
الوصیة العظمى: الحب الُكلّي
تثنیة 6: 4 - 14

كلیمان تیندو ،متدرب رعوي

سننظر الیوم في السؤال التاسع من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 9: ماذا يطلب هللا في الوصايا ا��ولى والثانية والثالثة؟

الجواب: أو��ً، أن نعرف هللا ونثق به باعتباره ا��له الوحيد الحي الحقيقي.

ثانيًا، أن نتجنب كل عبادة أصنام و�� نعبد هللا بشكل غير ��ئق.

ثالًثا، أن نتعامل مع اسم هللا بالخوف والخشوع، وتكريم كلمته وأعماله أيًضا.

یركز ھذا السؤال على الوصایا الثالث األولى. یحتوي المقطع الذي سننظر إلیھ الیوم على ملخص لجمیع الوصایا العشر. قبل أن ننظر إلى نصنا، ھناك

بعض األشیاء الجدیرة بالذكر فیما یتعلق بالكتاب الذي تم العثور علیھ فیھ. 

ً سفر التثنیة ھو الخامس من أسفار موسى الخمسة. لقد أحضر هللا إسرائیل بالفعل من مصر، حیث ظلوا عبیدًا لمدة 430 عاًما. عندما صرخوا إلى هللا طلبا

للرحمة، سمع صراخھم وأرسل موسى لینقذھم ویفدیھم. 

كان ھذا فداء جسدیًا ذا مغزى روحي. نعم، لقد تم استعبادھم جسدیًا وكانوا بحاجة إلى اإلنقاذ من العبودیة. لكنھم احتاجوا أیًضا إلى خالص روحي ال

یمنحھم إیاه إّال هللا. لھذا أخبرھم هللا كیف یجب أن یعیشوا أمامھ. ھذا ھو السیاق الذي أُعطیت فیھ الوصایا العشر ألول مرة في خروج 20: 1-17. اآلن،

بعد عقود من ذلك الحدث في جبل سیناء، یستعد الجیل القادم لدخول أرض الموعد. قبل أن یفعلوا ذلك، یجب أن یسمعوا القانون مرة أخرى. ھذا ھو السبب

في أن ”سفر التثنیة” ھو عنوان الكتاب الذي یوجد فیھ نصنا. سفر التثنیة یعني ”القانون الثاني”. دعنا اآلن نركز على مقطعنا. 



النص: تثنیة 6: 15-4 

بُّ إِلُھنَا َربٌّ َواِحدٌ.  4 «اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل: الرَّ

تَِك.  بَّ إِلَھَك ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك َوِمْن ُكّلِ نَْفِسَك َوِمْن ُكّلِ قُوَّ 5 فَتُِحبُّ الرَّ

6 َوْلتَُكْن ھِذِه اْلَكِلَماُت الَّتِي أَنَا أُوِصیَك بَِھا اْلیَْوَم َعلَى قَْلبَِك، 

َھا َعلَى أَْوالَِدَك، َوتََكلَّْم بَِھا ِحیَن تَْجِلُس فِي بَْیتَِك، َوِحیَن تَْمِشي فِي الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُم َوِحیَن تَقُوُم،  7 َوقُصَّ

8 َواْربُْطَھا َعالََمةً َعلَى یَِدَك، َوْلتَُكْن َعَصائَِب بَْیَن َعْینَْیَك، 

9 َواْكتُْبَھا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْیتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك. 

بُّ إِلُھَك إِلَى األَْرِض الَّتِي َحلََف آلبَائَِك إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب أَْن یُْعِطیََك، إِلَى ُمدٍُن َعِظیَمٍة َجیِّدَةٍ لَْم تَْبنَِھا،  10 «َوَمتَى أَتَى بَِك الرَّ

11 َوبُیُوٍت َمْملُوَءةٍ ُكلَّ َخْیٍر لَْم تَْمألَْھا، َوأَبَآٍر َمْحفُوَرةٍ لَْم تَْحِفْرَھا، َوُكُروٍم َوَزْیتُوٍن لَْم تَْغِرْسَھا، َوأََكْلَت َوَشبِْعَت، 

بَّ الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت اْلعُبُوِدیَِّة.  12 فَاْحتَِرْز ِلئَالَّ تَْنَسى الرَّ

بَّ إِلَھَك تَتَِّقي، َوإِیَّاهُ تَْعبُدُ، َوبِاْسِمِھ تَْحِلُف.  13 الرَّ

14 الَ تَِسیُروا َوَراَء آِلَھٍة أُْخَرى ِمْن آِلَھِة األَُمِم الَّتِي َحْولَُكْم، 

ّبِ إِلِھُكْم َعلَْیُكْم فَیُبِیدَُكْم َعْن َوْجِھ األَْرِض.  بَّ إِلَھُكْم إِلھٌ َغیُوٌر فِي َوَسِطُكْم، ِلئَالَّ یَْحَمى َغَضُب الرَّ 15 ألَنَّ الرَّ

لنقرأ معًا إشعیاء ٤٠: ٨.

ا َكِلَمةُ إِلِھنَا فَتَثْبُُت إِلَى األَبَِد». ْھُر. َوأَمَّ 8 یَبَِس اْلعُْشُب، ذَبَُل الزَّ

دعونا نصلي. 

أیھا الرب الكریم، نشكرك على كلمتك وعمل الفداء عبر التاریخ. یا رب، نصلي من خالل ھذا الوعظ أن تتكلم وأنا أستمع. مما أسمعھ، اسمح لي أن أتحدث

إلى شعبك ما تریدھم أن یعرفوه. نصلي أن كلمتك ستدفئ قلوبنا وتجعلنا نحبك ونطیعك ونخدمك ونعبدك اإللھ الحقیقي الوحید. وباسم یسوع الثمین نصلي.

آمین. 

النقطة األولى: الوصیة العظمى ھي الحب الُكلّي 

اآلیات 5-4: 

بُّ إِلُھنَا َربٌّ َواِحدٌ.  4 «اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل: الرَّ

تَِك.  بَّ إِلَھَك ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك َوِمْن ُكّلِ نَْفِسَك َوِمْن ُكّلِ قُوَّ 5 فَتُِحبُّ الرَّ

عندما قال موسى ھذه الكلمات لشعب هللا، عرف أنھ سیموت قریبًا. قبل موتھ، طلب موسى من الناس أن یستمعوا جیدا ألن مصیرھم یعتمد على ھذه

الوصیة األولى والعظیمة.

أریدك أن تفكر في أب مسن على وشك الموت. عندما یخبر أطفالھ بكلماتھ األخیرة، ھل تعتقد أن األطفال یستمعون جیدا؟ نعم، ألن كل ما یقولھ مھم جدًا.

في اآلیة 4، یستخدم موسى الفعل المترجم ”اسمع”. ھذا عمل جاد. یجب أن یسمع الناس ما یقولھ هللا، وإال سیفقدون البركات التي وعد بھا هللا. 



بُّ إِلُھنَا َربٌّ َواِحدٌ”. اسم ”الرب” في الحروف الكبیرة ھو یھوا بالعبریة. ھذا ھو اسم عھد هللا. إنھ تحتوي اآلیة 4 على ھذه العبارة البسیطة والعمیقة: ”الرَّ

ملك الملوك. إنھ الرب الوحید، ال إلھ آخر في الزمان والمكان (إشعیاء 44: 6). رأى إسرائیل هللا وسمع صوتھ المرعب على جبل سیناء. لكنھم نجوا. لقد

اختبروا رحمة هللا وفضلھ. ولھذا یسمونھ ”ربھم”. إنھ اسم تقدیس �. 

تقول اآلیة 4: ”الرب واحد”. هللا فرید ومتحد. یمكنك أیًضا ترجمة ھذه العبارة، ”وحده الرب واحد”. نحن نعلم أن ھذا اإللھ الواحد موجود أیًضا في ثالثة

أقانیم متحدون في الثالوث. في العھد القدیم یتم تعلیم الثالوث ضمنیًا. یُعلِّم العھد الجدید صراحةً الثالوث األقدس، في مقاطع مثل متى 28:19 ؛ لوقا 3:22 ؛

1 كورنثوس 13:14 وآخرین. 

تَِك.”  بَّ إِلَھَك ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك َوِمْن ُكّلِ نَْفِسَك َوِمْن ُكّلِ قُوَّ اآلن دعونا ننظر إلى اآلیة 5:"فَتُِحبُّ الرَّ

ألن هللا قد أحبھم أوالً، یمكن لشعبھ اآلن أن یحبھ، كما یقول یوحنا 4:19. یجب أن تتناسب محبتنا � مع عمق واتساع حبھ لنا. لذلك علینا أن نحب هللا بذات

واحدة من كل قلوبنا؛ بكل روحنا وبكل قوتنا و ُجْھدنا واْستَِطاَعة. یخبر هللا الناس أنھ ال یوجد أي شخص آخر یجب أن یحصل على ھذا المستوى من

التفاني وااللتزام الموحد. 

رباط الزواج یوضح ھذا النوع من االلتزام جیدًا. خطة هللا ھي أن یعطي زوج واحد كل نفسھ لزوجة واحدة في عالقة حب دائمة. ھل ھذا ھو نوع الزواج

الذي تریده؟ بالطبع ھو كذلك. وھذا ھو مستوى االلتزام الذي یتوقعھ هللا أیًضا من شعبھ، عروسھ. یجب أال یكون للزوج زوجة أخرى أو للزوجة زوج

آخر. إذا طاردوا عشاقًا آخرین، فإن النتیجة ھي الغیرة والغضب واأللم. 

ال یرید هللا أن یشاركنا مع عشاق آخرین. لذلك، یجب أن نكون حریصین على منع أي شيء من جذب قلوبنا بعیدًا عنھ. ألنھ وحده ھو هللا وقد أثبت والءه

لنا. لذلك، أولئك الذین یعبدون األصنام سوف یستغرقون في غضبھ الشدید. لكن أولئك الذین یكرسون حیاتھم في ثقة تامة وطاعة لھ سیتباركون ما داموا

على قید الحیاة. 

النقطة الثانیة: ماذا یجب أن یفعل إسرائیل بالكلمات الواردة في الوصیة العظمى؟ 

فیما یلي أربعة أشیاء یجب علیھم ویجب علینا القیام بھا. 

1. احتفظ بھذه الكلمات في قلبك. 

تقول اآلیة 6 "َوْلتَُكْن ھِذِه اْلَكِلَماُت الَّتِي أَنَا أُوِصیَك بَِھا اْلیَْوَم َعلَى قَْلبَِك. ھذه دعوة للتفكیر في كلمة هللا على أنھا كنز ثمین. مستوحى بھا من الروح القدس،

قال مؤلف المزمور 119: 11 شیئًا مشابًھا: ”َخبَأُْت َكالََمَك فِي قَْلبِي ِلَكْیالَ أُْخِطَئ إِلَْیَك”. 

2. علمھم للجیل القادم. 

َھا َعلَى أَْوالَِدَك ...” یدعونا هللا للمشاركة في تربیة الجیل القادم من المؤمنین بتعلیمھم كلمة الرب.  تقول اآلیة 7 أ: ”َوقُصَّ

3. تََكلَّْم بَِھا في كل وقت وفي كل مكان. 

اآلیة 7 ب: ”... َوتََكلَّْم بَِھا ِحیَن تَْجِلُس فِي بَْیتَِك، َوِحیَن تَْمِشي فِي الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُم َوِحیَن تَقُوُم” كانت ھذه الوصیة العظمى أن تكون مرشدھم أینما

ذھبوا. كما نقرأ في مزمور 119: 105 ، ”ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكالَُمَك َونُوٌر ِلَسبِیِلي.” 

4. اجعلھا محمولة وال تنسى. 

تقول اآلیات 8-9: 8 َواْربُْطَھا َعالََمةً َعلَى یَِدَك، َوْلتَُكْن َعَصائَِب بَْیَن َعْینَْیَك، 9 َواْكتُْبَھا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْیتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك. 



عندما أقرأ ھذه التعلیمات ألربط كالم هللا َعلَى أیدیھم، أفكر في تعلم مفردات للغات جدیدة. لقد تعلمت 4 لغات رسمیًا. لتعلم مفردات جدیدة، لطالما طلبت

بطاقات تعلیمیة. إنھا محمولة، لذا یمكنني دراستھا في أي مكان وإشباع ذھني بالكلمات. 

یریدنا هللا أن نشبع بكلمتھ. الیوم، ال نلف الكتاب المقدس َعلَى أیدینا أو نرتدیھ على جباھنا. لكن ماذا یمكننا أن نفعل لمساعدة قلوبنا على تذكر كلمة هللا؟ أین

یمكنك وضع آیات من الكتاب المقدس بحیث تكون حاضرة دائًما في حیاتك؟ أتمنى أن تكون قد وجدت شیئًا یناسبك. إذا كنت بحاجة إلى أفكار، فأخبرني أو

أخبر القس كریس، ویمكننا مساعدتك! 

النقطة الثالثة: ما تعنیھ كلمات أعظم وصیة إلسرائیل 

”. یریدنا بَّ عندما وصل الناس إلى أرض الموعد، ورثوا الكثیر من البركات التي لم یعملوا من أجلھا. ویحذرھم هللا في اآلیة 12: ”فَاْحتَِرْز ِلئَالَّ تَْنَسى الرَّ

هللا دائًما أن نركز على رب البركات بدالً من البركات نفسھا. 

ستكون بركات هللا ممتعة إذا تم أخذ التزامنا المحب تجاه هللا على محمل الجد. باإلضافة إلى ذلك، حذر موسى الناس من أنھم إذا نسوا الرب وركضوا وراء

آلھة أخرى، فإن الرب سوف یطردھم من األرض. لھذا السبب تذكر اآلیة التالیة شعب هللا بالخوف السلیم من الرب. 

بَّ إِلَھَك تَتَِّقي”  اآلیة 13 أ: ”الرَّ

ذكرني ھذا باآلیة الثانیة من أغنیة نعمة مذھلة: 

”كانت النعمة ھي التي علمت قلبي الخوف. 

والنعمة ريحت مخاوفي. 

كم ظھرت ھذه النعمة ثمینة. 

الساعة التي آمنت بھا في البداية. 

عاشت إسرائیل في رعب وخوف طوال 430 عاًما في مصر. بعد أن أراحھم هللا من الخوف من العبودیة دعاھم إلى الخوف الوحید: مخافة الرب. ھذا ھو

الخوف الوحید الذي یمكنھ إزالة جمیع المخاوف األخرى، وتوفیر الحكمة الالزمة لخدمة هللا وعبادتھ. 

لذلك، تقول بقیة اآلیة 13: ”َوإِیَّاهُ تَْعبُدُ، َوبِاْسِمِھ تَْحِلُف”. ألن هللا صادق دائًما، یجب أن یحب شعبھ الحق ویتكلموا بھ. یجب أن تكون ”نعم” عندھم نعم، و

”ال” یجب أن تكون ال (متى 5:37). ھذه ھي الطریقة التي یقسم بھا المرء باسم هللا. إن القیام بأي شيء آخر یعني اتخاذ اسم هللا أخذ اسم هللا عبثا وبالتالي

كسر الوصیة الثالثة. 

اآلن دعونا ننظر معًا إلى اآلیات 15-14: 

14 الَ تَِسیُروا َوَراَء آِلَھٍة أُْخَرى ِمْن آِلَھِة األَُمِم الَّتِي َحْولَُكْم، 

ّبِ إِلِھُكْم َعلَْیُكْم فَیُبِیدَُكْم َعْن َوْجِھ األَْرِض.  بَّ إِلَھُكْم إِلھٌ َغیُوٌر فِي َوَسِطُكْم، ِلئَالَّ یَْحَمى َغَضُب الرَّ 15 ألَنَّ الرَّ



في الزواج، یجب أن تكون الزوجة مخلصة وإال ستكون ھناك عواقب وخیمة. شعب هللا المفدي ھم عروسھ المختارة، لذلك یجب أال یالحقوا آلھة أخرى

وإال ستكون ھناك عواقب وخیمة. ھذه الغیرة في هللا لیست عاطفة خاطئة بالطبع. إنھ یشیر إلى شغف هللا باسمھ القدوس، وحماستھ التي تتطلب تكریسنا لھ

وحده. ال یمكن مشاركة مجده مع آلھة أخرى (خروج 20: 5 ؛ یشوع 24:19). یجب أن یُعبد وحده لمجده وخیرنا. 

الخاتمة وتطبیق اإلنجیل نرى في ھذا المقطع أن إسرائیل ھم شعب هللا المفدي. لقد أكمل هللا فدائھم من خالل موسى عبده. ولكن ھذه لیست نھایة القصة. 

أیھا األصدقاء، استخدم هللا موسى لیقود شعبھ من مصر إلى أرض الموعد. لكن موسى رأى أرض الموعد فقط من بعید. لم یدخلھا بنفسھ. بعد موسى،

أصبح یشوع قائداً إلسرائیل. بنعمة هللا، عبروا نھر األردن. ومات یشوع ایضا. بعد یشوع قید الشعب من قبل القضاة والكھنة والملوك واألنبیاء. وماتوا

جمیعًا كما مات موسى. أیھا األصدقاء، كان على كل ھؤالء األشخاص أن یأتوا ویذھبوا. ألنھم كانوا مجرد ظالل للواقع. أشارت قیادتھم إلى الملك والفادي

المطلق، یسوع المسیح. 

كان موسى وجمیع األبطال اآلخرین في العھد القدیم رجال خطاة ولذا ماتوا. لم یقوموا من بین األموات. یمكنھم قیادة وإنقاذ شعب هللا بالمعنى الجسدي.

ولكن بسبب خطایاھم، كانوا ھم أنفسھم بحاجة إلى مخلص. وحده المسیح، هللا الكامل واإلنسان الكامل، یمكنھ أن یخلص الناس بالمعنى الروحي واألبدي.

من خالل طاعة المسیح یمكننا نحن الخطاة أن نحب اإللھ الواحد الحقیقي الحي وطاعتھ وخدمتھ وعبادتھ. 

أصدقائي، إذا كنتم ھنا وتتساءلون كیف یمكنكم أن تبدأوا في حب هللا بكل كیانكم، أریدكم أن تعرفوا أنك ال تستطیعون ذلك! لم تستطع إسرائیل أن تحب هللا

وتطیعھ في مصر. وال یمكنك بمفردك أن تحب هللا وتطیعھ حقًا. مازلت في مصر وتائھ في خطیتك حتى تتكل على المسیح. یجب أن تخیفك ھذه الرسالة یا

صدیقي غیر الُمخلّص. لكن ألنك سمعت ھذه الرسالة، فال تیأس. إن هللا رحیم وكثیر في المحبة الثابتة حتى أنھ من خالل موسى األفضل الذي وھبھ، یسوع

المسیح، یمكنك أن تخلص. یسوع ھو الفادي الكامل الذي سیأتي بك إلى محضر هللا. یسوع ھو رجائك الوحید ومساعدتك. ما علیك أن تفعلھ ھو أن تصرخ

إلى هللا من أجل الرحمة باإلیمان كما فعل الناس في مصر. تب عن خطیئتك وثق في المسیح كمخلصك. ثم یمكنك بفرح وبكل صدق أن تحب هللا وتطیعھ. 

ألولئك الذین یعرفون الرب بالفعل، والذین یؤمنون بھ، لدینا فرصة لنشكر هللا على ما أنجزه المسیح یسوع لنا بحیاتھ وموتھ وقیامتھ. بقوة الروح القدس،

علینا اآلن أن نحبھ ونطیعھ بدافع الشكر والفرح. 

ھذا النوع من الحب معدي. یجب أن ینتشر إلى اآلخرین، إلى الجیل القادم من المؤمنین. مثلما أخبر إسرائیل أطفالھم بما فعلھ هللا، یجب أن نفعل الشيء

نفسھ. نظھر للجیل القادم كیف نحب هللا من كل قلوبنا وأرواحنا وقدرتنا، ونحب جیراننا كأنفسنا. 

لنتذكر أیًضا أن ھذا الحب لیس فقط لمن ھم أقرب إلینا أو لمن یشبھوننا. یمتد ھذا الحب إلى الغرباء، وحتى أولئك الذین قد نعتبرھم أعداء لنا. 

أصدقائي، ال یمكننا أن نحب إال بھذه الطریقة ألن هللا أحبنا أوالً في المسیح یسوع، فادینا. أتمنى أن یُمّكنك روح هللا ویُمّكنني أنا أن نحب هللا من كل قلوبنا،

من كل أرواحنا، وكل أذھاننا، وكل قوتنا. عسى أن یساعدنا في أن نحب اآلخرین كأنفسنا بصراحة وصدق وإخالص. ولیكن لنا أیًضا أن نعبده ونخدمھ

بمفردنا ما دمنا نحیا. 

دعونا نصلي معا 

شكراً لك، أیھا اآلب، على حدیثك إلینا من خالل كلمتك. یا رب، نصلي لكي یستمر روحك في استخدام كلمتك في ومن خاللنا كما یجعلنا نرى المسیح

ومجد اآلب. أیھا اآلب، ساعدنا أن نحب كلمتك ألنھا توجھنا إلیك. ساعدنا أن نحب جیراننا بحقیقة كلمتك. یا رب، أرجو مساعدة الوالدین، األطفال،



العزاب، الصغار والكبار. نرجو أن نعتز جمیعًا بكلمتك ونحن نسعى للعیش من أجلك اآلن وإلى األبد. وباسم المسیح مخلصنا وربنا نصلي ونؤمن. 

آمین.
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