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ً�ا وُمَباَرً�   أن ت�ون ُمطوَّ
 بقلم براندون كرو

طو� ومبارً�  د لكمات الرب�ة هذه،  ترتدَّ ".  فلنبارك ". "يلبارك الرب هذا ابليت". "بار�ً يل�ن يومك مُ ". "طو� لقلبك"
، قد �تيف تأث�  )١٢-٣:  ٥مىت  (�� يف اتلطو�بات ارَ بَ المُ و  الُمطوَّ�� ذلا عندما نقرأ عن.  ة، يف أحاديثنا ايلوميَّ �ر�ةو

فما نوع الرب�ت اليت حتملها اتلطو�بات؟ هل � املبادئ اليت ينبيغ أن �سىع إيلها؟ هل . مفهوم الرب�ة عند اتلطبيق
بنهج  ة واقعيَّ � حقائق روحيَّ  ارتباًطا وثيًقا  املنال؟ ترتبط مثل هذه األسئلة  بعيدة  ُمثُل  املرء جتاه  ة حًقا؟ هل � 

 ). ٧-٥مىت  (املوعظة ىلع اجلبل كلك  

  يف أن موعظة الرب ال تقدِّ   —نقرأ املوعظة ىلع اجلبل؟  كيف—ل جواب السؤال األخ�  يتمثَّ 
ً

د   بعيد املنالم مثاال   يؤ�ِّ
مبل،  .  املوعظة  ىلع تطبيق وصايا   الطبييعفحسب ىلع عجزنا   لتالميذ  ل ا أصيًال  طًطا أخالقيًّ املوعظة ىلع اجلبل ُ�   تقدِّ

م.  يَّةسون اجلماعة املسيحاذلين سيؤسِّ  � �و السلوك  املسيحيِّ اليت من شأنها أن ترشد املبادئ العظيمة املوعظة   تقدِّ
 ). ١٥: ٣(لك بر  أ�مَل اذلي   ذاكنتبع  و�نيف الرب، 

) Geerhardus Vos(س  و هارد فه الالهو� ج�فكما نوَّ .  عترب اتلطو�بات ُمستهل املوعظة ىلع اجلبلتُ بهذا اإلطار،  
ابتها من ذهب ىلع    خبطٍّ يف ُمستهل املوعظة ىلع اجلبل تقف اتلطو�بات، منقوشة  "،  قبل قرن مىض رنا بأن  ، تلذكِّ بوَّ

قبلنا يف ملكوت   بل  بمدرسة أخالق  يُلحقنا  لم  �سوع  بقراءة ".  فداءال الرب  اتلطو�بات، علينا  بر�ت  ولفهم  ذلا 
يف   �سوع  الرب  القانونيَّ موعظة  المُ سياق  لألسفار  الاكملة  الفداء قدَّ ة  تلار�خ  الاكمل  واملدى  بر�ت .  سة،  ألن 

 . ة بارزة ومهمةعترب، يف الواقع، بر�ت عهديَّ اتلطو�بات تُ 

 إىل املزمور األول وة الكتابيَّ وليك نفهم اخللفيَّ 
ً

 : اليت تقول ٣إىل  ١ اآلياتة للتطو�بات، علينا العودة أوال

ِياُطوَ� لِلرَُّجِل  
َّ

اِر،ا  َمُشوَرةِ   يِف   �َْسلُْك   لَمْ   ذل رْشَ
َ ْ
َُطاةِ ا  َطِر�ِق   َوِ�   أل

ْ
  لُْمْستَْهِزئِ�َ ا  َ�ِْلِس   َوِ�   يَِقْف،  لَمْ   خل

تُُه،  لرَّبِّ الَِ�ْن يِف نَاُموِس  .  َ�ِْلْس   لَمْ  َشَجَرةٍ َمْغُروَسٍة َ�يَُكوُن كَ .   َويَلًْال   َ�َهاًرا   يَلَْهجُ   نَاُموِسهِ   َوِ�   َمرَسَّ
 يَْذبُُل  لَّيِت ا لِْميَاهِ،اِعنَْد َ�َارِي 

َ
َوانِِه، َوَوَرُ�َها ال

َ
 . َوُ�ُّ َما يَْصنَُعُه َ�نَْجحُ .  ُ�ْعِطي َ�َمَرَها يِف أ

لن يُثِمر و�نجح يف حياته،  مَ   ،هنا نقرأ أن الُمَطوَّب  اللفظ    فإن  ذلك،باإلضافة إىل  .  يف ناموس اهللا   هو َمن يلهج و�تأمَّ
المُ ، يف اآلية األو� هنا، يف الرتمجة ايلونانيَّ "طو�" الُمرتجم إىل   القديم، هو عينه  يونانيَّ ستخدَ ة للعهد  العهد  م يف  ة 

ث. )ماكر�وس (اتلطو�بات  ملن ينال اتلطو�ب يفاجلديد   ة ناموس  أهميَّ  عنلك من املزمور األول واتلطو�بات  يتحدَّ
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الرب�ة    �   تطبيقه ناموس اهللا و   إن معرفة   : و�اتلايل، ي�من �شديد أخاليق يف هذين انلص�.  اهللا من أجل احلياة
 .واتلطو�ب

اخلمسة  موىس  اء أسفار  يألف قرَّ .  وأيًضا �صل ىلع صورة أ�رث دقة ملا يعنيه اتلطو�ب بانلظر إىل بر�ت سفر اتلثنية
نهاية سفر اتلثنية عن طر�ق� أمام ب�  نقرأ ىلع وجه اخلصوص يف  .  لغة الرب�ت واللعنات)  من اتلكو�ن إىل اتلثنية(

اللعنة    :إرسائيل العهد  ).  ٢٨-٢٦:  ١١؛ انظر أيًضا  ٢٨-٢٦تثنية  (طر�ق الرب�ة وطر�ق  تعد اتلحذيرات من عصيان 
هد اهللا اذلي  ه يف األساس إىل شعب عوجَّ من املهم إدراك أن سفر اتلثنية مُ .  نفً�ا، واجلعالة بوقًا ىلع طاعة العهد

؛  ٢٦-٥تثنية  (م طاعة العهد وسلك فيها  ، واذلي تبااًع تعلَّ )٦- ٥:  ١٩  ؛ انظر خروج٤-١تثنية ( صه من أرض مرص  خلَّ 
ُطو�َاَك يَا : " نقرأ يف نهاية سفر اتلثنية آية مرتبطة باتلطو�بات حتديًدا، تقولمن هذا السياق  ).  ٢٣-٢٠انظر خروج  

اِ�يُل  ؟ا ِمثْلَُك يَا َشْعبًا َمنُْصوًرا بِ َمْن  !  إرِْسَ  ُمْرَ�َفَعاتِِهمْ تُرْ   لرَّبِّ
ُ
نَْت َ�َطأ

َ
ْعَداُؤَك، َوأ

َ
َُّل لََك أ   " ِس َعْونَِك وََسيِْف َ�َظَمِتَك َ�يَتََذل

تُ تتحدَّ   .)٢٩:  ٣٣تثنية  ( اليت  العبارة،  هذه  المُ خِ آعترب  ث  تطو�بدوَّ ر لكمات موىس  بر�ة    نة، عن   )ماكر�وس (أو 
م عمل خالص اهللا السياق املناسب  قدِّ ذللك، يف العهد القديم يُ .  فر�د   صه اهللا ىلع �وٍ ؛ الشعب اذلي خلَّ إرسائيل

اموس  نل  وفًقا ة احلياة  أيًضا مسؤويلَّ   �ستلزمح أن الرب�ة باخلالص  ً� حسب العهد، و�ُوضِّ بارَ لفهم ما يعنيه أن ت�ون مُ 
 . اهللا

اتلطو�بات مُ   و�د  مىت  إ�يل  سياق  أولو�َّ يف  ىلع  القديم  العهد  تأ�يد  مع  منح  تسقة  قبل  الفداء  يف  اهللا  عمل  ة 
اكنت تغمرها    املوعدىلع الرغم من أن أرض  ).  ٢١:  ١مىت  (ص شعبه من خطاياهم  انلاموس، إذ �د أن الرب �سوع �لِّ 

ذلا، ال  )  ١٦-١٤:  ٤. (عيشون يف ظل املوت الظلمة، ل�ن ميجء املسيح أرشق نور اخلالص العظيم ىلع أوئلك اذلين ي
د،    ىلعفقبل أن نصل إىل املوعظة  .  بد من قراءة اتلطو�بات يف سياقها األشمل الرب �سوع قد تعمَّ اجلبل، �د أن 

و�مجرد قراءتنا .  واتا ة، وأعلن اقرتاب ملكوت السمدَّ املكتوب من مناٍح عِ   وانترص ىلع إبليس يف اتلجر�ة، وأتمَّ 
ث   حىتو .  ات امللكوت يف املوعظة ىلع اجلبللعمل املسيح، �د أنفسنا أمام أخالقيَّ   نباجلوا هلذه   افتتاحيَّة    هنا، تتحدَّ

؛ بل  ل�ن هذا ال يع� أال نتوق إىل املنظور الاكمن يف اتلطو�بات).  ١٢-٣:  ٥(عن بر�ت املفدي�  املوعظة ىلع اجلبل  
اتلطو�بات احلياة حبسب  �سبق  الفداء  أن  الرب،  .  يع�  إىل  الفداء، �ب أن �وع ونعطش  باتلايل، يف ضوء عطية 

اتلطو�بات يف الوقت ذاته بر�ت للمفدي� وادلعوة إىل انلمط اذلي    إن.  ذلكونص� أنقياء القلب، ووداعء، وما إىل  
  كما أن  .  �ب أن تبدو عليه حياة هؤالء املفدي�

ً
هذه الرب�ت ليست جوفاء، ألن الرب �سوع بذاته أوضح نلا قوال

، وهو ذاته وديع ومتواضع القلب  )٥:  ٥(ىلع سبيل املثال، طوَّب الرب �سوع الوداعء  .  وعمًال كيف تبدو اتلطو�بات 
- ٣٠: ٢٠؛ ١٥: ١٧؛ ٢٢: ١٥؛ ٢٧: ٩( ، وهو ذاته قد أظهر الرمحة )٧: ٥(وأيًضا، طوَّب الرب �سوع الرمحاء ). ٥: ٢١؛ ٢٩: ١١(

 .صهمبًال يعكسون بها شخص �لِّ املفدي� سُ )  تطو�بات(  وعليه، تعترب بر�ت). ٦:  ٦؛ انظر هوشع ٣١

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

حتديًدا   اتلطو�بات  و�  اجلبل  ىلع  املوعظة  يف  نرى  أخرى،  يف    ةاملهم  ةاإللزاميَّ   اخلرب�َّة  ادليناميكيَّةبعبارة  للغاية 
إىل دعوة الطاعة    إللزا� �ش� اجلانب اإىل عمل خالص اهللا العظيم لشعبه، و   ي �ش� اجلانب اخلرب.  س قدَّ الكتاب المُ 

و�م�ن رؤ�ة هذا بإ�از يف العهد القديم، عندما تبع اخلروج من مرص منح الوصايا  .  حسب عمل اهللا للخالص
:  ٤انظر مىت  (ناموسه    إعطاءيف املوعظة ىلع اجلبل باستباق اقرتاب ملكوت املسيح  أيًضا  هذا انلمط  يظهر  .  العرش

 .تها مَّ بها اتلطو�بات املوعظة ىلع اجلبل برُ  أة اليت تبدأ�رث حتديًدا بالكيفيَّ �شلك ، و)١٧

والرب   العديدة ب� موىس   أوجه الشبهندما نضع يف االعتبار  عذلا، نصل إىل أفضل استيعاب للموعظة ىلع اجلبل  
�يف واجلبل ليستلم رش�عة اهللا من أجل شعب اهللا،  إىل  نقرأ يف سفري اخلروج وتثنية كيف صعد موىس  .  �سوع 

، وأيًضا وضع ناموًسا، )١:  ٥مىت  (  الرب �سوع بهذه املوعظة من ىلع قمة جبلٍ   نادى وىلع املنوال ذاته،  .  ع من أجلهم�شفَّ 
وىلع الرغم من أن موىس اكن وسيًطا للعهد، ). ٢٩-٢٨: ٧؛ ٤٨-٢١يات آ( سلطانه الشخيص �ث  ىلع الرغم من أنه حتدَّ 

ه اكن إ�سانًا خاطئًا لم �ستطع انلظر إىل وجه  ، لكنَّ )٣٢:  ٣٢؛  ٨-٦:  ٢٤خروج  (ة فر�دة يف تار�خ إرسائيل  وأهم شخصيَّ 
ة  �سوع اهللا اآلب معرفة ذاتيَّ يف املقابل، يعرف الرب .  ة من أجل شعبه، ولم �ستطع تقديم كفارة أبديَّ )٢٣:  ٣٣(اهللا  

يًا  صعد موىس اجلبل ُمصلِّ ).  ٢٨: ٢٦(من أجل شعبه   وانلهائيَّةاكملة العهد الذبيحة كو�ذل نفسه ) ٢٧-٢٥: ١١مىت (
بينما الرب �سوع عندما ص�َّ ىلع اجلبل، ملع ببهاء �ده، و�ن موىس  ).  ٣٠-٢٩:  ٣٤خروج  ( عكس �د اهللا    من ثمَّ 

خروج  (ة و�واسطة موىس، أطعم اهللا الشعب باملن يف الرب�َّ ). ٣٦-٢٨: ٩؛ لوقا ٥-١:  ١٧مىت (تحسان ناظًرا بإقرار واس
يوحنا   ؛٣٩-٣٢:  ١٥؛  ٢١-١٣:  ١٤؛ انظر  ٢٦:  ٢٦مىت  (كذلك يُطعم الرب �سوع شعبه من جسده  ).  ٣٢:  ٦؛ انظر يوحنا  ١٦
من ضمن اذلين نالوا  نفسه، موىس ببساطة . موىس  ه أعظم منه الرب �سوع موىس، لكنَّ بنعم، �ش). ٥٩-٣٢، ١٤-١: ٦

 . الرب �سوع فر�ًدا فدى شعبه من خطاياهم أن ، يف ح�)٢٩: ٣٣تثنية ( بر�ت املفدي� 

   اتلطو�بات ذلا، �ش�. ث عن بر�ت املفدي�امللكوت؛ بل تتحدَّ �ب علينا فعله لر�ح منا اتلطو�بات ما ال تعلِّ 
ً

أوال
ة اليت ينبيغ  الروحيَّ   الصفاتث أيًضا عن هذه  و��ل تأ�يد تتحدَّ   .يف املسيح  عليه بالفعل�ن  إىل ما    يشء  لكقبل  و

ومساك�   ،وأنقياء القلب ،وداعءفنحن بالفعل وألننا يف املسيح لك، ذل.  أن نتوق إيلها، بنعمة اهللا، نلنمو أ�رث فأ�رث 
 ةاإللزاميَّ   اخلرب�َّة  ادليناميكيَّةإذ أن  .  اقض هنا ما من تن.  نلكون تلك األشياء  إذن  �ن مدعوون  وما إىل ذلك،  الروح،ب

إن اجلانب . إىل بر�ت العهد للمفدي� السالك� حسب ناموس اهللا لإلشارةس قدَّ االستخدام يف الكتاب المُ  ةشائع
ي�ن هذا جبديد ىلع الرب �سوع،   مل.  اهللا إيله يدعونا ما    —اجلانب اإللزا�  ل  يُؤصِّ  —  ما �ن عليه  —اخلربي  

 .س منذ أيام موىس إذ اكن قد تأسَّ 
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للعهد اجلديد يف لكية وستمنسرت لالهوت بمدينة فيالدلفيا. وهو مؤلف   براندون كرو هو أستاذ مشارك  ادلكتور 
 The Last Adam and The(" "آدم األخ� ورسالة الرسائل اجلامعة يف تار�خ الفداء للعدد من الكتب، بما يف ذلك 

Message of the General Epistles in the History of Redemption( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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