ 
سافراةنلساةياوفسفايا ن سسسحتى الجحت الثالثمةثلة سا حأسفربوتس

 
َِ ِفيَك َرُكٌت َغْحَر 10»ِنَذا َخَرْكَ  ِفر َكْيٍش َعَلى َأْعَداِئَك َفاْحَتِرْز ِمْن ُقتِي َشْرٍء َرِديٍء.  9سس"-(: 14-9)  األيات ِْ َقا ِن

ِء َيْغَتِسُت ِبَ اٍءا َوَنْحَو ِنْقَ،اِل اْلَ َسا11َطاِهٍر ِمْن َعاِرِض اللَّْحِتا َيْخُرُج ِنَلى َخاِرِج اْلَ َحلَِّة. اَل َيْدُخْت ِنَلى َداِخِت اْلَ َحلَِّة.  
َِ َيْدُخُت ِنَلى َداِخِت اْلَ َحلَِّة.    ْ ُِ َلَك َمْوِضٌإ َخاِرَج اْلَ َحلَِّة ِلَتْخُرَج ِنَلْيِه َخاِرًكا.  12َوِعْنَد ُغُروِب الشَّ ُِ 13َوَيُكو َوَيُكو
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َُ َخاِرًكا َوَتْرِكإُ  ِتَك ِلَتْحِفَر ِبِه ِعْنَدَما َتْجِل بَّ ِنلَهَك َساِئٌر ِفر َوَسِط َمَحلَِّتَكا  14 َوُتَغطِير ِبَراَزَك.  َلَك َوَتٌد َمَإ ُعدَّ َِّ الرَّ أَل
َسًةا ِلَاالَّ َيَرى ِفيَك َ َذَر َشْرٍء فَ   "َحْرِكَإ َعْنَك.ِلَكْر ُيْنِقَذَك َوَيْدَفَإ َأْعَداَءَك َأَماَمَك. َفْلَتُكْن َمَحلَُّتَك ُمَقدَّ

مسبي   ق تسهللاسعيلسفو شسفراي سأو سسسلسامماهمسبييزمسأنسيكوووفسبلس ه  ة هللاسبسنسسسس-:الحرب هى حرب مقدسبة
أاسيبدممم س=سي صممصمم سرهافسفرةالسفرابدس،سا وسفرسمما حسب ن اسسسلع ت مقدس(سسنسهللاسف نسيةدلس1:45)ششسالرب

فرهلكلسبلسأا عممميلمسث ول سلةدسأنسدمللسفرب بييون،ساأي مممً سفرسممما حسلةودةسفرشمممةيسشرلسأ ضمممهمسلةدسأنسف ووفسمسممم يينسس
سم سقيلسعن سمسممممممممملحسفرل  سا كافسقيلسعنس بن سيسمممممممممودسأو سفراسممممممممملح،سشذس بلسل بل سبألنسفو شسف نسمكي سلةاله

عيل سفرلاحسفربدسسرل صمممصممم سرةالسفرادفاسأاسيبدمسواسممم سذبلح سفلعلسسفهن سفرةهدسفراديد،ساع نلسبلكلسسسشوسمممكيس
َيُ س( ساق تسفراسملحسعنسواسم سن36:8يو(ساعحل و سمنسفرة ودي سريشملا نس)19:2كنلسمة س)يو ُ سٱْ ُ سَاَأْ ممَ ممَ َبٱرةِاَسَقدة
س( 36:10نس)يوِشَرلسٱْرَة َرمِس

أ سا وسعب  سفسمو عينسلسم يسوا ممةهمسشذسأنسذويس ت اسفسمو عينسقدسأابحسسسست مقدسبع افرشمةيسف نسمكي س
( سوهللاسشخة  سأنسيكونسعب  سفسمو عينسبيدسعممممم ب سركلسياهمسعمممممةيسهللاسأنسعبوب سخا ي سس16:15ك ماًلسف نس)ا 

 سحد سبةاًلسرشممممةيسفسمو عينس لسفراوو ساأوهمسشذفسبةيوفسواسسفر ا ي سممممملكونسمصمممميل مسواسسفراصمممميل،سا افسم
سهللا 
:سبإنس السفرشمةو سالمزسريشملا نساإوةصم  سيشمودسافرشمةيسعييهمس وس مزساوةصم  سسوأيضبًا ف ن الناحية الرمزيةس

فراسممملحسعيلسفرشممملا ن ساحينس ييسيشمممودسمنسق دةسفرشمممةيسأنسيدامممموفسلمقدفمهمسعيلسميو سفسمو عينسفرانهزمينسس
نسق تسن  سأو سأعالكمسميا و سأنساداموفسفرحل وسافرةب   سافلسقوةس(سف نس افس مزًفسعلح سفرل سيسودسحي24:10)

س( 19:10فرةداس)أاسفرشلا نسعداو (نس)رو
احينساكونسفرحل سمبدممممممممم سأاسيح  بونساناياًفسا فدةسهللاسيكونسهللاسبلساممممممممماهمسيحايهمساعبود مسفا سف نسفرح تس

َلفِعيَلسَاممَ َ سَاَ فَاُ ْم،سسساَلُ سهللهللِسَبٱْوَةَبَلسمَسبلسخلاجسفرشمةيسمنسمصملسفا سق تسفروحلسفرابدسسن َكِلسِشممْ ٱرسمة ِعُلسَأَم َمسَعسمْ
حمَ ِ سِمْنسَأممَ ِمِهْمسَاَاَقَ سَاَ فَاُ مْس َلسَعُاوُدسٱرسممممممممممممممة ،سبهمافسعنسفابنسفرالمممممممممممممممملسسمالك هللااقورم سسس( 19:14نس)خلَاٱْوَةبمَ

بود سرار ساكونسفراحي سأاسفرالشسمبدسس افسعنسفرلاحسفربدس سفابنسيحالسافرلاحسفربدسسيسسالسحابةري الص،سا
(،سس14:10ب هللسموالودسيحالساعبود،سا كافس أين سبلسحلا سيشممممممممممودسشذسقيلسنسنسفرل سح   سعنسشممممممممممملفعيل:س)يش

سبةييهمسأنسيكوووفسبلس ه  ة 
 افسعنسفرحل سفرةلس ييسفرل سمنسفرشمممممممممةيسأنسيبوموفسبيه سلةب  سفسمو عين ساأي ممممممممم سف نسفرل سبلسامممممممممماهمسس

اعبود مساعنصممممممممممل مسبلسفرحلا سفرةلسيةةداسبيه سأحدسمنسفرشممممممممممةو سفراا ا ةسعييهم،س افسشنسف نسفرل سيحايهمسس
س فضلً سعييهمسشذسف ووفسيحيونسبلسقدفم  

ااقمسفرحل س وساقمسراح مممب سفرناسسافرةوب سرةاديدسفرناس ساعيلسفلسشوسمم نسأنسيانطسمنسقيب سأاسعمملاس دااس
لاف سافرشمملاسفرلدااسفرااسيا مميسهللاسمثلس)حبدس سغلا س سمحب سأاث نسسحةلسيسممةالسهللاسبلسامممسسفراحي سبينةصمم

(ساركنسشنس مسش ةاوفسبنل ب سس13عهوفوس ديئ    (سحةلس ساةمثلسقدفمةهمساعاييسأنسيهةمسهللاسلا سُذكلسبلساي س)س 
نباًل(سرشةو  مسسمن سأنسي لشسبلسخل مسمةسس40)سا حأسأنسهللاسيةكيمس ن سمطسعةيسبدفعلساةودسرادةسسسسسسسسسسسفر   جسس



 ( األصحاح الثالث والعشرون)  التثنيةسفر 

 

 
110 

أنسهللاسبلساممممممممماهمسبانسفراتفدسأنس افسممممممممملةايهمسش ةا مسبنل ب سفربييسا ه  ا سدفخيلً  ساذر سل اضمممممممم ب سسوهمسس
ممميةةياونسأنسيهةاوفسلاشمم علسلة ممهمسفربة سااكونسشق مةهمسبلس ق ساول ب سحةلسبلسمة مالاهم،س افسل اضمم ب سس

(سأنسحةلسفسحالمساناسس)فسحالمسفرانسممممل (سهللاسيلعدو سس10)اي رانطسشوةشمممم  سفرالفثلمسافسملفضسبلسحةلسوادسبلس
سأو.ل اساا مً س ساإنسف نسهللاسيهةمسبهالسفسحالمسفرالعةو ع سبإو سل سارلسيهةمسل ر ا ي سفرابصودة 

س
ِِ 16»َعْبًدا َأَبَق ِنَلْيَك ِمْن َمْواَلُه اَل ُتَسلِيْم ِنَلى َمْواَلُه.  15  "-(:16- 15)  األيات ِعْنَدَك ُيِقيُم ِفر َوَسِطَكا ِفر اْلَ َكا

 "الَِّذي َيْخَتاُرُه ِفر َأَحِد َأْبَواِبَك َحْحُث َيِطحُب َلُه. اَل َتْظِلْ ُه.

يةهم ساقدسيهل سع دسمنسممميدلساعحةالسلمحدسمنسسف نسفرسمم دةسبلسفرشممةو سفروثنل سيلياونسع يد مساعسمميئونسمة مس
عمةيسفرل سبيةب يولسا ساسمياولسرسميدلسسو سبلس السفرح ر سغ ربً سممل ملب ساعةال سحةلسفراوو ساركنسقاةً سشنسف نسس

 سا افسم سواالسبورسسفرلموتسمطسأوسلاسسفرة دسفرااس=س    سسسآبققدس ل سسو سق السأاسم  ةسف ووفس سيحاوو س س
مممممممميدلسبيلاون سامنسأوسممممممملاسسعيلسيدسبورسسفرلمممممممموتساركنسبينلاسم ذفسبةلسبورسسفرلمممممممموتسفرااسأع دسس ل سمنس

ْيسَذِرَ سأوسمممممملاسسرسمممممميدلسبيلاونسامة س ممممممم ر سيبوتسبيه سن ،سَأْاسَرَ سَعَيْلِ سَدْيٌن،سَبٱْحسممممممِ ْياه ُثمةسِشْنسَف َنسَقْدسَيَيَاَ سِلشممممممَ
( سوادسأنسبورسسفرلمممممممممممموتسيةةهدسفة ل سبلدسأاسعممممممممممم سأخالس19،18نس)اي وسا ُأوِفرَأنَ َأَو سُبوُرَسسَفَةْ ُمسِبَيِدَ:سس  َعَييةس

سأوسلاسسبدانساال سحك 
س

ٌِ ِمْن َبِنر ِنْسَراِئحَت. 17 " -(:17آية )  »اَل َتُكْن َزاِنَيٌة ِمْن َبَناِت ِنْسَراِئحَتا َواَل َيُكْن َمْأُبو

 ِ س=سع ذسالنسلً  ساف نسفرزو سافرشااذسمنس بوسسفر ب دةسفروثنل سبلسفرهل كل سمأبو
س

ٌَ َلَدى اَل ُتْدِخْت ُأْكَرَة َزاِنَيٍة َواَل َثَ َن َقْلٍب ِنَلى  18  "  -(:18آية ) بِي ِنلِهَك َعْن َنْذٍر مَّاا أَلنَُّهَ ا ِقَلْحِهَ ا ِرْك َبْحِ  الرَّ
بِي ِنلِهَك.  " الرَّ

ملأةسزفول سعنسبحشمممممممم عه سذلايسأنسُوكلمسفرل سمنسأوبلسسش سيايسأنسيوبلسفرنا سعنس لعكسفساللسفرااساحصممممممممي سس
( سبهوسيشمممممميلسس22:2لس2+سسسس11:26يئ س)أم=سفركييسيةة لسواسممممممً سسو سيةودسشرلسقسسوال ث ن قلباأقدسسم سواي  س

رإلوسمممممممم نسفر   لاسفرااسيةو سبنل سامممممممم دق ساممممممممملعةً سم سيلالطسشرلسخا ي ل سرار سعممممممممبِّ سفروثنيونسل ركال س)ممس
سبلسشمةدوسفرةسال سشرلسفلسفسعلف سفرالذارونسمنسميكووسفرساوفو (س15:22+س ؤس26:15

أاسممبون،سب ركيا سفراسممة دم ساشمميلسسسس اللسعمم ذسالنسممل ًسخلاسمممداملسأاسأالالامسبلسالالا وسسقلب عيلسأنسفيا 
امومملسشممة دمسراأسفييسعيلسسسسا با سأ يكسفرشمةيسربيسفييسعيلسفرشموفذسالنسملً  سس( Strongsريامبونس)ق موسسس

افا سقين سبالسفرهل كلسفروثنل سف نس ن  سوسمممممممممممممم اسزفول وسا ال تسممبووونسو ذ عنسسفرامبونسشمممممممممممممممةنك  فسرهالسفر ال  سس
رار سب راناكسأنسفاعمممم  ةس ن سبلس السف ي س لسشرلسأاللةسسسماللاهمسريهلكلسفروثنل لعونسسة لسفرةال ساعسسأواسممممهمسرهاف

فرامبونسفرةلسيحصممملسعييه سوةلا سزو لسفرشممم ذسثمسية لدسل ساللةسريهلكلسفروثنل سا حأسأنسف ي سفرسممم لب ساانطساالودس
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عيل سفرزفول سأاسفرامبونسبهافسفساللسميةونسا سسسسزفول سأاسممبون،سرار ساكونس السف ي سخ اممم سل ساللسفرااسيحصمممل
سياوزسأنسيدخلسشرلسبيمسهللا 

س
ِبِرًباا 19سس"-(:20- 19)  األيات ُيْقَرُض  ِم َّا  مَّا  َشْرٍء  ِرَبا  َأْو  َطَعاٍما  ِرَبا  َأْو  ٍةا  ِفضَّ ِرَبا  ِبِرًباا  َأَخاَك  ُتْقِرْض  »اَل 

بُّ ِنلُهَك ِفر ُقتِي َما َتْ َتدُّ 20 َك ِفر اأَلْرِض الَِّتر   ِنَلْيِه َيدُ ِلأَلْكَنِبرِي ُتْقِرُض ِبِرًباا َولِكْن أَلِخيَك اَل ُتْقِرْض ِبِرًباا ِلُحَ،اِرَقَك الرَّ
 "َأْنَ  َداِخٌت ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلَكَها.

ك نس افسبلسملحي س احل سبدفعل سبةييهمسأنسيبلضمممممممموفسشخواهمسبدانس ب ،سأم سفسال ويسفروثنيين سذُلسمممممممماحسرهمسل رلب سس
لسفراسممممممةب لسياكنسأنسسمةهمسب هللسُيةياهمسفراحب ساد عالً ساأاتسخاوةسأنسُيح وفسشخواهمساُعبلضممممممو مسدانس ب سحةلسب

ياةيوفس مافسمطسفراالطسارنالحأسأنسعمممممممممممممملعةم سفرةهمدسفرامديمدسنسأح وفسأعمدفعكمسلم  فوفس عنلكم   نسمم سفم نسماكنمً سرهمافس
فرشمةيسفر دفعلسأنسيةب يه  ساب اضم ب سأنسفرةاييزسبلسفراة مي سبينسفريهوداساغيلسفريهوداسيحالسمةنلسفاممةنك  سس

(س الس لسعممممممملعة سفرةهدسفراديدسعممممممملعة سفراينسواوفس35:6+سروسس12:7،سسس42:5)ممسسسروثنيةهمسبينالافسمنسلب دفاهم
سبلسفرحل ةسفرلاحل سنسفراحب سرياالطنس

 
ُِ َعلَ 21سس"-(:23- 21)  األيات بَّ ِنلَهَك َيْطُلُ،ُه ِمْنَك َفَتُكو َِّ الرَّ ْر َوَفاَءُها أَل بِي ِنلِهَك َفاَل ُتَؤخِي ْيَك »ِنَذا َنَذْرَت َنْذًرا ِللرَّ

ُِ َعَلْيَك َخِطيٌَّة.  22َخِطيٌَّة.   ِْ َتْنُذَر اَل َتُكو َ ْتا َقَ ا َنَذْرَت ِللرَّبِي َما َخَرَج ِمْن َشَفَتْيَك اْحَفْظ َواعْ 23َولِكْن ِنَذا اْمَتَنْعَ  َأ
 "ِنلِهَك َتَبرًُّعاا َقَ ا َتَكلََّم َفُ َك.

سفا ةا مسل رناا سب رنا س وساعدساساب رة رلسعيين سأنس سوةسلدسبلسوا سفرناا 
 

»ِنَذا َدَخْلَ  َقْرَم َصاِحِ،َك َفُكْت ِعَنً،ا َحَسَب َشْهَوِة َنْفِسَكا َشْ،َعَتَك. َولِكْن ِفر ِوَعاِئَك اَل 24سس"-(:25- 24)  األيات
 " ِنَذا َدَخْلَ  َزْرَع َصاِحِ،َك َفاْ ِطْف َسَناِبَت ِبَحِدَكا َولِكْن ِمْنَجاًل اَل َتْرَفْإ َعَلى َزْرِع َصاِحِ،َك.25َتْجَعْت. 

بهمسفريهودس السفروال سعيلسأوه سرةا تسفرحبلسابهاو  سعيلسأو سمنسفراساوحسرة ملسفركلمسأنسيمكلسحسبا سأ فدسس
لسأنساكمسثو ًفسدف مً  ساف نسمساوحً سرة بلسفرس يلسأي ً سأنسيمكلسمنسفرسن بلسا لسبلسفرحبوتسعيسا الساس ااس 

يبااه سبيدي ساركنس سيسة دمسفرانالسافاسا  وس اطساملق  سا السفرشلعة سفرابدم سازعدسفراحب سبينسفرن سسس
اُاةياهمسفركلمسافرالااةسافرلحا ساإعب دسفرا عط ساره سب عدةسمها س لسأنسيةةيمسا حيسفرحبلسأنسيةا ضلسعنسس

(سامنسيةةيمسس15:23احسم س لسبينلسابين س)ا فرصا علساعبوتسمطسعالانسفرحثلسعنبودسعنيسأاسل طسمن بلسق
أنسيةا ضلسعنسفرصا علسميةا ضلسعنسم س وسأك لساميهةمسل رسا اع و ساربدسوااساالمياسفراسلحس السفروال سس

( 8-س1:12كيوفساف نسم مسافراسلحسرمسيةةلضس)ممسأاقااوفسمن بلساس
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الرابإ والعشرو

س
ِْ َلْم َتِجْد ِنْعَ ًة ِفر َعْحَنْيِه أَلنَُّه َوَكَد ِفحَها َعْحَب شَ 1س" -(:1آية ) ْرٍءا َوَقَتَب »ِنَذا َأَخَذ َرُكٌت اْمَرَأًة َوَتَزوََّج ِبَهاا َفِإ

سنسَوَدَفَعُه ِنَلى َيِدَها َوَأْطَلَقَها ِمْن َبْحِتِهاَلَها ِقَتاَب َطاَلق 
(ساركنسهللاسمممماحسرهمسمنسأاللسقسممم اةسقيوبهمساحةلسس16،15:2هللاسُيبا سفراالةساعةة للسغد سلشممملع سفرحل ةس)مال

=سافم نس مافسسسبكتباب طالق(سافم نسفراالةس سيةمسعممممممممممممممام  م سبملسس8:19 سيبةملسفرلالملسزاالةم سفرةلس سيح هم س)مممس
كةيسعيلسأيداسأو سسعبالاسابشمه دةسعمهودسحةلسيكونسريزاجسُمهي سمنسفروقمسرلاكلسبيه سرةي سيةدتسعنسسفركة  سيُس

سبكللسا سيكونسفراالةسوةلا سشواة تسملع نسم سيزات
س

َبْحِتِه َذَهَبْ  َوَصاَرْت ِلَرُكت آَخَرا  2سس"-(:4- 2)  األيات ُكُت اأَلِخحُر َوَقَتَب َلَها 3َوَمَتى َخَرَكْ  ِمْن  َأْبَغَضَها الرَّ  ِْ َفِإ
ُكُت اأَلِخحُر الَِّذي اتََّخَذَها اَل َيْقِدُر َزْوُكَها 4ًةا  َلُه َزْوكَ   ِكَتاَب َطاَلق َوَدَفَعُه ِنَلى َيِدَها َوَأْطَلَقَها ِمْن َبْحِتِها َأْو ِنَذا َماَت الرَّ
ٌَ لَ  َِّ ذِلَك ِرْك َسْ . أَل ِْ َتَنجَّ ِْ َيُعوَد َيْأُخُذَها ِلَتِصحَر َلُه َزْوَكًة َبْعَد َأ ُل الَِّذي َطلََّقَها َأ . َفاَل َتْجِلْب َخِطيًَّة  اأَلوَّ بِي َدى الرَّ

بُّ ِنلُهَك َنِصحً،ا.  "َعَلى اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
ازاالمسفرالأةسفراايب سلآخلس سياكنسرلاليه سأنسيسممةلد  سث ول سحةلسروسم وسفرزاجسفرث ول ساركنسشذفسرمساكنسقدسسرو

ازاالمسف نسياكن سأنسيسممممممممممةلد   ساافضممممممممممحسمنس ن سأنسفرزافجسلآخلسياسممممممممممةساا مً سفلسعالق سبينسفرزاجسازاالة سس
فر  عنسفرااس يب سهللاساذ يساإ ابسسل ساث ن سس(سب هللس ن س وسفرزاج سافرزاال س لسفرشممممممةيسس1:3 شفسارل سا فالطس)

س ن س سياكنس الودسفرزاال سرزااله ساركنسهللاسمنسملفحا سيبوتساروس الةمسممق يه لل
سم يسا ب سشملأا سساسافا سأنسفة  سفراالةسبلا سريةلعثس كافس السفرشلعة سحةلس سيةهو سفرلاللساعايكس

ُِ ِفر َبْحِتِه َسَنًة  »ِنَذا اتََّخَذ َرُكٌت  5سس"   -(:5آية ) اْمَرَأًة َكِديَدًةا َفاَل َيْخُرْج ِفر اْلُجْنِدا َواَل ُيْحَ ْت َعَلْيِه َأْمٌر مَّا. ُحرًّا َيُكو
 "َواِحَدًةا َوَيُسرُّ اْمَرَأَتُه الَِّتر َأَخَذَها.

ل اضممممممممممم ب سأنسواسمممممممممممية سسفردفبطسرهافسشوسممممممممممم ولسبالسيايسأنسيةل سفرلاللسفراةزاجسشملأا سلةدسأي مسمنسزافالها س افس
سفراةمرا سمةتثلسعيلسزمالع  

 
 "»اَل َيْسَتْرِهْن َأَحٌد َرًحى َأْو ِمْرَداَتَهاا أَلنَُّه ِننََّ ا َيْسَتْرِهُن َحَياًة.6س" -(:6آية )

=سفرالدفةس لسفرحالسفرةيواسريلحل سا لسمنس داسفرشممممممملاسأاسفسمممممممللسبهلسُاسمممممممةةالسرةكسممممممميلسفرح و سسسمرداتها
سا حنه  ساف نسفرن سسياحنونسغالرهمسيوملً  سبيوس  نسفرلحلسرنسيمكلس س وسا سأا دل

س
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اِرُقا َفَتْنِزُع »ِنَذا ُوِكَد َرُكٌت َ ْد َسَرَق َنْفًسا ِمْن ِنْخَوِتِه َبِنر ِنْسَراِئحَت وَ 7سس"  -(:7آية )  اْسَتَر َُّه َوَباَعُها َيُ وُت ذِلَك السَّ
رَّ ِمْن َوَسِطَك.  "الشَّ

بهوسشعةدفاسعيلسحلع سشوسمم نساحلم و سمنسأ ي سسس،سسفراووسسس فرسمملق سمانوع ساركنسممملق سشوسمم نسابلة سفلقيكسعبوبةه
ساأ ض  س افسعالسدولاسعبوبة سفراوو 

س
. َقَ ا 8سس"-(:9-8)  األيات َِ ا َوَتْعَ َت َحَسَب ُقتِي َما ُيَعلِيُ َك اْلَكَهَنُة الالَِّويُّو »ِاْحِرْص ِفر َضْرَبِة اْلَبَرِص ِلَتْحَفَظ ِكدًّ

ِْ َتْع َ  َِ َأ بُّ ِنلُهَك ِبَ ْرَيَم ِفر الطَِّريِق ِعْنَد ُخُروِكُكْم ِمْن ِمْصَر.9ُلوا. َأَمْرُتُهْم َتْحِرُصو  " ُاْذُكْر َما َصَنَإ الرَّ

 سفراوضمودسرلسسببسسسعييهمساناياسفروام ي سعيلسفر لصسا سيةسم  يوفسمطسفركب  سافسغنل اسفا سبةلسمومملسمطسأخة 
يبومسرهمسهللاسبمدا سفرا يميسافراهنمدسس)بلسموضممممممممممممممودسبلصسفارةزفمسلم رةبوبم ،ساركنس حأسأوهمسفشممممممممممممممةو سبمدفعلم س

 ( 14،13فر يوو(س) 
سس

ِمْنُه.  10سس"-(:11-10)  األيات َرْهًنا  َتْرَتِهَن  ِلَكْر  َبْحَتُه  َتْدُخْت  َفاَل  َ ْرًضا مَّاا  َأْ َرْضَ  َصاِحَ،َك  اْلَخاِرِج  11»ِنَذا  ِفر 
ُكُت الَِّذي ُتْقِرُضُه ُيْخِرُج ِنَلْيَك الرَّْهَن ِنَلى اْلَخاِرِج.   "َتِقُفا َوالرَّ
ردفعنسح ر سذلحةبللسأاسيكةشممممممممم سأنسعندلسم سي لة سأاسسدخوتسفردفعنسر يمسفرادينسذل سمار سر  ساحةلس سيكةشممممممممم سف

سيل ن سذلااطسذل  سافر يمسمنسخصوال وسفرن س،سوهللاسيهةمسلةدمسفرةةداسعيلسخصوال وسفرن سس
س

َِ َرُكاًل َفِقحًرا َفاَل َتَنْم ِفر َرْهِنِه. 12س"-(:13- 12) األيات ِْ َقا ا ِلَكْر َيَناَم 13َوِإ َِ  ْ ُردَّ ِنَلْيِه الرَّْهَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّ
بِي ِنلِهَك. َِ َلَك ِبرٌّ َلَدى الرَّ س" ِفر َثْوِبِه َوُيَ،اِرَقَكا َفَيُكو

 سأنسيلدسر سفرثو سعندسفراسممممممممم اسرين مسل سبيب  ف سفرل سك نسفرابيلسأحل وً س سيادسغيلسثوب سيل ن  سبك نسفردفعنسعيل
س=سخدم سمحب سسيكوِ لك برسو سرمسيةل سأخل سع  عً س

س
»اَل َتْظِلْم َأِكحًرا ِمْسِكحًنا َوَفِقحًرا ِمْن ِنْخَوِتَك َأْو ِمَن اْلُغَرَباِء الَِّذيَن ِفر َأْرِضَكا ِفر َأْبَواِبَك. 14سس"-(:15-14)  األيات

ا أَلنَُّه َفِقحٌر َوِإَلْحَها َحاِمٌت َنْفَسُها  15 َُ  ْ بِي ِفر َيْوِمِه ُتْعِطيِه ُأْكَرَتُها َواَل َتْغُرْب َعَلْحَها الشَّ ِلَاالَّ َيْصُرَخ َعَلْيَك ِنَلى الرَّ
َِ َعَلْيَك َخِطيٌَّة.  " َفَتُكو

س=سأاسأو سُمةيِِّكسفلسأم ر سعيلس السفساللةسمها سف ومسضئيي  سنلحها حامت نفسه
س

ٍِ ِبَخِطحَِّتِه ُيْقَتُت.»اَل ُيْقَتُت اآلَباُء َعِن اأَلْواَلِدا َواَل ُيْقَتُت اأَلْواَلُد َعِن اآلَباِء. ُقتُّ 16س" -(:16آية )  "ِنْنَسا
س( 18 س فالطس)حزيكونسفرحكمسل رةدتسعيلسفرب الساحدلسارلسسعيلسأا دل،سرانطسفرثم سمنسفسق   س

س
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 " »اَل ُتَعوِيْج ُحْكَم اْلَغِريِب َواْلَحِتيِما َواَل َتْسَتْرِهْن َثْوَب اأَلْرَمَلِة. 17س" -(:17آية )
سفرحكمسل رةدتسري  لفسحةلسشنسف نسغلعبً سأاس سأحدسيحال سف ريةلمسافس مي س 

بُّ ِنلُهَك ِمْن ُهنَ 18س" -(:18آية ) ِْ َتْعَ َت هَذا  َواْذُكْر َأنََّك ُقْنَ  َعْبًدا ِفر ِمْصَر َفَفَداَك الرَّ اَك. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأ
س" اأَلْمَر.

سأذفلسأنسهللاسحل  سمنسع ودية س)حل فمسالالةً (سبالساسةة دانسأحدًف 
س

»ِنَذا َحَصْدَت َحِصحَدَك ِفر َحْقِلَك َوَنِسحَ  ُحْزَمًة ِفر اْلَحْقِتا َفاَل َتْركْإ ِلَتْأُخَذَهاا ِلْلَغِريِب 19سس"-(:21- 19)  األيات
بُّ ِنلُهَك ِفر ُقتِي َعَ ِت َيَدْيَك.   ا ِلَكْر ُيَ،اِرَقَك الرَّ ُِ َِ َوِإَذا َخَ،ْطَ  َزْيُتوَنَك َفاَل ُتَرا20َواْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلِة َتُكو كِإ اأَلْغَصا

 . ُِ . 21َوَراَءَكا ِلْلَغِريِب َواْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلِة َيُكو ُِ  " ِنَذا َ َطْفَ  َقْرَمَك َفاَل ُتَعلِيْلُه َوَراَءَك. ِلْلَغِريِب َواْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلِة َيُكو
 السمااوع سمنسفروام ي سفاوسم ول سفرسم مل سذب مطسعن قيدسعنيسأاسحب وسزعةونسيةلفه سام حيسفرحبلسرنسااةي سس

=سف ووفسي باونسأغص نسفرزعةونسلةصلسسسسخ،ط  زيتونكببيلًفسب هللسملةال سبزع دةسابلف سا افسم سحد سمطسبوعز سس
س وعي سركلساسبسسفرثا  س

سابا سم سقدساكونسالفة سعيلسفرشال سااةل سفركلمسبالسحب سعنيسافحدة سأاس ساةودسث ول ساسس= فال تعلله وراءك
س

ِْ َتْعَ َت هَذا اأَلْمَر.22س" -(:22آية )  " َواْذُكْر َأنََّك ُقْنَ  َعْبًدا ِفر َأْرِض ِمْصَر. ِلذِلَك َأَنا ُأوِصيَك َأ
رياصلعين سرار سيبوتسرهمسهللاسأنسيةايوفس مساااقوفسذتسفرة ودي سبلسمصل،ساف ووفسيةانونسفرلحا سامسسع وديةهمس

سأعا تس حا سمطسفركل س
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الخامَ والعشرو

س
ُروا اْل،َ 1سس"-(:2- 1)  األيات ُموا ِنَلى اْلَقَضاِء ِلَيْقِضَر اْلُقَضاُة َبْحَنُهْما َفْلُحَبرِي ارَّ »ِنَذا َقاَنْ  ُخُصوَمٌة َبْحَن ُأَناٍس َوَتَقدَّ

اْلُ ْذِنِب.   َأَمامَ 2َوَيْحُكُ وا َعَلى  َوَيْجِلُدوَنُه  اْلَقاِضر  َيْطَرُحُه  ْرِبا  ُمْسَتْوِكَب الضَّ اْلُ ْذِنُب   َِ َقا  ِْ َذْنِ،ِه َفِإ َ َدِر  ُه َعَلى 
 "  ِباْلَعَدِد.

=سأاسرلسسبلسمكم نسعم مسحةلس سيحةبللسفرنم سسبم هللسمهةمسسسسيجلبدونبه امبامبه مالسف يم وسموالهم سرلالم تسفرب مممممممممممممم ا س
لكلفم سحةلسفرااو ين سافونسفرايدسأم مسفرب ضممملسبينسيحد ساالعيسبلسعددسفر ممملب وسل رزع دةسأاسفرنبصممم ن ساأنس

ساقدسيبلسعنسذر سس40يلسقد سفراوي ساأقصلسعددسري لب وسيكونسفرُحكمسلةدتساع
س

سنسَعْحَنْيَك.  َأْرَبِعحَن َيْجِلُدُه. اَل َيِزْدا ِلَاالَّ ِنَذا َزاَد ِفر َكْلِدِه َعَلى هِذِه َضَرَباٍت َقِثحَرًةا ُيْحَتَقَر َأُخوَك ِفر3س" -(:3آية )
أم سفرايدسعندسفرشةو سفروثنل سبك نسبالس حا ساف نسفرش صسيايدسحةلسسس40 سيايسأنسيزعدسعددسفر لب وسعنسس

سعنلة سُمسةديا سوةلا سمئ وسفر لب وسسياووسأاسُيص  سلة   وس
=سممم زفتسُمةة لًفسأومم سأر سوهللاسبهممافسيةيانمم سأنسوكللسفر ايئمم سارلسسفر مم  لاسباهامم سسسلاال يحتقر اخوك فى عحنيبك

سسس-(سرس  ين:س24:11كو2اليدةسأاسأ بةينسش سافحدةس)سس39أخامسبهوسأرساإنساةلضسريةمديي سافريهودسف ووفسيايدانسس
س40فاحةل طسحةلس سيةةداسعددسفر لب وسوودسمنس -1
ك ووفسيسمممةةايونسمممموطسمنسثال سمممميو سمنسفرايدسابكلسمممميلسثال سعبدسمنسفرايدسأاسفراةدنساع ممملبونسس -2

  39اليدةسبةكونسعددسفاا ل وسس13فرااويس
سس-يشيلسرالا سيةايه سهللاسيمالسلةد  سبلف سأاسرةن ساعب  :س40ا قمس
،ساإممةيمسمومملسلةد  سفرةو فة،سابدأسفراسملحسخدمة سلةدسامومسسفسشييل سافراسملحيومً سا كاسسس40مومملسام مسملاينسسسس-1

سسفس بةينسيوم  
،ساركنسل رنسمب سريشمةيسببدسدخيوفسسممن سا السفرادةسف ومساخلسبلام سرةوب سفركنة ويينسس40فرشمةيسا لسبلسفر لع س-2

س سلةد  سشرلسأ ضسفرالة دسلةدسأنسامدبوف
سسسسسسسسسسسسساإ ساهي سفرادين  سريةوب سيومً سبلا س40كا سأعايمسوينواس-3
س يومً س ه  ةسريوفردةس40س-4
سمن سف نسخلف سأا عيلمسفرنه عل سسسسسسسسس40يومً سابةد  سبمسس40اةدسفراسلحسلةدسس-5

اليدةسبهوسشم سيسةايدسمنسفرةب  ساعب  ف سهللا،سأاسيحد سفرةكسساعةودسسخا ع سا ن سسسس40اب رنسب سرانسيتدبوو سبممممممممممم
سة سأعد اكونسعبوب

س
س" اَل َتُكمَّ الثَّْوَر ِفر ِدَراِسِه.4س" -(:4آية )
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منسفرليمسأنسي ممممممممممممممطسفرازف عونسفام مم سعيلسبمسفرثو سفرمااسيالسفرنو جسرمد سسفراالتساأمم مم سفسكمل ساركنسبورسسس
س(س11-9:9كو1بهاه سعيلسأو س سيصحسأنسوةل سخدفمسهللاسالوعلس)

س
ََ َلُه اْبٌنا َفاَل َتِصِر اْمَرَأُة اْلَ ْحِ  ِنَلى َخاِرٍج ِلرَ 5س"-(:6- 5) األيات ُكت »ِنَذا َسَكَن ِنْخَوٌة َمًعا َوَماَت َواِحٌد ِمْنُهْم َوَلْي

ْوجِ  . َأُخو َزْوِكَها َيْدُخُت َعَلْحَها َوَيتَِّخُذَها ِلَنْفِسِه َزْوَكًةا َوَيُقوُم َلَها ِبَواِكِب َأِخر الزَّ َواْلِ،ْكُر الَِّذي َتِلُدُه َيُقوُم 6  .َأْكَنِبرٍي
 "ِباْسِم َأِخيِه اْلَ ْحِ ا ِلَاالَّ ُيْ َحى اْسُ ُه ِمْن ِنْسَراِئحَت.

اقدسحاأسسس سس(9:38ك ومس السفرشمممملعة سمةاوً سبه سق لسأنسيسممممايه سموممممملسبهافسم سحد سمطسعيلسلكلسيهوذفس)ا 
نةه سمومممملسبلسعممملعةة  سا افسف نسسنسفلسشملأةسف نسره سفرن سس السفرشممملعة سلالعكسفرةبييدسمداسفسالل تسحةلسممممَس

 ال اسأنسيمالسفراسمملحسمنسوسمميه ساقاةً سف نس افس ال اسفلس اللسأنسينةسمميسشرل سفراسمملح سل اضمم ب سرحاأسميلف سس
اأي ممً سرنسُياحلسشممممسفراةوبلسمنسشممملفعيل ساحاأسشممممسفرايمسس،سفراةوبلسب ربكلسفرااسيوردسممملكونسلإممممسفراةوبل

لسامي سبينسفركنلسم سفرُاا  دةسعيلسفس ضسافركنلسم سفرُانةصملةسبلسفرسما اسبانسم وسرمسيامساركن سبلسمك نسسُيةا
اخلسرار ساهةمسفركنلسممممممممم سل رصمممممممممالةسعيلسفرلفقدينسا ييسعممممممممما عةهمس سب هللسرلسسشر سأموفوسبلس وسشر سأحل اس)ملس

يسممممممممممممددسس=سيبومسل رةزفم ا سسوحو  سبهوسسالزوجيقوم لها بواكب آخى (سافراالطسعندلسأحل ا س38:20+سروسسس27:12
عهةمسلكلسعمممممئونسأ ضسفراةوبلسمنسبلطساعممممملفاسا ع ي سثمسُيةالسفس ضسرإلبنسرار سف نسفربة سديونسفراةوبلساس

س يلب ونس
س

ِْ َيْأُخَذ اْمَرَأَة َأِخيِها َتْصَعُد اْمَرَأُة َأِخيِه ِنَلى الْ 7س" -(:7آية ) ُكُت َأ ِْ َلْم َيْرَض الرَّ ُحوِخ َوَتُقوُل: َ ْد »َوِإ َ،اِب ِنَلى الشُّ
ْوِج. ِْ َيُقوَم ِلر ِبَواِكِب َأِخر الزَّ ِْ ُيِقيَم أَلِخيِه اْسً ا ِفر ِنْسَراِئحَت. َلْم َيَشْأ َأ سنَأَبى َأُخو َزْوِكر َأ

افرل سقدسياية سفا سحد سمطسشبنسسسسمنسيلب سافالب سيكونسعاي سعممممممم عنً ساق لسوزاتسفرشممممممملعة سف ووفسيبةيوو سأحل وً  
س(سرا س ب سأنسي.لمسوساًلسسخل س10،9:38يهوذفس)ا 
=سأاسشرلسفرب ممممممم اسباح كمسفرادين سف ومساةبدسعندسأبوف سفرادين سبانسيلب سفمو سيسمممممممة  سل ا سهللاسسنلى ال،اب

سمنسوسي  سبلسحاأسوصييسفلسعشيلةسمنسفس ضساُعسلاسرأل مي ساريايمسفرااسف نسُياكنسأنسيكونسفراسلح
س

ِْ َأتَِّخَذَها. 8س"-(:10-8) األيات ِْ َأَصرَّ َوَ اَل: اَل َأْرَضى َأ َِ َمَعُه. َفِإ ُم اْمَرَأُة 9َفَحْدُعوُه ُشُحوُخ َمِديَنِتِه َوَيَتَكلَُّ و َتَتَقدَّ
ُحوِخا َوَتْخَلُإ َنْعَلُه ِمْن ِرْكِلِها َوَتْ،ُصُق ِفر َوْكِهِها َوُتَصرُح َوَتُقولُ  ُكِت َأِخيِه ِنَلْيِه َأَماَم َأْعُحِن الشُّ : هَكَذا ُيْفَعُت ِبالرَّ

سنس َمْخُلوِع النَّْعِت«.َفُحْدَعى اْسُ ُه ِفر ِنْسَراِئحَت »َبْح َ 10الَِّذي اَل َيْبِنر َبْحَ  َأِخيِه. 
و سغيلسمسةحكسأنسسأيصيلس افسفرش صسموضةً سرإلحةب   ساخيطسوةي سعالم سعيلسخيطسفرو ي سافراسئورل سعن ساس

 يسيلسبنةيل سعيلسأ ضسفرايمس
=سأامملسفركيا سابصممكسأم مسااله سعيلسفس ضسارلسسبلسااله سا كافسبهاه سابسممل  سفريهود سسوت،صبق فى وكهه

اف نس افسعالم سأخلاسعيلسشحةب  لسسو وية ساعدمسااكيللسش سبلسواس  ساإذفس ب سفسرسبك نسأقل سقلعيسرياةوبلس
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ف ومسغلعب سسرلسسنس فعو سس( سابوعزس وسفرااسخيطسوةلسفروس4يبومسبوفالب سا افسم سق مسل سبوعزس) فعو سشامممح حسس
بوعزسف نسفرورلسفرث ولسافرن موسسف نسفرورلسفسات،سارا سبشممممممممملسفرورلسفساتسبلسخالامممممممممن سسسسا ساةلفسفرشممممممممملعة  

سااسديدسدينن سابدمسفرورلسفرث ولسفراسلحسادبطسفردينسفرااسعيين ساخيصن  
 أيقونات العذراء الحاملة للسحد ال سي 

 -فراسلح،ساأحدسفرنةيينسم يودساف خلسملبوطساااسيلس اف:الممسفسيبوو سافرسيدس
بةاسدسفراسلحسم سعدو سونةللسمسلح ساخلساب دي ساخل سب رصندتسفرااكو سبلس اللسفراسلحسيشيلساوةه اسس  1

س السفرشلعة سلاا سفراسلح سام سع دوسأاسشملأةساةزاجسرةنايساردفسقدسيكونسفراسلحس 
فرااسق مسبةسمممممممديدسفردينسفرااسعيين ساق مسبوفاليسفرورلسفث ول سسفرصمممممممندتسفرالبوطسيشممممممميلسسنسفراسممممممملحس وسس  2

اعشممميلسأي مممً سريداسسعيلسأعممموف س افسفرة رم سبنحنسفراةلضمممونسريسممميلسعيلسأعممموف س افسفرة رم،سركنن سبلس
(ساوحنسذل سواييسفرة رمسرار سق تس33:16فراسممملحسبلسحا ي  س وسقدسغييسفرة رمسادفسسعيلسأعممموفك س)يو

ساأو س س( 4:15ذلكمنس)يونشث ةوفسبلة
س

َيِد 11سس"-(:12-11)  األيات ِمْن  َرُكَلَها  ُتَخلِيَص  ِلَكْر  َأَحِدِهَ ا  اْمَرَأُة  َمِ   َوَتَقدَّ َوَأُخوُها  َرُكٌت  ا  ِِ َرُكاَل َتَخاَصَم  »ِنَذا 
ْت َيَدَها َوَأْمَسَكْ  ِبَعْوَرِتِها   "َفاْ َطْإ َيَدَهاا َواَل ُتْشِفْق َعْحُنَك.12َضاِرِبِها َوَمدَّ

أنسيكونسع ب سقديسيينسبلسفلسميلةسوهللاس سيلعدسأنسينةشلسعدمسفرحل اسبلسامسسسساباطسيدسفرالأةسروق حةه سب هللسيلعدس
 ع ب  س
س

َوَصِغحَرٌة.  13سس"-(: 16- 13)  األيات َقِبحَرٌة  ُمْخَتِلَفٌة   ٌِ َأْوَزا ِقيِسَك  َلَك ِفر  َيُكْن  َمَكاِيحُت 14»اَل  َبْحِتَك  َلَك ِفر  َيُكْن  اَل 
ُِ َلَكا ِلَكْر َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى 15ُمْخَتِلَفٌة َقِبحَرٌة َوَصِغحَرٌة.   ُِ َلَكا َوِمْكَياٌل َصِحيٌ  َوَحقٌّ َيُكو ٌِ َصِحيٌ  َوَحقٌّ َيُكو َوْز

بُّ ِنلُهَك.  َِّ ُقتَّ َمْن عَ 16اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ بِي ِنلِهَك.أَل اا َمْكُروٌه َلَدى الرَّ  " ِ َت ذِلَكا ُقتَّ َمْن َعِ َت ِغشًّ
ك نسفرةا  سبلسفرا ريسيحالونسموفزعنهمسبلسفلسسيحايوو سمةهم،سأم سفراك ييلسذلحالووه سبلسبيواهم سا ن سهللاسس

س=سيسةةايووه سبلسفرشلفاسل راشسسأوزاِ قبحرةينهلسعنسفراش س
س(6-4:8=سيسةةايووه سبلسفر لطسل راش ساع داسأوهمسم  موفس افسفرنودسمنسفراشس)ع سأوزاِ صغحرة

س
ِمْصَر.  17سس"-(:19- 17)  األيات ِمْن  ُخُروِكَك  ِعْنَد  الطَِّريِق  ِفر  َعَ اِلحُق  ِبَك  َفَعَلُه  َما  ِفر 18»ُاْذُكْر  اَلَ اَك  َكْيَف 

ِرَك ُقتَّ اْلُ ْسَتْضِعِفحَن َوَراَءَكا َوَأْنَ  َقِلحٌت َوُمْتَعٌبا َوَلْم َيَخِف هللَا.   بُّ ِنلُهَك 19الطَِّريِق َوَ َطَإ ِمْن ُمَؤخَّ َفَ َتى َأَراَحَك الرَّ
بُّ نِ  لُهَك َنِصحً،ا ِلَكْر َتْ َتِلَكَهاا َتْ ُحو ِذْقَر َعَ اِلحَق ِمْن َتْحِ  ِمْن َكِ يِإ َأْعَداِئَك َحْوَلَك ِفر اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ

. ََ َ اِء. اَل َتْن   "السَّ
ب هللس وسفرااسي.لمسسس ف ي وسفرس لب سعنسفروزنسافراكل تسفرصحلحسا ن سي طسهللاسعا ريكسبلسفرةبيلمسفرصحلح

لبهمسضدسعةيسفرل سبينا س مسمنسوسلسللسوسسأعا تسفراالطسلاكل ر سفرصحلح ساربدسيهلوسوافر سعا ريكسبلسح
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=سأاسمتخلةسفراا ع سأاسفراينسف ووفسمةة ينسسسال ستضعفحنعبيكسيةبو  سا مسح  بو مسل س سشذسضلبوفس
=سبهوسضل سسسسهللا فْ خَ لم يَ ساعا ريكاعسيلانسعيلسمهلسا با سفرالضلسأاسفرنس اسابهافس مس مزسابيلس س
عةيسهللاسعيلسعا ريكساقةئا ساقص سأوهمسسسفرشةيسل رلغمسما سماة سعنسأعا تسهللاسفرةايب سمةهم ساربدسشوةصل

ضلبوفسفراسة ةاينس السرمسيافل  سموملسبلسمالسفر لاجساذفل  س ن سرةة حسفربص سفيه سارا ذفسيا ريسفرل سس
سل ل سعا ريك   سبهمسيسةحبونسفرةب   س

افاوةب مسمنسعا ريكس ن سرلسس وسشوةب مسع صلسبكلسفرايلسفرااسا ل سمنهمسم اوفسبلسفرالعكساركنسفاوةب مسس
 ن سراادسهللاسفرااسشعةدافسعيلسع ب ساعيلسفلمل  سبكلسمنسيةةداسعيلسعةيسهللاسفمو سيةةداسعيلسهللاسع صلً سس

سعيلسع ب سشعةدفاسعيلسفلمل  سرلسس افسب هللسشعة لسأنسشعةدفاسعا ريك( س5:9+أد8:2)ز (س+س16-س14:17)خل
مةيلسبك نس  م نسفسال اللسمدبلسفراتفملةسضدسعةيسشبلسفلف يةهمسرشةيسهللاسحةلسبةلةسببسسبإنسعا ريكسشمةالافس

هللاسمنهم ساع لسفرة  عةساةلضسفرشةيسرا  يب وسفثيلةسمنهم سرار سحينسياييسهللاسفاوةب مسف نسذر سلس بكسس
(سافار سالدعونسسس20-12:3 سمنسعا ريكسع لسفرة  عةساوالحأسأنسأ ودسح  بهمس)ق سمةلبة سلا سملة ول سع ب

س(ساوالحأسفلف يةهمس9،1:3سشس(سا فالطس)14:4أاس1+سسس8:27ام1اقدسضلبهمسدفادساحز ل س)(س25:7-س1:6)ق س
مةيلسرمسسشفراسةالةسع لسفرة  عةسرشةيسهللاسامتفملفاهمسضدسعةيسهللاسابهافس ييسهللاسشل داهم سابةدسضلبهمسأي مس

س سابمسرهمسق عا ساب دسذفل مسمنسفس ضساأ يكهمسهللاسسوهمساحدال
س

 ال عنى الروحى لهذه اآليات 
سعا ريكسيشيلس ن سريشلا نسفرااسيه المسفركنلس ساعه المسأا دسهللا 

=سأذفلسم سبةي سفرشلا نسلمبو سادم،سام سأومسذل سمنسأث  سفر ال  سربدس ُاْذُكْر َما َفَعَلُه ِبَك َعَ اِلحقُ  •
 خددسفرشلا نسادمساَغشة  سس

عيلسسسسمخالفة وصية هللا=سُيَصوِِّ س*سسأوزاِ مختلفة صغحرة وقبحرةبك نسفرشلا نسفة اللسغش شسر س •
عيلسأوه سمب رغسبيه سالدًف،سذُللهلسهللاسعيلسأو سسسالخطيةعقوبة هللا على أوه سع سلسلس ساُعَصوِِّ س*

  شر سق سه سريوالدسح ر سمنسفرةاملسعيلسهللاسااالدسعيلسأحك م  
ِرَك ُقتَّ اْلُ ْسَتْضِعِفحَن َوَراَءكَ  • =سرمسيك سفرشلا نسعنسحلب سضدسأا دسهللاسع لسفرزم نسس َوَ َطَإ ِمْن ُمَؤخَّ

  كي ،سافمسأمبسسمنسفر ةا ا 

بُّ ِنلُهَك ِمْن َكِ يِإ َأْعَداِئكَ  • َ ُكْمسٱِِلْبُنسس=سا افسم سبةي سفراسلحسلصييب سن َفَ َتى َأَراَحَك الرَّ َبِإْنسَحلة
  ( 36:8نس)يوسَذِب ْرَحِ.لَبِ سَاُكوُووَنسَأْحَلفً ف

أنسنأبوف سس=سعيين سأنسوه المسمايك سفرشل  ينسلصيوفان سااس بلحن ،سااعدسهللاس  َتْ ُحو ِذْقَر َعَ اِلحقَ  •
س( س18:16فراحلمسرنسابواسعيلس افسفرهاومنس)ممس
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،سبكلفسيةاوسع اتسعن سلةدسححن عفا عن أكاج ملك ع الحقامنس ن سواهمسم يسغ يسهللاسعيلسع اتسفراي س
عدم  تت مواشى ( ساف نس35-1:س15امس1أنسأاد سهللاسحكاً سلبةي  س افسفانسعبدسايح سمطسفرشلا نس)

مساوب سابدأسااح سالديدةسمطسهللا سع الحق س افسفانسيحةاأسلمدافوسفر ال سلةدسأنسقدة
فان سااس بلحن ساأاوفمن سا ب ن سفلسسافراايو سمن سأنسوه المسأبوف سمايك س افسفرةداسفرشلعلسلبدفم ان ساايوس

 خال سيةلضه سعيين س افسفرةداسفرشلعلسا وسرنسيصاد 
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح السادس والعشرو

س
بُّ ِنلُهَك َنِصحً،ا َواْمَتَلْكَتَها َوَسَكْنَ  ِفحَهاا 1س"-(:2-1) األيات َفَتْأُخُذ  2»َوَمَتى َأَتْحَ  ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ

بُّ ِنلُهَك َوَتَضُعُه ِفر َسلٍَّة  ُت ِمْن َأْرِضَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ ِل ُقتِي َثَ ِر اأَلْرِض الَِّذي ُتَحصِي ِِ ِمْن َأوَّ َوَتْذَهُب ِنَلى اْلَ َكا
بُّ ِنلُهَك ِلُيِحتَّ اْسَ ُه ِفيِه.  سنالَِّذي َيْخَتاُرُه الرَّ

ا حيسسسسأاسبلسأاساقم ساف ن(سس10:16+ساثسسس16:23+س سس16:23)خلر اسينسسك ومسفرب كو فوسابدمسبلسعيدسف
فس ضسياوفسبينسأعما  لساعةيمسفرب كو فوسفرةلسالهلسمنسفرثا  سلةالم سخ ام  سامةلسامسو ماه سيااةه سفيه س

 سسامها سأعاينساع ممةه سبلسمممي  سابلس افساةيلمسرهمسأنسيا مميوفسهللاسعيلسعممهوفاهمسب رب كو فوس لسعممهوةسفلسأحد س
(سقم تسرهمسموممممممممممممممملسشنسفم نسفرهلكملسلةيمدًفسعنم سذبطسس25،24:سس14ابم رلالودسشرلس)امثسسس سسهللاسبنحنسوةالم سمام سرم  

فرثا  سافرحيوفو وسمنسفربكو سافرةشمممممممممو سلا ممممممممم س)أاسوبود(ساإذ يسبهالسفرنبودساإعاه سريهلكل سا مسف ووفسيا  ونسس
ن ممممممب وسفيه سبلح،ساعمخاانسمةهمسلكو  مسسريهلكلسثال سملفوسبلسفرسمممممن س)فراصمممممحسافر اسمممممينسافرال ت(ساف ومسم

سِشَرِهَ سِبيسٱْرَاَك ِنسٱرةِاَسَيْ َة ُ ُل،سساعشمممو  مسرينااافسفالمسهللاسن ُلساَلِالُطسُذُكوِ َ سَأَم َمسٱرلة ِِّ َنِ سَيْح مممُ سِبيسٱرسمممة َثاَلَ سَملةفوه
سَب ِ ِغينَسِبيسِعيِدسٱْرَاِايِلسَاِعيِدسٱْسََم ِبلِطسَاِعيِدس س( 16:16نس)اثسٱْرَاَل تِّ سَاَ سَيْحُ ُلافسَأَم َمسٱرلة ِِّ

س
بِي ِنلِهَك َأنيِ 3س" -(:3آية ) ُِ ِفر ِتْلَك اأَليَّاِم َوَتُقوُل َلُه: َأْعَتِرُف اْلَحْوَم ِللرَّ ر َ ْد َدَخْلُ  َوَتْأِتر ِنَلى اْلَكاِهِن الَِّذي َيُكو

بُّ  ِْ ُيْعِطَحَنا ِنيَّاَها.اأَلْرَض الَِّتر َحَلَف الرَّ سن آلَباِئَنا َأ
ابناسسفرااهومساةيان سفركنلسمممم سحل ةسفرشممممكلساا ممممطساممممالةسفرشممممكلسبلسبدفي سفلسامممميوفان  سارنافلسقصمممم سفرةشمممملةس
فر لصسافلفسأنسفراسمممممممممممممملحسبلحسلم روفحمدسفرمااس الطسرلشممممممممممممممكل سا نم سبابمدمسفربكو سيةةلفسريل سلمموم سأدخيم سأ ضس

سفرالة د 
س

بِي ِنلِهَك.4س" -(:4آية ) لََّة ِمْن َيِدَك َوَيَضُعَها َأَماَم َمْذَبِ  الرَّ سنَفَيْأُخُذ اْلَكاِهُن السَّ
ساضطسفرسي سأم مسفراالحسمةن لسأوهمسيبدمووه سريل  سابلس افسشعةلففسأنسهللاس وسمصد س السفر يلفوس 

س
َب هُ 5س"-(:11-5) األيات َِ َأِبرا َفاْنَحَدَر ِنَلى ِمْصَر َوَتَغرَّ بِي ِنلِهَك: َأَراِميًّا َتاِئًها َقا َناَك ُثمَّ ُتَصرِيُح َوَتُقوُل َأَماَم الرَّ

لُ 6ِفر َنَفٍر َ ِلحتا َفَصاَر ُهَناَك ُأمًَّة َقِبحَرًة َوَعِظيَ ًة َوَقِثحَرًة.  ا َوَثقَّ َِ وا َعَلْحَنا َوَكَعُلوا َعَلْحَنا  َفَأَساَء ِنَلْحَنا اْلِ ْصِريُّو
َتَنا َوَتَعَبَنا َوِضيَقَنا. 7ُعُبوِديًَّة َ اِسَيًة.  بُّ َصْوَتَناا َوَرَأى َمَشقَّ بِي ِنلِه آَباِئَنا َسِ َإ الرَّ َفَأْخَرَكَنا 8َفَل َّا َصَرْخَنا ِنَلى الرَّ

بُّ ِمْن ِمْصَر ِبَحٍد َشِديَدٍة َوِذَراٍع َرِفيَعٍة وَ  ا َوَأْعَطاَنا هِذِه  9َمَخاِوَف َعِظيَ ٍة َوآَياٍت َوَعَجاِئَبا الرَّ َِ َوَأْدَخَلَنا هَذا اْلَ َكا
. ُثمَّ َتَضُعُه  10اأَلْرَضا َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل.  ِل َثَ ِر اأَلْرِض الَِّتر َأْعَطْحَتِنر َيا َربُّ َِ هَأَنَذا َ ْد َأَتْحُ  ِبَأوَّ َفاآل
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بِي ِنلِهَك. َأَماَم الرَّ  بُّ ِنلُهَك َلَك َوِلَبْحِتَكا َأْنَ  11بِي ِنلِهَكا َوَتْسُجُد َأَماَم الرَّ َوَتْفَرُح ِبَجِ يِإ اْلَخْحِر الَِّذي َأْعَطاُه الرَّ
سنَوالالَِّويُّ َواْلَغِريُب الَِّذي ِفر َوْسِطَك.

=سقمدساشمممممممممممممميلسفر بم  ةسشرلسشبلفبلمساإمممممممممممممممحكساعةبو  سعاوممً سبمإبلفبلمسأالسمنسبالدسمم سبينسسسسأراميبًا تبائهبًا قباِ أبى
ممممن سبلسأ فمساازاجسبن وسخ ر سسسس20فرنهلعن ساركنسفر ب  ةساشممميلسل سكثلسرلةبو سفرااسع شسعندسخ ر س ل نسوحوسس
احيونسمنسمكم نسشرلساخل سولاسبلساارمدسأا دلسفيهمسمم سعمدفسبنلم مينسبلسأ فمساقورم سام عهمً سسوهمسفم ووفسماةلبينسيلس

س افسفرابسسش اب طسفرشكلسل رةس لح،سب هللس سيالحسل را دي وسلبد سم سيالحسل ربييسفرش كلسفراسبح 
يبوتسفرةيا اسأنسفراةةلفسمبدمسفرب كو ةسف نسيلددسلب  فوسأ فمل سا عه    سبممممممممممممم اسشرين سفراصممممممممممملعون  سسس-:ملحوظة

داوه سلصمممووسخ ل ،سسشعممم  ةسرح رةهمسفر ممم لا ساأاممميهمسفربسممملسسبإبلفبلمسسفر ب  فوسفرةلساةحد سعنسضمممةاهمسيلدس
واسمممً سبينا سفر ب  فوسفرةلساةحد سعنسعالسهللاسمةهمسيلدد  سلصمممووسسسس66اع عية سف ووفسقيييينساعةبو سابنل سف ووفس

سع ته سبه س مسب لف سهللاسا  افسبيدًفسف يلًفساع بً سعللاً  
س

َنِة الثَّاِلَثِةا َسَنِة اْلُعُشوِرا َوَأْعَطْحَ  الالَّوِ 12سس"  -(:12آية ) يَّ »َمَتى َفَرْغَ  ِمْن َتْعِشحِر ُقتِي ُعُشوِر َمْحُصوِلَكا ِفر السَّ
 "َواْلَغِريَب َواْلَحِتيَم َواأَلْرَمَلَة َفَأَكُلوا ِفر َأْبَواِبَك َوَشِ،ُعواا 
 يسبب كو فوسثا  لسشرلسفرهلكل،سافا سياييسفرل سفرب كو فوسبهوسسبلسف ي وسفرسممم لب س أين سأنسعيلسفلسافحدسأنسياس

اف ووفسيا  ونسل رةشممممو سشرلسفرهلكلسبلسفرسممممن سفسارلسافرث ول سافرلفلة سافر  مسمممم ،سأم سبلسس ياييسأي مممم سفرةشممممو 
سسفرسن سفرس لة سبالسيز عونسا سيحصدانسااسالسفرسن سفرس ةل ،ساب رة رلس سيبدمونسبيه سعشو  

 كافسادعلسفرسمممممن سفرث رث سافرسممممم دمممممم سفرةلسيتدانسبيه سفرةشمممممو سبلسبيواهم ساعالحونسبلسمحب سسسس= شبببورسبببنة الع
سسمنساليلفوهم سأخوع سمطسفرالااسافرالعيسافريةلمسافس مي 

س
فرسممممممممممن س
سفرس لة 

فرسممممممممممممممنممم سس
سفسارل

فرسممممممممممممممنممم سس
سفرث ول 

فرسممممممممممممممنممم سس
سفرث رث 

فرسممممممممممممممنممم سس
سفرلفلة 

فرسممممممممممممممنممم سس
سفر  مس 

فرسممممممممممممممنمممممم سس
سفرس دمس 

فرسممممممممممممممنممم سس
سفرس لة 

يممممممما م مونسسس سز د
سريهلكل

يممممممما م مونسس
سريهلكل

مممممممممممممممممنممممممم سس
سفرةشو 

يممممممما م مونسس
سريهلكل

يممممممما م مونسس
سريهلكل

ممممممممممممممممممممنممممممم سس
سفرةشو 

س سز د

سس
َس ِمَن اْلَبْحِ ا َوَأْيًضا َأْعَطْحُتُه ِلالَِّويِي َواْلَغِريِب 13س" -(:13آية ) بِي ِنلِهَك: َ ْد َنَزْعُ  اْلُ َقدَّ َواْلَحِتيِم  َتُقوُل َأَماَم الرَّ

سنسَواأَلْرَمَلِةا َحَسَب ُقتِي َوِصحَِّتَك الَِّتر َأْوَصْحَتِنر ِبَها. َلْم َأَتَجاَوْز َوَصاَياَك َواَل َنِسحُتَها.
=سأاسأبلزوسحبوةسهللاسفرابدممم سامنسسسس د نزع  ال قدس من البح  سسعشممو لامملا سفاعةلففسفرااسيبور سمنسدبطس

حةلس ساكونسسسنزع رار سيبوتسسس،بينه سفرةشممممو  ساسوه سمبدممممم سريل سبهلسمحلم سعيلسأاسشوسمممم نسحةلسامممم ح ه 
سم يسرةن سروسشحةاأسبه  

س
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َأْعَطْحُ  ِمْنُه أَلْكِت َمْحٍ ا َبْت َسِ ْعُ   َلْم آُكْت ِمْنُه ِفر ُحْزِنرا َواَل َأَخْذُت ِمْنُه ِفر َنَجاَسٍةا َواَل 14س" -(:14آية )
بِي ِنلِهر َوَعِ ْلُ  َحَسَب ُقتِي َما َأْوَصْحَتِنر. سنِلَصْوِت الرَّ

حينسيةزتسوصممييسفرل سيةزر سمنسمحصمموتسف نسيمكلسمن سس=سسسوال أخذت منه فى نجاسبة  الم آكت منها فى حزنى
   ل سهللاسيلعدو سبلحينسبهوسخيبن سبلسالن سًعْدْن،سا لسسسسرلسسا وسبلسح ر سحزنسا س وسبلسح ر سوا م سأاسغيل

س(س س19-س17:س65اةنلسبلح،سابلح سهللاسبلسأنسوكونسبلحينس)شش
فرسيدسرار سق تسس=سفرايمس ن س وسفلسم سينةالسرهافسفرة رمسفرايمس)أاث نس سخال    ( سسوال أعطح  منه ألكت مح 

بيدس   لة،سارمسيبدمسمن سسفرشمممممممم صسسسعزر دسأنسم س وسريل سقدسسفراسمممممممملحسنددسفراوالسيدبنونسموا  منسشذًفسفرابصمممممممموس
سرنا م  سبهلسيصحسأنسم سوبدمسمن سا،سوكونسقدسقدمن سمن سرنا م سأاسبلسمن مب سواس  

اركنسي داسأنسف ي ساشيلسرش ساخل،سبالسح ر سفراووسف نسفسق   سافرايلفنسيةدانس ة م سر يمسفرايم،سبم لسس
سسل راةزعنسا ساقمسعند مساعدفدس ة م سوهللاسيبوتس سامخاافسمنسوصي لسر يمسفرايم سمشاورينفرايمس

 سفيهمسسْعَطْحُتُه ِلالَِّويِي َواْلَغِريِب َواْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلةِ َوَأْيًضا أَ ب ران مب سفيه سبلح،س لسعال ساسافرالاعينسافراحن الينس=س
سب رةشو س لسا،سافمنسهللاسيسة لاهم سسيمكيونسبلسبلحسوهللاسيشةل سمةهم 

َ اِءا َوَباِرْك َشْعَ،َك ِنْسَراِئحَت 15س" -(:15آية ) َواأَلْرَض الَِّتر َأْعَطْحَتَناا َقَ ا َحَلْفَ  ِاطَِّلْإ ِمْن َمْسَكِن ُ ْدِسَكا ِمَن السَّ
س"آلَباِئَناا َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًل.

س
ِْ َتْعَ َت ِبهِذِه اْلَفَراِئِض َواأَلْحَكاِما َفاْحَفْظ َواْعَ ْت ِبَها مِ 16س" -(:16آية ) بُّ ِنلُهَك َأ ْن ُقتِي  »هَذا اْلَحْوَم َ ْد َأَمَرَك الرَّ
سنسَوِمْن ُقتِي َنْفِسَك.َ ْلِ،َك 

سفرةا اساسبدانسقييسابدانسمحب سغيلسمسةحيس
س

ِْ َتْسُلَك ِفر ُطُرِ ِه َوَتْحَفَظ َفَراِئَضُه َوَوَصاَياُه 17س"-(:19- 17) األيات َِ َلَك ِنلًهاا َوَأ ِْ َيُكو بَّ اْلَحْوَم َأ َ ْد َواَعْدَت الرَّ
اا َقَ ا َ اَل َلَكا َوَتْحفَ 18َوَأْحَكاَمُه َوَتْسَ َإ ِلَصْوِتِه.   َِ َلُه َشْعً،ا َخاصًّ ِْ َتُكو بُّ اْلَحْوَم َأ َظ َكِ يَإ َوَصاَياُها َوَواَعَدَك الرَّ

ِْ تَ 19 ِْ َيْجَعَلَك ُمْسَتْعِلًيا َعَلى َكِ يِإ اْلَقَ،اِئِت الَِّتر َعِ َلَها ِفر الثََّناِء َواالْسِم َواْلَبَهاِءا َوَأ بِي َوَأ ًسا ِللرَّ َِ َشْعً،ا ُمَقدَّ ُكو
 "ِنلِهَكا َقَ ا َ اَل«.

  ااحالوفساا ي ل س=سأاسأوكمسأعينةمسقلف فمسفرحكلمسأنساة اافسفرل سشرهً سركمسبالساة دافسغيللس د واعدت الرب

بُّ اْلَحْومَ  =سافرل سأعينساالحسأوكمسمةكووونسر سع ب سخ ا  ساعيلكمسأنساحالوفساا ي ل ساإنسبةيةمسسسَوَواَعَدَك الرَّ
اةنلسفردخوتسبلسسواعدكاسسسواعدتملاةلسركمسشما سع رل سامسسفلسفسممسااكونسركمسفلفم سعللا ساماهم س

 اةهدسبينس لبين 
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح السابإ والعشرو

س
ْعَب َ اِئاًل: »اْحَفُظوا َكِ يَإ اْلَوَصاَيا الَِّتر َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها 1س"-(:2-1) األيات َوَأْوَصى ُموَسى َوُشُحوُخ ِنْسَراِئحَت الشَّ
بُّ ِنلُهَكا ُتِقيُم ِلَنْفِسَك ِحَجاَرًة َقِبحَرةً 2اْلَحْوَم.  َِّ ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ َِ اأُلْرُد حِدا   َفَحْوَم َتْعُبُرو سنَوَتِشحُدَها ِبالشِي

=سعممممملاسسسسبالشبببحدعييهمسأنسي.لاوفسعممممملاسمثلسح عسسف يلسلمنسيااةوفسحا  ةساعكومووه سبلسفوم سف يلةساعايووه س
سسحةلساصميلسميسم اساعاكنسفركة ل سعييه  سهللاس سيةل سامميي س)ااةالسل راح  ة(سسمثلسفرابسسأاسفاممانمسأاسفرايل

سحةلسياةيهمسيافلانسعلعةة سا ن سموملسيشل سمة سفرشيورسبيلسس وساحدلسفراهةمسل روال  
س

بُّ  3س"-(:4-3) األيات َوَتْكُتُب َعَلْحَها َكِ يَإ َقِلَ اِت هَذا النَّاُموِسا ِححَن َتْعُبُر ِلَكْر َتْدُخَت اأَلْرَض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ
بُّ ِنلُه آَباِئَك.  َِ هذِ 4ِنلُهَكا َأْرًضا َتِفيُض َلَبًنا َوَعَساًلا َقَ ا َ اَل َلَك الرَّ ا ُتِقيُ و َِّ َِ اأُلْرُد ِه اْلِحَجاَرَة الَِّتر ِححَن َتْعُبُرو

 . َِ س"َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَحْوَم ِفر َكَبِت ِعحَ،اَلا َوُتَكلِيُسَها ِباْلِكْل
س=سشم سفروا ي سفرةشلسأاسفر لف وسافريةن وسأاسمالسفرةثنل سفي سسكل ات هذا الناموس

ساقدسوااوسشحداسفركن عسسفرلامل سواسسفراكلة 
راال سغ لع تسبلس امل ،ساقدسأق ممسح عاينسعندسمدخلسفركنلس سمنبوعً سعييها سسابلسفرلممسف الساو ةسركنلس سف

سسفروا ي سفرةشل 
س
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بِي ِنلِهَكا َمْذَبًحا ِمْن ِحَجاَرٍة اَل َتْرَفْإ َعَلْحَها َحِديًدا.5س" -(:5آية )  نسَوَتْبِنر ُهَناَك َمْذَبًحا ِللرَّ
وال  فراالحسيشمممميلسرياسمممملحسفرااسال اسمةوفضممممةً سرار سرمسيصممممنطسفراالحسمنسفس ل مممممةلسأاسفرلخ مسبلسحا  ةسع دي سس

ب راسممممممممممممملحس وسفرحالسفرااسقاطسبدانسيدسشوسممممممممممممم نس)اردسبدانسز دسلشمممممممممممممل(سفا سأنسفرةالسسس= ترفإ علحها حديداً 
أق مو  سعيلسعممكلسح عسسسسحجارة(سس4)فر الامملسفرااسعاي سلصممييب سف نسبدانسأنسيةدخلسشوسمم ن سارنالحأسبلساي 

فرااسقاطسسسسالحجرا حأسأنسفراسممممملحس وسس.  مذب أق مو  سعيلسعمممممكلسسسسحجارة(سس5مكةو سعيل سفرشممممملعة ،سابلساي )
( سب رح عسسيشمممميلسرياسمممملحسفراةاسممممدسفرانبوعمممم سفرشمممملعة سعيلسقيب سبهوسفيا سهللاسفرااسااسممممد،سس34:2لايلسيدينس)دف

 مال ساف ومسحل ا سي  لةسأم مسفرن سسعمممممم  دةسعيلسبللسافا ر سمثلس افسفرح عسسسا وسفروحيدسفرااسشرةزمسل رن موسسف
فرااسيلاسذل سفرن سسفلسفروامممممممم ي سمنبوعمممممممم ،س كافسف نسفراسمممممممملحسيلاسذل سفرن سسفركا تسفراايك سا افسمةنلسأو سس

بالسخال سسسس( ساسو 46:8( سرار سق تسعنسواس سمنسمنكمسيبكةنلسعيلسخال نس)يو4:4نمورودًفساحمسفرن موسنس)غل
ق يمسذبلحة سعنسفلسفربشمممل،سااممملو سف ميينسذل  سافراالحس وسفراسممملحسمصممميوبً  سب ركيا سفراةاسمممدسفراصممميو س وسس
مملسدخورن سأ ضسفرالة د ساذفلسفراالحسس ن سلةدسذفلسفرح عسس وس ال اسرا  رالسفروام ي سفرةلسعيلسفرح عس،سسو سس

ارن مممطسسسس-نسياوو،سبانس وسفرااسرمسي  ر سفرواممم ي سلحسممميسفرواممم ي سفرانبوعممم سعيلسفرح عس،سبإنسفركلسيايسأ
س-أم من :

سَقْدسَزفُغوفسَمًة ،سَبَسُداف سَرْلَسسَمْنسَيْةَاُلسَااَلًح ،سَرْلَسسَاَ سَافِحٌدنس)مز س( 3:14نٱْرُكلر
ْوَس ُنسَيْحَل سِبَه  سَأَو سٱ نس) نَبَةْحَاُلوَنسَبَلفِعِ يسَاَأْحَك ِمي،سٱرةِةيسِشَذفسَبَةَيَه سٱْاِ س( 5:18رلة ر

رار ساالودسفراالحس ن سلةدسذفلسفرواممم ي سفرانبوعممم سيةاين س ال اسبلسدمسفراسممملحسفراسممماو سعيلسخشمممب سفرصمممييي سس
ساأنسفايا نسبدمسفراسلحسافرثب وسذل س وسفرالعكسري الص 

س
بِي ِنلِهَك.  6سس"-(:8-6األيات ) بِي ِنلِهَكا َوُتْصِعُد َعَلْيِه ُمْحَرَ اٍت ِللرَّ َوَتْذَبُ  َذَباِئَ  7ِمْن ِحَجاَرٍة َصِحيَحٍة َتْبِنر َمْذَبَ  الرَّ

بِي ِنلِهَك.   " نَّاُموِس َنْقًشا َكحِيًدا«.َوَتْكُتُب َعَلى اْلِحَجاَرِة َكِ يَإ َقِلَ اِت هَذا ال8َساَلَمٍةا َوَتْأُكُت ُهَناَك َوَتْفَرُح َأَماَم الرَّ
(سيةكيمس ن سعنسفرةن اتسبهوسمملسبلحسساعمبطسعمةيسفراسملح سقين سأنسفرثب وسبلسفراسملحس وسس5لةدسفرصميييسبلساي )

فرالعكسري الص،ساركلسوث مسبلسفراسمملح،سوادسأنسفرالعكس وسممملسفاب   مممةل سفرااسيلمزسشرل سذبلح سفرسممالم  س
(س+سَاَرِكْنسِشْنسس56:6مطسفراسلحسافرثب وسذل ساأي ً سفرشلف سلة ن سمطسلة س)يوسابلسملسفاب   مةل سوادسفرشلف 

لِحسٱْبِنِ سُياَس وَدسٱْرَاسمممِ ،سَاَدُمسَيسمممُ َن سَمَطسَلْة ه ِلَفٌ سَلْة مممِ َيْكَن سِبيسٱرنروِ سَفَا سُ َوسِبيسٱرنروِ ،سَبَيَن سعمممَ سَخِالة هنسسممممَ ُلَو سِمْنسُفلِّ هِّ
=ساةلالمسفة ل سافضمممممح سالدًف سفرةن اتسمنسالسمممممدسفراسممممملحسادم سرلسسسسنقشببببًا كحداً   ارةتكتب على الحج  ( 7:1يو1)

ك ذل سري الص،سبلسفرسممميو سبلسفرنو سا افسم سيبصمممدلسلمنسوكةيسفرواممم ي سبنبشساليد،سأاسأنساكونسحل ان سعممم  دةس
سرياسلحسفرااسبين  

ْنسُقْيَن :سِشوةُ سَرْلَسسَرَن سسشِساركنسوحنسوا  دسركلسويةزمسل روا ي  ساركنسمنسيسةالطسمنسفربشلسأنسيبوتسأو س سي ا ،سن
سِبيَن  َن سَاَرْلَسسٱْرَحكر سَأْوُاسممممممَ لر ( سافرحلسبلسسفااح دسل راسمممممملحسفرااسيةاين سالسممممممدلسادم سعيلسس8:1يو1نس)َخِالةٌ سُو ممممممِ

س(س وساحدلسفرك ملساوحنسل رثب وسذل سوصيلسف ميين 59-47:س6فراالحسممكالسامشلب سح.لبيينسرنث مسذل س)يو
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س
َِ َكِ يِإ ِنْسَراِئحَت َ اِئِلحَن: »ِاْنِصْ  َواْسَ ْإ َيا ِنْسَراِئحُت. اْلحَ 9سس"-(:10-9)  األيات ْوَم  ُثمَّ َقلََّم ُموَسى َواْلَكَهَنُة الالَِّويُّو

بِي ِنلِهَك.  بِي ِنلِهَك َواْعَ ْت ِبَوَصاَياُه َوَفَراِئِضِه الَِّتر َأَنا أُ 10ِصْرَت َشْعً،ا ِللرَّ  " وِصيَك ِبَها اْلَحْوَم«.َفاْسَ ْإ ِلَصْوِت الرَّ
س ن سوادسأنسموملسأعل سمة سفركهن سبلساوالل س م عي سريشةيس

س
ْعَب ِفر ذِلَك اْلَحْوِم َ اِئاًل: 11س"-(:15- 11) األيات يَم ِلَكْر 12َوَأْوَصى ُموَسى الشَّ َِ َعَلى َكَبِت ِكِرزِي »هُؤاَلِء َيِقُفو

اَكُر َوُيوُسُف َوَبْنَياِمحُن.  ُِ َواَلِوي َوَيُهوَذا َوَيسَّ : ِشْ ُعو َِّ َِ اأُلْرُد ْعَب ِححَن َتْعُبُرو َِ َعَلى 13ُيَ،اِرُقوا الشَّ َوهُؤاَلِء َيِقُفو
ُِ َوَنْفَتاِلر. َكَبِت ِعحَ،اَل ِللَّْعَنِة: َرُأوَبْحُن َوَكاُد َوَأِش  ُِ َوَدا َِ ِلَجِ يِإ َ ْوِم  14حُر َوَزُبوُلو َِ َوَيُقوُلو َفُيَصرِيُح الالَِّويُّو

بِي َعَ َت َيَدْي  15ِنْسَراِئحَت ِبَصْوٍت َعال:  ُِ الَِّذي َيْصَنُإ ِتْ َثااًل َمْنُحوًتا َأْو َمْسُبوًقاا ِرْكًسا َلَدى الرَّ ٌِ اإِلْنَسا َمْلُعو
اٍتا وَ  : آِمحَن.َنحَّ َِ ْعِب َوَيُقوُلو سنسَيَضُعُه ِفر اْلَخَفاِء. َوُيِجحُب َكِ يُإ الشَّ

هؤالء يقفوِ..  (سس12ا حأسبلسايمم س)شخةمم  سفرل سال يينسبلسأ ضسفنةمم نسريناكسفركهنمم سلمم ر لفمم سافريةنمم سبينهامم  سس
امطسفريةن س سيبوتسسسالشببببببببعبسسي،ارقوا  سباطسفر لف سيبوتهؤالء يقفوِ للعنة(س13ابلساي س)سالشببببببببعب  لكى ي،ارقوا

سفرشةيسبا سل  ف سهللاس سييةن سشوس ن 
َصسري لف س مسأبن اسريئ سا فحيلسفرُحلةاينسافر لف سرألحلف س)غل س(31:4ا حأسأنسمنسُخصِِّ

وفسريةن  ساال يلسس صممممممُ اأم سأبن اسفرا  عةينسامةهمس أابينسفراحلامسمنسفربكو ع سازبورونسأاممممممالسأا دسريئ سببدسُخصممممممِِّ
سضمممميك سااوالدسبئلسيةبو سل ربل سمنسال لسسسساللزعم اعيب تسقلعب نسمنسلة ممممها ساعوفال سأحد ا سف خلسابينها سافده

(ساقدسبنلسفرسمم ملعونسبلكيهمسعيلسال لساللزعمساف ووفسيبورونسأو سفراوضممطسفرااسينبالسأنسُيسممادسس20:4اللزعمس)يو
عمسيبطسبلسالنو سفروفداساال ملسعيبم تسبلسذلم  ساممدينم سوم بيسسفرحم رلم سابطسبلسفروفداسبينسفرا يينسافممنسال ملساللزس

سعا تسفروفداس
س

فممممممم نسس افرشممممممممممممممةممممممميس
يشممممممممممممممةل سمطسفركهنم س
بلس فركهنمممممم س افمممممم نس
امممممسسفلسفسمممممب طسس

 مسفراينسينابونسل ر لف وسافريةن وسافرشممممممممممممةيس
سيلدسعييهم سس

 وهناك نحت الحن للطريقة التى قانوا ينطقوِ بها بالبرقات واللعنات.
ونسمنسيةاملسفمافسافماف   سبيلدسعيلم سمنس مسعيلسال ملسعيبم تسقم عيينسسيناكسفركم  نسلم ريةنم وساعبوتسمية -1

امينسثمسيناكسفركمم  نسلمم ر لفمم وسقمم عاًلسمبمم   سمنس سيةامملسفممافسافمماف    سبيلدسمنس مسعيلسال مملساللزعمسس
ق عيينسامين سارمسيافلس ن سوصممممموصسفر لف ،سبانس مساحمسفرن موسسم سزفروفساحمسفريةن س) حأسأنساخلس
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(ساأمم سفراسمممممممممممممملحسشبةمدأسخمدمةم سلم رةاوعبم وسعيلسال ملسسكيام سبلسفرةهمدسس فربمديمسبلسمممممممممممممممالسمالخل   سبيةنه
سفرةاوعب وسبلسعل سفرا لس سبك ومسفيا ا سبلف سن وبلسرياس كينسل رلاح   

فاحةام تسف خلسأنسفركهنم سفم ووفسينللانسوم حلم سال ملسعيبم تساعنابوفسلم ريةنم وساعلدسعييهمسفملسفسمممممممممممممممبم طسس -2
لبورهمسامينسثمسينللانسرا لساللزعمساعنابوفسل ر لف وساعلدسعييهمسفلسفسمب طسلبورهمسامين سافيا سامينسس

 ُوبيمسركلسفريا وسااايد سس=س لسفركيا سفرةلسسآمحنشمة دممسبلسفرةهدسفربديمساإمةدوسريةهدسفراديد س
سفرةممينسعيلسم سقيلسلاةنلسحبً س -1
 فردع اسل امةا ل سلاةنلسرلكنسذر سأاسشمةايسي س   س -2

بكمنسقورهمسامينسأاس مسموفببونسأنسمثلس افسيسمممممةواليسفريةن  سام سف نسيحد سس،سساإذفسبهان   سلاةنلسحبً سفسارل
بلسفركنلسم سف نسب رك  نسُيصميلسافرشمةيسيلدسعيل سبةكونسسس ن س وسوودسمنسفر ب دةسفرااهو ع سا وسواسسم سيحد س

 االةسالا لل  سا حأسأنسهللاسيسة دمس لةساام علسعديدةسحةلسيابطسفرشلعة سبلسقيوبهم س
امنسفراةلافسأنسفر لف س لسفلسم س وسخيلساُم هل،س لسفرالحسافرلفح سافرسممممممممممممالمسممممممممممممموفاسبلسفسمو سفرا دي سأاسس

ْلسعيلسفر ايئ سسم سفريةن ساكونسرإلوسم نسفرااسُيصمِِّسل سمطسفاوسم نساإعمةلفك سمة  سأفرلاحل  سفر لف س لسح مو سفر
بإنسهللاسابلفة سيا  ق نسفاوسممممممممم نسبةحلسعيل سفريةن سوةلا س ذتسهللاسذلمالسسسس،ساحيثسأو س سعممممممممملف سرينو سمطسفرليا 

سروسبلسفر ا ا(سيانطسهللاسلب دةسفساث نسحةلساس15عيل سفلسم س وسعلسابتسسابشلساغم سابلساي س)
 

ْعِب: آِمحَن. 16س"-(:17- 16) األيات ِه. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ ٌِ َمْن َيْسَتِخفُّ ِبَأِبيِه َأْو ُأمِي ٌِ َمْن َيْنُقُت  17َمْلُعو َمْلُعو
ْعِب: آِمحَن. سنسُتْخَم َصاِحِ،ِه. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ

ٌِ َمْن ُيِضتُّ 18 س" -(:18آية ) ْعِب: آِمحَن.َمْلُعو  " اأَلْعَ ى َعِن الطَِّريِق. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ
لسمنسفلسذاسع   سافراةنلسفرلاحلسرآلي سمنسي ميلسفربسما اسافس ا تسافراهالا   س َسسمْسياةدسماهومه سركلسمنسيَس

س(7،6:18)ممس
 

ْعِب: آِمحَن. 19س" -(:19آية ) ٌِ َمْن ُيَعوِيُج َحقَّ اْلَغِريِب َواْلَحِتيِم َواأَلْرَمَلِة. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ سنسَمْلُعو
س

ْعِب: آِمحَن.20س" -(:20آية ) ٌِ َمْن َيْضَطجُإ َمَإ اْمَرَأِة َأِبيِها أَلنَُّه َيْكِشُف َذْيَت َأِبيِه. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ سنسَمْلُعو
=سفرابصممودسل س وسشملأةسأبل سبهوسازاالة سالسممدسافحد سذيلسأبل سشعمم  ةسرزاال سأبل  سب س سيبسممسسسسسأبيهيكشببف ذيت 

س(سافراةنلسأنس سي.لمسعالق سمطسزاال سأبل سفا سبةلس أابينسبابدسفر لف س9:3ذيي سعيلسشملأا س) ف
س

ٌِ َمْن َيْضَطجُإ َمَإ َبِهيَ ٍة مَّا. 21س" -(:21آية ) ْعِب: آِمحَن.َمْلُعو سنَوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ
سيبوتس افسف نسبهافسمنةشلسبلسفنة نسفرةلس مسدفخيونسشريه  
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ْعِب: آِمحَن.22س"-(:25- 22) األيات ِه. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ ٌِ َمْن َيْضَطِجُإ َمَإ ُأْخِتِه ِبْنِ  َأِبيِه َأْو ِبْنِ  ُأمِي   َمْلُعو

ْعِب: آِمحَن. 23 ٌِ َمْن َيْضَطجُإ َمَإ َحَ اِتِه. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ ٌِ َمْن َيْقُتُت َ ِريَ،ُه ِفر اْلَخَفاِء. َوَيُقوُل  24َمْلُعو َمْلُعو
ْعِب: آِمحَن.  ََ َدٍم َبِريٍء. َوَيُقوُل َكِ يإُ 25َكِ يُإ الشَّ ٌِ َمْن َيْأُخُذ َرْشَوًة ِلَكْر َيْقُتَت َنْف ْعِب: آِمحَن.  َمْلُعو سنالشَّ

 
ْعِب: آِمحَن.26س" -(:26آية ) ٌِ َمْن اَل ُيِقيُم َقِلَ اِت هَذا النَّاُموِس ِلَيْعَ َت ِبَها. َوَيُقوُل َكِ يُإ الشَّ س"َمْلُعو

فرةثنل  سارنسمتسامنسفرااسرمسي  ر ساال ساروسافحدةسمنسفرن موس سس لساي سع م سركلسفيا وسفرن موسسبلسمالس
(سافراسلحسال اس10:15شذًفسب ركلسميةونسارار س وسو موسسفريةن ،سفريةن سفرةلسحايه سفراسلحسعيلسفرصيييس)أد

( س5:4(ساق  نسمطس)غلس4:4احمسفرن موسسأاس وسفروحيدسفرااسرمسي  ر ساال سافحدةسمنسفرن موسس)غلس
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرو

س
 

سوادسااصياًلسراةنلسفر لف وسافريةن وسفرةلسُذكلوسذلا سم ك -1
 هللاسي دأسل ر لف وسق لسفريةن وسبهوسيودسروسل   سدفعاً سا سيايلسسنسييةنسفا دل -2
 فر لف وسافريةن وسُالهلسأنسهللاسع دتسملا زاسفلسافحدسلحسيسأعا ر  -3
هللاسغيو سعيلسمادلساعمملعةة ،س وسشخة  س افسفرشممةيساأب ضسعييهمسمنسوةاة ساخيصممهمسابدف مساأاممبحسس -4

شما سعييهمسأم مسفلسفرشةو سبهوسيلعد مسقديسينسرلاادال،سابهافسالهلسقدفمة  ساركنسشنسخ راوفساا ي لسس
علعلسمنسع ب سأاسبسةللسقدفمة سبلسعب بهمسبهوسيلب سفر ال  سارلسسعندلسُمح ل ة سبهوسمُلة قيسفلس

 منسفرشةو سف خلاس
 ( 30لةدسفلسفريةن وسافاواف فوسوادسهللاسياةحسأم مهمسل  سفرةوب س)شاح حس -5

 
ِْ َتْعَ َت ِبَجِ يِإ َوَصاَياُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك  1س"-(:8-1) األيات بِي ِنلِهَك ِلَتْحِرَص َأ ِْ َسِ ْعَ  َسْ ًعا ِلَصْوِت الرَّ »َوِإ

بُّ ِنلُهَك ُمْسَتْعِلًيا َعَلى َكِ يِإ َقَ،اِئِت اأَلْرِضا  اِت َوُتْدِرُقَكا ِنَذا َوَتْأِتر َعَلْيَك َكِ يُإ هِذِه اْلَبَركَ 2ِبَها اْلَحْوَما َيْجَعُلَك الرَّ
بِي ِنلِهَك.   ُِ ِفر اْلَحْقِت. 3َسِ ْعَ  ِلَصْوِت الرَّ ُِ ِفر اْلَ ِديَنِةا َوُمَ،اَرًكا َتُكو ُِ َثَ َرُة َبْطِنَك  4ُمَ،اَرًكا َتُكو َوُمَ،اَرَكًة َتُكو

ُِ َسلَُّتَك َوِمْعَجُنَك. 5َوَثَ َرُة َأْرِضَك َوَثَ َرُة َبَهاِئِ َكا ِنَتاُج َبَقِرَك َوِإَناُث َغَنِ َك.  ُِ ِفر ُدُخوِلَكا 6ُمَ،اَرَكًة َتُكو ُمَ،اَرًكا َتُكو
ُِ ِفر ُخُروِكَك.  َِ 7َوُمَ،اَرًكا َتُكو بُّ َأْعَداَءَك اْلَقاِئِ حَن َعَلْيَك ُمْنَهِزِمحَن َأَماَمَك. ِفر َطِريق َواِحَدٍة َيْخُرُكو َيْجَعُت الرَّ

َِ َأَماَمَك.  بُّ ِباْلَبَرَكِة ِفر َخَزاِئِنَك َوِفر ُقتِي َما َتْ َتدُّ ِنَلْيِه َيدُ 8َعَلْيَكا َوِفر َسْ،ِإ ُطُرق َيْهُرُبو َكا َوُيَ،اِرُقَك  َيْأُمُر َلَك الرَّ
بُّ ِنلُهَك. سنسِفر اأَلْرِض الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ

سس=سم سأالالسأنساالاسفر لف سا فاسمنسيةاس سل روال س سأنسيالاس وسا فا   سا ن سهللاستأتى عليك... البرقات
سلسبوحدةسع ب سافروحدةس لسِمْلسفر لف ُي    همسل راالد،سب هللسُيسةس

س
بِي ِنلِهَك َوَسَلْكَ  ِفر 9س"-(:11-9) األيات ًسا َقَ ا َحَلَف َلَكا ِنَذا َحِفْظَ  َوَصاَيا الرَّ بُّ ِلَنْفِسِه َشْعً،ا ُمَقدَّ ُيِقيُ َك الرَّ
َِ ِمْنَك. 10ُطُرِ ِه.  بِي َ ْد ُس ِيَر َعَلْيَك َوَيَخاُفو َِّ اْسَم الرَّ بُّ 11َفَحَرى َكِ يُإ ُشُعوِب اأَلْرِض َأ َخْحًرا ِفر َثَ َرِة َوَيِزيُدَك الرَّ

ِْ ُيْعِطَيَك. بُّ آلَباِئَك َأ سَبْطِنَك َوَثَ َرِة َبَهاِئِ َك َوَثَ َرِة َأْرِضَك َعَلى اأَلْرِض الَِّتر َحَلَف الرَّ
 ن س لسواسسفركيا سفراسمممممممة دم سبلسفرةهدسفراديدسافرةلسشممممممممة دمه سفراسممممممملحسبلسشق م سشبن سسسسُيقيم=سفيا سسسُيقيَ ك
 سبإذفسبهان سأنسفركيا ساشمممممميلسري.ل م سمنسفراوو،سيصممممممبحسبهافسأنسهللاسسا لساةنلسشق م سعمممممملاسالديدسادفعمسس،ي يلس

يةايهمساعدًفسلمنسياةلسمنهمسعم ب ساأم سره سأ ضمً سلةدسأنسف ووفسوالًفسقيياًلسابالسأ ض سبلس مسأا دسشممحكسفراورودس
سسبلدًفسثمسشمممةة د مسس70قدسذ  وفسشرلسمصمملسس(،س مسامم  وسرهمسحل ةسمنسموو ساس2،1:سس51منسمسممةوددسم عمس)شش
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ممن سبلسفرصمحلفا ساقدسيبوتسأحدسأنسهللاس وسمنسأ مميهمسسسس40اركنسف ووفسمشملدينسسسس600000بلعون ساخلالوفسا مس
رصممممممممم  افسأم سف يلة ساركنسفرة  عةسيبوتسعكسس اف،سبيوسلبوفسبلسفنة نسرك ووفسقدسسسشرلسمصمممممممممل،ساروسلبوفسبلسفنة ن

نة ويين سا ن  سدريلسعيلسذر :سب هللسحينساعدسشبلفبلمسأنسوسممممي سممممميل سفس ضساعمخا  سسذفبوفسبلسامممممسس ب علسفرك
هللا رمممممم س حممممممددس فراوالودةس فرشممممممممممممممةو س نسس10منس عِِّينَساَسسسٱْرِبيِنيِّينَسعممممممممممممممةو س مس ْدُموِويِّينَساَسسسٱْرَبِنزِِّ عِِّيَنسسسسٱْربممممممَ َاٱْرَاِلزِِّ َاٱْرِحثِّيِّيَنس

َب ِعيِّينَس يِّينَسَاٱْسَُموِ عِِّيَنسَاٱْركَس َاٱرلة يِّيَنسَاٱْرَيُ ومممممِ ( سثمسوادسهللاسيبوتسراوممممملسعندم سس21-19:سس15نس)ا ْنَة ِويِّيَنسَاٱْرِاْلاَل عممممِ
ُلسَأَم َمَ سَماَلًك ،سشممةةدسأا دسشبلفبلمسردخوتسأ ضسفرالة د،سفس ضسفرةلساعدسهللاسشبلفبلمسأنسيةايه سرنسمي سن َاَأَو سُأْ ممِ

يِّينَسَاَأْ ُلُدسٱْرَكْنَة ِويِّيَنسَاٱْسَس عِِّيَنسَاٱْرَيُ وممممممممِ عِِّيَنسَاٱْرِحوِِّ عمممممممةو سسس6( سوادس ن سأو ساببل2:33نس)خلُموِ عِِّيَنسَاٱْرِحثِّيِّيَنسَاٱْرِاِلزِِّ
َ :سٱْرِحثِّيِّيَنسسنسس7(سواممدسفرشممممممممممممممةو سفرةلس لدا مم سأوهم1:7منسفرةشمممممممممممممملة سابلس)اممثس ُةوبممً سَفِثيَلًةسِمْنسَأمممَ مممِ َاَ َلَدسعممممممممممممممُ

يِّيَنسَاٱْسَس يِّينَسَاٱْرِاْلاَل عممممممممِ عِِّيَنسَاٱْرَيُ ومممممممممِ عِِّيَنسَاٱْرِحوِِّ سسافربدموويينسسفربنزعيناسفربينيينسسن سبمينسذ يسُموِ عِِّيَنسَاٱْرَكْنَة ِويِّيَنسَاٱْرِاِلزِِّ
سمثاًل،س ت اسرمسيلدسذفل مسعيلسرس نسموملكسسافاال ل :

ذفبمس السفرشةو سبلسعةو سأخلا،سسمن سسسس400من  ساخالتس السفرممممسس400أنساعدسهللاسابلفبلمسف نسق لسموملسبمممم
واسمً سمنسع عي سيةبو ساممسس ت اسفركنة ويينسسسس70افركلسف ووفسبلساثنل ساوا مم سعمديدة سبيوسف نسهللاسقدسال سفرمممممممممممممممم

سرك ووفسقدسذفبوفسامسس ت اسفرشةو سفروثنل سام سع دافسيصيحونسسنسيكوووفسع بً ساسي لجسمنهمسفراسلح 
 م سشملفعيلسمنس ع ،س سعةيسا سأ ض،ساالةلسمنهمسأم سعللا  شذًفسربدسأق مسهللاسبةاًلسأ

ُعوِب اأَلْرضِ  =سهللاسيلعدسأنسيب   سعمممممممممم ب ،ساعلاسف خلانسفر لف ساحلسسلشمممممممممم ب سذلماونسرإليا نسس  َفَحَرى َكِ يُإ شبببببببُ
َنَ ،سَاُعاَساعةاادسشمممممسهللا سا افسم سقصمممدلس  سفراادسلبور سن َا َافوِسِرَكْيسَيَلْافسأَْعَا َرُكُمسٱْرَحسمممَ ُدافسَأَل ُكُمسٱرةِاَسِبيسٱرسمممة نساِِّ

( ساأحدسفروممم علسفرةلسيسممة دمه سهللاسراا سغيلسفراتمنينسس4:2ال1( سنهللاسيلعدسأنسفراالطسي يصمموننس)16:5)ممس
سركلسيتمنوف،س لسفر لف وسفرةلسي ل سبه سعيلسفراتمنينساعالحأس افسغيلسفراتمنينسبيتمنوف 

س
َ اَءا ِلُيْعِطَر َمَطَر َأْرِضَك ِفر ِححِنِها َوْلُحَ،اِرَك ُقتَّ َعَ ِت يَ 12س" -(:12آية ) اِلَ ا السَّ بُّ َقْنَزُه الصَّ ِدَكا َيْفَتُ  َلَك الرَّ

سنسَفُتْقِرُض ُأَمً ا َقِثحَرًة َوَأْنَ  اَل َتْقَتِرُض.
سس اأاسخيلفوسفرسا س=كنزه الصال    لسمصد سفسما  سامصد سفرلاحسفربدس سسالس اء

=سمنسفثلةسخيلفا سرنساحة جسسحدسرةسممممممةدينسمن ،سبلساادسأنسف خلعنسيماونسسَفُتْقِرُض ُأَمً ا َقِثحَرًة َوَأْنَ  اَل َتْقَتِرُض  
 سرلسةدينوفسمن  

س
ُِ ِفر االْنِحَطاِطا ِنَذا  13س"-(:14- 13) األيات ُِ ِفر االْرِتَفاِع َفَقْط َواَل َتُكو بُّ َرْأًسا اَل َذَنً،اا َوَتُكو َوَيْجَعُلَك الرَّ

بِي ِنلِهَك الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَما ِلَتْحَفَظ َوَتْعَ َت  اْلَكِلَ اِت الَِّتر َأَنا َواَل َتِزيَغ َعْن َكِ يِإ 14َسِ ْعَ  ِلَوَصاَيا الرَّ
سنُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَم َيِ حًنا َأْو ِشَ ااًلا ِلَكْر َتْذَهَب َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِلَتْعُبَدَها.

س=سأاساكونسدفعاً سمةبدمً سعيلسالالطسفرشةو سا ساكونسبلسمتخلاه ستكوِ رأساً 
س
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ِْ َتْعَ َت ِبَجِ يِإ َوَصاَياُه َوَفَراِئِضِه  15س"-(:19- 15) األيات بِي ِنلِهَك ِلَتْحِرَص َأ ِْ َلْم َتْسَ ْإ ِلَصْوِت الرَّ »َولِكْن ِن
ُِ ِفر اْلَ ِديَنِة َوَملْ 16الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَما َتْأِتر َعَلْيَك َكِ يُإ هِذِه اللََّعَناِت َوُتْدِرُقَك:  ُِ  َمْلُعوًنا َتُكو ُعوًنا َتُكو

ُِ َسلَُّتَك َوِمْعَجُنَك. 17ِفر اْلَحْقِت.  ُِ َثَ َرُة َبْطِنَك َوَثَ َرُة َأْرِضَكا ِنَتاُج َبَقِرَك َوِإَناُث َغَنِ َك. 18َمْلُعوَنًة َتُكو َمْلُعوَنًة َتُكو
ُِ ِفر ُخُروِكَك. 19 ُِ ِفر ُدُخوِلَكا َوَمْلُعوًنا َتُكو سنَمْلُعوًنا َتُكو

اممالسمةوفرلم سا س ل سمنهم سبينهل سشرلسهللاس سأنسوهل سمنم سامم دمنم سرنسوسممممممممممممممةالطسأنسوهل سمنسعمدرم سسفريةنم وسس
بينهل سشرلس حاة  سا حأسأو س سُياكنسبصممممملسمحب سهللاساحن و سعنسقدفممممممة ساعدر ساغ مممممب سافراحب س لسسا دلسس

سفسبلف سأم سفرا يسبيألعلف  ساُوالحأسأنسفريةن س لسثالس  لةلسري ال  
 ل اذا قت هذه اللعنات والضربات يا رب؟

 مالسفريةنم وسموالهم سرانسيما ميسا فاسفرشمممممممممممممملام ن،سبلسلبم دةساثنلم سأاسقمدسشواما سا فاسعممممممممممممممهوام سفرةلسيالعم سعييه سس
فرشممممممملا ن سافرشممممممملا نس سيودسفراةة سرإلوسممممممم نسأاسأنسيسمممممممةدلسبهالسفرايافوسفر   ئ ،سبلس وسيلعدسشذ تسأا دسهللاسس

نأعال سفلس ال،سشنسخل وسامممممادوسرلن سوهللاسيسمممماحسبهالسفر مممملب وسأاسفريةن وسرةلسفاوسمممم نسسافرشمممما ا سبيهمسس
سانةهلسفريةن و،ساعسممممممممممةةيدسهللاسأا دلساعحل  مسمنسع ودي سس يسممممممممممةلبأساعةودساسبيةحل سمنسع ودية سابيلسساحينئاه

 نس وسفرااسب  ةسهللاساذ يسا فاسسشبيلس س السفريةن وساصمممييسفاوسممم نسسو سببدسفرحا ي سفارهل ،سا حأسأنسفاوسممم
سشبيلسسبابدسفرحا ي سفارهل  

س( 30احةلس سيلمسسعةيسهللاسبلسضلبة ،سياةحسهللاسفرب  سركلسمنسيةو س)شاح ح
س

ِلَتْعَ َلُها َحتَّى َتْهِلَك  ُيْرِسُت الرَّبُّ َعَلْيَك اللَّْعَن َواالْضِطَراَب َوالزَّْكَر ِفر ُقتِي َما َتْ َتدُّ ِنَلْيِه َيُدَك 20س" -(:20آية )
سنسَوَتْفَنى َسِريًعا ِمْن َأْكِت ُسْوِء َأْفَعاِلَك ِنْذ َتَرْكَتِنر.

س=سيس سسعيل سفراالطسبالسيادسمواسفرةوبلةسافرس سسافرةموييسسسالزكر
س

بُّ اْلَوَبَأ َحتَّى ُيِبحَدَك َعِن اأَلْرِض الَِّتر َأْنَ  َداِخٌت ِنَلْحَها ِلَكْر َتْ َتِلَكَها.  21س"-(:22- 21) األيات ُيْلِصُق ِبَك الرَّ
تِي َواْلُح َّى َواْلُبَرَداِء َواالْلِتَهاِب َواْلَجَفاِف َواللَّْفِ  َوالذُُّبوِلا َفَتتَِّ،ُعكَ 22 بُّ ِبالسِي سنسْفِنَيَك. َحتَّى تُ   َيْضِرُبَك الرَّ

س=سد ال سمنسفرابوتسافالل اسساللف =سفارةه  سفرشديدسفرن المسعنسفرحال سسالبرداء
س

ُِ َسَ اُؤَك الَِّتر َفْوَق َرْأِسَك ُنَحاًساا َواأَلْرُض الَِّتر َتْحَتَك َحِديًدا.23س" -(:23آية ) سنسَوَتُكو
س=سأاس سمح ايلسواألرض حديد=سأاس سمال سسس اؤك نحاساً 

س
َ اِء َحتَّى َتْهِلَك.24س" -(:24آية ) ُل َعَلْيَك ِمَن السَّ سنَوَيْجَعُت الرَّبُّ َمَطَر َأْرِضَك ُغَ،اًراا َوُتَراًبا ُيَنزِي

فسمام  سرهم سخم امممممممممممممملم سأنسانبلسفسالوفا سافريةنم س نم سأوم سلةمدسأنسااةنطسفسمام  سياةيلاسفراوسابم  ساالف سمنسس
سفرةوفا سارلسسمنسيزعيه  
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بُّ ُمْنَهِزًما َأَماَم َأْعَداِئَك. ِفر َطِريق َواِحَدٍة َتْخُرُج َعَلْحِهْما َوِفر َسْ،ِإ ُطُرق  25س"-(:26- 25) األيات َيْجَعُلَك الرَّ
ُِ َ ِلًقا ِفر َكِ يِإ َمَ اِلِك اأَلْرِض. َ اءِ 26 َتْهُرُب َأَماَمُهْما َوَتُكو ُِ ُكثَُّتَك َطَعاًما ِلَجِ يِإ ُطُحوِر السَّ  َوُوُحوِش  َوَتُكو

ََ َمْن ُيْزِعُجَها.  سناأَلْرِض َوَلْي
 سا مافسمم سحمد سلةمدسأنسألةمدسميم س=سأاساكونسُماائنم س،سربيم سفرسممممممممممممممكم نسفربم قينسعيلسفس ضسسسوليَ من يزعجهبا

 أعممو سعممةيسشممملفعيلساعممةةهمسبلسفلسمايكة سفروفمممة ساأالسببة سفر.ب علسفروثنل سمك وهمسبإزدفدوسأعدفدسفروحوش

َب َدسَبَك وَسن سَعَيْيِهِمسٱرسِّ ،سَبَمْ َمَلسٱرلة ر س( 25:17مل2نس)ْمسَاْبُةُلسِمْنُهمْسَاَف َنسِبيسٱْبِةَدفِاسَمَكِنِهْمسُ َن َ سَأوةُهْمسَرْمسَيةةُبوفسٱرلة ة
سسا مافسمم سحمد سرهمسأمم مسعم اسلةمدسذرم سسسيةالع ونسلم سبلسالالطسفراام رم ساعةبم ذبووم  سس= لقبًا فى ك يإ ال  بالبك  

س( 12-1:س7)يش
س

َفاَء.27س" -(:27آية ) ِة َحتَّى اَل َتْسَتِطيَإ الشِي سنَيْضِرُبَك الرَّبُّ ِبُقْرَحِة ِمْصَر َوِباْلَبَواِسحِر َواْلَجَرِب َواْلِحكَّ
س=سفرابصودسبه سفسملفضسفرةلسضل سبه سفراصلعينس)فر ثو سافردم مل   (س رحة مصر

س
ٍِ َوَعً ى َوَحْحَرِة َ ْلٍبا28س" -(:28آية ) سنَيْضِرُبَك الرَّبُّ ِبُجُنو

 ِ سا السأملفضسواسل ساعبيل سححرة القلب=سوةلا سرهاومهمساأحزفوهمساحيثس سشمةا ل سمنسفرسا اساكونسسبجنو
س

َُ اأَلْعَ ى ِفر الظَّاَلِما َواَل 29س" -(:29آية ) َُ ِفر الظُّْهِر َقَ ا َيَتَل َّ ُِ ِنالَّ  َفَتَتَل َّ َتْنَجُ  ِفر ُطُرِ َك َبْت اَل َتُكو
ََ ُمَخلِيٌص. سنَمْظُلوًما َمْغُصوًبا ُقتَّ اأَليَّاِم َوَلْي

سعاييسأنسيسيمسهللاسع ب سسعدفع سذللياووهمساعاةص ونسفلسم سرديهمساركنس افسريةمدييس
س

َتْخُطُب اْمَرَأًة َوَرُكٌت آَخُر َيْضَطجإ َمَعَها. َتْبِنر َبْحًتا َواَل َتْسُكُن ِفيِه. َتْغِرُس َقْرًما َواَل  30س"-(:35- 30) األيات
. ُتْدَفُإ َغَنُ َك ُيْذَبُ  َثْوُرَك َأَماَم َعْحَنْيَك َواَل َتْأُكُت ِمْنُه. ُيْغَتَصُب ِحَ اُرَك ِمْن َأَماِم َوْكِهَك َواَل َيْرِكُإ ِنَلْيكَ 31َتْسَتِغلُُّه. 

ََ َلَك ُمَخلِيٌص.  ِِ  ُيَسلَُّم َبُنوَك َوَبَناُتَك ِلَشْعٍب آَخَر َوَعْحَناَك َتْنُظرَ 32ِنَلى َأْعَداِئَك َوَلْي ِِ ِنَلْحِهْم ُطوَل النََّهاِرا َفَتِكالَّ ا
ََ ِفر َيِدَك َطاِئَلٌة.  ُِ ِنالَّ َمْظُلوًما َوَمْسُحوً ا ُقتَّ اأَليَّ 33َوَلْي اِم. َثَ ُر َأْرِضَك َوُقتُّ َتَعِ،َك َيْأُكُلُه َشْعٌب اَل َتْعِرُفُها َفاَل َتُكو

ُِ َمْجُنوًنا ِمْن َمْنَظِر َعْحَنْيكَ 34 اَ ْحِنا َحتَّى 35الَِّذي َتْنُظُر.  َوَتُكو ْكَبَتْحِن َوَعَلى السَّ بُّ ِبَقْرٍح َخِبحٍث َعَلى الرُّ َيْضِرُبَك الرَّ
َفاَء ِمْن َأْسَفِت َ َدِمَك ِنَلى ِ  َِّة َرْأِسَك. سناَل َتْسَتِطيَإ الشِي

ساية سببدسفرحا ي سفارهل سهللاسحا ،سشذًفسعيلسفر   لاسأ سيشةكلسشذفسحد س افساعبوتسهللاسالفنل س وسل 
س

بُّ َوِبَ ِلِكَك الَِّذي ُتِقيُ ُه َعَلْيَك ِنَلى ُأمٍَّة َلْم َتْعِرْفَها َأْنَ  َواَل آَباُؤَكا َوَتْعبُ 36س" -(:36آية ) ُد ُهَناَك َيْذَهُب ِبَك الرَّ
سنآِلَهًة ُأْخَرى ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍرا 
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فساره سفسممسفرالعب سب هللسممممميلممممميهمسرسمممم دةساخلعنسيسممممةة داوهم،سا ت اسسخايةهمساكونسعبوبةهمسبهمسلإخةل   مسع داس
فرسممم دةسية دانس السف ره سامممملاةيهمس ت اسفرسممم دةسية دانسارهةهم ساحد س افسملفوسعديدةسعيلسيدسميو سأعمممو سس

ساب بلسافريوو ن 
ُعوِب 37س" -(:37آية ) ُِ َدَهًشا َوَمَثاًل َوُهْزَأًة ِفر َكِ يِإ الشُّ بُّ ِنَلْحِهْم.َوَتُكو سن الَِّذيَن َيُسوُ َك الرَّ
س=سأاسي ل سبهمسفراثلسريةة يلسعنسأقصلسح  وسفراتسافرهوفن سمثالً 
س

َِّ اْلَجَراَد َيْأُكُلُه. 38س"-(:42- 38) األيات ُكُروًما َتْغِرُس َوَتْشَتِغُتا  39ِبَذاًرا َقِثحًرا ُتْخِرُج ِنَلى اْلَحْقِتا َوَ ِلحاًل َتْجَ ُإا أَل
وَد َيْأُكُلَها.  َِّ الدُّ َِّ  40َوَخْ ًرا اَل َتْشَرُب َواَل َتْجِنرا أَل ِهُنا أَل ٌِ ِفر َكِ يِإ ُتُخوِمَكا َوِبَزْيٍ  اَل َتدَّ ُِ َلَك َزْيُتو َيُكو

َِ َلَكا ألَ 41َزْيُتوَنَك َيْنَتِثُر.  . َبِنحَن َوَبَناٍت َتِلُد َواَل َيُكوُنو َِ ْبِر َيْذَهُبو َكِ يُإ َأْشَجاِرَك َوَأْثَ اِر َأْرِضَك  42نَُّهْم ِنَلى السَّ
ْرَصُر. سنَيَتَوالَُّه الصَّ

س=سضل سمنسفرالفدسأاسحشلةسما ثي سر سمةلافسلشدةسفروثي سالصرصر
س

ُهَو ُيْقِرُضَك  44َاْلَغِريُب الَِّذي ِفر َوَسِطَك َيْسَتْعِلر َعَلْيَك ُمَتَصاِعًداا َوَأْنَ  َتْنَحطُّ ُمَتَناِزاًل. 43س"-(:46- 43) األيات
ُِ َذَنً،ا.  ُِ َرْأًسا َوَأْنَ  َتُكو ْدِرُقَك َحتَّى  َوَتْأِتر َعَلْيَك َكِ يُإ هِذِه اللََّعَناِت َوَتتَِّ،ُعَك َوتُ 45َوَأْنَ  اَل ُتْقِرُضُه. ُهَو َيُكو

بِي ِنلِهَك ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفَراِئَضُه الَِّتر َأْوَصاَك ِبَها.  ُِ ِفيَك آَيًة َوُأْعُجوَبًة  46َتْهِلَكا أَلنََّك َلْم َتْسَ ْإ ِلَصْوِت الرَّ َفَتُكو
سنَوِفر َنْسِلَك ِنَلى اأَلَبِد. 

مساي سأاسعالم سعيلسممممممواسأبة رهمساعيلسغ ممممميسهللاسسفريةن وسافراصممممم عيسفرةلساحلسبهمساصممممميلسبيهمسابلسوسممممميه
=سأاسعالسعاييسيلهلسممممميا نسهللاسعيلسفلسشوسمممم نسااصمممملب سمطسسسسوأعجوبةعييهمساعيلسقوةسضمممملب ا سضممممد مسس

سفرشةيسفرااسيةص ل 
س

بَّ ِنلَهَك ِبَفَرٍح َوِبِطحَ،ِة َ ْلٍب 47س" -(:47آية ) سنِلَكْثَرِة ُقتِي َشْرٍء.ِمْن َأْكِت َأنََّك َلْم َتْعُبِد الرَّ
=سأاسسسسبفرح وبطح،ة  لب=سبلغمسم سأعا  مسهللاسمنسفركثلةسافرانلسبلسفلسعممممممممملاسرمسية دافسهللاسسسسلكثرة قت شببببببىء

قييسعمممم كلسبلسأنسغن  مساثلااهمسعممممايةهمسعنسمحب سهللا سبهمسرمسية دافسهللاسفسمممميدسرهمسلالح،سرار سممممميلممممميهمسهللاسس
(سأاسيلميهمسرهت اسس25،24:20فسقدسيكونسمةنلسأعايةهمسبلفع سغيلسا رح س)حزرس دةسموفلسرلةلبوفسفرالة سا اس

سفرس دة
س

بُّ َعَلْيَك ِفر ُكوٍع َوَعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوِز ُقتِي َشْرٍء. َفَيْجعَ 48س" -(:48آية ) ُت  ُتْسَتْعَبُد أَلْعَداِئَك الَِّذيَن ُيْرِسُلُهُم الرَّ
سنُيْهِلَكَك. ِنحَر َحِديٍد َعَلى ُعُنِقَك َحتَّى
 ُتْسَتْعَبُد أَلْعَداِئكَ  س   س افسيافلسلا سحد سرإلبنسفر  ت ساعكونس افسريدبةهمسهللاسريةوب سسكوع وعطش وعوز وعرى 

س=سساكونسبلسع ودي سق مل ،سا افسم سحد سمطسعاشونسفراب    َفَيْجَعُت ِنحَر َحِديٍد َعَلى ُعُنِقكَ سس...
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سنسَهاا َيْجِلُب الرَّبُّ َعَلْيَك ُأمًَّة ِمْن َبِعحٍدا ِمْن َأْ َصاِء اأَلْرِض َقَ ا َيِطحُر النَّْسُرا ُأمًَّة اَل َتْفَهُم ِلَسانَ 49س" -(:49آية )
رسمممملعةه سبلسفرهاوم سا با سسسوتشببببحهها بالنسبببرك ومسأممسل بلساأعممممو ساب  سسافريوو نسافرلام نس لس السفسمم سس

م نسفراينسف نسعممممة   مسفرنسمممملساف ومسو وةسفراسمممملحسعنس افسحيثساكونسفراث ،سبهن  سسأعمممم  وسل سكثلسردار سفرلاس
 سافركةِّ  سفرالاينسيسممممممماونسفرالق سفرةسمممممممكلع سسال تعرف لسببببانها( سا لسأم سأالن ل س=سس28:24ااةاطسفرنسمممممممو س)ممس
سنأكوعالنسأاسوسلس

س
ْيَخ َوالَ 50س" -(:50آية ) سنس َتِحنُّ ِنَلى اْلَوَلِداُأمًَّة َكاِفَيَة اْلَوْكِه اَل َتَهاُب الشَّ

س( سافلس افسقدسامسمطسل بلسافريوو نساأخيلًفسمطسفرلام نس17:36أا2ق  نسمطس)
س

َواَل  َفَتْأُكُت َثَ َرَة َبَهاِئِ َك َوَثَ َرَة َأْرِضَك َحتَّى َتْهِلَكا َواَل ُتْ،ِقر َلَك َ ْ ًحا َواَل َخْ ًرا َواَل َزْيًتاا 51س"-(:53- 51) األيات
اِمَخُة اْلَحِصحَنُة  َوُتَحاِصُرَك ِفر َكِ يِإ َأْبَواِبَك َحتَّى َتْهِ،َط َأْسَوارُ 52ِنَتاَج َبَقِرَك َواَل ِنَناَث َغَنِ َكا َحتَّى ُتْفِنَيَك.  َك الشَّ

َفَتْأُكُت 53بُّ ِنلُهَك. الَِّتر َأْنَ  َتِثُق ِبَها ِفر ُقتِي َأْرِضَك. ُتَحاِصُرَك ِفر َكِ يِإ َأْبَواِبَكا ِفر ُقتِي َأْرِضَك الَِّتر ُيْعِطيَك الرَّ 
بُّ  َك. َثَ َرَة َبْطِنَكا َلْحَم َبِنيَك َوَبَناِتَك الَِّذيَن َأْعَطاَك الرَّ يَقِة الَِّتر ُيَضاِيُقَك ِبَها َعُدوُّ سنِنلُهَك ِفر اْلِحَصاِر َوالضِي
س(سثمسمطسفرلام ن 10:4+سملفس30-24:6مل2أكيوفسأا د مسا افسحد سمطسحص  سل بلساغيللس)

سس
اا َتْ،ُخُت َعْحُنُه َعَلى َأِخيِه َواْمَرَأِة ِحْضِنِه َوَبِقيَِّة َأوْ 54س"-(:56- 54) األيات ُكُت اْلُ َتَنعِيُم ِفيَك َواْلُ َتَرفِيُه ِكدًّ اَلِدِه الرَّ

ِْ ُيْعِطَر َأَحَدُهْم ِمْن َلْحِم َبِنيِه الَِّذي َيْأُكُلُها أَلنَُّه َلْم ُيْبَق َلُه َشْرءٌ 55الَِّذيَن ُيْ،ِقحِهْما  يَقِة الَِّتر  ِبَأ  ِفر اْلِحَصاِر َوالضِي
َك ِفر َكِ يِإ َأْبَواِبَك.  ِْ َتَضَإ َأْسَفَت َ َدِمَها  56ُيَضاِيُقَك ِبَها َعُدوُّ ْب َأ َواْلَ ْرَأُة اْلُ َتَنعِيَ ُة ِفيَك َواْلُ َتَرفِيَهُة الَِّتر َلْم ُتَجرِي

سنَعْحُنَها َعَلى َرُكِت ِحْضِنَها َوَعَلى اْبِنَها َوْبَنِتَها  َعَلى اأَلْرِض ِللتََّنعُِّم َوالتََّرفُِّها َتْ،َختُ 
سربدسم امسفلسع  ا سا لساو ةس سياكنسعلحه سأنسفس سيب لسعيلسأخل سازاالة سبيحمسشبن  

س
َتِلُدُهْما أَلنََّها َتْأُكُلُهْم ِسرًّا ِفر َعَوِز ُقتِي  ِبَ ِشيَ ِتَها اْلَخاِرَكِة ِمْن َبْحِن ِرْكَلْحَها َوِبَأْواَلِدَها الَِّذيَن 57س" -(:57آية )

َك ِفر َأْبَواِبَك. يَقِة الَِّتر ُيَضاِيُقَك ِبَها َعُدوُّ سنسَشْرٍءا ِفر اْلِحَصاِر َوالضِي
سمطسفرانين سامكيه =سفراش اسفرااسينزتسمطسفرانين سا افسأي ً سسال شي ة

 
ْفِرا ِلَتَهاَب هَذا 58س"-(:59- 58) األيات ِْ َلْم َتْحِرْص ِلَتْعَ َت ِبَجِ يِإ َقِلَ اِت هَذا النَّاُموِس اْلَ ْكُتوَبِة ِفر هَذا السِي ِن

بَّ ِنلَهَكا  بُّ َضَرَباِتَك َوَضَرَباِت َنْسِلَك َعِجحَ،ًة. َضَرَباٍت َعِظيَ ًة َراِس 59االْسَم اْلَجِلحَت اْلَ ْرُهوَبا الرَّ َخًةا َيْجَعُت الرَّ
سنَوَأْمَراًضا َرِديًَّة َثاِبَتًة. 

س=سأاسمزمن سامسةةصل سأمراض ثابتة=سأاسث بة سادفعا  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراسخة
س
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سنسَوَيُردُّ َعَلْيَك َكِ يَإ َأْدَواِء ِمْصَر الَِّتر َفِزْعَ  ِمْنَهاا َفَتْلَتِصُق ِبَك.60س" -(:60آية )
=سالاطسدفاسأاسس َأْدَواءِ  سس=سشذًفس لسأعمدسمنسأملفضسمصملسبمملفضسمصملسف نسفرل سيلبةه سلةدسحينسفتلتصبق بك
سسسسملض 
بُّ َعَلْيَك َحتَّى َتْهَلكَ 61س" -(:61آية ) سن.َأْيًضا ُقتُّ َمَرٍض َوُقتُّ َضْرَبٍة َلْم ُتْكَتْب ِفر ِسْفِر النَّاُموِس هَذاا ُيَسلِيُطُه الرَّ

سل ر لب وسفرةلسأخ ل مسبه سموملسافرةلسرمسي  ل مسبه  مل لبهمسفرل س
س

َ اِء ِفر اْلَكْثَرِةا أَلنََّك َلْم َتْسَ ْإ ِلَصْوِت  62س"-(:63- 62) األيات َِ َنَفًرا َ ِلحاًل ِعَوَض َما ُقْنُتْم َقُنُجوِم السَّ َفَتْ،َقْو
بِي ِنلِهَك.  بُّ َلُكْم ِلُيْحِسَن نِ 63الرَّ َِ َوَقَ ا َفِرَح الرَّ بُّ َلُكْم ِلُيْفِنَيُكْم َوُيْهِلَكُكْما َفُتْسَتْأَصُلو َلْيُكْم َوُيَكثِيَرُكْما َقذِلَك َيْفَرُح الرَّ

سنِمَن اأَلْرِض الَِّتر َأْنَ  َداِخٌت ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلَكَها.
سمييونسيهوداسقةيوفسل رسلفسبلسحص  سفرلام نسس2يبوتسفرات رسفريهوداسيوملاوسسأنسأكثلسمنس

 
ُعوِب ِمْن َأْ َصاِء اأَلْرِض ِنَلى َأْ َصاِئَهاا َوَتْعُبُد ُهَناَك آِلَهًة ُأْخَرى 64س" -(:64آية ) ُدَك الرَّبُّ ِفر َكِ يِإ الشُّ َلْم َوُيَبدِي

سنَتْعِرْفَها َأْنَ  َواَل آَباُؤَكا ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر. 
س س(19-15:44 ش)سالغري،ة وع،ادة اآللهةا افسم س السفرة رمسفي سحةلسيومن س اف س

مممممممتسأحدسفرايو سازعلفسعندلسق عاًلسنم سفردريلسعيلسامممممح سفركة  سفرابدس،سق تسفروزعلسنفريهودسي سمو ان سبا سق ر س
سهللاس ن سامسل رحلف 

س
ُِ َ َراٌر ِلَقَدِمَكا َبْت  65س" -(:65آية ) بُّ ُهَناَك َ ْلً،ا ُمْرَتِجًفا َوَقاَلَل  َوِفر ِتْلَك اأُلَمِم اَل َتْطَ ِانُّ َواَل َيُكو ُيْعِطيَك الرَّ

. َِ سناْلَعْحَنْحِن َوُذُبوَل النَّْف
س=س وسعالس احلساالسداسسكالل العحنحن(س22:48ششحبً س سمالمسق تسفرل سرألعلف س)

س
اَمَكا َوَتْرَتِعُب َلْحاًل 66س" -(:66آية ) ُِ َحَياُتَك ُمَعلََّقًة ُ دَّ سنَوَنَهاًرا َواَل َتْأَمُن َعَلى َحَياِتَك.َوَتُكو

س=ساةوقطسأنسيبةي سعدا سبلسأاساقمسسحياتك معلقة  دامك
س

َ،اُحا ِمِن اْرِتَعاِب َ ْلِ،َك 67س" -(:67آية ) َ،اِح َتُقوُل: َيا َلْحَتُه اْلَ َساُءا َوِفر اْلَ َساِء َتُقوُل: َيا َلْحَتُه الصَّ ِفر الصَّ
سنِمْن َمْنَظِر َعْحَنْيَك الَِّذي َتْنُظُر.الَِّذي َتْرَتِعُبا وَ 

سلس يسفرلعيس سيهنمسرهمسفر لشس سبلسفرصب حسا سبلسفراس ا 
س

َِ ُهَناَك  68س" -(:68آية ) َك الرَّبُّ ِنَلى ِمْصَر ِفر ُسُفٍن ِفر الطَِّريِق الَِّتر ُ ْلُ  َلَك اَل َتُعْد َتَراَهاا َفُتَ،اُعو َوَيُردُّ
ََ َمْن َيْشَتِري«. سنسأَلْعَداِئَك َعِبحًدا َوِإَماًءا َوَلْي
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ربدسأخلالهمسفرل سمنسأ ضسمصملساحل  م ساركنس  را س مسشخة  افس افسفرالعكس لعكسفرة ودي سبيلةودافسرية ودي سس
 س=سفرابصمممودسرلسسفراةنلسفرحلبلسركنسأنسهللاسيسممماحسرهمسل رة ودي سساسعمممةيسيلفلسهللاسسويردك الرب نلى مصببر=سس

اعةودافسرح ر سفرةشممممممةرمسافرُالب سث ول سعنسأ ضممممممهمساعحلمهمسهللاسمنه  ساقدسحد س افسبةاًلساممممممماي سيوممممممملاوسسأنسس
سفريهودسُحايوفسشرلسمصلسلةدس زعاةهمسمنسالاسسفمملاساامسبلةهمسرياصلعينسفة يدساإم اسريةالسبلسفران المس

سهللاسمنسملاديهمك=سأاسرلسسمنسياديهمسبإذفسا يلسعنهمس وليَ من يشترى 
 

 -ملحوظة:
ربدسملوسعصو سفثيلةس قلسبيه سفراسلحيينسشضاه دفوسُملِّةسُاشب سف  مسفراافو ةس ن سمنسم لسامانساببلسس

يةزعهمسارار سشخة لافسمالمسهللاساإمةشه دسبهلسف نس افسرةن كسل رةمكيدس سسنس ن  سبلةسب هللسف نسبلساماهمس
(ساا دوسبلس م ر سفرالحسس7:4فرااسياوةسفلسعبلس)بورسسفرلموتسق تس السفر ب  ةسا وسبلسفرسانس)سبل

 س(سا افس سُيب  نسلا سُاِا سبلس افسفااح حسمنسعةو سفرشةيسبة يلسهللاسعن سما سيدبةهمسريانونس4:4)بل
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح التاسإ والعشرو

س
ِْ َيْقَطَعُه َمَإ َبِنر ِنْسَراِئحَت ِفر َأْرِض ُموآَبا َفْض 1س" -(:1آية ) بُّ ُموَسى َأ اًل  هِذِه ِهَر َقِلَ اُت اْلَعْهِد الَِّذي َأَمَر الرَّ

سنسْم ِفر ُحوِريَب.َعِن اْلَعْهِد الَِّذي َ َطَعُه َمَعهُ 
=سس لسأاممممممممممماًلسأ ضسموا ساقدسأخا  سمنهمسفسمو عونس)مممممممممممملحونساعوج(سثمسأخا  سعمممممممممممةيسهللاسمنسسأرض موآب

فسمو عين سا افسفرةهدسفرااسقاة سمومممملسمةهمس ن سف نسالديدًفساامكيدًفسريةهدسفساتسفرااسمممماةن لسبلسال لسممممين اسس
سنحو عين

س
بُّ َأَماَم َأْعُحِنُكْم ِفر َأْرضِ 2  "- (: 5- 2)  األيات    َوَدَعا ُموَسى َكِ يَإ ِنْسَراِئحَت َوَ اَل َلُهْم: »َأْنُتْم َشاَهْدُتْم َما َفَعَت الرَّ

َِ َوِبَجِ يِإ َعِبحِدِه َوِبُكتِي َأْرِضِها   اآلَياِت َواْلَعَجاِئَب    التََّجاِرُب اْلَعِظيَ ُة الَِّتر َأْبَصَرْتَها َعْحَناَكا َوِتْلكَ 3ِمْصَر ِبِفْرَعْو
بُّ َ ْلً،ا ِلَتْفَهُ واا َوَأْعُحًنا ِلُتْ،ِصُرواا َوآَذاًنا ِلَتْسَ ُعوا ِنَلى هَذا اْلَحْوِم. 4اْلَعِظيَ ُة.   َفَقْد ِسْرُت ِبُكْم 5  َولِكْن َلْم ُيْعِطُكُم الرَّ

يَِّةا َلْم َتْبَت ِثَياُبُكْم َعَليْ   "ُكْما َوَنْعُلَك َلْم َتْبَت َعَلى ِرْكِلَك. َأْرَبِعحَن َسَنًة ِفر اْلَبرِي
سل رلغمسما سع  دالسمنسعا عيسهللاسف ومسقيوبهمسق مل سارمسياهاوفسمة مالوسهللاسمةهمس

=سمومممملسياهمسأنسهللاسمصمممد سفلسعممملاس ساركنس الس سااهمسأنسهللاس وسفرااسمنةهمسسسسلم يعطكم الرب  ل،ًا لتفه وا
+سسسس25:11منسفراهم،سبلسهللاسربسم اةسقيوبهمسالفهمسربسم اةسقيوبهمسا السمثلسنساقسملسهللاسقييسبلعونسنسق  نسمطس) ا

س(14:13+سممسس28:1+س اس5:1يط
س

بُّ ِنلُهُكْم.  َلْم َتْأُكُلوا ُخْبزًا َوَلْم تَ 6  "- (: 8- 6)   األيات  َوَل َّا ِكْاُتْم ِنَلى  7ْشَرُبوا َخْ ًرا َواَل ُمْسِكًرا ِلَكْر َتْعَلُ وا َأنِير َأَنا الرَّ
ْرَناُهَ اا   َِ ِلِلَقاِئَنا ِلْلَحْرِب َفَكسَّ َِ َوُعوُج َمِلُك َباَشا ُِ َمِلُك َحْشُبو ِِ َخَرَج ِسيُحو َوَأَخْذَنا َأْرَضُهَ ا َوَأْعَطْحَناَها  8هَذا اْلَ َكا

ى.   "َنِصحً،ا ِلَرُأوَبْحَن َوَكاَد َوِنْصِف ِسْ،ِط َمَنسَّ
بلسعممممملبوفسمنسم اسسولم يشبببربوا خ راً نسفرسممممما ااسارلسسل ر  زسبيلسسل ر  زساحدلسيحل سفاوسممممم نسنسهللاسع رهمسل را

سفرص لة سهللاس وسفرااسح بأسعييهمساأكس همسفرصح سافربوة
س

َتْفِلُحوا ِفر ُقتِي َما  9  "-(:13- 9)  األيات ِلَكْر  ِبَها  َقِلَ اِت هَذا اْلَعْهِد َواْعَ ُلوا  .َفاْحَفُظوا  َِ َِ 10  َتْفَعُلو »َأْنُتْم َواِ ُفو
بِي ِنلِهُكْم: ُرَؤَساُؤُقْما َأْسَ،اُطُكْما ُشُحوُخُكْم َوُعَرَفاُؤُقْم َوُقتُّ ِرَكاِل نِ  َوَأْطَفاُلُكْم َوِنَساُؤُقْما 11ْسَراِئحَتا  اْلَحْوَم َكِ يُعُكْم َأَماَم الرَّ

بِي ِنلِهَك 12 َّْن َيْحَتِطُب َحَطَ،ُكْم ِنَلى َمْن َيْسَتِقر َماَءُكْما  َوَغِريُ،ُكُم الَِّذي ِفر َوَسِط َمَحلَِّتُكْم مِ  ِلَكْر َتْدُخَت ِفر َعْهِد الرَّ
بُّ ِنلُهَك َمَعَك اْلَحْوَما   ُِ َلَك ِنلًها َقَ ا َ ا13َوَ َسِ ِه الَِّذي َيْقَطُعُه الرَّ َل َلَكا  ِلَكْر ُيِقيَ َك اْلَحْوَم ِلَنْفِسِه َشْعً،اا َوُهَو َيُكو
 " َوَقَ ا َحَلَف آلَباِئَك ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب.

س(س4:2ال1=س لسو وةسمبكلةسرب وتسفسمم سا حأسأنسهللاسيب لسفراالطس)سوغري،كم
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ََ َمَعُكْم َوْحَدُكْم َأْ َطُإ َأَنا هَذا اْلَعْهَد َوهَذا اْلَقَسَما  14  "-(:15-14)  األيات َبْت َمَإ الَِّذي ُهَو ُهَنا َمَعَنا َواِ ًفا 15َوَلْي
ََ ُهَنا َمَعَنا اْلَحْوَم. بِي ِنلِهَناا َوَمَإ الَِّذي َلْي  "اْلَحْوَم َأَماَم الرَّ

فرةهدسماةدسرياوالودينس ن سأم مسمومممممممممملساسا د مساأا دسأا د مسافرالضممممممممملسغيلسفراوالودينسبلسياةدسفركالمسرةهدس
(سفرسممم لب ،سمممموفاسبلسفرةهدسفربديمسس13،12 وسعهدسبينسهللاساعممم ب س)ف ي وسسسسفرنةا سحينسُيب لسفراالطسبلسفراسممملح 

سأاسفرةهدسفراديد 
س

أَلنَُّكْم َ ْد َعَرْفُتْم َقْيَف َأَ ْ َنا ِفر َأْرِض ِمْصَرا َوَقْيَف اْكَتْزَنا ِفر َوَسِط اأُلَمِم الَِّذيَن َمَرْرُتْم 16  "-(:18-16)  األيات
ٍة َوَذَهٍبا  17ِبِهْما   َِ  18َوَرَأْيُتْم َأْرَكاَسُهْم َوَأْصَناَمُهُم الَِّتر ِعْنَدُهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِفضَّ ِفيُكْم َرُكٌت َأِو اْمَرَأٌة ِلَاالَّ َيُكو

بِي ِنلِهَنا ِلَكْر َيْذَهَب ِلَيْعُبَد آِلَهَة ِتْلَك األُ  َِ ِفيُكْم َأْصٌت َأْو َعِشحَرٌة َأْو ِسْ،ٌط َ ْلُ،ُه اْلَحْوَم ُمْنَصِرٌف َعِن الرَّ َمِم. ِلَاالَّ َيُكو
 "ُيْثِ ُر َعْلَقً ا َوَأْفَسْنِتحًنا. 
صملامسعييهمسارمسانبا مسارهةهمسارمساناةهمساربدس أيةمسقوةسشرهكمسفرااسحالكمسا أيةمسضمة سسمةنلسفركالمسأوكمسقدسشوة

سارهةهمساعاز  سبالسالالةوفسر ب دةس السفساث نس
أاسفر   لاسممملكونسممم بً سس...  أصببت يث ر=سفرةيبمسوب وسملسافابسممنةينسبلسغ ي سفرالف ةساممم م سسسعلق ًا وإفسببنتحناً 

فرل سفي سبسمممممملكونسممممممم يسعثلةساممممممم يسرا مممممميسهللاسعييهمسا كافسف نسع خ نسبنسفلملسبلسملف ةسايحكسلشممممممةيس
س(26-16:7)يش
س

ُِ ِلر َساَلٌما ِننِير ِبِإْصَراِر  19س" -(:19آية ) َك ِفر َ ْلِ،ِه َ اِئاًل: َيُكو ُِ َمَتى َسِ َإ َقاَلَم هِذِه اللَّْعَنِةا َيَتَبرَّ َ ْلِبر  َفَيُكو
يَّ  .َأْسُلُك إلْفَناِء الرَّ ِِ ِِ َمَإ اْلَعْطَشا سنسا

يبوتسبلسواسممم سا وسبلسيهةمسبلسسارمسس(28فرةلسال اوسبلس)فاامممح حسفرشممم صسفر   لاسشذفسمممماطسفيا وسفريةن 
بهوسسسسيتبرك فى  ل،ه=سسساع ل سرناسمم سفلسخامسيةاي سبلسيبوتسأو سمسممةحكسفلسبلف سسن السرلسمممسرلنش ائن نسزفع سس

ننى  اسأنا فى سبالميسمةحسمنسم سيصمنطسمنسعملا ساُعب   سواسم ساعسمةحسمنسح ر  ساعسمةالسبلسخاملسبلسعن دسق عاًلس
سقي لس=   بإصرار  لبى عيلسسسذلسبسس وساعةثلسف خلعنسبةمالسفر لب وسس فأنا فى سالماإنساصلبمسلا سيايل سعيلة

أاسفرااسمةِّطسواسمم سسسسالرياِ  ابن اسأاسم سيتداسران ا=   إلفناء الرياِ مإ العطشباِسفراالطسسنسهللاسيشممةدسغ ممب سس
فرااسف نسيحيمسل ر ال ساعشمممةهيه سركن س سيسمممةالطسانايا  سبإمك ول ا س ساسممماحسسسسالعطشبباِلايافوساخا ي سفرة رمسا
سبهافس سيةة لسل  ًف 

س
ُكِتا 20 "- (: 21- 20)   األيات  بِي َوَغْحَرُتُه َعَلى ذِلَك الرَّ ُن ِححَنِاٍذ َغَضُب الرَّ ِْ َيْرَفَق ِبِها َبْت ُيَدخِي بُّ َأ اَل َيَشاُء الرَّ

بُّ اْسَ ُه ِمْن َتْحِ  الَسَ اِء.   رِي ِمْن   َوُيْفِرزُهُ 21َفَتِحتُّ َعَلْيِه ُقتُّ اللََّعَناِت اْلَ ْكُتوَبِة ِفر هَذا اْلِكَتاِبا َوَيْ ُحو الرَّ بُّ ِللشَّ الرَّ
ِريَعِة هَذا.  "َكِ يِإ َأْسَ،اِط ِنْسَراِئحَت َحَسَب َكِ يِإ َلَعَناِت اْلَعْهِد اْلَ ْكُتوَبِة ِفر ِقَتاِب الشَّ

س=سي ص سبهالسفريةن وسسيفرزه
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َِ َبْعَدُكْما َواأَلْكَنِبرُّ الَِّذي َيْأِتر ِمْن َأْرٍض  22  "- (: 25- 22)   األيات  َفَيُقوُل اْلِجحُت اأَلِخحُرا َبُنوُقُم الَِّذيَن َيُقوُمو
  . بُّ َِ َضَرَباِت ِتْلَك اأَلْرِض َوَأْمَراَضَها الَِّتر ُيْ ِرُضَها ِبَها الرَّ ا َحِريٌقا اَل ِكْبِريٌ  َوِمْلٌ ا ُقتُّ َأْرِضهَ 23َبِعحَدٍةا ِححَن َيَرْو

بُّ ِبَغَضِ،ِه  ُتْزَرُع َواَل ُتْنِبُ  َواَل َيْطُلُإ ِفحَها ُعْشٌب َماا َقاْنِقاَلِب َسُدوَم َوَعُ وَرَة َوَأْدَمَة َوَصُبوِييَما الَِّتر  َ  َلَبَها الرَّ
بُّ هَكَذا ِبهِذِه اأَلرْ 24َوَسَخِطِه.   :  25ِض؟ ِلَ اَذا ُحُ وُّ هَذا اْلَغَضِب اْلَعِظيِم؟  َوَيُقوُل َكِ يُإ اأُلَمِم: ِلَ اَذا َفَعَت الرَّ َِ َفَيُقوُلو

بِي ِنلِه آَباِئِهِم الَِّذي َ َطَعُه َمَعُهْم ِححَن َأْخَرَكُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَرا  "أَلنَُّهْم َتَرُكوا َعْهَد الرَّ
كإنقالب سدوم     سسكبري  ومل فراينسرمسيلافسخيلفوسفس ضسأوه سأ ضسسسسيقول بنوقمحينسا ل سفس ضسل ريةن وسس

س الس لسفرادنسفرةلسخلبه سهللاسلس يسفرشل س= وع ورة وصبوييم
س

َفاْشَتَعَت  27َوَذَهُبوا َوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَسَجُدوا َلَها. آِلَهًة َلْم َيْعِرُفوَها َواَل ُ ِسَ ْ  َلُهْم. 26 "-(:28- 26) األيات
ْفِر.  بِي َعَلى ِتْلَك اأَلْرِض َحتَّى َكَلَب َعَلْحَها ُقتَّ اللََّعَناِت اْلَ ْكُتوَبِة ِفر هَذا السِي بُّ ِمْن  َواْسَتْأَصَلُهُم ا28َغَضُب الرَّ لرَّ

 "َأْرِضِهْم ِبَغَضٍب َوَسَخٍط َوَغْيٍظ َعِظيٍما َوَأْلَقاُهْم ِنَلى َأْرٍض ُأْخَرى َقَ ا ِفر هَذا اْلَحْوِم. 
س=سفيا سقسمساةنلسوصييسافراالاضسأنسفرل س وسوصي همسارلسمسفساث نسس س   لهم

 
بِي ِنلِهَناا 29س" -(:29آية ) َراِئُر ِللرَّ ِريَعِة.السَّ  "َواْلُ ْعَلَناُت َلَنا َوِلَبِنحَنا ِنَلى اأَلَبِدا ِلَنْعَ َت ِبَجِ يِإ َقِلَ اِت هِذِه الشَّ

فراةنلسفرة مسرهافسفرنصسفرابدسسأنس ن  سأمملف ًفساحب عكسخ ل سمنسشخةصم صسهللاساحدلسارلسسرإلوسم نسأنسيبحثسس
سبيه سأاسياهاه ،سا ن  سأمو سأعينه سهللاسرإلوس ن 

ة ممممممه سبلسفركونسابلسحل ا سفريومل ،ساأعينسر سلة ممممممه سبلساحل سفرابدسسريتمنسبه ساعةالسلاوال ه ساناياًفسسيلاسل
س( 35-33:11روا ي سهللاساعلفعة  ساربدسأمنسبورسسفرلموتسعيلس افسبلس) ا

ف ومسخال سع خ نسبنسفلملسم يسوكب سريشةيسفي سب اال ل سأنسحكا سهللاساةيوسعنسسباثاًلسشذفسممر سأحدسرا ذفس
سرلس عدو سبلسحل ان  سام سس سر الصسواومن ساف فه أبه من  سوهللاسر سأملف لسفرةلسرمسيةينه سرن ساركنسم سأعين سف فه

اأحك م سحةلسشنسعازسعنسارار س سيايسأنسية  ضسفاوس نسهللاسسأخا لسعن س وسأي ً سرص رحن سأنسيللسخ ذلً  
شد فكه سلةبي سفربشلاسارنافلسقوتسفرسيدسنسشنسرلسأمو ًفسفثيلةسأي ً سسقوتسركمساركنس ساسةالةونسأنساحةايوفسف نس

( س12:16)يوس
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثالثو

س
لةدسأنسأعينسهللاسفر لف وسافريةن وسخشمممممملسهللاسأنسيسممممممبسسفرشممممممةيسبلسفرلمسسلةدسأنسأخ ل مسلا ممممممب سا ن سُي  ل مسس

س-بثال سأمو سمها :
س سدفعلسريلمسسبالعكسفرةوب سماةوحسحةلساإنسضل سهللاسفر   لا  -1
 انايا   فروال سرلسمسا ب سبهوسيةينسفاوس نسعيلس -2
 كلسشوس نسحل   سشذًفس  ع سفروال سمةوقا سعيلسقلف اساإ فدالسابحلعةل  -3

 ا افسفااح حسيةة للسفربة سو وةسعنسدعوةسفريهودسبلساخلسفسي مسرإليا ن
س

ِْ َرَددْ 1س" -(:1آية ) اَمَكا َفِإ ِِ َكَعْلُتُهَ ا ُ دَّ َت ِفر َ ْلِ،َك  »َوَمَتى َأَتْ  َعَلْيَك ُقتُّ هِذِه اأُلُموِرا اْلَبَرَكُة َواللَّْعَنُةا اللََّتا
بُّ ِنلُهَك ِنَلْحِهْما   سنسَبْحَن َكِ يِإ اأُلَمِم الَِّذيَن َطَرَدَك الرَّ

=سشنسفرةمدييسفثيلًفسم سيلدسفاوسم نسشرلساموفل ،سبإنس الطسشرلسواسم سا فالطسضمايللساودمسعيلسسسفإِ رددت فى  ل،ك
خا ي لسياةحسر سهللاسل  سفرةوب ساعةدلسل رااالة ساأاتسخاوةسبلس لعكسفرةوب سفا سبةلسفابنسفر م تسحينسق  نسبينسس

سح ر ساح تسخدفمسأبل ،سلةد  سع دسسبل  
س

بِي ِنلِهَكا َوَسِ ْعَ  ِلَصْوِتِه َحَسَب ُقتِي َما َأَنا ُأوِصيَك ِبِه اْلَحْوَما َأْنَ  َوَبُنوَكا ِبُكتِي  َوَرَكْعَ  ِنلَ 2س" -(:2آية ) ى الرَّ
سنسَ ْلِ،َك َوِبُكتِي َنْفِسَكا

سساعةل سفلسمن بسساسبلسحل ا  سسس ع  لصوتهعلطسفرةوب سأنساكونسغيلسمةلددةسابكلسفربييسيالطساا ي سهللاس=سس
سَاَ سسنسسرةلسع دا  ،سافر ا ي سفرةلساسممممممممةة دسفاوسمممممممم نساكونسفان بسساسبلسقييسفاوسمممممممم نب ساث نسف ُاْدسَرُهنة َ سَاسممممممممْ

َ سِشَرٌ سَغُيو ٌس سِشَرهمَ ،سِسَوِّيسَأَو سٱرلة ة دِس َاْة ُمْدُ نة ةَم ُةسِشَرلسٱْرَحسممممممممممممممَ سِبينَم سَيشممممممممممممممْ اُحسٱرةِاَسَحلة ( سفيا سس5:4+يطس5:20نس)خلٱرلر
س م ر سفربديسسيةبو س لسواسه سفيا سغيو سبلسفروا ي سفرةشلسبلسمالسفر لاج فرحسدسبلس

س
َدَك ِنَلْحِهِم3س"  -(:3آية ) ُعوِب الَِّذيَن َبدَّ بُّ ِنلُهَك َسْبَيَك َوَيْرَحُ َكا َوَيُعوُد َفَيْجَ ُعَك ِمْن َكِ يِإ الشُّ بُّ ِنلُهَك. َيُردُّ الرَّ سنالرَّ

عِلكسَيُبوُتسسنسسا حأسقوتسهللاب ساحوتسفرزفولسشرلسبةوتسنسق  نسمطسقوتسفربديسممممممينسنسفرةوس لِِّ سِلَاْوِوسٱرشممممممِّ لر لةًةسُأمممممممَ َ ْلسَمسممممممَ
يُِّدسٱرلة ر سَأَ سِبُلاُلوِعِ سَعْنسُ ُلِقِ سَذَلْحَل  س (23:18)حزسنسٱرسة

س
بُّ ِنلُهَكا َوِمْن ُهَناَك  4س"-(:10-4) األيات َ اَواِتا َفِ ْن ُهَناَك َيْجَ ُعَك الرَّ َدَك ِنَلى َأْ َصاِء السَّ ِْ َيُكْن َ ْد َبدَّ ِن

بُّ ِنلُهَك ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر اْمَتَلَكَها آَباُؤَك َفَتْ َتِلُكَهاا َوُيْحِسُن ِنَلْيَك َوُيَكثِيرُ 5َيْأُخُذَكا   َأْكَثَر ِمْن آَباِئَك.  كَ َوَيْأِتر ِبَك الرَّ
بَّ ِنلَهَك ِمْن ُقتِي َ ْلِ،َك َوِمْن ُقتِي َنفْ 6 بُّ ِنلُهَك َ ْلَ،َك َوَ ْلَب َنْسِلَكا ِلَكْر ُتِحبَّ الرَّ بُّ 7ِسَك ِلَتْحَيا. َوَيْخِتُن الرَّ َوَيْجَعُت الرَّ
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ا 8يَك الَِّذيَن َطَرُدوَك. ِنلُهَك ُقتَّ هِذِه اللََّعَناِت َعَلى َأْعَداِئَكا َوَعَلى ُمْ،ِغِض  بِي َوَأمَّا َأْنَ  َفَتُعوُد َتْسَ ُإ ِلَصْوِت الرَّ
بُّ ِنلُهَك َخْحًرا ِفر ُقتِي َعَ ِت َيِدَكا ِفر َثَ َرِة َبْطِنَك  9َوَتْعَ ُت ِبَجِ يِإ َوَصاَياُه الَِّتر َأَنا ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَما  َفَحِزيُدَك الرَّ

بَّ َيْركُإ ِلَيْفَرَح َلَك ِباْلَخْحِر َقَ ا َفِرَح آلَباِئَكا َوَثَ َرِة َبَهائِ  َِّ الرَّ بِي ِنلِهَك 10ِ َك َوَثَ َرِة َأْرِضَك. أَل ِنَذا َسِ ْعَ  ِلَصْوِت الرَّ
بِي  ِريَعِة هَذا. ِنَذا َرَكْعَ  ِنَلى الرَّ سنِنلِهَك ِبُكتِي َ ْلِ،َك َوِبُكتِي َنْفِسَك.ِلَتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفَراِئَضُه اْلَ ْكُتوَبَة ِفر ِسْفِر الشَّ

فر ة نسفرلاحلسريبييسمةن لسااديدسفرحل ةسافا ره ساوزدسفلسخال سمنسفاوسم نسوهللاسبلاح سفربداسس)بنةاة (سياةلسس
=سهللاسدفعاً سيةالسأعا ً سمد شم سسأكثر من أبائك(سروسأيهلسفاوسم نسلاه دلساودم سشممةةدفدلسرار  سس13:8 افس) ا

سالديدةسفلسيوم 
بُّ ِنلُهَك َخْحًرا -(:9)اآلية بَّ َيْركُإ ِلَيْفَرَح َلَك ِباْلَخْحرِ  ...َفَحِزيُدَك الرَّ َِّ الرَّ  ق ا فرح ألبائك. أَل

لسلمنسُية قيسبلسبلح سهللاسلمنسيةالسفر يلفوسسا دلساعلف مسس بلحين س وسبِلحسلكلسس الس لسمحب سهللا،سهللاس سُيسممممممممممممة
سفر يلسفرااسأعا لسسل عهم،ساعلعدسأنسيالحسلمنسيةايهمس مسأي ً  

س
َِّ هِذِه اْلَوِصيََّة الَِّتر ُأوِصيَك ِبَها اْلَحْوَم َلْيَسْ  َعِسَرًة َعَلْيَك َواَل َبِعحَدًة ِمْنَك. 11س" -(:11آية )  " »ِن

(سس30،29:11(سبنةا سهللاساسمممندسااسممم عدسرار سبنيللس ينساحاي سخ لفس)ممس3:5يو1شذًفسفرواممم ي سرلسممممساممم ب س)
=سسنسفرل سقدسمممم كسافياهمسبه سمنسسسليسبب  بعحدة عنك سفراهمسأنسيبل سفاوسممم نسأو سي ة  س لعكسهللا سافرواممم ي

عيلسفرا لسافياهمسبه سموممممممممممملسا لانسا لسمكةوب سعيلسأروفحسا  را سأ ممممممممممملسهللاسرهمسأو ل اسيحايونساامممممممممم ي لسس
سا م عي س 

هللاسخيكسفاوسمممممم نساف نسو موممممممم سما وع سعيلسقيب سل راحب س)فرن موسسفرا لةلسأاسفر ممممممايل( ساركنسلةدسفر ال سس
( ساأعالسهللاسس23:14فاوسمممممممممممممم نسيةلفسفروامممممممممممممم ي ،سشذسم سع دوسمحب سهللاسااألسفربييس)يواحالسفربيي،سبا سع دس

فرشمممممممممممةي،سفرن موسسعيلسيدسمومممممممممممملسا مس أافسهللاسذر سفريوم،سبا ساممممممممممم  وسفرواممممممممممم ي سلةيدةسعنهم ساق تسفربديسسس
سسشغلعاو عوسسعنسذر سنأعايةنلسفرن موسسعووً ن 

س
َ اِء َوَيْأُخُذَها َلَنا َوُيْسِ ُعَنا ِنيَّاَها  َلْيَسْ  ِهَر ِفر 12س" -(:12آية ) َ اِء َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْصَعُد أَلْكِلَنا ِنَلى السَّ السَّ

سنسسِلَنْعَ َت ِبَها؟
سكيا سفرل سرلسمسا ب سفران تسأاسع رل سعيلسمسةواسفاوس نسفموه سبلسفرسا اس سوصلسره  

س
ا ِلَنْعَ َت َواَل ِهَر ِفر َعْبِر اْلَ،ْحِر َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْعُبُر أَلْكِلَنا اْلَ،ْحَر َوَيْأُخُذَها َلَنا َوُيْسِ ُعَنا ِنيَّاهَ 13س" -(:13آية )
سنسِبَها؟ 

س=سفسالسفرة لاسبلسعاكسفربحلس سيصلسشرل سشوس نسسفى عبر ال،حرافيا سفرل سرلسمس
س

اا ِفر َفِ َك َوِفر َ ْلِ،َك ِلَتْعَ َت ِبَها.َبِت 14س" -(:14آية ) س" اْلَكِلَ ُة َ ِريَ،ٌة ِمْنَك ِكدًّ
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=سشذفس دداه ساامميمسبيه سممممةةاسممم سسسفى  ل،ك=سب هللسأمل مسأنسيلددا  ساروسبةيوفسممممةكونسسسسبت قل ة الرب فى ف ك
 سا افسياكنسانايالسمممممموفاسبلس)ا السب عدةسالديدساي سأاسشمممممممسيسمممممودس وفتسفريومسبيةبدسسقييسفاوسممممم ن(سسبه سااح ه 

فرةهدسفربديمسأاسفرةهدسفراديدسافرا  ةسبلسفراسمممةوا سبالسفرةهدسفربديمسوسممماطسفرواممم ي س سازولس س سابةلسابلسفرةهدس
سفراديدسوساطس سانللسرةشةهلسا ساا ي 

فرةناياسبلسفرةهدسفراديدسفراسملحسفرسم كنسبين سافرلاحسفربدسسفرااسيةينن  ساربدسشقةبسسبورسسسام سالةلسفروامل سممهي س
(ساعبصمممممممدسبورسسفرلمممممممموتسأو سيايسعيلسفاوسممممممم نسأنسيتمنسشيا وً سف ماًلس10-5:10فرلمممممممموتس افسفرنصسبلس) ا

ااسممدساال اسمنسفرسمما اسسسلسمملاً سلةالسفراسمملحسساللسفربشمملساأنسفراسمملحسرلسسلةيدًفسبنبوتسأو سبلسفرسمما اسب راسمملح
بلسسسو(سارلسس 4-س1:1يو1+سسس1:1شرلسبيمسرحمسااحد سمةن سباً سرامسارلسسفا ساحد سرألو ل اسمنسفرسا اس)عيس

(سأاسرمسي كسفراسمممممممممممممملحسبلسفرب لساركنمم سقمم مسارمسيةممدسميةممً سلةممدس6-3:2عاكسفربحلسا ممالساةنلسفراووس) فالطسيونس
اأو سذلكمس سبورسس ن سبهمسأنسسسدًفسابين سارار سيبوتسشث ةوفسبلةسالسسرلةاين سحل ةسفر.ل م سافرنصممممممممملة ساأامممممممممبحسقلعيسمن 
س(،سافراسلحسرلسسلةيدًفسعن  14:1كيا سهللاسبلس السف ي وس وسفراسلحسفيا سهللاس)يو

س
ا  15سس"-(:19-15)  األيات رَّ اَمَك اْلَحَياَة َواْلَخْحَرا َواْلَ ْوَت َوالشَّ ِبَ ا َأنِير َأْوَصْحُتَك اْلَحْوَم 16»ُاْنُظْر. َ ْد َكَعْلُ  اْلَحْوَم ُ دَّ

بَّ ِنلَهَك َوَتْسُلَك ِفر ُطُرِ ِه َوَتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفَراِئَضُه َوَأْحَكاَمُه ِلَكْر َتْحَيا َوَتنْ  ِْ ُتِحبَّ الرَّ بُّ ِنلُهَك ِفر  َأ ُ َوا َوُيَ،اِرَقَك الرَّ
َتْ َتِلَكَها.   ِلَكْر  ِنَلْحَها  َداِخٌت  َأْنَ   الَِّتر  ُأْخَرى 17اأَلْرِض  َوَسَجْدَت آلِلَهٍة  َبْت َغَوْيَ   َتْسَ ْإا  َوَلْم  َ ْلُ،َك  اْنَصَرَف   ِِ َفِإ

َِّ ِلَكْر  َفِإنِير ُأْنِبُاُكُم اْلَحْوَم َأنَُّكْم اَل  18َوَعَبْدَتَهاا   . اَل ُتِطحُت اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَِّتر َأْنَ  َعاِبٌر اأُلْرُد َِ َمَحاَلَة َتْهِلُكو
اَمَك اْلَحَياَة َواْلَ ْوَت. اْلَبَرَكَة َواللَّعْ 19َتْدُخَلَها َوَتْ َتِلَكَها.  َ اَء َواأَلْرَض. َ ْد َكَعْلُ  ُ دَّ َنَة. َفاْخَتِر ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَحْوَم السَّ

 "اْلَحَياَة ِلَكْر َتْحَيا َأْنَ  َوَنْسُلَكا 

س =سأاسفاخةل  سشخةل   ،سافلسشوس نسُحلسبلسقلف لس دامك الحياة... وال وت
س

بَّ ِنلَهَك َوَتْسَ ُإ ِلَصْوِتِه َوَتْلَتِصُق ِبِها أَلنَُّه ُهَو َحَياُتَك  20سس"   -(:20آية )  َوالَِّذي ُيِطحُت َأيَّاَمَك ِلَكْر َتْسُكَن ِنْذ ُتِحبُّ الرَّ
ِْ ُيْعِطَحُهْم ِنيَّاَها. بُّ آلَباِئَك ِنْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َأ  "َعَلى اأَلْرِض الَِّتر َحَلَف الرَّ

س ساعث مسذل ساكونسرُ سحل ةسعيلس السفس ضسابلسفرحل ةسفسبدي سمن يلتصق بالرب
س

 ( 10- 5: 10اآليات )رو
ْوَس َنسٱرةِاَسَيْاَةُيَه سَمَلْحَل سِبَه س سٱْاِ سٱرةِاَسِلٱرنة ُموِس:س»ِشنة سُموَملسَيْكُةُيسِبيسٱْرِ لِِّ يَا ِنسس 6 .«ِسَنة سٱرةِاَسِلٱْاِ َاَأمة سٱْرِ لر

سِرُلْحدِس َْ َا ِاك«سَأ َأْا:سَمْنسَيْهِبُسسِشَرلسٱْرَه ِاَعِ ك«س» 7َ سٱْرَاِسلَح،سَذَلُبوُتسَ َكَاف:س»َ سَاُبْلسِبيسَقْيِبَ :سَمْنسَيْصَةُدسِشَرلسٱرسة
سِرُلْصِةَدسٱْرَاِسلَحسِمَنسٱْسَْمَوفوِس َْ يَا ِنسس 8 .َأ سَفِيَاُ سٱْاِ َْ َرِكْنسَم َذفسَيُبوُتكس»َفْرَكِيَاُ سَقِلعَبٌ سِمْنَ ،سِبيسَبِاَ سَاِبيسَقْيِبَ «سَأ

سهللهلَلسَأَق َمُ سِمَنسٱْسَْمَوفِو،سس(وهىساةلالم)سِسَوة َس 9 :ٱرةِةيسَوْكِلُزسِبَه  سَيُسوَد،سَااَمْنَمسِلَبْيِبَ سَأنة ِشِنسٱْعَةَلْبَمسِلَاِاَ سِلٱرلة ِِّ
س َخَيْصمَس
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( سوهللاسقصدسس1:20خلس–سس16:19*بلسفرةهدسفربديمسيهلسهللاسريشةيساأعا  مسفروا ي سبلسمنللسم لفس)خلس
سش ب سحةلسيحالو  سعنسخوفساعناا  سبالسياواوفساعهيكوف سأنسيةينسفياة سبهالسفرالعب سفرا لا سر

*أم سبلسفرةهدسفراديدسبيبدسااسدسفيا سهللاساا  سبين ،ساأعا و سحل ا ،ساأ ملسرن س اح سفربداسسيةينن سبنةاة سس
سعيلسحاأساا ي ل 

س-ساعي صسبورسسفرلموتس لعكسفر الصسبلسف ال:س
   لةساأقوفرن سااصلب ان ساأعا رن سأم مسفرن س =سفرامسيشيلسريحل ةسفرل  ٱْعَتَرْفَ  ِبَفِ كَ 
س=سفربييسيشيلسريحل ةسفردفخيل سافايا نسفرةايكسل راسلح    َوآَمْنَ  ِبَقْلِ،كَ 

( ساب سملف سوث مسبلسفراسلحساعسكنسبين سس6:5فرادخلس وسفايا نسل راسلح،سشيا وً سحلً سع ماًلسل راحب س)غل
س سفرنةا ساةينن  سسفرلاحسفربدسسيث ةن سبلسفراسلحساعةاين

فرل  لس فرة مي سافاعةلففس فرحل ةس راوفسااةصب ساعكيل و سابدانس فرل  لاس ل ربييسيصيلسشعةلفبن س بدانسفايا نس
سيكونسشيا ون سميةً  س
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الحادى والثالثو

س
سنسَفَذَهَب ُموَسى َوَقلََّم ِبهِذِه اْلَكِلَ اِت َكِ يَإ ِنْسَراِئحَتا1س" -(:1آية )
=سقمدساةنلسأوم سذ ميسبةاًلسرلةياهمسحيثام سفم ووفسياةاةونسعنمدسخلام سفاالةام دسلةمدسأنسابم بملسمطسهللاساأوبمملسسسسفبذهبب

سل  لسموا سبك نس افسخا ل سفرودفعل
س

بُّ َ ْد َ اَل  َوَ اَل َلُهْم: »َأَنا اْلَحْوَم اْبُن ِمَاٍة َوِعْشِريَن َسَنًة. اَل َأْسَتِطيُإ اْلُخُروَج 2س" -(:2آية ) ُخوَل َبْعُدا َوالرَّ َوالدُّ
. َِّ سنسِلر: اَل َتْعُبُر هَذا اأُلْرُد

(ساإوا س افسيةنلسس7:34=سرلسسسو سأامبحسعمل ً سباومملسرمساا يسو م  ا سأبدًفس)اثسسسال أسبتطيإ الخروج والدخول
سأنس م رة سقدسشوةهمسابدأسيشودسمهاة سفر.ل دي 

س
ا3سس"-(:6-3)  األيات اِمَك َفَتِرُثُهْم. َيُشوُع َعاِبٌر ُ دَّ اَمَك. ُهَو ُيِبحُد هُؤاَلِء اأُلَمَم ِمْن ُ دَّ بُّ ِنلُهَك ُهَو َعاِبٌر ُ دَّ َمَكا الرَّ

  . بُّ َِ َوُعوَج َمِلَكِر اأَلُموِريِيحَن اللََّذْيِن َأْهلَ 4َكَ ا َ اَل الرَّ بُّ ِبِهْم َقَ ا َفَعَت ِبِسيُحو َفَ َتى  5َكُهَ اا َوِبَأْرِضِهَ ا.  َوَيْفَعُت الرَّ
َِ ِبِهْم َحَسَب ُقتِي اْلَوَصاَيا الَِّتر َأْوَصْحُتُكْم ِبَها.   بُّ َأَماَمُكْم َتْفَعُلو ُعوا. اَل َتَخاُفوا َواَل َتْرَهُبوا 6َدَفَعُهُم الرَّ ُدوا َوَتَشجَّ َتَشدَّ

بَّ ِنلَهَك َساِئٌر َمَعَك. الَ  َِّ الرَّ  "ُيْهِ ُلَك َواَل َيْتُرُكَك«. ُوُكوَهُهْما أَل

 -هذا بالض،ط ما فعله الرب يسوع:
اَمكَ  بُّ ِنلُهَك ُهَو َعاِبٌر ُ دَّ سَرُكْمسَمَك ًو ،سَاِإْنسن  =سدخلسفرل سيسمممممممودسلاسمممممممدلسرألما دسفسممممممم بكسرن  الرَّ يسِسُِعدة َأَو سَأْم مممممممِ

ْيُمسَاأَْعَدْدُوسَرُكْمسَمَك ًو ساِايسَأْي مممممً سس ،سَحةةلسَحْيُثسَأُكوُنسَأَو سَاُكوُووَنسَأْوُةْمسَأْي مممممً َم مممممَ   (س=3،سسس2:سس14نس)يوَااُخُاُكْمسِشَرية
ْعِب اأَلْرَض  (سا لسعنسيشممممممممممودس مزس7( سموممممممممممملس وسق علس السفر ب  ةس)ف ي 7)اي   أَلنََّك َأْنَ  َتْدُخُت َمَإ هَذا الشببببببَّ

 دسفرسا اع  فراسلحسفرااسيدخلسأم من سفس بكساوكونسمة سبلسسفسما 
اِمَك َفَتِرُثُهمْ  =سفرل سيسمممودس زمسفرشممملا نسرنل سوحنسم سف نسريشممملا نسمنسمك نسامنسس  ُهَو ُيِبحُد هُؤاَلِء اأُلَمَم ِمْن ُ دَّ

ْيٌاسأما دسبلسفرسممما ا،سفلسم سف نسر ساممم  سريكنلسممم  سافرشممملا نس سيدخلسشرلسأا عممميلمسفرسممما عل سن َاَرْنسَيْدُخَيَه سعمممَ
سٱْرَاْكُةوِبيَنسِبيسِمْاِلسَحَل ِةسٱْرَ ُلافِسسَدِوٌسسَاَ سَم  س( 27:21نس) ؤَيْصَنُطسَ اِلًس سَاَفِاًل ،سِش ة

اَمَك   وُع َعاِبٌر ُ دَّ ممممن سس40=سوالحأسأو سبلسوه ي س حي سفرشمممةيسفرااسخلجسمنسع ودي سبلعونساف ووفسبلسفر لع سسَيشببُ
اف ومسوه ي سفرلحي س لسع و سوهلسفس دن سادخوتسفس دنسسأنس افسف نس مزًفسرلحي سفر الصسل رنسمممممممممب سريكنلسممممممممم  سس

يشممممميلسرياووسافر لاجسمنسفس دنسيشممممميلسري.ل م  سادخوتسفنة نسيشممممميلسردخوتسفنة نسفرسممممما اع  ساوادسأنسيشمممممودسس
فس دنسياثلسفراوو،سافر لاجسمنسسسسفرشمةيسسدخلسفس دنساخلجسمن سمطسفرشمةي سادخلسفراالطسأ ضسفنة ن سدخوت

ل م  ساع و سيشممممممودسمطسفرشممممممةيسيلمزسراوان سا ل مةن سمطسفراسمممممملحسبلسفراةاودي  سافراسمممممملحسدخلسفس دنسياثلسفر.
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رألما دسفرسما اع سفسم بكسريكنلسم  سا كافسفراسملحس وسفرااسيةبدمسمسميلةسفركنلسم سفراسمةالةس وتسفرزم نسشرلسفرسما اس
  سفسي م  س لسمسيلةسبدأوسلاووسفراسلحسا ل مة سامسةالةسرنه يع لسفر الب سفرلمورل 

... َِ بُّ ِبِهْم َقَ ا َفَعَت ِبِسيُحو  =سفراسلحسخلجسغ رب سشبيلسسافر ال سلصييب ،ساملاييسبين  سَوَيْفَعُت الرَّ
ْحُتُكْم ِبَها  اَيا الَِّتر َأْوصبببَ َب ُقتِي اْلَوصبببَ َِ ِبِهْم َحسبببَ =سفراسمممملحسأعا و سممممميا و سأنسوداسسفرحل وسافرةب   سافلسَتْفَعُلو

ينسمممممة دمس افسفرسممممميا ن سفراسممممملحسبدأسبهزعا سفرشممممملا ن،ساعيلسفركنلسممممم سأنساكالسفراسممممميلةسااهزم سسقوفوسفرةدا،سب
 ( 18:16لاسلحه سفرااسبيه ساعبود  ،سرار سأبوف سفراحلمسرنسابواسعيين س)ممس

ا كافسسس.ترثهمفامةنلسف ي سأنسهللاسمُلح   سعنهمساعةبدمهمسا مسيبةساونسفران عمس=سس(س=سس7)اي َوَأْنَ  َتْقِسُ َها َلُهْم  
سفراسلحسيةاين سميلفث سبلسفرسا ا 

س
ْإا أَلنََّك َأْنَ  َتْدُخُت  7سس"-(: 8-7)  األيات ْد َوَتَشجَّ َمَإ  َفَدَعا ُموَسى َيُشوَعا َوَ اَل َلُه َأَماَم َأْعُحِن َكِ يِإ ِنْسَراِئحَت: »َتَشدَّ

ِْ ُيْعِطَحُهْم ِنيَّاَهاا َوَأْنَ  َتْقِسُ َها َلُهْم.   بُّ آلَباِئِهْم َأ ْعِب اأَلْرَض الَِّتر َأْ َسَم الرَّ ُِ َوالرَّ 8هَذا الشَّ بُّ َساِئٌر َأَماَمَك. ُهَو َيُكو
 " َمَعَك. اَل ُيْهِ ُلَك َواَل َيْتُرُكَك. اَل َتَخْف َواَل َتْرَتِعْب«.

سركلسيبدمسرهمسق عد مسفراديدسسأمام أعحن ك يإ نسرائحتك نسحديثسموملسرلشودس
س

ا َوِلَجِ يِإ ُشُحوِخ  َوَقَتَب ُموَسى هِذِه التَّْوَراَة َوَسلََّ َها 9س" -(:9آية ) بِي ِلْلَكَهَنِة َبِنر اَلِوي َحاِمِلر َتاُبوِت َعْهِد الرَّ
سنِنْسَراِئحَت.

سميمسموملسفرةو فلسريكهن سارشيورسفرشةيسسوهمس مسفراسئورينسعنساةيلاه سريشةيس
فامم س وسافضممممممممممممممحسبلسسسيحايونسفرةمم بووسعمم دة مسمنسسبنلسقهمم وسسسسفرالاعينسمنسس=سفمم نسسحباملى تبابوت عهبد الرب

ساركنسحالسفركهن سرة بووسفرةهدس ن سر سأم سفركهن سذلحايوو سبلسفران ممب وسفره م  سسمنس افسفاامح ح( سس25)ف ي 
مةنلس مزا،سبنالحأسأنسفرة بووسيلمزسرياسلح سافركهن س مسمنسيبدمونسفرال عحس]بةلسَيْكَهنسيةنلسيبدمسذبلح سا[ س

د سذلكونسفراةنلسأنسدخوتسفنة نسفرسمما اع سشمممةيزمسأنسيبدمسفراسمملحسواسمم سسفرحديثس ن سعنسدخوتسفنة نسمطسيشمموس
ذبلح سعيلسفرصممممممممييي سسا افسم سشرةبا سفرابسسفر.بالسشذسأنسفرااسيبومسلاةحسمممممممممةلسفرهلكلس وسفرك  نسماسممممممممكً س

سفرصيييسبلسيدل 
 

ِنحَنا ِفر ِميَعاِد َسَنِة اإِلْبَراِءا ِفر ِعحِد  10س"-(:11- 10) األيات ْ،ِإ السِي َوَأَمَرُهْم ُموَسى َ اِئاًل: »ِفر ِنَهاَيِة السَّ
ِِ الَِّذي َيْخَتاُرُها َتْقَرأُ 11اْلَ َظالِيا  بِي ِنلِهَك ِفر اْلَ َكا التَّْوَراَة   هِذهِ  ِححَنَ ا َيِجرُء َكِ يُإ ِنْسَراِئحَت ِلَكْر َيْظَهُروا َأَماَم الرَّ

سنَأَماَم ُقتِي ِنْسَراِئحَت ِفر َمَساِمِعِهْم.
ك نسفركهن سبهافسفسملسيبلأانسفرةو فةسفيه سعيلسمسمم مطسفرشممةيسبلسعيدسفرال تسبلسوه ي سفرسممبطسمممنين سغيلسأوهمسس

افحدسي ة  لسس ساف نس افس وسفرابصمودسمنسأنسيكونس ن  سمك نسك ووفسيبسماونسفرةو فةسراصموتسابلأسعيلسمدف سفرسمن 
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(سيبدمونسذل سذل عحهمساعةةياونسفرشمممملعة سافروامممم ي سمنسفركهن سبالسي مممميوفسامممممسس11،5:12فرل س وسفرهلكلس)اثس
سسسفرشةو سفروثنل سفراحلا سبهم 

َكاَل َوالنِيَساَء َواأَلْطَفاَل َواْلَغِريَب الَِّذي ِفر َأْبَواِبَكا ِلَكْر 12س" -(:12آية ) ْعَبا الرِي ِْ  ِاْكَ ِإ الشَّ َيْسَ ُعوا َوَيَتَعلَُّ وا َأ
ِْ َيْعَ ُلوا ِبَجِ يِإ َقِلَ اِت هِذِه التَّْوَراِة. بَّ ِنلَهُكْم َوَيْحِرُصوا َأ سنسَيتَُّقوا الرَّ

سكا سذفلو سأنس دفسفراك نسفروفحدس)فرهلكل(س وساث يمسفرةةيلمساحاأسفرشلعة  
سسفرابدم ساعةاةةوفسبلؤع س بوسسفرةيدسفرحيوةسانبشس السفرصو فس ا تس السفران مب وسسحينا سيح ل=سساألطفال

س(15:3الس2بلسقيوبهمس)
سس

بَّ ِنلَهُكْم ُقتَّ اأَليَّاِم الَّ 13س" -(:13آية ) ِْ َيتَُّقوا الرَّ َِ َأ َِ َوَيَتَعلَُّ و َِ ِفحَها  َوَأْواَلُدُهُم الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفواا َيْسَ ُعو ِتر َتْحَحْو
َِّ ِنَلْحَها ِلَكْر َتْ َتِلُكوَها«.َعَلى  َِ اأُلْرُد سناأَلْرِض الَِّتر َأْنُتْم َعاِبُرو

ِ =سسوهمساا  سسلم يعرفوا س=سسوه سمةنبشسبلسأذ  وهم سيس عوِ ويتعل و
 

بُّ ِلُ وَسى: »ُهَوَذا َأيَّاُمَك َ ْد َ ُرَبْ  ِلَكْر َتُ وَت. ُاْدُع َيُشوَعا َوِ َفا ِفر َخْيَ ِة  14س"-(:15- 14) األيات َوَ اَل الرَّ
بُّ ِفر اْلَخْيَ ِة ِفر  15االْكِتَ اِع ِلَكْر ُأوِصَيُه«. َفاْنَطَلَق ُموَسى َوَيُشوُع َوَوَ َفا ِفر َخْيَ ِة االْكِتَ اِعا  َفَتَراَءى الرَّ

َحاِب َعَلى َباِب اْلَخْيَ ِة.عَ  سنُ وِد َسَحاٍبا َوَوَقَف َعُ وُد السَّ
سيهو سفرل سف نساكلفمسموملساامييدًفسرلشودساريثكسفرشةيسلح و سشرههمساماهمس

س
ْعُب َوَيْفُجُر َوَراَء آِلَهِة 16س"-(:18- 16) األيات بُّ ِلُ وَسى: »َها َأْنَ  َتْرُ ُد َمَإ آَباِئَكا َفَيُقوُم هَذا الشَّ َوَ اَل الرَّ

َفَيْشَتِعُت  17ْعُتُه َمَعُه. اأَلْكَنِبحِيحَن ِفر اأَلْرِض الَِّتر ُهَو َداِخٌت ِنَلْحَها ِفر َما َبْحَنُهْما َوَيْتُرُكِنر َوَيْنُكُث َعْهِدي الَِّذي َ طَ 
ُِ َمْأُكَلًةا َوُتِصحُ،ُه ُشُروٌر َقِثح َرٌة َوَشَداِئُد َحتَّى  َغَضِبر َعَلْيِه ِفر ذِلَك اْلَحْوِما َوَأْتُرُكُه َوَأْحُجُب َوْكِهر َعْنُها َفَيُكو

ََ ِفر َوَسِطر َأَصاَبْتِنر هِذِه الشُّ  َِّ ِنلِهر َلْي َوَأَنا َأْحُجُب َوْكِهر ِفر ذِلَك اْلَحْوِم 18ُروُر! َيُقوَل ِفر ذِلَك اْلَحْوِم: َأَما أَل
رِي الَِّذي َعِ َلُها ِنِذ اْلَتَفَ  ِنَلى آِلَهٍة ُأْخَرى.  سنأَلْكِت َكِ يِإ الشَّ

ا ألِ  مَ أ=سأاسربا سممممممم عا سرداسأعدفع    ساأخيلًفسي ممممممالسرإلعةلففسأو سلسمممممم يسذوب سب  قهمسهللاس=سسسفيكوِ مأكلة
 س افسم سيلددلسفلسخ  لاسشذسية يلسعن سهللا سب دً سمنسأنسيبوتسأنسفر ممممممملب وسلسممممممم يسسسسوسببببطىنلهى ليَ فى 

سس خايةلسبماو ،سيةهمسهللاسلمو سالف 
س لس يسخا ي و  افسسسسركنسرا ذفسيةلفن سهللاكس

س
َِ اْكُتُبوا أَلْنُفِسُكْم هَذا النَِّشحَدا َوَعلِيْم َبِنر 19س" -(:19آية ) َِ ِلر  َفاآل ِنْسَراِئحَت ِنيَّاُه. َضْعُه ِفر َأْفَواِهِهْم ِلَكْر َيُكو

سنهَذا النَِّشحُد َشاِهًدا َعَلى َبِنر ِنْسَراِئحَت.
س32=سأاحلسفرل سشرلسع دلسموملسبنشيدس احلس وسفراافو سبلسشاح حسسالنشحد



 ( األصحاح الحادى والثالثون)  سفر التثنية

 

 
146 

شحسم و ا سشرلسعم ب سابلسواسسفروقمسا افسفرنشميدسعم  دساسفا سأو سعم  دسعيلسعم ب سسو سُيةينسعنسمادسهللاساعنسس
عنس غل نسع ب ساانديدسفرل سلمعا رهمسفرشلعلةسامة ق ةهمسعييه  ساسنسرلسسفلسافحدسعندلسفامك ول ساقةن اسفةيسس
بلسذر سفرزم نسبلسرلسسفلسافحدسق د سعيلسفركة ل ساركنسيسمممممممهلسحاأسفسو عممممممميدساالديد  سا كافسبةلساممممممماوعيلسس

سةيسفرازفميلسا كافسااةلسفركنلس سبلسفرةلفايلسافسرح ن ادفادساغيل مسمنساح لأسفرش
اأوللسفمس لعب سيسمممممممةةايه سهللاسحةلسينبشسفرشممممممملعة سعيلسقيو سأا دلسحةلسية ل سمةلسحوفمس سبهن  سفرشممممممملعة سس

سا ن سفرشمممممم  دسفراكيس    سسسافرا   سريهلكلسرةةيمسفرشمممممملعة سفرةلسابلأسعييهمسملةسفلسمممممممن سعيلسفسقلس    فراكةوب 
اعبلأاوه سملةسفلسمممممبطسمممممنوفوسبلسعيدسفرال تسسس     ا مسيبلأاوه سبلسما مةهمسدفعا ًسسس   كةو سعيل سفرشمممملعة  فرا

اعكة ووهممم سعيلسقوفعمسبيواهمساعةيبووهممم سعيلسفرحممم عسسسسس      اعبورووهممم سسا د مسس     اعبلأاوهممم سبلسبيواهم       
ا مم س مسسسس     ا مسيباونسرةالاةسفر لفمم وسافريةنمم وسعنممدسال مملساللزعمساال مملسعيبمم تسس     اعةكياونسبهمم سبلسفرالةس

سيحالونسفرنشيد س
سب هللس سيةل سواس سبالسع  د س افسب اًلسعا ساثيللسفسو عيدسمنسشوةة شس احل

س
َِ  أَلنيِ 20س" -(:20آية ) َِ َوَيْشَ،ُعو ر ُأْدِخُلُهُم اأَلْرَض الَِّتر َأْ َسْ ُ  آلَباِئِهِما اْلَفاِئَضَة َلَبًنا َوَعَساًلا َفَيْأُكُلو

َِ َعْهِدي. َِ ِبر َوَيْنُكُثو َِ ِنَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوَيْعُبُدوَنَها َوَيْزَدُرو ا ُثمَّ َيْلَتِفُتو َِ سنسَوَيْسَ ُنو
هللاسفرااسيةيمسل راسمةب لسين ئهمسلا سمموفسيةايوو سحينا سيشمبةونسمنسسكونسعم  دًفسعييهم سسفرنشميدسفرااسيحالوو سممل
مم سيةايم سهللاس نم س وسواسسمم سقم رم سدفادسفرن لسنركلساة ل سبلس لقم سااايميسشذفسحوفاممنسسسسخيلفوسأ ضسفراوعمد 
س)فرازمو سفر اسون( 

س
َفَ َتى َأَصاَبْتُه ُشُروٌر َقِثحَرٌة َوَشَداِئُدا ُيَجاِوُب هَذا النَِّشحُد َأَماَمُه َشاِهًداا أَلنَُّه اَل ُيْنَسى ِمْن  21 س" -(:21آية )

ِْ ُأْدِخَلُه ِنَلى اأَلْرِض َقَ ا َأ ْ  سنسَسْ ُ «.َأْفَواِه َنْسِلِه. ِننِير َعَرْفُ  ِفْكَرُه الَِّذي َيْفِكُر ِبِه اْلَحْوَم َ ْبَت َأ
سحينا سا دأسفر لب وسوةلا سعلا  مسمةكونسفيا وسفرنشيدسفرااسحالولسع  دًفسعييهم 

س
َوَأْوَصى َيُشوَع ْبَن  23 النَِّشحَد ِفر ذِلَك اْلَحْوِم َوَعلََّم َبِنر ِنْسَراِئحَت ِنيَّاُه.َفَكَتَب ُموَسى هَذا 22س"-(:27- 22) األيات

ْإا أَلنََّك َأْنَ  َتْدُخُت ِبَبِنر ِنْسَراِئحَت اأَلْرَض الَِّتر َأْ َسْ ُ  َلُهْم َعْنهَ  ْد َوَتَشجَّ َِ َوَ اَل: »َتَشدَّ ُِ ُنو اا َوَأَنا َأُكو
َأَمَر ُموَسى الالَِّويِيحَن َحاِمِلر  25َدَما َق ََّت ُموَسى ِقَتاَبَة َقِلَ اِت هِذِه التَّْوَراِة ِفر ِقَتاٍب ِنَلى َتَ اِمَهاا َفِعنْ 24َمَعَك«.

بِي َ اِئاًل:  بِي ِنلِهُكْما26َتاُبوِت َعْهِد الرَّ َِ ُهَناَك َشاِهًدا   »ُخُذوا ِقَتاَب التَّْوَراِة هَذا َوَضُعوُه ِبَجاِنِب َتاُبوِت َعْهِد الرَّ ِلَيُكو
ْلَ،َة. ُهَوَذا َوَأَنا َبْعُد َحرٌّ َمَعُكُم اْلَحْوَما َ ْد ِصْرُتمْ 27َعَلْيُكْم.  َدُكْم َوِرَ اَبُكُم الصُّ ا َفَكْم  أَلنِير َأَنا َعاِرٌف َتَ رُّ بَّ َِ الرَّ ُتَقاِوُمو

 نِباْلَحِريِي َبْعَد َمْوِتر!
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مسأنسفريوح نس)روح سفرشممممممملعة (سف و سبلسدفخلسفرة بووساواهمسأنسوسممممممم  سفرةو فلسس(سواه4:9+سعيسسس9:8مل1لاب  و س)
(سواهمسأوهمساالدافسممممممممالسس8:22مل2امنس)س سسسسك نسيحةاأسبه سشم سدفخلسفرة بووسأاسبلسامممممممنداةسما ا سرية بووس

سفرشلعة سبلسبيمسفرل سبا ربً ساالدالسبلسانداةسمسةبلسما ا سرة بووسفرةهدس
َراِئحَت اأَلْرَض الَِّتر 23 ْإا أَلنََّك َأْنَ  َتْدُخُت ِبَبِنر ِنسبْ جَّ ْد َوَتشبَ دَّ َِ َوَ اَل: »َتشبَ وَع ْبَن ُنو ى َيشبُ ْ ُ  َلُهْم َعْنَهااَوَأْوصبَ  َأْ سبَ

ُِ َمعَبكَ   سيبورهم سش سهللا،سبملسأنسسوأنبا أكوِ معبك    سفراةكيمس نم س وسهللا،سوهللاسيوالم سفالمم سرلشممممممممممممممود سب بم  ةَوَأنَبا َأُكو
-س16( سا حأسأو سبلسف ي وس)2:31موملسف نسمينةبلسمنس افسفرة رمسق لسدخوتسفرشةيسشرلسأ ضسفرالة دس)اي 

ي سشعةلفضمممل ساشممميلسسنسمومممملسوااسأملسهللاسافةيسفيا وسفرنشممميدسس(سفآ22(سف نسهللاس وسفراةكيم،ساال اوس)ف ي 21
س(سأنسهللاسيةودسرلكيمسيشود 23كا سأمللسهللاسبلسف ي وسفرس لب  سثمسوادسبلس)ف ي 

 كافسنارلشممممممممممممودسبنسوونسأعالسر سسس23(ساامسالالا سف ي Jerusalem Bibleابلسشحداسفرةلالا وسفاواييزع س)
س  ن يهولس افسفسملسناشددسااشاطس 

س
ِاْكَ ُعوا ِنَلرَّ ُقتَّ ُشُحوِخ َأْسَ،اِطُكْم َوُعَرَفاَءُكْم أَلْنِطَق ِفر َمَساِمِعِهْم ِبهِذِه اْلَكِلَ اِتا َوُأْشِهَد  28س"-(:30- 28) األيات

َ اَء َواأَلْرَض.  َِ َعِن الطَِّريِق الَِّذي َأْوَص 29َعَلْحِهِم السَّ َِ َوَتِزيُغو ْحُتُكْم ِبِها  أَلنِير َعاِرٌف َأنَُّكْم َبْعَد َمْوِتر َتْفِسُدو
بِي َحتَّى ُتِغيُظوُه ِبَأْعَ اِل أَ  رَّ َأَماَم الرَّ َِ الشَّ رُّ ِفر آِخِر اأَليَّاِم أَلنَُّكْم َتْعَ ُلو َفَنَطَق ُموَسى ِفر  30ْيِديُكْم«. َوُيِصحُ،ُكُم الشَّ

سن:َمَساِمِإ ُقتِي َكَ اَعِة ِنْسَراِئحَت ِبَكِلَ اِت هَذا النَِّشحِد ِنَلى َتَ اِمهِ 
=سفراالعك سافسالن دسفرسا عل س=سواوسسفرصديبينس مسعهودسعيلسم سعالسهللاسمطسسأشهد علحهم الس اء واألرض
 ع ب سام سعاي سفرشةيسمطسهللا
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثانى والثالثو

س
سالنشحد

(سا  س وسأخيلًفسسُيةيِِّمسفرشمممةيسوشممميدًفسريل  ساقدس3:15+س ؤ1:15 ومسمومممملسريل سعندسع و سفربحلسفسحالس)خل
مالس افسفرنشيدسماة حسفلسو وةسسو سيةكيمسعنسا دةسفسم سا اورةه سثمسالحود  ساإ ادفد  ساأخيلًفسعب به سبلالوعه  س

مطسبللسا حاة  سا افسفرنشممميدسمنسمةازفوسفسد سفرلاحلسسسابكلا سفسمممم ممممل س لسشمممممسفرل ساعن ية سفرح لِّ سرشممم ب 
افرياواسبلسفلسرا وسفرة رم ساقدسأاحلسل سفرل سشرلسو ل سموممممممملسل ريا سفرة لع سبلسأممممممميو سعممممممةلاس فعط،سافةب سس

سموملسبن اسعيلسأملسفرل سرلحال سع ب ساعة انس
سمة مي سفرل سرش ب ساأعا ر سفرةايب سمةهم -1
 ث نو وفوسعنسالنوحسفرشةيسرألاس -2
 فرةبوب وسفرةلسية ق همسبه سفرل سر ل وةهم -3
 ملفحمسهللاسفرةايب ساق وتساوبةهم -4
 عاوتسملفحمسفرل سالالطسفسممسافرشةو سلب ورهمسفايا نسل راسلح -5

 
َ اَواُت َفَأَتَكلََّما َوْلَتْسَ ِإ اأَلْرُض َأْ َواَل َفِ ر. 1" -(:1آية )  " »ِاْنِصِتر َأيَُّتَها السَّ

هللاسُيْشِهدسفرساوفوسلسك وه ساالا د  سافار سفس ضسبهت اسيشهدانسلةلا سأعا ر سامادلسابلفاا سمنس افسفرشةيس
سفرااسمي سل رةن دس

 
سنرا َوَيْقُطُر َقالنََّدى َقاَلِمر. َقالطَّتِي َعَلى اْلَكالِءا َوَقاْلَواِبِت َعَلى اْلُعْشِب.َيْهِطُت َقاْلَ َطِر َتْعِلي ِ 2س" -(:2آية )

بمم ركةمم  سيبوتسسسس بةةالسحلمم ةاةمم رلمسفرل سانزتسعيلسفربيو سسسس،س كممافكامم سُيحيلسفراالسمووسفس ضساعن مممسوبمم اهمم 
ن ي سعة لسمنسعدمسفراةلب ن سافراالس ن س وساةيلمسفرلاحسفربدسسفرااسق تسعن سفرل سيسودسن وسيةياكمسفلسع سس

س( 26:14اعافلفمسلكلسم سقية سركمنس)يو
س(63:6+سيوس4:4 وسفراالسفرازعلس)ممسسوالوابت وسفراالسفر  لفسسوالطت
س

بِي ُأَناِدي. َأْعُطوا َعَظَ ًة إِللِهَنا.ِننِير ِباْسِم 3س" -(:3آية ) سنالرَّ
سشولسأواكسبلسوشيداسلإممسفرل سفرةللمساحدلس سموفلساأُعينسمادلسبيةاادالسبهوسيسةحك

 

يٌق َوعَ 4س" -(:4آية ) َِّ َكِ يَإ ُسُبِلِه َعْدٌل. ِنلُه َأَماَنٍة اَل َكْوَر ِفيِه. ِصدِي ْخُر اْلَكاِمُت َصِنيُعُه. ِن  " اِدٌل ُهَو.ُهَو الصَّ
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=سفيا سام لسبلسفرة لع س لسنساسمو سنسا لسُاةلالمسع دةسسام لساركنه سأي مً ساةنلسسسسهو الصبخر الكامت صبنيعه
أالس سمصد س سوبطس سفرس يسفسات سا السفيه سُاايدسمةنلسفر  ركسرار ساةنلسبلس السفرابلةسنس وسفر  ركسفرك ملس

ةوفام ساقدسالالاةه سسامنلة سعيلسأنسفرةلالا سام لةسمن ممب سأي مً سسو سيحةالسبيه سفراسم بلسبلسفرصمحلفاسمنسفر
سثيئوس(  (فرسبةينل سهللاس

س=سموضطسثب سنله أمانةافرص لةساةنلسأي ً سأنسعةيسهللاسمتمسسعيل ساُمةكلسعيل سبهوسفربواسغيلسفراةزعزد س
س

 "»َأْفَسَد َلُه الَِّذيَن َلْيُسوا َأْواَلَدُه َعْحُبُهْما ِكحٌت َأْعَوُج ُمْلتٍو. 5س" -(:5آية )

سفاوس نساحا  مسفص لة سركنسفاوس نسفخامسبلسم يسفريةن سركلسفس ضسهللاسخيكس
 سالذين ليسببوا أوالدهابشمملا  مسأاممبحوفس سيسممةحبونسأنسيكوووفسأا دسهللاس=سس.أفسببد لهُ اأبسممدافسأواسممهمسا افسمةنلسس

 .كحت أعوج ملتومنسفثلةسعيوبهمسا  افساس=سسعحبهما مسا  افسرلسوفسأا دلسلس يس
 

ََ ُهَو َأَباَك َوُمْقَتِنَيَكا ُهَو َعِ َلَك َوَأنْ 6س" -(:6آية ) َِ ِبهَذا َيا َشْعً،ا َغِبيًّا َغْحَر َحِكيٍم؟ َأَلْي بَّ ُتَكاِفُاو سنسسَشَأَك؟أْلرَّ
 ِ اك بئونسفرل سعنسمح ة سسسهت=سسسألرب  اةنلاسسسية ايسبيه سفرل سعمممممممممممممم ب سس لسلب  ةسشمممممممممممممممةاه مل =    ألرب تكبافاو

فرلسس وسفرمااسسساليَ هو أبباك ومقتنيبكاعام يم لسلشمممممممممممممملا فمس مال سارمارم ساامدس ازةسعيلسحلفسفسر سبلسأرل  سس
=سمنسشبلفبلمسسسسهو ع لك وأنشبببأكسسسسسا ن  سابالفحا ساممممم  سألً سر ساإقةن  سمنساممممممسسفرشمممممةو سعممممم بً سم ة  ًفسرُ  

سفرشلةسامسةوددسم  ةسفرايمسثمسمنسوالسقييل 
س

 ".ُاْذُكْر َأيَّاَم اْلِقَدِما َوَتَأمَُّلوا ِسِنر َدْوٍر َفَدْوٍر. ِاْسَأْل َأَباَك َفُيْخِبَرَكا َوُشُحوَخَك َفَيُقوُلوا َلكَ 7س" -(:7آية )
م سأالالسأنسيلالطسفراتمنسشرلسا  عةسمة مالوسهللاسمطسفاوسممممم نسريلاسمح ة سرار سابلأسفركنلسممممم سفرسمممممنكسممممم  سدفعاً سس

س(سفموه سشال ل وسفسل اس14-8فربديسينساف ي وسف ال س)سااسةشهدسلسيل
س

َق َبِنر آَدَما َنَصَب ُتُخوًما ِلُشُعوٍب َحَسَب َعَدِد َبِنر ِنْسَراِئحَت.8س" -(:8آية )  "  »ِححَن َ َسَم اْلَعِلرُّ ِلأُلَمِما ِححَن َفرَّ
  السف ي سره سمةنل نسمةك مالنسمب علسا مزاس:=

م هللاحينسسسس-ال عنى ألول: ا كافسسس.تخوماً فس ضسأعالسركلسعمممممةيسأاسأم سوصمممممي همسمنسفس ضس=سسس سبببي
سحددسر نلسشملفعيلسأ ضسفراوعدسميلفثً سرهمسس)ك نس افسبلسقصدلسفارهل( 

 -ال عنى الثانى:
سأم  س70(سف ووفس10ك نسعددسفسممسافرشةو سلةدسفراوب نس)ا  •
واسمممً سأاسواسسعددسفسممسفراينس مسسسس70مصممملسا حأسمومممملسأنسعددسفرناوسسفراينسوزروفسس ضس •

 وسلسووح 
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واسسمنسأا دسيةبو سرية ودي سبلسمصل س كافسف ومسفلسفس ضسسس70افراةنلسأو سفا سذ يسفرممممسس •
 لس يسفر ال سمسةة دةسابيلس 

فراةنلسأنسهللاسيشمملحسأنسفربشمملسفيهمسشمممةة دافسريشمملا نسلسمم يسفر ال ،ساف نس افسريةمدبوف،سف ومسس •
فس مسفرةلسال زافسبيه سريةن.ل  سا افسشا ممممممممممممحساا م سحينسأممممممممممممميمسهللاسيهوذفسريدسفرب بييينسسفرة ودي ساس

ممممممن  ساف نسذر سلسممممم يساثنيةهم سبيا سع دافسرمسوسممممماطسأو سف نس ن  سأاساثنل سسسس70رلسمممممةة دا مسس
امممممسسفرشممممةيسث ول  سافراةنلسأنسفرةمدييسافرةا   سفرةلسيسمممماحسبه سهللاسرشمممم ب سبلسبةلةساالود مسس

  رمس لسبةلةسشعدفدسرهمسريهيئهمسسا عيلمسفرسا عل  بلسفرة
 

بِي ُهَو َشْعُ،ُه. َيْعُقوُب َحْبُت َنِصحِ،ِه. 9س" -(:9آية ) َِّ ِ ْسَم الرَّ سنسِن
=سوصمييسفرل سا وسواسسمةنلسح لسوصميب سسوهمسف ووفسي.لسمونسفس ضس وً ساعلضمً سلح لسر س وتسس سبم الرب

مةيومسفا سف ووفسيةنونسلح لسفرنصممممممييسما زًفسحدادسفرنصممممممييسأاسفرايلف  سا افسيةنلسأنسعممممممةيسهللاس وسوصممممممييسس
( ساعكونسمةنلسف ي سس5:16)مزميلفث  ساسنسفراحب سمةب در سبينسفرل ساأا دلسبإنسفرل سأي مممممً س وسوصمممممييسأا دلس

أنسفرل سازدسفس فضملسعيلسفرشمةو ساالةلسركلسعمةيسوصميب سبلسفس ض ساأم س وساب   سشمما سببدسشا اسعم ب سس
( سام سأحيلسأنسوبوتسس18:1رلكونسقسممممماً ساوصممممميبً سر  ساأوللس لاةن سفرثاين سبلسوللسهللا،سبهوسيحسممممم ن سميلفث س)أف

س(ساعكونسنسأو سرح ي لساح ي لسرلسن25:73أ عدسعيئً سبلسفس ضس)مزسمطسفرالومسمنسرلسبلسفرسا اسامة س 
س

سنَوَكَدُه ِفر َأْرِض َ ْفٍرا َوِفر َخاَلٍء ُمْسَتْوِحٍش َخِرٍب. َأَحاَط ِبِه َواَلَحَظُه َوَصاَنُه َقَحَدَ ِة َعْحِنِه.10س" -(:10آية )
هللاساالممدسشبلفبلمسبلسأا سمحمم  ممً سلمم ساثمم ن،ساعزرمم سبلسفنةمم ن سثمساالممدسيةبو ساأا دلسبلسلحلسمنسس=سسسسأرض  فر

َتْوِحٍش َخِرٍب فرنا ممم سفركنة ول سق تسعن سس   بهمسيالحلهمسأاسعين سعييهمسمحيطاً  سبةزرهمسبلسمصمملساف نسسَخاَلٍء ُمسببْ
همسمنسمصلساق د مسس ضسفرالة دسفرةلسس(سع صً ساا  افسماليين سثمسأخلال70 سبنا سفرمممم)ويصونهم قحد ة عحنه
 السف ومس  لةةن سق لسفراةاودي ساعالسفرنةا  سافن سُمسممممممممةة دينس)كا سبلسمصمممممممملسُمةالبينسسا ل سر نً ساعسمممممممماًل س

س)كا سبلسبلف اساقا  سمين ا(سُمةالبينسمثلسأل عن سشبلفبلمساإمحكساعةبو  
(سعاييس افسفرحيسرن ،س افسيشممممممميلسشرلس8:2 =س)زسسسكحد ة عحنه(س5:2ف نسرهمسفسمممممممو سمنسو  س)ز سس=  أحاط به

سعلمس لاةن سعندلساحلا سعيين سراالاان سعندل 
س

ا َوَيْ،ُسُط َكَناَحْيِه َوَيْأُخُذَها َوَيْحِ ُلَها َعَلى َمَناكِ 11س" -(:11آية ) ُه َوَعَلى ِفَراِخِه َيِرفُّ ُك النَّْسُر ُعشَّ سنسِ،ِها َكَ ا ُيَحرِي
=ساحل سفسمسفرةشسحلف وسرالا سركلسُاا لسبلفخه سعيلسأنسا لجسمنه سرةد به سعيلسسسسك ا يحرك النسببببببر عشببببببه

روساسةبلسبلسعشه سم كن ساركنسفسمسالعد  سأنساةةيمسفرايلفن ساقدسيس يسأاسيساحسسفرايلفن سب رالفرسفرصايلةساودسس
هللاسببة سفر مممممميكسسا دلسحةلسيةياهمسفرصممممممالةسأاسيسمممممماحسرهمسببة سفر مممممميكسبلسمك نسريةلفولسسو سمزمطسأنسس

سيهيك  
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يد  سرةةةيمسفلفسس=سالفسلان حيه سعييه سفةالم سرح ه سره سمنساله ،ساركلساشممممممممممممماةه سعيلسابيسسوعلى فراخه يرف
=ساالدسالن حيه سااحالسبلفخه سعييه سثمساايلسبه سا لسمحاور سسسوي،سبط كناحيه ويأخذهااايلسمنساله سسخلا سس

عيلسفران حينسااةلفه سرةايلساحد  سا لسل مممما سالن حيه ساحةه سحةلسشذفسم سممممبسسفرالرس سيسمممبسسعيلسفس ضس
علا سفرة مممممدسل ركة ساعشممممم  سل رانكيسشرلسفربوة سسنسس=سالاطسمنكيسا وسماةاطسسسمناكبهابلسعيلسالن حلسأم  س

فاوسمممم نسفثيلًفسم سيحالسفسعممممل اسعيلسمنك ل  سا لسرن سأنسوةسمممم اتسعنسمشمممم علسفرالرسحينساةلف سأم سركلسيةةيمسس
فرايلفنكسقاةً سممميةصممو سأنسأم سابسمموسعيل سا  س لساةلف سرلاوو سافرح.لب سشوه سادبة سريةةيمسفرايلفن ساوحنسفمسس

سعيلسهللاساقمسفرةالب ساوةصو سأو سوسين ،سبينا سأنسفرةالب س لسشعدفدسريسا ا وةاملس
س

.12س" -(:12آية ) ََ َمَعُه ِنلٌه َأْكَنِبرٌّ بُّ َوْحَدُه اْ َتاَدُه َوَلْي سنسهَكَذا الرَّ
سرار سبهوسمي سهللاسبهوسمدينسر سبوالودلسابحل ا سبيلسسر سأنسية دسشرهً ساخل

س
ْحَراِءا َوَأْرَضَعُه َعَساًل ِمْن َحَجٍرا َوَزْيًتا ِمْن َصوَّ 13س" -(:13آية ) ِِ َأْرَكَ،ُه َعَلى ُمْرَتَفَعاِت اأَلْرِض َفَأَكَت ِثَ اَر الصَّ ا

ْخِرا  سنالصَّ
(سبلسامممممملا سفرا مممممم  دسبهلسُاشمممممميلسرا سبةي سهللاسمةهمسبلس14ا دوسفسبة تسبلسفرة لع سبلس السف ي سابلساي س)

بهوسممممممممم  سلةن ية سمةهمسبباطسملااة وسسسيرق،ه على مرتفعات األرضي سمطسعمممممممم ب سبلسفلساقمسسام سيةاسس،سسفر لع 
كثيلة سا وسمطسعمممممممممممممم ب سدفعاً سُيةال سأنسيلفيسبوةسفلسفرصممممممممممممممة  سافلسفرُاالع وسبلسفرة رمسا زموفسفلسأعدفعهمسس

=سشع  ةسسسسوأرضعه عساًل من حجر=سبك نسهللاسيبواهمسل رانسيوملً سسسسفأكت ث ار الصحراءفسقوع اس)كا سفرالااة و(س سس
ريا اسفرااسخلجسمنسفرصمممممم ل سا حأسأنسفرانسف نس ةا سمثلس ق ةسلةسممممممل ساأي ممممممً سبهمسممممممملمكيونسفرةسمممممملسبلس

اعشمممميلسرشممممالسفرزعةونسفرااس وزيتًا من صبببواِ الصبببخركنة ن،سابلسفنة نسيصممممنطسفرنحلسفرةسمممملسبلسفرصمممم و  س
سعمسا وسيناوسبلسأ ضسفراوعدسلكثلةساعناوسبلسفسم كنسفرحالع  يمخاانسمن سفرزس

س
ا َوُتُحوٍس َمَإ َدَسِم ُلبِي اْلِحْنَطِةا14س" -(:14آية ) َِ   َوُزْبَدَة َبَقٍر َوَلَبَن َغَنٍما َمَإ َشْحِم ِخَراٍف َوِقَ،اٍش َأْواَلِد َباَشا

س" َوَدَم اْلِعَنِب َشِرْبَتُه َخْ ًرا.
=سبلسفرة لع سسسالحنطةسدسبم لبمنسفران  كسفرانل سل ركب شسافسغن م سسسسوباشباِادتسعيلسابلةسفر يلسبلسفرالفعل سس

افاواييزع سفراةنلسيايدسعممممممممحمسفيلسفرحنا سسنسفركيلسمح   سلمحسممممممممنسعممممممممحمسفرحيوفن سافراةنلسأنسفردقيكسفرااس
سلسريشبطسيمخااو سمنسحناةهمسب خلسالدًفسراودةسأ فضيهمسابلف سهللا ساعشي

س(14،13=سيشيلسريةةيلم سا ن  سااسيلس مزاسرآلي وس)ساللبن=سشع  ةسرةصيلسفرةنيساريالح سسودم العنب
س=سمنسعلفسفراسلحسيحةبلسأما دسفرة رمسأرق،ه على مرتفعات األرض

س=سفرصحلفاس لسحل ان سفرةلسف ومسبو ًفسامطسفراالس)فرلاحسفربدسس(سيكونسرن سثا  سسث ار الصحراء
س=سفرلاحسفربدسسبين سزيتًا من صواِ
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س=سالسدسفراسلحسفراشبطسسسسدسم لب الحنطة+  ك،اش
س(6:25=سدمسفراسلحسسسس)فشسدم العنب

. َسِ ْنَ  َوَغُلْظَ  َواْكَتَسْحَ  َشْحً ا! َفَرَفَض اإِللَه الَِّذي َعِ َلُها َوَغِبَر  15سس"   -(:15آية )  ََ َِ َوَرَف »َفَسِ َن َيُشوُرو
 " َعْن َصْخَرِة َخاَلِصِه. 

االاحسلةيدًفسعن  سوهللاسيسمممممةةالس ن سسسسرفَرمسيبدِِّ سفرشمممممةيسأعا تسهللاساحسمممممن ا سابدً سمنسأنسيشمممممكللساالدسعيل =سس
ِ شمممس =س وسشمممسح لسامملفعيلساُاةلالمسبلسفرسمبةينل سلاةنلسفراح و سرةيهمسي ايونسااحالسفيا س بسسسيشبورو

سأوهمسيثو انسعيلسفالمساوبلةسهللاسرهمساأنسهللاسمنسغ ب سعييهمسملحلمهمسمنسوةا سبكموهمس بسو  سلةيدًفسعنهمس
وغبى عن صبخرة دفدافسغلا ًفسابا ح س=س=ساايدسمةنلسأوهمسممانوفسمنسفر يلفوساأنسقي همسغيأساإزسسسب ن  وغلظ 

ساف نس افسمنةهيسفرغب اسمنهمس س=سالهلسبلسعالسعنسهللاسفرااسخيص ،سخالصه
س

سنَأَغاُروُه ِباأَلَكاِنِبا َوَأَغاُظوُه ِباأَلْرَكاِس.16س" -(:16آية )
سال ويسسوه سغلعب سعنهمسأ=سف ره سفرك ذل سا لسساألكانب واألركاس

س
ٍِ َلْيَسِ  هللَا. آلِلَهٍة َلْم َيْعِرُفوَهاا َأْحَداٍث َ ْد َكاَءْت ِمْن َ ِريٍب َلْم َيْرَهْبَها آَباُؤقُ 17س" -(:17آية ) سنسْم.َذَبُحوا أَلْوَثا

س=سبلسالالا وسأخلاسعل  ين سسذبحوا ألوثاِ
سعلاسمسةحد سغلعيسعنهمس السف ره س=سسأحداث

س=سأل ؤفمسفربديسينسرمسي  بوفسأاسيوقلافس السف ره سلم يرهبها أباؤقم
س

ْخُر الَِّذي َوَلَدَك َتَرْكَتُها َوَنِسحَ  هللَا الَِّذي َأْبَدَأَك.18سس"-(:19- 18)  األيات بُّ َوَرَذَل ِمَن اْلَغْيِظ َبِنيِه  19  الصَّ »َفَرَأى الرَّ
 " َوَبَناِتِه. 

ْخُر الَِّذي َوَلَدكَ  =سس من الغيظ(سفرااسفوو ساحا  سا  ع  سشرلس السفريحل  ساركن س4هللاس وسفرصممم لس)اي =   الصببَّ
سحينسأغ يوفسهللاس ذرهم 

 
ُِ آِخَرُتُهْم. ِننَُّهْم ِكحٌت ُمَتَقلِيٌبا َأْواَلٌد اَل َأَماَنَة  َوَ اَل: َأْحُجُب َوْكِهر َعْنُهْما  20س" -(:20آية ) َوَأْنُظُر َماَذا َتُكو
سنسِفحِهْم.

سكستكوِ آخرتهمسأنظر ماذاهللاسيحايسااله سلس يسخا ي  مساركنسمنسمح ة سينةللسفلسمنسيةو س=س
س
ََ ِنلًهاا 21س" -(:21آية )  ََ َشْعً،اا ِبُأمٍَّة َغِبيٍَّة  ُهْم َأَغاُروِنر ِبَ ا َلْي َأَغاُظوِنر ِبَأَباِطحِلِهْم. َفَأَنا ُأِغحُرُهْم ِبَ ا َلْي

سنُأِغيُظُهْم.
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=سأاسل رشممممممةو سفروثنل  سا السف ي سانا كسحلذلً سعيلسلة سفسممسفراينسأذروفسشممممممملفعيلسسسسأغحرهم ب ا ليَ شببببع،اً 
(سبهمسع دافساره س13:23ششهللاسقوةسحةلسياروفسشممممملفعيلس)سسبهمسف ووفسعممممةو سلسمممملا س سُاافلساركنهمسواوفساأعا  م

(سعاومً سفيا س19:10 السفرشممممممممةو سوهللاسيتدبهمسبهالسفرشممممممممةو ساركنسبورسسبهمسف ي سعيلسأوه سق وتسرألممس) ا
سأغيل مساحالسمةنلسفرحيسفارهلسب هللسيةالسفراسةحيلسرلةيدسأا دلسشرل  

س
ْفَلىا َوَتْأُكُت اأَلْرَض َوَغلََّتَهاا َوُتْحرِ 22س"-(:23- 22األيات ) ُق  ِننَُّه َ ِد اْشَتَعَلْ  َناٌر ِبَغَضِبر َفَتتَِّقُد ِنَلى اْلَهاِوَيِة السُّ

ََ اْلِجَ،اِل.   نَأْكَ ُإ َعَلْحِهْم ُشُروًراا َوُأْنِفُد ِسَهاِمر ِفحِهْما23ُأُس
فلى الهاويةفارهلسممممةاةلسعافبهمسفموهمسبلسسنار الغضببب =سأاسأا عممميلمسسسسوتحرق أسببَ الج،ال=سفراحلم سسسسالسببُ

( سافراةنلسأنس السو وةسعنسخلف سأا عمميلمسافرهلكلسفرااسبلس2:125أاسفرهلكلسفراتمممسسعيلسالب تسفا عمميلمس)مز
سسأا عميلم سسوهمساثبوفسبلسأنسأمموف  مساالب رهمسممةحايهمسمنسغ ميسهللاسبسميهةزسفلسم سيةةادانسعيل سحةلسفراب ت

سانااسبيهم سسهام(سا ن سولاسأحك مسهللاساا ديب ا سفموه س25مل2+سس4:1+سيتس7:1+سششس2،1:87ا فالطس)مز
 

َِ ِمْن ُح َّى َوَداٍء َسامٍيا ُأْرِسُت ِفحِهْم َأْنَياَب اْلُوُحوِش  24س"-(:26- 24) األيات َِ ِمْن ُكوٍعا َوَمْنُهوُقو ِنْذ ُهْم َخاُوو
ِضيُإ  25َمَإ ُحَ ِة َزَواِحِف اأَلْرِض.  ْيُف ُيْثِكُتا َوِمْن َداِخِت اْلُخُدوِر الرُّْعَ،ُة. اْلَفَتى َمَإ اْلَفَتاِة َوالرَّ َمَإ  ِمْن َخاِرٍج السَّ

َواَياا َوُأَبطِيُت ِمَن النَّاِس ِذْقَرُهْم. 26 اأَلْشَحِب. ُدُهْم ِنَلى الزَّ سنُ ْلُ : ُأَبدِي
سااصيلسلة سفر لب وس:

ساحوشسازافح سم م س-فسملفضسسسسسسسسسسجس-فراودسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس-أسسسس
سفر وف سسسس-فرسلفس)ميوفسفسعدفاس(سسسسسسسس مس-دسسس
س=سأاسماه سأاسشبلةسفرحشلةسفرةلسسايدغسبه سف رةبل سافردبو  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسح ة الزواحفس-اسس
س=سخلف سمدملسرألالس دسسدواء سامس-زسس
س=سالاطسخد سا وسفرسة  سفرااسيليلسفرةلاسسافرابصودسبيواهم سخدورالس
س

ِْ َيُقوُلوا: َيُدَنا اْرَتَفَعْ  َوَليْ 27س" -(:27آية ) ِْ ُيْنِكَر َأْضَداُدُهْما ِمْن َأ ا ِمْن َأ ََ  َلْو َلْم َأَخْف ِمْن ِنَغاَظِة اْلَعُدوِي
بُّ َفَعَت ُقتَّ هِذِه. س" الرَّ
س-ملفحمسهللاسمنسوحو مسبهوسرنسيانيهمسشبن اسا مً سلس ي:شبةدفاسمنس ن سا دأس

سفربي سفراتمن سأاسفربي سفرة عب س-منسأاللسمادسشما سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس-أسسس
=ساة يلسيةنلسأنسهللاسيكللسشدع افوسأعدفاسعمممممممم ب سأوهمس مسفراينسقل افساوااافسفرهال سضممممممممدسعمممممممم ب  سسسلو لم اخف

-س13:36ششعمممم ب سبلسشحسمممم مممممهمسأنسارهةهمسفروثنل سأقواسمنسشر سشممممملفعيلس)سس=سعمممما ا سفسعدفاسبلسسنغاظة العدو
( سب رشممممةيسيسممممةحكسفران اسفرة مسش سأنسهللاسلحكاة س سياةلسا سي يد مسشرلسفرةا مسرلحاة سامح ة سارايلا سعيلسس21

س=سفسضدفدس مسفسعدفاسامينكلانسقوةسهللاسسمن أِ ينكر أضدادهمشما سفربداس س
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ِفحِهْم.  28سس"-(:30- 28)  األيات َبِصحَرَة  َواَل  الرَّْأِي  َعِديَ ُة  ُأمٌَّة  آِخَرَتُهْم. 29»ِننَُّهْم  َوَتَأمَُّلوا  ِبهِذِه  َلَفِطُنوا  َعَقُلوا  َلْو 
بَّ َسلََّ ُهمْ 30 َِّ َصْخَرُهْم َباَعُهْم َوالرَّ ِِ َرْبَوًةا َلْواَل َأ  " ؟  َكْيَف َيْطُرُد َواِحٌد َأْلًفاا َوَيْهِزُم اْثَنا

كلسشوسمممم نسُيا مممميسهللاس وسال  لسعديمسفربصمممميلة سياحدسمحب سهللاس سياكلسبلسفرةوفقيس سبلسروسف نس ن  سحكا سس
سفر ال سأببداهمسلصيلاهمس= بال بصحرةسد فوفسأنسم يسفر لب وس وسغ يسهللاسبيةوبوف س

 
َِ 31س" -(:31آية ) ََ َقَصْخِرَنا َصْخُرُهْما َوَلْو َقا سنسَأْعَداُؤَنا اْلُقَضاَة.أَلنَُّه َلْي

=سفرب م ةس ن س مسفرحك مسفراةسمياينسعيلسعمةو سفرة رمسفراينسسسسلو قاِ أعداؤنا القضباة  شرهن سأقواسمنسارهةهمسحةل
ْخُرُهمْ سسأمممميان سفرل سسيديهمسلسممم يسعممملا و سبك ووفسفب ممم ةسينااانسبين سأحك مسهللا  ْخِرَنا صببَ ََ َقصببَ = معنى   أَلنَُّه َلْي

 سارهافساشمممميلسسفرسمممم يسفساتس سسوبطسسمصممممد  س سأامممملسس=سس=سفركيا سامالسلاةنلسامممم لساأي ممممً ساةنلكل ة صبببخر 
فركيا سرإلر سخ ركسفلسفر يلب  سشرهن س وسفار سفرح.لبلسمصمد سفر يلب ،سفسزرلسفسبداسفربواسفرح.لبلسفرااسي يك،سس

سفرااسيايمساعحيلساأم سفسان مسارهةهمسبهلس سع ،س ساناطسا سا ل 
س

َِّ ِمْن َكْفَنِة َسُدوَم َكْفَنَتُهْما َوِمْن ُقُروِم َعُ وَرَة. ِعَنُبُهْم ِعَنُب َسمٍيا َوَلُهْم َعَناِ حُد  32س"-(:33- 32) األيات أَل
س"َخْ ُرُهْم ُحَ ُة الثََّعاِبحِن َوَسمُّ اأَلْصاَلِل اْلَقاِتُت.33َمَراَرٍة. 

 لسفركلم  سبكمنسعصيلسعن همسأاسثا   مسس  ةوالجفن( سس43:6يةكيمسفرل س ن سعنسأعا تسشملفعيلساثا   مسفرُالِّةس)رو
 لسواسسثا  سمممممدام سا لسممممم م سب ر ال سق اي ساأعا تسفاوسمممم نسفرشمممملعلساال سحل ةسامممم ح ه سبلساهيك سف رسمممممسس

س عنب سمفرزع فس=س
 حأسأنسفركلمسينةلسعن سفر ال،سافر الس مزسفرالح سركنس ت اسعوضمممممممممً سعنسفرالحساممممممممم  وسفلامهمسانةلسمممممممممممسس

مُّ  سساملف ة ساعكلس اَلِل اْلَقاِتتُ   َخْ ُرُهْم ُحَ ُة الثََّعاِبحِن َوسبببَ  سافرثة بينس مس مزسريشمممممل  ينسافرابصمممممودسأنسأعا رهمسساأَلصبببْ
سا  وسعلا ول ،سأاس مسا  افسمنب دينسل رشل  ين،سابهافسا  وسأعا رهمسل رةمكيدسابود مسرياوو 

س
ََ ذِلَك َمْكُنوزًا ِعْنِديا َمْخُتوًما َعَلْيِه ِفر َخَزاِئِنر؟ 34س"-(:35- 34) األيات ِلَر النَّْقَ ُة َواْلَجَزاُء. ِفر َوْ ٍ  35»َأَلْي

َِّ َيْوَم َهاَلِكِهْم َ ِريٌب َواْلُ َهيَّآُت َلُهْم ُمْسِرَعٌة.  سنَتِزلُّ َأْ َداُمُهْم. ِن
فربييسغيلسفرة عيسياخلسرناسمممممممم سغ ممممممممبً سبلسيومسفرا مممممممميسقدسيلنسفاوسمممممممم نسبلسالهي سأنسهللاسياهلسأعا ر سركنسس

و ا سبإنسأاملافسعيلسخا ي  مسُية ق همسسأب هللس سيةسملدسبلسفرةب  سبلسيايلسسسمكنوزًا عندىا افسمةنلسس س(سس5:2) ا
لا سخزو سعندلسمنسغ ممممممي سا السف ي وسمواله سرشممممممةيسهللاساسعدفاسعممممممةيسهللاسفرااسيافلسهللاسعمممممملا  م ساركنسس

=سمهام سألاممسفرل سبلسسسفى و ب  تزل أ بدامهمبهوسيمافلسعمممممممممممممملا سفملسمنهمسبلسحينم سرلام زعم سعييهم  سلحكام سهللاسس
س نِ يوم هالكهم  ريبفرةب  سبسلمالسيومسية ق همسهللاسعيلسز اهمساأث مهمساعلا  مس=س

 نس لسسأاسأنسأعا رهمسفرةلسشوب دافسبيه سريشممملاس=س لسم سبلملسرهمسمنسقصممم صساعب  سامممميناالسمممملعةً  سسال هيآت
سفرةلسبلموسذر سفربص صسا افسأاقط 
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َِّ اْلَحَد َ ْد َمَضْ ا َوَلْم َيْبَق َمْحُجوٌز 36س" -(:36آية ) بَّ َيِديُن َشْعَ،ُها َوَعَلى َعِبحِدِه ُيْشِفُق. ِححَن َيَرى َأ َِّ الرَّ َواَل أَل
سنُمْطَلٌقا

=سشنسا بوفساع دافسيصممممممممملخونسشرل سسسسما ُيشببببببفق على عبحده=سأاسيتدبهمساركنسمممممممممملعةً سسسيدين شببببببع،ههللاسف س سس
أاسغلا  مساقواهمسفرةلسشو دعوفسبه سااا لافسعيلسهللاسقدسذ  مسا مسسسسنِ الحد  د مضبببب اعشممممممةلانسل ممممممةاهمس=سس

سحينئاسيب سفرل سبلسااهمسضدسأعدفعهم س،سف نسبلسضةاهمسيصلخونسشرلسفرل س
 وسفرااسلبلسخ  جسفسممممموف سسوال طلق=سأاسمممممك نسفرادنسفراسممممو ةسفراينسيلنونسأنسأممممموف  مساحايهم سسسال حجوز

بلسفربلا ساف نسفركلسقدساسمممممم ااسبالسفسممممممموف سق ممسلحا ي سفرسممممممك نسدفخيه سا سفربلاسع دسبيه س ة مً سرسممممممك وه سس
سب س ضسخلبمسافركلسيصلر

س
ْخَرُة الَِّتر اْلَتَجُأوا ِنَلْحَهاا َيُقوُل: َأْيَن آِلهَ 37س"-(:38- 37) األيات الَِّتر َقاَنْ  َتْأُكُت َشْحَم َذَباِئِحِهْم  38ُتُهُما الصَّ

سنَوَتْشَرُب َخْ َر َسَكاِئِبِهْم؟ ِلَتُقْم َوُتَساِعْدُكْم َوَتُكْن َعَلْيُكْم ِحَ اَيًة! 
=سفرااسيبوتس وسهللاساعبوتس افسرشممممممم ب سفرااسالف ساع دسفساث نساعبوتس افسرألممسمممممممم لع سمنسسسسيقول أين آلهتهم

شببببحم ذبائحم وسببببكائب  اث نسفرةلسره سقد ةسعيلسفرحا ي  س السفساث نسفرةلس  را سقدموفسره سأاث وهم سبمينس لسفس
سخ رهم

 
ََ ِمْن  39س" -(:39آية ) ََ ِنلٌه َمِعر. َأَنا ُأِمحُ  َوُأْحِحر. َسَحْقُ ا َوِإنِير َأْشِفرا َوَلْي ! َأَنا َأَنا ُهَو َوَلْي َِ ُاْنُظُروا اآل

 نَيِدي ُمَخلِيٌص.
،سسيهوه (ساةنلسسأنا هو(سبإذفسبهان سأنس)أنا هو)أنا   اعاكنن سأنسَوْبِسمسفر ب  ةسشرلس  َأَنا َأَنا ُهوَ  حأسقور سسس=سسأنا هوأنا 

فرب د سعيلسفلسعمملاسلبد ا سس  (5:18+يو28:8+يوس24:8)يوأنا هو  ساأسسيهوهفرااس وسسسس السفيا وسفراسمملحبةكونسس
س أنا يهوه وليَ نلًه معى  سااصيلسف ي :يشايهمساع.لاهماف نس وسواس س،سم اهمأامحبهمساسسع ب سضل س

،سَاَرْلَسسسأو ساحداسفرا يصسارلسسأحٌدسمةل سا كافسق تسبلسمممممالسشعمممم ل اسنأو سسسسأنا يهوه وليَ نلًه معى َأَو سٱرلة ر
َلَةسَاْحِدَ( ساأي ممً سن11:43نس)ششَغْيِلَسُمَ يٌِِّصس ُمسٱْرِاْةصممَ َيُكْنسُمِةيٌن،سَاَاَحيةْلُوسِشْذسَرْمسَيُكْنسسسَبَنَلْلُوسَاَرمْس   سنسَقْدسُدمممْ

ْمسِريسِذَ فِعي ٌد،سَبَ يةصمممممممَ ( سافلفسامسخالصسفراسممممممملحكسلاووسخيبةن سفربديا ساإق م سخيلب سس5-3:سس63نس)ششَع ضمممممممِ
اأرلسس افس وسفر الصسل راةاودي سسسس-الديدة ساركنسأي ً سيببلسفرستفتسسسفلفكسسف نسذر سلاووسفراسلحسا ل مة سس

مووسمطسفراسمممممممملحسا ل م سمة سل يلب سالديدةسبلسفراسمممممممملحسنشنسف نسأحدسبلسفراسمممممممملحسبهوسخيلب سالديدةنسسفرةلس ل
 سقدسُياهمس افسفركالمسالزعلً سعيلسأنسهللاسممممممممممممممماحسبةمدييسفريهودسبلسَأَنا ُأِمحبُ  َوُأْحِحر(س=س8-3:سس6+ اسس17:5كو2)

سأخ مممممممطسفلسفر يلب سريب  لساركنسعيلسسل بلسا  س وسيةيد مساركنسافضمممممممحسأو سو وةسعنسفر الصسل راسممممممملح سب هلل
فى  ( سأخ ممطسفر يلب سفيه سرةةمد سامنسيةمد سممملكونسر سفر الصسل راسمملحسأاسرنبلسلصممو ةسأدةسس20:8 ال اس) ا
 س السفرن وةسرلسمممممممممسببسسعيلسعممممممممةيسشممممممممملفعيلسبلسعيلسفلسفر يلب  سشذًفسعيلسفراداسفربةيدسفلفسيكالسسال سبببببي 
ِفرَأَنا ُأِمحُ  َوُأْحِحر. فر الصكس َحْقُ ا َوِإنِير َأشبْ =سيةمسخالاممن سفرنه علسلاوان سشذسوة يصسمنس افسفراسممدسفرااس  سبَ
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( سا الس45-42:سس15كوس1+س21:3+بل2:3يو1فراسمممدسرلبومسث ول سف يلب سالديدةس)سسينسببحقممممكنمسذل سفر ال س=س
س( 18:5نس)أاَعَدفلُسَاْشِ َل نِسِسَوةُ سُ َوسَيْاَلُحسَاَعْةِصُي سَيْسَحُكساَس لسواسسفرن وةسفرةلسا دوسبلسمالسأيو سن

بُ  ( سبلسقيلسيجرح=سهللاسيتد ساُعَكاِّلسعمممم ب سعنس لعكسفرةا   سافس مسفرةلسيسمممماحسبه س)سأِلَنَُّه ُهَو َيْجَرُح َوَيْعصبببِ
ِهْمسِلٱْ َ مِس افسعنس  سفراادسواسمم سن يشمم بهن سبلس( سفراسمملحسَيْكُالسل س مسركلس10:2نس)عيسَأْنسُيَكاَِّلسَ ِعلَسسَخاَلاممِ

كلسعم  سبهوسسو سبالسخال سم سف نسمنسفراالاضسأنسيةمرم،سركن س وسشخة  سأنسيةمرمسرلشم بهن ساعةااةسفسرمسفرااس
وةااق  سا وسيسممممماحسلمنسوةمرمسرنةنبلسبنشممممم ه سبلسوب اا  ساركنسبينا سواة زسبلسفس مسفرةلسمممممماحسبه سوادساةزع ا سس

ِسَوةُ سَ َكَافسَق َتسِرَيس( ساأي ممممً سن6:2مس أممممملساعاين ساة وبنلنس)وشاسمممم ودو س)يةصممممي(سحةلس سواشمممملس=سنعمممما ر ساح
سٱرصمممة ِبيسَعَيلسٱْرَبْبلِس َكِنيسَفٱْرَحلِِّ :سِشوِّيسأَْ َدُأسَاَأْوُلُلسِبيسَمسمممْ ،سَفَغْلِمسس) السعنسفرةا   سفسرلا سفرةلسيسممماحسبه (سسٱرلة ر

سٱْرَحَص دِسس) السعنسفرةةزع و(سٱرنةَدا س( 4:18ششنس)ِبيسَحلِِّ
 ِِ ِفَيا َحُق َوَيَداُه َتشبْ =سلةدسأنسينةهلسفرةمدييسيسمحكسهللاسفاوسم نسلمنسياووساعةحوتسشرلسالف ،ساذر سرلبومسملةسسسسَيسبْ

ِةَن أخلاسعندسفراا سفرث ولساخاًفسامو ةسالسمدسمادسفراسملحس)يدفلساشم ل نس  لةةن (سن ِدسَاَوفضمُ ْكَلساَلسمَ ُلَايُِّلسعمَ سسٱرةِاَسممَ
سسس(الا سفرصمحلح اضم عةن س لسفرةلس) ِ سُفلة َطسِرَنْاسمِ ِةَا َعِةِ سَأْنسُيْ  مِ ِيسَعَاِلسٱممْ ِدسَمْاِدِل،سِلَحسمَ وَ ِةساَلسمَ ِرَلُكوَنسَعَيلسامُ

س( 21:3نس)بلَعْياهس
ََ ِمْن َيِدي ُمَخلِيٌص  =س السمواله سريشممممملا نسفرااسح   سهللاساعممممم ب س وعالً ساركنسوه ية سبلسفربحيلةسفراةبدةسس َوَلْي

س( سامة سفلسمنسابة سمنسفرشةو سفروثنل سفرةلسق اممسهللاساعةيسهللا 41:25+ممس15:20+10:20) ؤل رن  س
س

َ اِء َيِدي َوَأُ وُل: َحرٌّ َأَنا ِنَلى اأَلَبِد.40س" -(:40آية ) سنِننِير َأْرَفُإ ِنَلى السَّ
=س الساممممملا سقسمممممم ساسنسفاوسممممم نسيبسممممممسلانس وسأعلمسمن ساحيثسأو س سيوالدسأعلمسمنسهللاسب هللسسأرفإ... يدى

س(17،16:6حينسيبسمسُيبسمسبافا س)عيس
 

.ِنَذا َسَنْنُ  َسْيِفر اْلَ،اِرَقا َوَأْمَسَكْ  ِباْلَقَضاِء َيِديا َأُردُّ َنْقَ ًة َعَلى َأْضَداِديا َوُأَكاِزي ُمْ،غِ 41س" -(:41آية )  ِضرَّ

فرااس زمسل سسسالسيف ال،ارق   =(سو وةسعنسفراةاودي ،سافراةاودي ساكةسيسقواه سمنسفرصيييسس39 أين سبلسف ي س)
=سس أعدفالس ُمْ،ِغِضرَّ فراسلحس َوُأَكاِزي  َأْضَداِديا  َعَلى  َنْقَ ًة  شبيلس=سسَأُردُّ  عيلس فرب  اس ف نس اب رصيييس َوَأْمَسَكْ   س

سس"ليَ من يدى مخلص".(س39 سا افسم سشوةهمسل س)ف ي سِباْلَقَضاِء َيِدي

ك نسفرب  اسفرة دتسأنسياووسفربشلسلس يسفر ال ،ساركنسحالسفراسلحسفر ال سام وسبه سعيلسفرصييي سيدلسفرةلس
ُقُلاِنسٱرْس لسيدلسفرةلسأمسكمسل رصيييسا ن سق تسدفادسفرن لسنأسسأمسك  بالقضاء ِشَرلس س ِبُلُبسه ٱراةِبلَحَ س نسَاْاَلحِسْاِثُبوفس

سٱْرَةَ.َل ( ساعيلسفرصيييسق تسدفادسفرن لسن27:118)مز (كساب رصيييسشوهزمسأعدفاسهللاس10:85نس)مزسٱرلةْحَاُ سَاٱْرَحكر
 أاسشبيلسسامنسابة  سشوةهمسقواهمسف ن،سافرنه ي سفربحيلةسفراةبدةسل رن   
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أوه سلبد اه سسس السفرشمممةو سساينمسس يلسهللافركالمس ن سضمممدسأعدفاسفرشمممةيسفراينسضممملبوفسعمممةيسهللاساأ  وولساالدبوفسع
=سأاسمةلسشوةصم مسراب ضم ةسسسوأمسبك  بالقضباء يدىضمد مسسسسسبيفه ال،ارق   ه س وسهللاسسيسمنبممحبمسعمةيسهللا س
فرااسسسسببببيف ال سببببي  ال،ارق  ساركنسف ي ساشمممممميلسسلةدسمنسذر سبهلسو وةسعيلسفرصمممممميييس السفرشممممممةو ساإدفوةه 

منسسسممملسممحكسفرشمملا ن سافا سينمسل بلساغيل  سأوه سلبواه سمممحبمساييامسعممةيسهللاساأو س سم يصسرشممةيسهللا
(،سينسفرشمممممممممممملا نسبلسف لع ع سأو س سحلساأنسهللاسرنسياور  سسنسعبوب سفرشمممممممممممملا نسف ومسس15-10:12يد  س)شش

سشلسامحكسفرشلا ن ملابا سلالعب سر الصسفاوس ن ساف نسفرصيييسفرااسل سخيصسفراسلحسفرب
س

.42س" -(:42آية ) َ،اَياا َوِمْن ُرُؤوِس ُ وَّاِد اْلَعُدوِي سنُأْسِكُر ِسَهاِمر ِبَدٍما َوَيْأُكُت َسْيِفر َلْحً ا. ِبَدِم اْلَقْتَلى َوالسَّ
 سامنسساممةصمبحسفموه سممكلاسمنسدم عهمسس) مسفرشمل  ينسامنسيةبةهم(سسممه ملسممة مل سفركثيلعنسمنس السفرشمةو س

 مس السفرسممه مسفرةلسا ممل سفرةداكس مس ممملسفراسمملحسفراينسوشمملافسفركلفزةساأمممسمموفسفركنلسمم (،سثمسفراتمينسافركنلسمم سس
كيه سبةسمممم بلحه ساقدفممممم اه ساامممميوفاه س السفرةلسف ومسمممممه م سمواله سراايك سشبيلسساق تسعنه س  سفرااد،سنأبوف س

ارن سبلسقصم سيوا سق عدساللشسدفادسفراي س مزًفسافضمح سرا سقين س ن  سبنادسسس( 18:16نس)ممسفراحلمسرنسابواسعييه 
أنسفرااسضممممل سشلشمممم رومسلماتسمممممهمس وسيوا سثمسأملسل.ل سفرانودسلإكا تسفراها سبلم لسفلسالنداسلسممممهمسبمالهزافس

س( 15-9:س18ام2عيل س)
َهاِمر ِكُر سببِ ل رة رلسيشمميلسريالحسفرشممديد سافرلممملسفرك  زعنسف ووفسيالحونسبد ال سسسوالسببكر =سفر الساشمميلسريالح،  ُأسببْ

سعللا سحينا سيزدفدسعددسفراتمنينسلكلفزاهم 
 

ْرِضِه  ُ  َعْن أَ »َتَهلَُّلوا َأيَُّها اأُلَمُما َشْعُ،ُها أَلنَُّه َيْنَتِقُم ِبَدِم َعِبحِدِها َوَيُردُّ َنْقَ ًة َعَلى َأْضَداِدِها َوَيْصفَ 43سس"  -(:43آية ) 
 " َعْن َشْعِ،ِه«.

=س لسو واةسعاومل سل ر الصسا لسُمالح سبيبدسامممم  سفسممسعمممم ب سا كافسبهاه سبورسسسستهللوا أيها األمم شبببع،ه
(سش سأنسفرسممبةينل سالالاةه ساهييوفسأيه سفسممسمطسعمم ب  سافراةنلسافحد،سفر الصسامم  سرييهودس10:15فرلممموتس) ا

لسساب سقيود م سافلمزسارألمم سافر الصسمةن لسأنسفراسمممملحسقدمسرهمسأاسرياالطسيهودًفساأممسحلع سمنسع ودي سشبي
سرار سخيصسع ب سمنسع ودي سفسمم

=سهللاسينةبمسردمسع يدلسمنسفرشلا نسفرااسأمباهمسبهيكوف،سامانسأغوف مسفرشلا نسبإضاهدافس  أَلنَُّه َيْنَتِقُم ِبَدِم َعِبحِدهِ 
سع ب  
س

. 44سس"-(:46- 44)  األيات َِ ْعِبا ُهَو َوَيُشوُع ْبُن ُنو َفَأَتى ُموَسى َوَنَطَق ِبَجِ يِإ َقِلَ اِت هَذا النَِّشحِد ِفر َمَساِمِإ الشَّ
ُهوا ُ ُلوَبُكْم ِنَلى َكِ يِإ  46َوَل َّا َفَرَغ ُموَسى ِمْن ُمَخاَطَ،ِة َكِ يِإ ِنْسَراِئحَت ِبُكتِي هِذِه اْلَكِلَ اِتا  45 اْلَكِلَ اِت َ اَل َلُهْم: »َوكِي

ِْ َيْعَ ُلوا ِبَجِ يإِ   َقِلَ اِت هِذِه التَّْوَراِة.    الَِّتر َأَنا َأْشَهُد َعَلْيُكْم ِبَها اْلَحْوَما ِلَكْر ُتوُصوا ِبَها َأْواَلَدُكْما ِلَيْحِرُصوا َأ

س=س با سأالسمنسفر لا سحيثساسيمسفيا وسفرنشيدسسفأتى
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َِ اأَليَّاَم َعَلى اأَلْرِض الَِّتر  أَلنََّها  47سس"  -(:47آية ) َلْيَسْ  َأْمًرا َباِطاًل َعَلْيُكْما َبْت ِهَر َحَياُتُكْم. َوِبهَذا اأَلْمِر ُتِطحُلو
َِّ ِنَلْحَها ِلَتْ َتِلُكوَها«. َِ اأُلْرُد  " َأْنُتْم َعاِبُرو

=س سالنونسأنسفرشممممممملعة س لسأملسا ب سث وواس سأ ال سر سبلس لسسسألنها ليسببببب  أمرًا باطاًل عليكم بت هى حياتكم
حلم اكمسأاسشذفسحالةمسعمممممممممممممملعةم سهللاساكونسركمسحلم ةسمم ديم سفيهم سبلفم سااكونسركمسحلم ةس احلم سأاسعمممممممممممممملفم سمطسهللاسس
ااحيونسبلسبلحساممممممممالمسواسممممممملسااكونسركمسحل ةسأدبل سحيثسا لشمممممممونسبلسفلفم سملبوعلسفرلأسسااكونسركمسحل ةسس

سلةدسفراووسسأبدي 
س

َِ ذِلَك اْلَحْوِم َ اِئاًل:  48سس"-(:50-48)  األيات بُّ ُموَسى ِفر َنْف »ِاْصَعْد ِنَلى َكَبِت َعَ،اِريَم هَذاا َكَبِت َنُبو 49َوَقلََّم الرَّ
َِ الَِّتر َأَنا ُأْعِطحَها ِلَبِنر ِنْسَراِئحتَ  َوُمْ  ِفر  50 ُمْلًكاا  الَِّذي ِفر َأْرِض ُموآَب الَِّذي ُقَ،اَلَة َأِريَحاا َواْنُظْر َأْرَض َقْنَعا

ُِ َأُخوَك ِفر َكَبِت ُهوٍر َوُضمَّ ِنَلى َ ْوِمِه. اْلَجَبِت الَِّذي َتْصَعُد ِنَلْيِها َواْنَضمَّ ِنَلى   " َ ْوِمَكا َقَ ا َماَت َهاُرو
أملسفرل سراوملسرلصةدسفرا لسحةلسيلاسأ ضسفراوعدساعاائنسعيلسمصيلسع ب ساركلسياووس ن  سعيلسفرا ل س

رص لةسفرةلسق تسسا افسأقصلسم سيسةالة سفرن موسسأنسية ينسفسما دسركنس سسيدخيه  ساذر سسنسموملسضل سف
 هللاس سا لبه ساأبسدسفرلمز س

س
يَِّة ِصحٍنا ِنْذ َلْم ُتَقديِ 51س" -(:51آية ) َساِنر  أَلنَُّكَ ا ُخْنُتَ اِنر ِفر َوَسِط َبِنر ِنْسَراِئحَت ِعْنَد َماِء َمِريَ،ِة َ اَدَش ِفر َبرِي

 نسِفر َوَسِط َبِنر ِنْسَراِئحَت. 
 ساباووسفراسلحسعيلسساشيلسرياسلحسفرااسُاييساُضل سالنب سمنه ،سفرا افرص لةسفرةلسضلبه سموملسب لجس

أم سفرص لةسفرث ول سبةلمزسسفرصيييسامسفرصيحسمطسف  ساأ ملسف  سفرلاحسفربدسسيحلسبين ساعاألسفركنلس  
سس سرار سق تسبور(13:سس11)روس ل سبلسوصيلسرُ سبيلملسرن سفرلاحسفربدسس)فرا ا(رياسلحسبلسفراادسا افس سيُس

موملسرمسسس( 4:10كوس1)سنسف ومسفراسلحس،سافرص لةا لةس احل سافحدةسا لةةهمنسوهمسف ووفسيشلبونسمنسفرلموتس
يافلسأو سضل سا لةسرل لجسم اسمنه سمواسملةسافحدة،سا افسيشيلسسنسفراسلحسيصييسملةسافحدة سبينا س وسس

همسقص سفرلمزس السرلحسيسر سيلسي ل سا لةسبلسفلسمك نسيا  وفسشرل  سافرستفتس ن :س لسف نسموملسيا
سفل اذا حسب له الرب خطية؟ فرل سخال سأو سضل سفرص لةكلسسسمنسفراتفدسأو سرمسياهم س

 حأسأون سبلسايوفان سفرةلساةيان   سبلسفركنلس سوصيلساوبوتسنشغالسي س  سخا ي و سفرةلسانةن   سلإ فدان سافرةلسس
   ن سشذًفسب هللسيحسيسعيين سخا ي و سفرةلسسسفعلناها بغحر معرفةانةن   سلايلسش فدان ،سفرةلسبةين   سلاةلب سافرةلس

اواونسل رسل  نسق لسأنسيكةش سفرايسأنسفرةدخينسيس يسس:سف نسفراينسيدخنونسينفعلها بغحر معرفة. مثال
اركنسف نس افسس–ياووسفاوس نسحينسياةلسخال سلسلا س سيد اسأوه سخال سسس–فرسل  ن سا كافسل رنسب سري ال س

 -ولكن:بلسيلسفرن موس،سرار سم وسموملسلس يس السفر ال سفرةلسرمسيكنسيةلفسأوه سخال  س
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سُموَملسَااْلًه سِرَواْل ه،سَفَا سُيَكيُِِّمسٱرلةاُلُلسَا ِحَب ُسموملسفرةللمسبلسفسو ل اسفرااسقيلسعن سن  1 نسسَاُعَكيُِِّمسٱرلة ر
(سُحلهمسمنسدخوتسأ ضسفرالة دسحبً ،سركن سيهلسمطسفراسلحسعيلسال لسفرةايلساف نسذر سبلسس11:33)خل

سأ ضسفرالة د س
اف سبلسفلسمنس وسث بمسبلسفراسلحسي يصساعحسيسف ماًلسوحنسبلسيلسفرةهدسفراديدس سوح ميس ك  2

ساأو سذلكمنس)يوس1:8+ ا4:1+أف28:1)كو ( سبانس وسبلسفراسلحسس15:4(سرار سيبوتسفرل سنشث ةوفسبلة
( سابهافسيةاوةسفر الصسبلسس15:6+غل17:5كو2يكونسخيلب سالديدة،ساوحنسو يصسل ر يلب سفراديدةس)

سفراسلحسعيلسفرن موس س
س

ِلَبِنر  َفِإنََّك َتْنُظُر اأَلْرَض ِمْن ُقَ،اَلِتَهاا َولِكنََّك اَل َتْدُخُت ِنَلى ُهَناَك ِنَلى اأَلْرِض الَِّتر َأَنا ُأْعِطحَها 52س" -(:52آية )
"ِنْسَراِئحَت«.
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 ِ  عودة للجدول اإلصحاح الثالث والثالثو

س
 "َوهِذِه ِهَر اْلَبَرَكُة الَِّتر َباَرَك ِبَها ُموَسىا َرُكُت هللِاا َبِنر ِنْسَراِئحَت َ ْبَت َمْوِتِها1" -(:1آية )

يةبو ساب   سيةبو سأا دل ساوادس ن سمومملس سسمومملس ن سيب   سعم ب سق لسأنسيةلفهمساعاووسفا سل   سشممحكس
يناكسمممممممواسل ر لف سرألمممممممب طسباوممممممملس  را سواكسل ر لف وسرانسُيالطساب ريةن وسرانسيةصمممممملسأافملسفرن موس سس
اركن س ن سُيصمممميلسساللسأنساحلسفر لف سعيلسفلسعمممم ب ،س وسيةانلساعلالوسأنساحلسفر لف ،سل رلغمسمنسأوهمس  را سس

بلسلسمممممممم يساامل مسحلمولسمنسدخوتسأ ضسفرالة د سركن سف نسُيسمممممممم محسفراالطساُعصمممممممميلسمنسأاللسس،سسأممممممممم اافسشرل 
سفراالط سبهالسفر لف س لسايوفوسادع اسل ر لف سرش ب  س لسحيسمةدبكسرش ب سفما دسر 

 
 بحن يعقوب وموسى

اركنسسسس،اةونسا ااسيةبو سحينا سل   سأا دلساالدو سبلسبلفة سأحك مسضمممممممدسمنسش اكيسعممممممملًفسمنهمسمثلس أابينساعممممممم
موممممملسرمسيناكسمممممواسل ر لف  سافثيلعنس أافساة  ضسبينها للسافرح.لب سأو س ساة  ضسباوممممملس ن سيةينسش فدةسهللاسس
أنسُيب   سفراالطسوهللاسُيلعدسأنسفراالطسي يصممممون   س الس لسش فدةسهللاسمنسوحوسأا دل ساموممممملس ن سياثلسفراسمممملحسس

سسب راسمممملحسُيب   سف نسبالسما تسريدينوو سف ن سأم سيةبو سسس(50:24ودلس)رواممممةفرااسل   سفركنلسمممم سااالميالسق لس
( سبكمسس37:23بهوسيسمملدسفرحب عكسفا س ل،سم س لسح.لب سفلسشوسمم نسا الساشممب سفمسملةسأ دو    سارمسالعدافس)ممس

سملةسأ دوس الس لسبلف سمومل    سارمسالعدافس افس وسفروفقطسفرااسواكسل سيةبو  
 

 موسى قنبى
اركنسموممممممملسف نسا وسبلساخلسممممممم ع وسعاللسا وسأعلمسو لسرنساكونساممممممالا ساممممممالةسع دي سا سبلفة سبلف سس 

ع دي سبلس وسبلاحسفرن وةسق تسفيا ا سفرةلسعممملحمسعالسفراسممملحسفرُاب   سااممميب سافنلسمممة ساإوةشممم    ساعالسفرلاحس
 فربدسساق وتسفراالطسافركلفزةسركلسفسممس

 ِ  ال برقة لش عو
عممماةونسبينسفسممممب طسذلةبو سمممم كساع لسعنسشممممةل ع سمنسعممماةونسا ااسلسممم يسح دث سعمممكلم سسسرمسيافلسموممممل

( سأم سعمممممممممممماةونسبإزدفدوسس11:25+سعدسسسس29سس–سس26:32اركنس ااسا  سايهلوسغيلا سعيلسهللاسعدةسملفوس)خل
ثم  سرم سسس( سارنالحأسأنسعمممممممممممممماةونسا ااسثم  فسركلفمم سأخةهام ساحينسأ ينسهللاسلم ر الم 9-6:25خايةم ساباو لس)عمدس

 ااساحدُلسارمسيةحل سعمممممممماةونسسو سف نسغ  قً سبلسخا ي ل سعيلسأو سُاالدسبلسلة سفرنسممممممممةسفرسممممممممبةينل سنسرلحل سس
( ساركنس السفاض ب سغيلساف دةسبلسفرة لفول سرار سبانسفرالالحسأوه سس6:33 أابينسا سيامسارلكثلسعددسعاةوننس)

 ومسضمانل سبلسبلف سيهوذفسبشماةونسع شساممسسأخل سسأضملامسبلس السفرنسمة سا ن  سمنسق تسشنسبلف سعماةونسف
سيهوذفسبك ومسبلفةها سمشةلف س
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س=س السالهلسأنسفااح حسفةيسلةدسمووسموملسموسى ركت هللا
س

ا 2س" -(:2آية ) َِ بُّ ِمْن ِسحَناَءا َوَأْشَرَق َلُهْم ِمْن َسِعحَرا َوَتأْلأَل ِمْن َكَبِت َفاَرا َوَأَتى ِمْن ِرْبَواِت  َفَقاَل: »َكاَء الرَّ
سنساْلُقْدِسا َوَعْن َيِ حِنِه َناُر َشِريَعٍة َلُهْم.

=سيبصدسلاايئ ساايلسمادلسايهو لسفارهلسبلسمين اسعندسشعا اسفرشلعة سفرُابدم سرش ب  سسسسكاء الرب من سحناء
ا عودسابلاةس=سشنسمادسفرل سفرااساايلسعيلسال لسممممممين اسبن  سسسسوأشبببرق لهم من سبببعحر وتألأل من كبت فاراِ

اأضوفاس مة سل  لة،سرمسيبةصلسيهو لسعيلسال لسمين ا،سبلسشوةكسمسأضوفؤلسفر هل سعيلسفراب تسفربلعب سافربةيدة س
ال لسممممممممةيلسعيلسفرا ويسفرشممممممملقلسريةلب سعممممممما تسعممممممملةسممممممممين اسامنس ؤاسسالب تسممممممممةيلسال لس و  ساقدسشحةلسس

 فنس افسيبطسبلسالنو سبيسممماينساف نسيسمممكنه سس( ساال لسب 3:32فسداميونس)بنوسللسمممو(سأ ضسممممةيلسفرا يل س)ا 
ف نسعالم سعيلسأنسسس،سسمادسفرل سعيلسممممممممممين اسبلسشعا اسعممممممممملعةة سعيلسفراب تسفسخلاسستين سااألريفامممممممممما عيي

عممملعة سفرل سبيه سفر مممل اسافرهدفي سرلسسرييهودساحد مسبلسراالطسفرشمممةو سفرةلسممممةب لسفيا سفرل سيومً سم سا حأسس
سمين اس   سحيثسشملفعيلس)أاسوسلسيةبو س(فرةسيسلسسسسسسسسسسسسسسسس

سثمسمةيلس    سحيثسأدامس)أخوسيةبو (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سثمسب  فنس   سحيثسشماةيلس)عمسيةبو (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ةة سشرلسال لسممةيلسأاً سبلب مو  سسوهمسسامنسفربصمصسفرُاسميل سبلسفرةا مميلسفريهودي سرهالسف ي سأنسهللاسذ يسلشملع
س،سبا يسهللاسلشممممملعةة سشرلسال لسب  فنسبلب مممممو  سسوهمساالدافسبيه ساامممممل س ساسممممملةسس،سساالدافسبيه ساامممممل س سابةل

با يسبه سشرلسفريهودسبلسال لسممين اسبب يو   ساركنسفراةنلس وسشوةشم  سفيا سهللاساد عالً سفا سق تسفراسملحسرةالميالسس
عمممميلمسأاً سثمسفريهودي سثمسفرسمممم ملةسثمسشرلسفلسفس ض سا حأسأنسفيا سهللاساعمممملعة سهللاس لسو  ساوو سسأنسي دأافسلما س

يةألسساعاةدسوو لسافرانللسفرلفعطس ن سأنسفرنو سي دأسللهو لسعيلسقا سأحدسفراب تسثمسيسممممممممممممممبسسعيلسقا سأخلاسببا س
=سابلسفرةلالام وسفسخلاساأالسمنسبينسسسسدسوأتى من ربوات القبثم رثم سافربامس لسفركنم عسسفرةلساب ملسفراسمممممممممممممملح سس

(سافراالعك س3،2:2+سعيسسس53:7 بوفوسفربديسمممممممينسأاسمطس بوفوسفربديسمممممممينسافرسمممممممبةينل ساةلالمسفربدسسفراالعك س)أد
(سافراالعك سأروفسأروفسا بوفوس بوفو ساقدساشممممممممممةالس الس31:25+سممسسس13:8دعوفسقديسممممممممممينسأاسقدامممممممممممينس)دف

ز سبلسح منسشبلفبلم سب راسملحسأالسمنسفرسما اسحيثسفراالعك سرنشملسعملعةة سسفرلبوفوسعيلسفربديسمينسحيثسف نسرة 
افلفزا سرية رم،سرلسمي سعم ب سلحسميس السفرشملعة ساعصميلسرهمسحل ةسمما اع سف راالعك  سابهافسأالسفراسملحسرلصميلسس

سفا سبلسفرسا اسفار سعيلسفس ضننس
  سفرشمممممممممممممملعةم سرهم سأاسأنسهللاسأعام  مسس=سابلسالالام وسأخلاسامنسياينم سخلالمسومسسوعن ي حنبه نار شبببببببببريعبة لهم

عممممملعةة سفرُا ممممميئ سفرُاشممممملق  ساقور سعنسياين سُيشممممميلسريبوةسافرشممممم صسفرُاةايزسيكونسموضمممممة سعيلسفرلاين سافرل س
أعالسعمم ب سعمملعةة سبلاين سسو سيح همساقدسالةيهمسعيلسياين  سافا سُيةالسفاوسمم نسعا ي لسبلاين س كافسيبدمسهللاسس

لعةة ،سيبدمه سبلاين  سا لسو  سا السُاشيلسربوةسفرشلعة ساب عييةه سبلسااييلسفربيو سابلسأعلمسعال سرش ب سأاسع
سفرةاهيلسافرةن.ل ساإذفل سفربيو سفراةحالةسرانسيب يه سا لسره سقواه سبلسأنساحلةسمنس سيب يه  
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فرل سأالسمنسمممممما ع سرشممممم ب سبلسممممممين ا سابلسمممممما ع س وسمح طسل راالعك سافربديسمممممين سأالسسسس-تعلحق على اآلية:
رشمم ب سرلاةلسمنهمسممما ًاسث ول ،سعنس لعكسفرشمملعة سفرلسأالسبه  ساروسشابةوفس السفرشمملعة سرةألرتافسساامم  افسقاا س

 م يئ  
س

يِسيِه ِفر َيِدَكا 3س" -(:3آية ) ْعَب. َكِ يُإ ِ دِي َِ ِمْن َأْ َواِلَك.َفَأَحبَّ الشَّ َِ ِعْنَد َ َدِمَك َيَتَقبَُّلو سنَوُهْم َكاِلُسو
س=سهللاسأحيسفرشةيسادريلس افسأعا ر سفرةايب ساعلعةة سفرُانيلةس،سا ع ية سفارهل  سفأحب الشعب

( ساق  نسمطسس28،27:10=سشنسعمممممةيسهللاس مسقديسمممممولسا مسبلسيدلسمحلاممممممونسلبوا س)يوسسك يإ  ديسببببيه فى يدك
ْكَ َةْيِنسُاَدرةُيوَننس)شش ْبَةَ سٱْرَكَوفِكَيسِبيسَيِايِنِ نسس12:66نَاَعَيلسٱْسَْيِدَسُاْحَاُيوَنسَاَعَيلسٱرلر ُ سٱرسممممممممة (س+سنَ َافسَيُبوُرُ سٱْرُاْاسممممممممِ

 لسحور  س افس وسم سيالحسقييسهللاسأنسيكونسأا دلسحور ،سيالحسبهمساُعالحهم ( سولاس ن سبلحسهللاسلما دس1:2) ؤ
=سفرشمممممممممممةيسيشمممممممممممةهلسفرايوسسعندسقدمل سيةةيمسا وسيحايهمسبلسيدي سشذًفس مسبلسيدي سسسسهم كالسبببببببوِ عند  دميك

سسعيلسسمحاويينس)ا حأسأنسيدسهللاساشمممممممميلسرياسمممممممملح(ساعندسقدمل سبهوسيةياهم سا افسفرانللس أين لسافراسمممممممملحسال ر
(سابلسمممممممممممالسفرلؤع سا وسيحالسفراالعك سبلسيدلس)فراالعك س مسأممممممممممم قا سفركن عسسس7،س6،سس5فرا لسيةأساُعةيمس)ممسس

س(20،19(سافرشةيسبلسفرةهدسفربديمسف نساحمسفرا لسحينا سأعا  مسهللاسفرشلعة س)خل20،16:1 ؤ
س

سنسِبَناُموٍس َأْوَصاَنا ُموَسى ِمحَراًثا ِلَجَ اَعِة َيْعُقوَب. 4س" -(:4آية )
ساثاينساعةوف ث سفر ي سعنسفرسممي سا وسخيلسمنسأروفسذ يساب مم س)مزسسسمحراثاً  (ساف  س سس72:119=سبهوسغ ته

سيو  سشبن سش سأغيلسم سعندل
س

َِ َمِلًكا ِححَن اْكَتَ َإ ُرَؤَساءُ 5س" -(:5آية ) َِ ِفر َيُشوُرو ْعِب َأْسَ،اُط ِنْسَراِئحَت َمًعا. َوَقا سنالشَّ
سسنسبن موسسأاام و سمومملن4 وسموممل سبهوسيبوتسبلساي سنسسكاِ ملكاً س=سسبيبيسفراي س ن سبلسقور سسسغ ربً سفرابصمودس

  سب هللسأعا لسأنسيكونسميكً سا علسً سامشلعً سرش ب سا وسفرااسأعا  مسفرشلعة  وقاِ فى يشوروِ ملكاً 
  ِ وُرو =سشمممسذل سمحب سرشمةيسشمملفعيل سا السامو ةسالايي سرشمةيسمح و سامومملس مزسفراسملحسياي سعيل  سس َيشبُ

 او ةسالايي سالمزسركنلس سفراسلحسعلام سفرةلسيح ه ساعاي سعييه  
س

سس"ِلَيْحَر َرُأوَبْحُن َواَل َيُ ْ ا َواَل َيُكْن ِرَكاُلُه َ ِلحِلحَن«.6س" -(:6آية )
ضدسأبل سابس يسخاية سُحلمسمنسفربكو ع  سايهلسمنسمبا سدفث نساأبيلفمساالا عةها ساأ يكهمسفرل س أابينسأخا س

اقدسأخاس أابينسوصيب سعلةسفس دنسبإوةزتسعنسل قلسفسمب طساموملس ن سُيصيلسسالي سركلسيحل سا سياووسس
راسةب لسأنس أابينس وسفرااساعنبلضسبلسيزعدسعددلسباوملس ن س أاسفرا ضلساأنسفثيلعنس يكوفسمنسفرسبسسا أاسف

سميةةلضسريهاا وسق لسشخوا سرار سُيصيلساسأنسيحال س
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 أابينسممممممممممممبسساف نسيايسأنسياووسركنس ن س ال اسأنس سياووسا افس وسموق سادمسسس-:التفسبببببببحر الرمزى النبوى 
ببد  س أابين(سس(سبدم سللشلساربدسببدسادمسفربكو ع س)كا سس6:16اوسي  سب هللسأعالسرإلوس نس ال اسأنس سياووس)حز

سحةلسيكونسفراسلحس وسفربكلسفا سف نسيوم س مزسفراسلحس
سَاَ سَافِحدٌسك نسيايسأنسيهي سادمساوسممممممممممممممي سشذسأخامسفراالطسن َرْلَسسَمْنسَيْاَهُم سَرْلَسسس سسَكَا سُ َوسَمْكُةوٌ :س»َأوةُ سَرْلَسسَل  ٌّ

ُدافسس سَمْنسَيْاُيُيسهللهللَس اَلًح ٱْرَاِالُطسَزفُغوفسَاَبسممَ ( ساركنسمحب سس12-10:سس3نس) اَرْلَسسَاَ سَافِحدٌسسس َمًة  سَرْلَسسَمْنسَيْةَاُلساممَ
هللاسرمساةل سح يب سفاوسم نسريهال سبلسشكةالسهللاسبةمدييسفاوسم نسلمنسأخ مطسفر يلب سريب  ل،ساركنسعيلس ال اسأنسس

ِلسسيبمدمسرم سهللاسفرامدفاسن ُ سِرْيُبامْ ِمسٱْرَ ِيلبمَ ةمَ َةهمَ سَرلْسسس-ِشْذسُأْخ ممممممممممممممِ ِلسٱرمةِاَسَأْخ ممممممممممممممَ ْلسِمْنسَأالمْ نسَعَيلسٱرلةالمَ اِسسس-َسسَ ْوعمً ،سبمَ
س( 20:8) ا
 

َفُكْن   َوهِذِه َعْن َيُهوَذا َ اَل: »اْسَ ْإ َيا َربُّ َصْوَت َيُهوَذاا َوْأِت ِبِه ِنَلى َ ْوِمِه. ِبَحَدْيِه ُيَقاِتُت ِلَنْفِسِها7سس"  -(:7آية ) 
 " َعْوًنا َعَلى َأْضَداِدِه«.

وادس ن سموممملسقدمسيهوذفسعيلس ااساغ ربً سبهافساوفضممطسمن سسو سمنسمممبسس ااسا با سبلاحسفرن وةسسنسمنسمممبسسس
=سبسمممبسسسسسنسبب إ يا رب صببوت يهوذايهوذفسممممل لجسفرايو ساممممل لجسفراسممملحسفراي سفرااسُميك سسمممملسمممةالسرألبد س
 سبلسحةلسمنسملسمحاوي سر سامالةسبلسيهوذفسممبسسخلجسمن س ال تسامالةسفدفادسامميلا نساامم ساعهوعم ب طساحز ل

س=سأاسشعا سفرنا حسبلسخلاال سادخور سبلسفرسيمسافرحل  سوات به نلى  ومهفركنلس  ساموملس أاسفلس اف س
س=س  را سشوةصلسميو سيهوذفسبلسحلابهمسلبوةسفرل  سبحديه يقاتتس

شسشبلسأنسيةاسممممدس)سس=سأاسشمممممةايسي س  سرشممممهوةسقييسفراسمممملحسسنسببب إ يا رب صبببوت يهوذاسس-فرةاسمممميلسفرلمزاس:
=سأاسريةاسمممدسبلساممممسسشخوا سفراينسمممملمخاسالسمممدًفسمنهم سسسسوأت به نلى  ومه(ساإممممةايسرشممما عة سعن  سس5،4:27

(سبهوسفسمممممممدس5:5+س ؤسس3:63شش+سسسس16:59شش=سامممممملفع سضممممممدسفراووساضممممممدسشبيلسسلصممممممييب  س)سبحديه يقاتت
سمدسفراسملحسفربكو ع سفرلاحل ساعهوذفسعوضمً سسفر   جسمنسممبسسيهوذف ساعهوذفسأالسلةدس أابينسبيبدسام  وسريكنلسم سال

سعنس أابينسأاسفركنلس سعوضً سعنسفريهود س
س

َة َوَخاَصْ َتُه ِعْنَد َماءِ 8س" -(:8آية ) ْبَتُه ِفر َمسَّ يِقا الَِّذي َكرَّ دِي   َوِلاَلِوي َ اَل: »ُت ِييُ َك َوُأوِريُ َك ِلَرُكِلَك الصِي
سنَمِريَ،َة.

 الي سفرصممممممديكس ن س وس لانسسسست ي ك وأوري ك لركلك الصببببديقمممممممبسس ااس وسمممممممبسسفر دم سفرلاحل سفراايدة س
اينسيكشمممممممممممم سبها سفرل سشعالو ا  سافسا عمسسيامنسي يا سمنس ؤممممممممممممم اسفركهن سفراينسأعا  مسفرل سفسا عمسافرةالمسفر

يةنلسفسووف سافرةالمسيةنلسفركام  وسبكممنسفراةنلس ميسيم س  سوو  سافام رم ساحكاةم سرلعلسسأحبم  وم  سارنالحأسأنسس
 علسسفهنةن س وسفرل سيسممممودسفرااسُيلممممملسرن س اح سذُلةاين سفامممممةن  ةساُعةينن سعيلس لعكسفركا ت سعيلسأ سوالب سس

(سوادسأنسمنساللبولس وسفراسممملح سس12-8:10فوسسس1=سامنس)سسالذى كربته فى مسببةبةلسأارئ س=سساُو  اممما سفا س
ساف ومسفرةالب سبلسمس س يسااملسفرشةيسق عيينسنسأبلسامان سفرل سأمس نس
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=سوادس ن سعالسفراسممملحسفركهنوالسفلعلسسفهن  سام  اممما سفرشمممةيسبلسفركهن سر سبلعلسسفهن سسسالتفسببحر الرمزى 
اف نسموق س ل ب سافركهن سافركلسن لسفرااسسسلسهللاسفسا عمسافرةالمس وسفرااساآملسرصممممييسفراسمممملح فريهودسفرااسأعا 

 سسالذى كربته فى مسببة بلساممممان س وسفراسممملحسأمس  س لس وسفراسمممل سشبنسهللاسأمس نسواسسفرا  اممما سسفربديا س=سس
سا سملاةي س ل ب  موملسياييسمنسأاللس ؤم اسفركهن سأنسيكوووفسف ميينسركنسوادسبلسفالم سو وةسع

مطسمبسسيهوذفس أين سفراسلحسيةالسفربكو ع سفرلاحل سريكنلس سلادفع  ساركنسفلفسيةمس افكسملكونسبةبديمسواس سس
ذبلح سعيلسفرصييي سرلكونساخلسذبلح سدموع سيبدمه سفركهنووسفره  اول سرار ساضطسموملس ااسلةدسيهوذفس

سمب علة س
س

ِه: َلْم َأَرُهَ اا َوِبِإْخَوِتِه َلْم َيْعَتِرْفا َوَأْواَلَدُه َلْم َيْعِرْفا َبْت َحِفظُ 9س" -(:9آية ) وا َقاَلَمَك الَِّذي َ اَل َعْن َأِبيِه َوُأمِي
سنسَوَصاُنوا َعْهَدَك. 

رااس السف ي ساحدثن سعنسفر دم سفركهنوال سافلفسااةلسفر  دمسيهةمسل رشممممممممةيسأكثلسمنسأ ي ساشمممممممم هً سل راسمممممممملحسف
أخيلسذفا سسالين ساركنسفراةنلسفربسممممملسس ن سأنسممممممبسس ااسبلسحو عيسقةيوفسفثيلًفسمنسفراة ودينسبلسح دث سفرةالس

(سبهمسرمسيبم روفسلمإخواهمساأقم  بهمسفرماينسأخاممافسركنهمسس25،سعمدسسس32فرما  لسافمارم سبلسحم دثم سلةملسباو س) فالطسخل
 وصانوا عهدكبت حفظوا قالمك ش ةاوفسلاادسهللاسأكثلس=س

سسق تسفراسممملحسنسينبالسأنسأكونسذلا سسبلس+س ة مل علسسفركهن سفرح.لبلس وسفراسممملحسا كافسسس-:سالتفسببحر الرمزى 
 سأنسأانطسمشيئ سفرااسأ مينلسسنسمنسأحيسألً سأاسأمً     س سيسةحبنلن

س
َِ َبُخوًرا ِفر َأْنِفَكا َوُمْحَرَ اٍت َعَلى َمْذَبِحكَ 10س" -(:10آية ) َِ َيْعُقوَب َأْحَكاَمَكا َوِإْسَراِئحَت َناُموَسَك. َيَضُعو . ُيَعلِيُ و
سن

سفرل سأعا  مسوةا سفركهنووسافر دم سفرلاحل سافرةةيلمسا بطسفرب و ساابديمسفراحلق وس
سفى أنفكا وسذبلح سفراحلق سفرح.ل.ل سفراب ور سعندسف  س=سسفراسمملحس وس فعح سفرب و سفرزفل س-:سالتفسببحر الرمزى 

سا وسفرااسال اسفاةيمسا رحساأ ملساالميالسرُلةياوفسفرة رمسفي  
س

َِ ُمَقاِوِميِه َوُمْ،ِغِضيِه َحتَّى اَل 11س" -(:11آية ) َتُها َواْرَتِض ِبَعَ ِت َيَدْيِه. اْحِطْم ُمُتو س" َيُقوُموا«.َباِرْك َياَربُّ ُ وَّ
س الساشب ساالةسفنلسةن سريبالعل سنسشخ طسأعدفؤلساحمسقدمل ،ساث ة سعيلسفلمل ن

 ِ س=سالاطسمةنسأاسيهلسا وسعالم سفربوةسبلسفاوس نسمتو
س

بِي َيْسُكُن َلَدْيِه آِمًنا. َيْسُتُرُه ُطوَل 12س" -(:12آية )  "النََّهاِرا َوَبْحَن َمْنِكَبْيِه َيْسُكُن«.َوِلَبْنَياِمحَن َ اَل: »َحِبحُب الرَّ

أاسي لشسبلسحا لسابلس  عة سبلسمممالم ساربدسحللسمممبسسبنل مينسسسسآمناً رداسهللاسسسيسبكن وسبنل مينسسسحبحب الرب
لإمةل زسعللمسحيثسأنسبلكلسفرل سبنلسعيلسال لسفرُالع سفرااسيبطسعممممممممملةسأا عممممممممميلم ساف نس افسفرا لساأا عممممممممميلمسس
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لةس28:18بنل مينس)يشضممانسأ فضمملسس اان زتسأنسيكونسبية سبلسأ فضمملسبنل مينسافرح.لب سأنسسس(سب رل سلاح ة سقدسمممُ
بنل مينس وسفرااسف نسيسمكنسبلسضمل ب سفرل سابلسحالسبلكي سفرُابدسسامن ً ساربدسشممةالسممبسسبنل مينسمةحدًفسمطسس

سمبسسيهوذفسلةدسشواص تسفرةشلةسأمب طسمكووينسفراايك سفرشا رل  
مسواسممممممممم سذبلح ساليسسعنسياينسسلةدسأنسقدةسسسفلعلسسفهن سسبنل مينساةنلسشبنسفرلاينسب راسممممممممملحس-:سالرمزى   التفسببببببحر

اق لسسس)افراسمممممملحسقدمسواسمممممم سذبلح سفك  ن(سف   سرار سُاضممممممطسبنل مينس ن سبلسفرةلاييسلةدس ااسمممممممبسسفركهنووس
سيوم سأخل سفسك ل 

س
ِة الرَّاِبَضِة َتْحُ اَوِلُحوُسَف َ اَل: 13س" -(:13آية ) َ اِء ِبالنََّدىا َوِباللُّجَّ َِ السَّ بِي َأْرُضُها ِبَنَفاِئ سن»ُمَ،اَرَكٌة ِمَن الرَّ
=سمل لسفسوه  سافرةيونسافرين بلطسباوممملسياييسرسممبسسيوممم سفر لف وسفركثيلةسفراةاثي سبلسفرا اسمنسفرسمما اسسسساللجة

سامنسفس ضس
 -التفسحر الرمزى:
فراسمممممممممممملحسعنسياينسأبل سبلسفراادس)افرلمزسبنل مينس=سشبنسفرلاين(سأ ممممممممممممملسفرلاحسفربدسسريتمممممممممممممسسسلةدسأنساليسس

فركنلسم  ساإخة  سمومملس ن سممبسسيومم ،سبيومم سراه  ا سام  سر سميلف سفربكلس)وصمي ين(سا كافسفركنلسم سميلف سس
 ا  وسفنلس سألك  ساف ث سريااد س-فرل سس

فرُيا س لسفرلاحسفربدسسفرااسشوسممكيسلازف ةسعيلسفركنلسمم سلةدسبدفاسفس ضس لسفركنلسمم سافرنداس وسفرلاحسفربدسساس
سفراسلحساعبود  ساُعلعد  سرآلن

س
َِ ُمْنَبَتاِت اأَلْ َ اِر.14س" -(:14آية ) ا َوَنَفاِئ َِ  ْ َِ ُمَغالَِّت الشَّ  نسَوَنَفاِئ
مغالت الشب َ منسأو مس سافرابصمودسل  ي سرُيب   سهللاسبلسمح اميلسأ ضسيومم س سسسوال نبتاتمنسغي سسل غالتف

=سب رنب وسيحة جسر ممممممممل اسفرشمممممممماسساممممممممب حً سار لادةسفرييلس)سافربالسفن ي سعنسفرييل(سحةلسينةمسسسساأل  ارسسومنبتات
سببة سفرل وب  س
اسمةادسوو   سمنسمسملحه  سارار سسسسفرشماسساشميلسرياسملحسعماسسفر لسافربالسيشميلسريكنلسم سفرةلس-:سالتفسبحر الرمزى 

سسس precious fruits of the sunق تسماالوسفرشاسس
ب رثا  سُيحدد  سفراسملحسافاوب وسيحة جسر دفم سسسسwith the precious produce ofاق تسمن ة وسفسقا     سس

سب ر  دمسيز دساُعسبلساركنسهللاس وسفرااسُينال س
بلسالالا وسأخلاساوفرلسفرشممهو  سعممهلسا فاسعممهل=س حا سسساأل  ارشعمم  ةسركلسفركن عسسبلسفرة رم سااةلالمسسسساأل  ار

=سأنسساأل  ار  سسمغالت الشببب َ ومنبتات  ي هللاساعن ية سفراسممممةالةسا السأدةسمنسالالا سفسقا   ساعصممممبحسمةنلسف 
فراسمممممملحسعمممممماسسفر لس وسفرة ملسبلسشوب وسفرثالسعنس لعكسفنلسممممممة ،ساعالس حاة س افسيةوفرلسع لسف زمن ساإرلس

سفسبد 
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بلسف ي سفرسممم لب س أين سفراسممملحسيلمممملسفرلاحسفربدس ساركنسحةلساناوسفركنلسممم ساااةدسبهلساحة جسخدفمسيةايونسمطسس
( سم سبدألسفراسمممممممممممملحساكاي سفركنلسمممممممممممم سس9:3كو1َن سَوْحُنسَع ِماَلِنسَمَطسهللهلِل،سَاَأْوُةْمسَباَلَحُ سهللهلِل،سِبَن ُاسهللهلِلنس)فراسمممممممممممملحسنَبِإوةس

ل دفمه سفراينسأعا  مسفراسمملحسحل ا ،سافرلاحسفربدسسيشممايهمسبنةاة ساعةايهمسفربوةسافراةوو  سافركنلسمم سُاةِّدسفر دفمس
،سَاَعُداَمسساالممممممممممميهمسرلماوفسبثالسمةك ثل،سا اس لس لسش فدةس  سفراادسيسممممممممممودسنَأَو سٱْخَةْلُاُكْم،سَاَأَقْاُةُكْمسِرَةْاَ ُ وفسَاَاْمُاوفسِبَثَاله

س( 18:17( سنَكَا سَأْ َمْيَةِنيسِشَرلسٱْرَة َرِمسَأْ َمْيُةُهْمسَأَو سِشَرلسٱْرَة َرِمنس)يو16:15َثَاُلُكمنس)يو
سس

َِ اإِلَكاِم اأَلَبِديَِّةاَوِمْن 15 س" -(:15آية ) سنسَمَفاِخِر اْلِجَ،اِل اْلَقِديَ ِةا َوِمْن َنَفاِئ
رلةا سهللاسأي ممممممً َرسأب لسم سانةا سفس ضسفرا يل ساربدساحببمسو وةسموممممممملسسنسمنسمممممملسبنسيوممممممم سأخاسوصمممممميب سس

سعلقلسفس دنسبلسأخصيسفربب دسافار سأبلفيمسبلسغلبلسفس دنس
س=سفردفعا سفراح ايلسسواألكام األبدية=سأاسفراشهو ةسمناسفربدمسلمعا    ساخيلفاه سسالج،ال القدي ة

فراب تسفربديا ساشمممميلسريةهدسفربديمسافسك مسفسبدي ساشمممميلسريةهدسفراديد سفيا سهللاسفرةلسُاز دسبلسس-:التفسبببحر الرمزى 
فرةلا اسفراينساضمممةوفسرن ساة رلمساعممملاحسسفراتمنينسبُةةايهمسحل ة سااشممميلسفراب تسافسك مسربديسممملسفركنلسممم ساأل عه سس

ِشْنسَرْمسَاْةِلِبيسس فركة  سفرابدسساعلبوو سفرالعك سرار سقيلسبلسممممالسفرنشممميدسريناسسفرةلساسممممرالسعنس لعكسفراسممملحسس
 ( 8:1ِنسٱرلرَع ِةنس)وشَأيةُةَه سٱْرَاِايَيُ سَبْيَنسٱرنَِّس ِا،سَبٱْخُلاِليسَعَيلساَث ِ سٱْرَاَنِم،سَاٱْ َعْيساِلَدفَاِ سِعْنَدسَمَس كِس

وادسثا  سفرلاحسفربدسس(  14آية )وسممماطسأنسهللاسيب   سفركنلسممم سلمنسي ل سعييه سفرلاحسفربدس سابلسسس(13اآلية )
ولاسسس(16اآلية )وادسفركنلسممم ساةألسسلبديسممميه سفرةلا اساعمممهدفا  سفسقوع ا سابلسسس(15آية )اواوسفركنلسممم  سابلس

قديسينساعهدفاسعلا اس وسأنس أمه س وسفراسلحسوايلسشخوا سفرااسقدةسسواس سسسأنسملسبلف س السفركنلس سفراايواة
ذبلح سعنسفرة رمسرلبدسسشخوا سأع ممم اسالسمممدلسأاسفنلسمممة  ساف ومسفر دفي سااسمممدلسمنسلانسفرةا فاس)ارار سيشممميلسس

سسقلو س عم(  السفركنلس سمكلم ساساقوع سفنلس سألك  س)لكلسثو (ساانةشلسلسلع س)س(17اآلية )ريةيلب ( سابلس
 

اِكِن ِفر اْلُعلَّْيَقِة. َفْلَتْأِت َعَلى َرْأِس ُيوُسَف َوَعَلى ِ  َّةِ 16س" -(:16آية ) َِ اأَلْرِض َوِمْلِاَهاا َوِرَضى السَّ  َوِمْن َنَفاِئ
سنسَنِذيِر ِنْخَوِتِه. 

مومممملس سينسممملسفرانللسفرل ييسفرااس السبلسفرةيلب  سهللاسيلهلسرُ سفن  سافرشمممالةس ساحةلة سسا وسياييسمنسهللاسس
فرنايلس وسفرشمممممم صسفرُاالزسافرُابدسسأاسفرُاكلسسساللسسسس  ة نذير نخوته الساب  ف سأنسُيب   سعيلسيوممممممم سسفرااس

س لسفرلأسسأاسفره م سسوالق ةعالسخ صساعوم سف نسُمايةزسعنسشخوا سسو س مزسرياسلحس)لكلسبينسشخوةسفثيلعن(س
مل  س وسفراسلحسفراةاسدسسسنفائَ األرض وملاهاوقت  فرس كنسبلسفرةيلب س وسفراسلحسفراةاسدسس-:التفسحر الرمزى 

ب رةاسممممممممدسف نسبدفاةسفلس السفر لف و سافر لف وسشوسممممممممك مسعيلسفرلأسسأاسفراسمممممممملحس أسسفركنلسمممممممم سثمسمنسخالر س
سشوسك مسعيلسفركنلس سفيه  سنسعللمس وسملسفرةبواسهللاسيهلسبلسفراسدن 

س
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ُعوَب َمًعا ِنَلى َأَ اِصر اأَلْرِض. ُهَ ا ِرْبَواُت   َوَ ْرَناهُ ِزيَنٌة َلُها   َثْورِهِ   ِبْكرُ 17س" -(:17آية ) َ ْرَنا ِرْئٍم. ِبِهَ ا َيْنَطُ  الشُّ
ى«. سنسَأْفَراِيَم َوُأُلوُف َمَنسَّ

اراوفعدلسبلسفرز فع س ساف ي سُاايدسأنسس س=سفرثو سأحسنسفرحيوفو وسعندسفريهودسبهوسُيبدمسريال عح بكر ثوره زينة له
نسفراوفعلسا ملا سمنسفرثيلفنسعللا سالدًفسحةلسشوه سزعن سامادسر سا افسقدساحبكسبةاًل سعيلسأنسسثلاةسيوم سم

=سا افسُيشيلسراك و س افسفرسبس سذبكلسفرثو سيكونسعزعزًفسرداسا حب سبهوسسسثورهسمجده ق،كرف ي سُاةلالمسأي ً سس
بينسشخوا سسسنذيراً بداسفرنة جسابشيلسفر يلسافرثلاة سافربكلس وسمكلسسريل س سُيسة دمسبلسعالسم ساعوم سشعةُِ لس
شخوا ساذ يسشرلسسافرنايلس وسُمكلسسا،سُيكلِِّسسحل ا سرحس  سميكووسهللا سا كافسف نسيوم سفرااسشواصلسعنس

ا افسفرُاكلسساسانهالسعيل سفر لف وسبك نسمبسسشبلفيمسمبسسسمصلسرُيتمسسع بً ساسبلسمصل ساف نسع بً سقوعً س
قواسركنسخيلفا سشمةا دسبه سشخوا سرناو م سافرثو سُيشيلسريبوة سا حأسأنسفربكو ع سا  وسريوم س)ر سوصييسس

=سيبصدسلبلول س ن سشبلفيمسامنسلسفريافنساالع سمنسيوم س)وصييسسسو رناه  رنا رئمفربكل(سعوضً سعنس أابين س
فربكلسيكونسفر ة (سافرلعمسحيوفنسُمنبلضس  علسفربوةسا وسربوا س سُيسةموسسا سيحنلسعنب سرينيلسبالسُياكنسس

( سا افسيشيلسربوةسمبسسيوم ساااةة سل رحلع سزم وً س وعاًل سس12-9:39رإلوس نسأنسيسة دم سبلسفرشالس)أاس
ِبِهَ ا َيْنَطُ   ( س69:1+سروسس9:112+سسس24،17:89+سسس10،5:75ربلانس مزسريبوةسافراادسافرسل دةس)مزساف

ُعوَب َمًعا ِنَلى َأَ اِصر اأَلْرضِ  =سيشودسمنسمبسسشبلفيمساق دسفرشةيسرينةصلساعالدسفرشةو سفركنة ول سمنسس الشُّ
ربوات   زعن سبيد مسامايواينسل ر لف سافربوةسمنسلسخلجسالدعونساعاة حساع عيلسفرب  ة،سفراينسف ووفسامنفس ض س

=س افسيةاكسمطسو وةسيةبو سلمنسأبلفيمسياوةسمنسلسفربكل ساربدسف نسشبلفيمس وسا حيسفرةيمسسنفرايم وألوف منسى
 اإما سأ يكسعيلسفراحي سبلسعيلسمايك سشملفعيلسفيه س

(سس23،22:12  سلاسملحه سفربكلس)عيسيومم سيشميلسريكنلسم سفرةلسام  وسفنلسم سألك  سلإاح دسس-:سالتفسبحر الرمزى 
(سا لسُمكلمم ساسا ساحنلس أممه سرنيلسع ودي س   سنشنسس4:10كو2+سسس4:6+سسس4:4ا السفركنلسم سفنلسم سقوع س)وش

سحل فمسفابن   ن
اإبلفيمسفرصممايلسياوةسمنسمملسفرك يلسشعمم  ةسسنسفنلسمم سفرةهدسفراديدسأك لسعددًفساقوةسمنسفنلسمم سفرةهدسفربديم سنس لسس

س كنلس سملبب سفالشسلمروع ن
س

اَكُر ِبِخَياِمَك.  18سس"-(:19- 18)  األيات ُِ ِبُخُروِكَكا َوَأْنَ  َيا َيسَّ َِ َ اَل: »ِاْفَرْح َيا َزُبوُلو ِِ 19َوِلَزُبوُلو ِنَلى اْلَجَبِت َيْدُعوا
ِِ َذَباِئَ  اْلِبرِي أَلنَُّهَ ا  ْمِت«.اْلَقَ،اِئَت. ُهَناَك َيْذَبْحا ِِ ِمْن َفْيِض اْلِ،َحاِرا َوَذَخاِئَر َمْطُ وَرٍة ِفر الرَّ  " َيْرَتِضَعا

سك ومسمحي سيهوذفساةكونسمنها سامنسمبسسيهوذفساع ع سمةا ا فنسمةً سبلسأ ضسفنة نسا ا سأا دسريئ س
=سبك نسزبورونسفثيلسفر لاجسمنسأ ضمممممم سريةا  ةسافرحل ساف ووفسرهمسموفولسبلسأ ضممممممهمسسسنفرح يا زبولوِ بخروكك

=س افسفرسمممممبسسشممممممةبلسبلسمك و ساف ومسأ ضممممم سسسوأن  يا يسببباكر بخيامكامنه سية اللانسمطسفرشمممممةو سفراينل.ل س س
اةنلسأنسزبورونسسسس=سنلى الجبت يدعواِ الق،ائتبإاا سريز فع ساالبل سفرا عمممممل سا افسمةاكسمطسو وةسيةبو سسس،خصمممممب 

بلسأمما  لسااة مي سمطسل.ل سفرشمةو سممينشملسفركلفزةسساعدعوسفرشمةو سفروثنل سسرإليا نسل رل  ساممبسسيسم كلسي لجسس



 ( األصحاح الثالث والثالثون)  سفر التثنية

 

 
168 

=سثلااهمسأامسمنسفرةا  ةسبلسفربحلسسسسألنه ا يرتضبعاِ من فيض ال،حارمن سمةياينسا افسفرسممبسسشعممةهلسل رةةيلم سس
يلسرياة دنسفراااو ةسبلسفس ض سأاسفراح امممممممميلسفرز فلل سفرةلسس=سقدساشممممممممسسوذخائر مط ورة فى الرمتافسممممممممما  س

ا لجسسمنسفس ضسا لسُاةة لسذخ علسافنوز سامنس م ره سامنةوفسفرزال جسامنسفسامدففسامنةوفسامبا سفس الوفنسس
سفرثاين س

روس حلن سأنسمةلمساالمياسفراسمممممملحسف ووفسمنسأ ضسزبورونسافس فضمممممملسفراحلا سبه سا فالطسسس-:التفسببببحر الرمزى 
(سواهمسأنس السف ي ساحدثن سعنسفركلفزةسب ركنلس س لسفنلس سف  زةسخلالمسرية رمسفي س16،15:4+سممسسس2،1:9شش)

(س)ا حأسس2:2ششاةيا س لعكسفر الصسل راسمملح سا لسفنلسممة سادعوسفرة رمسشرلسال لسفراسمملحل س)ال لسبيمسفرل سس
مممممما اع ساإ اا دساثب وسبيمسفرل  س افسو وةسمومممممملسأنسبيمسفرل سي نلسعيلسال لساقدسف ن(ساركنسفراةنلسفرلمزاس

 سا مافسمةنلسسهنباك يبذبحباِ ذببائ  البر سا لسفنلسمممممممممممممم سفرمالم عحسغيلسفرمدموعم س=سنلى الجببت يبدعواِ الق،بائبتمةنلس
فراينسأامسبهمسلةدسأنسف ووفسغ  قينسبلسسس=سباافاسفركنلسمممم سفرُاشممممبطس وسفثلةسفراتمنينسيرتضبببعاِ من فيض ال،حار

سبرال  ذبيحةساأعا  مسفايا نسحل ةساأعا  مسالسمممدسفراسممملحسسذخائر قان  مط ورة فى الرمتهمسس،سركنال،حارفرة رمس=سس
فركنلسم ساكلزسبلسفرة رمسفرالموزسر سل ربح  س)بشمهوفوسفرة رمساشمب سفرا اسفرا رحسفرااسيشمل سمن سيةاشسسسسبهوسبلو  

ردي و سممممممما اع سااةايهمسالسممممممدسب ركنلسمممممم سادعوسفراتمنينسسسسثمسياوو(ساامالسلانسيتمنسريكنلسمممممم سفراشمممممم ه سل را ل 
ح رلً س=سأاسسون سم زرن سبلسفراسممممممممدسسسخيامفراسمممممممملحسرة لعل مسبةنبيهمسمنسفراووسشرلسفرحل ة سا لسفنلسمممممممم ساحل سبلس

اَكُر ِبِخَياِمكَ سس سا حأسقور (س) وسالسممدسمتقم(1:5كو2) ُِ ِبُخُروِكَكا َوَأْنَ  َيا َيسبَّ =سمصممد سبلحسمنسسِاْفَرْح َيا َزُبوُلو
  خيامكاسلحس وسفر لاجسريكلفزةسافرحل ةسبلاحسفرالب س=سي دمسفر

س
َراَع َمَإ ِ  َِّة الرَّْأِس. 20س" -(:20آية ) َإ َكاَد. َقَلْبَوٍة َسَكَن َواْفَتَرَس الذِي  "َوِلَجاَد َ اَل: »ُمَ،اَرٌك الَِّذي َوسَّ

طسمممممبسسال دسبلسفرةدد ساربدسشمممممةبلسفرا ديونسبلسمك وهمساف ووفسذاسلمسسبلسفرحل س ل   سموممممملسفرل سفرااسامممممِّ
أاسق دةسفسعدفا سبهمسسسس  ة الرأسأاساممممممممممما  سفرانودسمطسسسالذراعفرةلسااةلسسسسباللبوة(سرار سعممممممممممم ههمسس8:12أا1)

ةوفسوصي همسفرااسأخاالسبيدسمومل  سامِّ
حينسيشمممممممب سال دسرمسيشممممممم ه سلمممممممممدسبلسبي وةسأاسزاال سفسممممممممد ساحينسُيةينسعنسعالسال دسبلسسس-:التفسببببحر الرمزى 

فمممممممممدسممممممممكن ساركنس افسفابةلفسس سيةكيمسلصممممممملا سفراتوثسبلسلصممممممملا سفراافلسحةلسأنسلة سفرةلالا وسق رمس
فرةشممم ل سفرااسق ر سمومممملسبيغسفرلاع سبلسفرن وةسبا دسيلمزسركنلسممم سفراسممملح سافراسممملحس وسفسممممدسفر   جسمنسممممبسسس
يهوذفسافركنلسممم س لسعلامممم سا وسفرااسييةهمسره ساعاةلسسمتفملفوسشبيلسساادبيلفا س)قا سفرلأس(ساعاةلسسره سذ فع سس

يوممممممممممةه سبةنةشممممممممملسبلسفرة رمسفي  سابناسسفرااهومسف ومسو وةسيةبو سسسس)أاسعاي (ساعالسفراسممممممممملحسمطسفنلسمممممممممة سأن
س(9:49)ا 
س

ْعِبا َيْعَ ُت َحقَّ  21سس"  -(:21آية ) اِرِع َمْحُفوًظاا َفَأَتى َرْأًسا ِللشَّ َل ِلَنْفِسِها أَلنَُّه ُهَناَك ِ ْسٌم ِمَن الشَّ بِي َوَرَأى اأَلوَّ الرَّ
 " َوَأْحَكاَمُه َمَإ ِنْسَراِئحَت«.
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ألنه  سببم من الشببارع =سأاسق لسأنسياة زافسفس دنسشخة  سال دسرناسممم سأ ضمممً سعممملةسفس دن سسسورأى األول لنفسببه
مةن لسوصممميي سافراةنلسأنسهللاسسسسِ سببم=سفرشممم  دسأاسهللاسسو س وسفرااسف نسيشممملِِّدسرهمساأعا  مسفرشممملعة سا  محفوظاً 

ةل   مس ساف نس افسلشمممممملطسأنسيح  بوفسمطسشخواهمسا سسنسعيلسشخكُاشمممممملِِّدسحاأسرهمسحبهمسذلا سشخة  السأاسافبكساأمةس
بة لسفس دنسعيلس أسسفرشممةيسس،س=سأاسأو سف نسأمينً سبلساناياسمطسم ساعدسل سموممملسفأتى رأسببًا للشببعبيةلفو مسس

سخلاال سريحل سف نسرينااسحكسفرل  س= يع ت حق الربابلسمبدمةهمسرُلح   سمطسشخوا  س
و سفروثنل سبك ووفسفمدفةسرةناياسق مم اسفرل سعيلس السفرشممةو ساحكا سفرابدسس=سح  بوفسفرشممةسوأحكامه مإ نسبرائحت

سلمنسياةي سع ب سمك وهم
 أين سبلسف ي سفرسمم لب سأنسفسمممدس وسفرااسياةلسسرحسمم  سفنلسممة ساركنسفنلسممة سفرةلسمممةاةي سسسس-:التفسببحر الرمزى 

لعسمممه س سأنسان مسااةك مممملسمةةادةسعيلسسوصمممي ه سفرااسحددلسره سهللاسبلسأما دسفرسممما ا ركنسعييه سأنساا  دسمطسع
سأنسوصي ه سمحاوظ سنسأم سقد امسأنساسهلافسمةلسم ع سافحدةنسرمساب اموفسلةدسحةلسفردمسما  دينسضدسفر ال 

س
«.22س" -(:22آية ) َِ ُِ ِشْبُت َأَسٍد َيِثُب ِمْن َباَشا َِ َ اَل: »َدا  " َوِلَدا

+سسسس48-س40:19+سيشسس15،14خلجسعاشونسفراب  سمنسمبسسدفنسااايزس افسفرسبسسل ربوةسبلسحلاب س فالطس)ق س
( ساب عممممم نسعممممملقلسفس دنسا لسعمممممهيلةسلكثلةسموفعممممميه ساغن   سفروبيلساركنسل رلغمسمنس افساثيسس29-27:18ق س

سكش لسأمدسرةاةي سأكثلس
فركنلسم سل رلغمسمنسفلسم سأعا   سهللاسبهلساا  دسفشم لسرةمخاسأكثل سوهللاسرمسُيةان س احسفراشملسس-:ال عنى الرمزى 

 سا افسيةاكسمطسقوتسفرسمميدسفراسمملحسس9:2مل2بلس احسفربوة ساإرلشممطس ييسمنسشييل سوصممييسشثنينسمنس اح سعيل سنس
سنس وبلسريال دسافرةا شسشرلسفر لسبإوهمسُيشَبةوننس

س
ا َواْمِلِك اْلَغْرَب َواْلَجُنوَب«.وَ 23س" -(:23آية ) بِي  " ِلَنْفَتاِلر َ اَل: » َيا َنْفَتاِلر اْشَ،ْإ ِرًضىا َواْمَتِلرْء َبَرَكًة ِمَن الرَّ

ياييسموممملسرسممبسسواة رلسبلف سا ضمملسأاسقن ع ساممملا سلا سأعا لسر سهللاسساقدسأخاسواة رلسوصمميب سمنسفس ضس
سغلبلسلحلسفراييلسبلسالب سخصب ساابلةسبلسفسما  س

(سرلاألافسفس ضسممالمسا ضملسابلحس2،1:9ششمنس السفس ضسخلجسفرةالمياسامل داسفرن سس)س-:التفسبحر الرمزى 
س=سو وةسعنسشمةدفدسافلفزةسفرلمل جنوب فى الغرب والابلف  س

س
ْيِ  ِرْكَلُه.24سس"-(:25- 24)  األيات َْ ِفر الزَّ  َوأَلِشحَر َ اَل: »ُمَ،اَرٌك ِمَن اْلَبِنحَن َأِشحُر. ِلَيُكْن َمْقُبواًل ِمْن ِنْخَوِتِها َوَيْغِ 

 "َحِديٌد َوُنَحاٌس َمَزاِليُجَكا َوَقَأيَّاِمَك َراَحُتَك.25
سسياةدسمنسال لسفركلملسالنوبً سشرلساحببمس السفر لف سسعيلسبهوسو تسوصيبً سحسنً سمنسفس ضسعيلسفربحلسفراةوم

=سأاسين تس ضمممملسشخوا سسسسليكن مقبواًل من نخوتهامممميدانسعمممما ً  ساف ومسأ ضمممم سغنل سلمعمممما  سفرزعةونسافركلامس
سذلح وو سرصا ا سارألعل اسفرن لس سفرةلسف نسيصد   سرهمسبم ض سمشهو ةسل رزعةونسازعمسفرزعةونس س
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لسف  وسفرةلساةصمممملسفرزعةونسامممممة لفجسفرزعم سأاسيكونسفراةنلسس=سأاسلاه دلسبلاليل سبسيغ َ فى الزي  ركله
سأو سركثلةسفرزعمسبكمو سيااسس اليل سبلس افسفرزعمسارلسسببسسيد نسل س 

س=سأاسبيةكنسأ ض سمحصن سغ ي سفرةحصينسذلصةيسعيلسفرةداسشقةح مه  سحديد ونحاس مزاليجك
سأاسلبد س وتسحل ا سيةوبلسر سفرلفح سافرسالمسافا ائن نسافر يلسمداسفسالل تسس=وقأيامك تكوِ راحتك س

فرزعمس مزسريلاحسفربدسساثا  لسفرةلس لسممممالمسابلحسامحب سُيشممم  سره س ن سل ا ائن نسافرلفح سس-:التفسببحر الرمزى 
 أين سسسس ةونسبلاليل =ساله دسعصملسفرزعسسيغ َ فى الزي  ركله،سعيلسأنسوا  دس=سسسسوهللاسيةالسفرلاحسفربدسسل ل س

بلسف ي وسفرسمممممم لب سفركنلسمممممم سانةشمممممملسلاه دسفرك  زعن،سا أين سأنسعيلسفراتمنينسأنسيا  داف ساركنسفلس افسيحة جسس
راةووم ساوةام سفرلاحسفربمدس سابهمافسواهمسأنسيااسس اليم سبلسفرزعممساةنلسأنسفرلالملس نم ساشمممممممممممممميلسرياهم دسافرةاملسس

سسسةوو سوةا سفرلاحسفربدس افرةةيسساللسفرل ،سثمسقور سبلسفرزعمسيةنلسم
س

َ اَء ِفر َمُعوَنِتَكا َواْلَغَ اَم ِفر َعَظَ ِتِه. 26س" -(:26آية ) . َيْرَكُب السَّ ُِ ََ ِمْثَت هللِا َيا َيُشوُرو  " »َلْي
خة مسبلف سمومممممممملسلةدسفلسم سأعين سهللاسر سمنسبلف وسر سارشممممممم ب ،سُيةينسمومممممممملسرشممممممم ب سرلسسمثلسهللاسبينساره س

يرقب السببحاب فرة رم ساموممملسواسمم ساللِّ س افسبهوسرآلنسموبو سفرن مم  ةسافرصممح سوهللاسُيسمملدسرنادةسعمم ب سفانسس
سأم م  اسأاسشع  ةسرساولساعلاة سامادلساأو سح تسبوةسع ب ساحور سسوالغ ام

س
اِمَك اْلَعُدوَّ َوَ اَل: َأْهِلْك.27س" -(:27آية ) سناإِللُه اْلَقِديُم َمْلَجٌأا َواأَلْذُرُع اأَلَبِديَُّة ِمْن َتْحُ . َفَطَرَد ِمْن ُ دَّ

س=سأاسهللاسفرك عنسمناسفسزتسفرااسأعا ر سامشو فا سامح ة سأزرل سساإلله القديم
=سهللاسيحالسع ب سبا فلل ساعلبةهمسبوةسالالطسفراة عيسافرصةوب وسا السفرحا ي سأبدي  سسساألذرع األبدية من تح 

سبكمنسمشو فا ساحا ية سامح ة سأزرل سأبدي س)بهوسفرسلمدا(س
 ب سل رهال  ساقدساكونسأملًفسرشمةيسهللاسأنسُيهي سأعدفؤل ساركنسأ ِي س لسأملس=سقدساكونسأملًفسسعدفاسهللاساعمسِأهِلك

ل راه دسضمممدسفرشمممةو سفركنة ول سري يدا  ،سا السش فدةسشرهل ساعبوب سامممد وسمنسهللاسضمممدسفنة نسلسممم يسوا مممم اه  سس
 م سفرح د سلةدساركنسهللاسيلعدسمنسعممممم ب سأنسيا  دسبلسحل سضمممممدسفنة نسرةناياسعبوب سأامممممد   سهللا سا افس وساا

فرصمييي،سربدس زمسفراسملحسفرشملا نساعاييسمن سأنسوا  دساواييساعةاين ساعدسأون سممناييساأنسنأبوف سفراحلمسرنسس
 ( 2:6( سافركنلس ساحمس ل دةسمسلحه سفرااسخلجسنغ ربً ساركلسيايينس) ؤ16:16ابواسعيلسحل سفركنلس نس)ممس

س
ُِ َعْحُن َيْعُقوَب ِنَلى َأْرِض ِحْنَطٍة َوَخْ ٍرا َوَسَ اُؤُه َتْقُطُر َنًدى.َفَيْسُكَن 28س" -(:28آية ) سنسِنْسَراِئحُت آِمًنا َوْحَدُه. َتُكو

،سا با سفرابصمممممودسأنسيحل سشمممممملفعيلسوسممممملس=سيبصمممممدسبه سعينسفرا اسأاسمصممممم د سفرا اسمصمممممد سفر يلسسعحن يعقوب
افرحنام سافر ال،سااسممممممممممممممود م سفر يلفوسمنسواسسوبطسفر لفم وسيةبو سبلسأ ضسبهم سابلةسملم ل،سيسممممممممممممممود م سفسمنسس

افر يلفوسفرةلسلم   سبهم سأبووم سيةبو سأا دل سامنسواسسوبطسفر يلفوسفرةلسلم   سبهم سأبووم سشمممممممممممممممحكسشبنم سيةبو  سس
مِسفر لف وسفرةلسب ضممسعيلسأبوو سيةبو سمنسبمسشممحكسأبولسن َا ِاسَاِمْنسَدممَ ٱْسَْ ِض سَاَفْثَلَةسسسسَبْيُلْةِاَ سهللهلُلسِمْنسَوَداسٱرسمة
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ال اوسف ي سبلسالالا وسأخلاسنيسممممممممكنسشممممممممملفعيلسامنً سمنالدًفسعندسعينسيةبو سبلس( ساس28:27نس)ا ِحْنَا هسَاَخْالهس
حنطة  ن س لسفركنلسمم سفرةلساسممكنسبلسمممالمسمطسمسمملحه سمي سفرسممالم ساشممبطسمنسالسممدلسادم س)أ ضسحنا ساخال

س( ىس اؤه تقطر ند(ساعاأل  سفرلاحسفربدسس)وخ ر
 

؟ ُتْرِس َعْوِنَك َوَسْيِف َعَظَ ِتَك َفَحَتَذلَّتُ 29سس"  -(:29آية ) بِي َلَك   ُطوَباَك َيا ِنْسَراِئحُت! َمْن ِمْثُلَك َيا َشْعً،ا َمْنُصوًرا ِبالرَّ
 "َأْعَداُؤَكا َوَأْنَ  َتَطُأ ُمْرَتَفَعاِتِهْم«.

بمإذفسفم نسهللاسرلسسرم سوليلسأاسسسس=من مثلبك يبا شبببببببببعبب هللا (ساف نسيبوتس26قم تسفرن لسمنسق ملسرلسسمثملسهللاس)ايم 
عممم ل سبهوسأي مممً سمممملاةلسعممم ب سمةايزًفسارلسسمثي سب رل سيحايهمسا وسميام مسا مسيسمممكنونسعندلسبلسممممالمسا وسس

سوسيةايهمسمالمهمساع انسرهمسفرنصل يحايهمساعدعاهمساعبود مساعةايهمسفرنصلةسعيلسأعدفعهمساعةورهمسا 
  ابلف ا س=سفيا س وبلسمنسفراييسا وسفرشلاسفرحسنسفرايدسذلكونسفراةنلسي سرسة دا ساخيل سطوبى

؟ ُتْرِس َعْوِنَك َوَسْيِف َعَظَ ِتكَ  بِي أاسحا ي سرش ب سسسترس عونك=سفرل سينصلسع ب سا وس  َيا َشْعً،ا َمْنُصوًرا ِبالرَّ
س( ساق ت1:15نس)ا َ سَاَ ْ سَي سَأْبَلفُم سَأَو سُاْلٌسسَر َسيح   سعنسع ب ،سفا سق تسسبوو سشبلفبلمسنسسيف عظ ة ا و

سُيَب ِاُلسَعْنُكْمسَاَأْوُةْمسَاْصُاُةونَسموملسريشةيسن َبَب َتسس( سابلسريي سع و سفرشةيسفربحلسفسحالسن14:14نس)خلٱرلة ر
سُيَب ِاُلسٱْرِاْصِلعِِّيَنسَعْنُهمْسسٱْرِاْصِلعروَن:سَوْهُلُ سِمنْس سٱرلة ة َمْنسُ َوسَ َافس( ساعبوتسدفادسفرن لسن25:14نس)خلسِشْمَلفِعيَل،سِسَنة

سٱْرَابة ُ سِبيسٱْرِبَة تِس سٱْرَبِديُلسٱْرَابة ُ ،سٱرلة ر س( س8:24نس)مزَمِيُ سٱْرَاْاِدكسٱرلة ر
=سا افس وسواسساعدسفراسلحسركنلسة ساع ب سنأعايةكمسميا و سأنساداموفسفرحل وسافرةب   س  ُمْرَتَفَعاِتِهمْ َوَأْنَ  َتَطُأ 

 =سشع  ةسرك لع اسفرشل  ين سمرتفعاتهمس ( 19:10افلسقوةسفرةدانس)رو
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ِ اإلصحاح الرابإ   عودة للجدول والثالثو

س
س  افسفااح حسغ ربً سفرااسفةب س وسيشودسبنسوونسرينهلسل سأما  سموملسلبص سمووسمومل

 
بُّ َوَصِعَد ُموَسى ِمْن َعَرَباِت ُموآَب ِنَلى َكَبِت َنُبوا ِنَلى َرْأِس اْلِفْسَجِة الَِّذي ُقَ،اَلَة َأِريَحاا َفَأَراُه الرَّ 1س"-(:4-1) األيات

ا  َِ ىا َوَكِ يَإ َأْرِض َيُهوَذا 2َكِ يَإ اأَلْرِض ِمْن ِكْلَعاَد ِنَلى َدا ا َوَكِ يَإ َنْفَتاِلر َوَأْرَض َأْفَراِيَم َوَمَنسَّ ِنَلى اْلَ،ْحِر اْلَغْرِبرِي
اِئَرَة ُبْقَعَة َأِريَحا َمِديَنِة النَّْخِتا ِنَلى ُصوَغَر. 3 : »هِذِه ِهَر اأَلْرُض الَِّتر َأْ َسْ ُ  إِلْبَراِهيَم 4َواْلَجُنوَب َوالدَّ بُّ َوَ اَل َلُه الرَّ

سنسْيُتَك ِنيَّاَها ِبَعْحَنْيَكا َولِكنََّك ِنَلى ُهَناَك اَل َتْعُبُر«.َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َ اِئاًل: ِلَنْسِلَك ُأْعِطحَها. َ ْد َأرَ 
بدأسموممممملسلصممممةودلسفرا لس حي ساممممةودلسريسمممماوفو ساربدسأ فلسهللاسفلسفس ضسسنسهللاسأعا لسبلس السفرسممممنسأاسحةلس الس

سفرسنسوللًفسقوعً سا ؤع سموملسرأل ضساشيلس
ممممملسأنسينللسفاوسمممم نسأ ضسفرالة دسأاسأما دسفرسمممما اسمنسس السأقصمممملسشمك ول وسفرن موسسفرااسياثي سموس -أ

سلةيدساركنس سيدخيه  سبالسدخوتسمواسل راسلحسيسودسفرااسياثي سيشودس ن س
ااثلس ؤع سمومممممممملسرأل ضسمنسلةيدس ؤع سفراتمنينسفراينسم اوفسعيلسفرلال ا،س ال اسمالاسفراسممممممملحسبهمسسس - س

 (13:11اإنسف ووفسرمسين رو  ساركنهمسوللا  سمنسلةيدساادقو  س)عيس
لل وً سسا لساشمممب س ؤعةن سلةينسفايا نسركنة نسفرسممما اع سافرلفح سفسبدي سافسما دس ن  سدانسأنسولاسعممميئً سسسس-ج

سرار سُوصيلسنساونةللس ل م سفسموفوساحل ةسفرد لسف الن
 

. 5س" -(:5آية ) بِي بِي ِفر َأْرِض ُموآَب َحَسَب َ ْوِل الرَّ  " َفَ اَت ُهَناَك ُموَسى َعْبُد الرَّ
سفرااسشعة دسأنسُيب بلسهللاسعيلسال لسرلكيا س وسف نسياووسعيلسال لسرينايكسشرل س

 

ٌِ َ ْبَرُه ِنَلى هَذا اْلَحْوِم6س" -(:6آية )  ".َوَدَفَنُه ِفر اْلِجَواِء ِفر َأْرِض ُموآَبا ُمَقاِبَت َبْحِ  َفُغوَر. َوَلْم َيْعِرْف ِنْنَسا

=سشذًفسبا ربً سسولم يعرف ننسببباِ  بره نلى هذا الحوم=سأاسمادسعللمسرهافسفرن لسفرةللمسأنسيدبن سهللا،سأاسدبنسلمملل،سسسسودفنه
سق ممسفراالعك سبهافسفرةالس

=سا وسفراك نسفرُا صمممممممصسر ب دةسلةلسباو سا ن  سممممممممبسسسسسبح  فغورأ ضسسسسمقابت=س وسفرسمممممممهل سا حأسأو سبلسسالجواء
س24000منهمسسفرشةيسبلسفرنا م سام وس

ارنب  نسفلفسم وسموممملساُدبنسافلفسم وس ت اسفرزو ةسفراينسشمممةاةةوفسرحل و سحبً سعزعزسبلسعينلسفرل سمووسأا.ل ع سس
( ساق  نسبينسمووسرة ز سفرابيلس)حيثسحاية سفراالعك (سامووسفرانلسفرااسقيلسعن سادبنسدانسذفلسشممما  س15:116)مز

هونسالسمممدلساعة داو  سابلس مممم ر سكاة سأنسفرشمممةيسراح ةهمسراومممملسمممموفسيترِِّساربدسأخالسهللاسالسمممدسمومممملسسو سعلفسلح
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اغ ربً سأنسشبيلسسأ فدسشعالنسمك نسسس،(سوةلفسأنس علسسفراالعك سمل  عيلسخ اممممممسشبيلسسلسممممم يسالسمممممدسموممممممل9يهوذفس)عددس
بةايل سعيلسفرا لسلب دةسالسمممدسموممممل ساربدسفلمسفراسممملحسمومممملسسفالسمممدسمومممملسرُل ممميِِّلسفرشمممةيسبيةلفوفسلب دةسهللاساع دأاس

سامة سموملساإييل  ساف نساايلسموملسفا ساةايلسفرةا فاسف نسفا سحد سبلسفرزعةون،سأم سشييل سبهوسرمسيامسأااًل 
س

َِ ُموَسى اْبَن ِمَاٍة َوِعْشِريَن َسَنًة ِححَن َماَتا َوَلْم َتِكتَّ َعْحُنُه َواَل َذَهَبْ  7س" -(:7آية )  " َنَضاَرُتُه.َوَقا

س=سفر ال س لسفرةلسُا ة سفاوس نسافلفساا يسو   ةس افسفروال سوال ذهب  نضارته

 (س30،29:34فرااسراطسبنو سشرهلساف نسفرن سس سيسةالةونسفرنللسشرلسااله س)خل

س(5:103ا فالطس)مزس
س

 " َثاَلِثحَن َيْوًما. َفَكُ َلْ  َأيَّاُم ُبَكاِء َمَناَحِة ُموَسى.َفَ،َكى َبُنو ِنْسَراِئحَت ُموَسى ِفر َعَرَباِت ُموآَب 8س" -(:8آية )
س(29:20يومً س)عدسس30ك ومسأقصلسمدةسران ح سعلا اسفسع  صسعندسفريهودس

س
َِ َ ِد اْمَتأَل ُروَح ِحْكَ ٍةا ِنْذ َوَضَإ ُموَسى َعَلْيِه َيَدْيِها  9سس"  -(:9آية )  ٍِ َقا َفَسِ َإ َلُه َبُنو ِنْسَراِئحَت َوَعِ ُلوا َقَ ا  َوَيُشوُع ْبُن ُنو

بُّ ُموَسى.  " َأْوَصى الرَّ

=سيشمممممممودس وس مزسرياسممممممملحسأقنومسفرحكا  سا حأسأنسهللاسيسمممممممكيسعيلسخدفم سفسمن اسموفبب سسسسويشببببوع.. نمتأل روح حك ة
سخالصسسلاعشودسأاسيسودسرهمسواسسفاممسيهوسسسنذ وضإ موسى عليه يديهلازف ةسبوضطسفريدس=س

س
بُّ َوْكًها ِلَوْكٍها  10س" -(:10آية )  "َوَلْم َيُقْم َبْعُد َنِبرٌّ ِفر ِنْسَراِئحَت ِمْثُت ُموَسى الَِّذي َعَرَفُه الرَّ

ببدسشخة  لسهللاسريتمممممممسسأم سشممممممملفعيلسا وسفرااسعمممممملدسرهمسأاسأخاسفرشمممممملعة سمنسهللاساأعا   سرهم ساقدسأاللاسهللاسعيلسيدي سس
-س6:12+سعمدسسس23-18:33مةازفوسعللام سا  يبم  سافيام سهللاسبامً سرامسبلسفرةيلبم ساعيلسفرا ملسابلسخلام سفاالةام دس)خل

س(س8
 

َِ َوِبَجِ يِإ َعِبحِدِه َوُقتِي  ِفر َكِ يِإ اآلَياِت َوا11س" -(:11آية ) بُّ ِلَيْعَ َلَها ِفر َأْرِض ِمْصَر ِبِفْرَعْو ْلَعَجاِئِب الَِّتر َأْرَسَلُه الرَّ
سنسَأْرِضِها

س
ِديَدِة َوُقتِي اْلَ َخاِوِف اْلَعِظيَ ِة الَِّتر َصَنَعَها ُموَسى َأَماَم 12س" -(:12آية )  " َأْعُحِن َكِ يِإ ِنْسَراِئحَت.َوِفر ُقتِي اْلَحِد الشَّ

=سع و  مسفربحلسا وسمنشكسرنصاينسافر لب وسفرُاهيك سضدسفراصلعينسسسوقت ال خاوففريدسشع  ةسربوةسهللا سس= فى قت الحد
عيلسفيا ا  سافرشةيسفريهوداسساضدسفرشةيسبلسح ر سشالف  مسعيلسفر ال ساموملسفرةللمسعهدسر سهللا سافراسلحسأمةن



 ( األصحاح الرابع والثالثون)  سفر التثنية
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بيةكنسمطسفركنلس سامةن سسلسالايي سمومل سبلف سايوفا سا يب ا سينس سبلسبلسفرسا اسمُنلاِِّسيسْتسموملسا كافسفلسفراسلحرَسُيلِِّس
 امين س


