الدرس الثاين



*  12-٦متوز (يوليو)

ُمخطَّط لعالم أفضل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :خــروج ٧ :٣؛ إنجيــل متــى ٤٠-٣٧ :٢٢؛ خــروج ٢٣-٢١ :٢٢؛
تثنيــة ٢٩-٢٢ :١٤؛ تثنيــة ١١-١ :٢٦؛ الوييــن .٢٣-٩ :٢٥
آيــة الحفــظ« :ال تنتقــم وال تحقــد علــى أبنــاء شــعبك ،بــل تُحــب قريبــك كنفســك.
أنــا الــرب» (الوييــن .)١٨ :١٩
هللا فـي رحمتـه ،كان لـه دائ ًمـا شـع ًبا احتفـظ معـه بعالقـة خاصـة .فـي قصـص أخنـوخ،
نـوح ،إبراهيـم ،إسـحق ،ويعقـوب — مـن بيـن آخريـن — نـرى هللا ت َّواقًـا ألن يعيد بنـاء العالقة
المحطَّمـة مـع الجنس البشـري .ولكن هـذا لم يكن لمنفعة هؤالء األشـخاص القالئـل وعائالتهم
فقـط .عندمـا كانـوا فـي ات ِّصـال مـع هللا ومباركين منـه ،كان ذلك جـز ًءا من خطة شـاملة إلصالح
تلـك العالقـة و ُمشـاركة البـركات مـع اآلخريـن .وكمـا قـال هللا إلبراهيـم« :فأجعلـك أمـة عظيمة
وأبـاركك وأعظـم اسـمك ،وتكون بركـة… وتتبارك فيك جميـع قبائل األرض» (تكويـن .)٣ ،٢ :١٢
فكمـا كان ُهـ َو ُمبـاركًا ،كان يمكنـه أن يُصبـح بركـة لآلخرين.
أساســاِ ،مــن خــال
كان لهــذه البركــة أن تأتــي مــن خــال أو بواســطة األمــة اإلس ـرائيليةً ،
أو بواســطة المســيا ،الــذي ســيأتي مــن تلــك األمــة .وباختيــاره لشــعب إســرائيل ،كان هللا
اآلن يعمــل مــع أمــة بأكملهــا .وهكــذا ،بــدأ فــي إعطائهــم ش ـرائع ،ونظــم ،وأعيــاد ،وطقــوس
وممارســات لتكــون أســلوبًا للحيــاة حتــى أن أولئــك الذيــن باركهــم هللا يمكنهــم أن يباركــوا
آخريــن أيضً ــا.
ال شك أ َّن هذا المبدأ ما زال موجو ًدا اليوم.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٣تموز (يوليو).
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األحد



 ٧متوز (يوليو)

اإلله الذي يسمع
ـمعت صراخهــم مــن أجــل ُمسـ ِّخريهم.
ـت مذلَّــة شــعبي الــذي فــي مصــر وسـ ُ
«إنــي قــد رأيـ ُ
ـت أوجاعهــم» (خــروج .)٧ :٣
إنــي َعلِ ْمـ ُ
أربعمائــة ســنة مــن االنتظــار وقــت طويــل جــ ًدا ،خاصــة عندمــا يكــون االنتظــار فــي
ظــروف تتزايــد فيهــا قســوة العبوديــة .كان هللا قــد وعــد أنــه ســيعود إلــى شــعبه ويخرجهــم
مــن مصــر ،ولكنهــم ت ُركــوا ِمــن جيــلٍ إلــى جيــل ليبنــوا ث ـراء وعظمــة قاهريهــم الوثنيــون،
وطــوال تلــك المــ َّدة بــدا وكأن هللا كان صامتًــا.
بعــد ذلــك أظهــر هللا نفســه بطريقــة فريــدة .لقــد ظَ َهــر فــي عليقــة ُمشــتعلة فــي صحـراءٍ
بعيــدة ونائيــة لقائــد غيــر مر َّجــح للقيــادة ،ألميــر هــارب ورا ٍع متواضــع يُدعــى موســى .أعطــى
هللا لموســى ال ُمتــر ِّدد عمـ ًـا ليعملــه ،وكان الجــزء األول مــن ذلــك العمــل هــو العــودة إلــى
اإلس ـرائيليين فــي مصــر برســالة أ َّن هللا قــد َس ـ ِم َع ورأى مذلَّتهــم — و ،نعــم ،إنــه فعـ ًـا يهتــم.
وفــي الحقيقــة ،إن هللا علــى وشــك أن يفعــل أمـ ًرا ليغيــر أحوالهــم بشــكل كبيــر.

اقــرأ خــروج  .١٧ ،١٦ :٣لمــاذا كان مــن المهــم بالنســبة هلل أن يبــدأ فــي رســم خطتــه
لهــؤالء النــاس بهــذه الرســالة المحــددة؟ مــا هــو الشــيء الــذي يلفــت انتباهــك فــي
هــذه الرســالة مــن هللا؟



لك َّن هللا ال يتوقف عند هذا الحد .لم تكن لديه خطة ألرض أفضل فحسب ،فهو لم يخطط
ألن يهرب الشعب من مصر فقراء معدومين .على مدى أربعمائة سنة ،ساهموا في إثراء
اإلمبراطورية المصرية .لقد رأى هللا بسابق علمه مقاومة فرعون المبدئية ،لكنه (هللا) أكَّد لموسى
بأ َّن اإلسرائيليين سيُع َّوضون عن سنين عملهم القاسي« :وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون
المصريين .فيكون حينما تمضون أنكم ال تمضون فارغين» (خروج .)٢١ :٣
بعــد ســنوات مــن الظلــم والقهــر ،اســتخدم هللا هــذه ال ُمناســبة ليؤســس نو ًعــا جديــ ًدا
مــن المجتمــع مــع هــؤالء العبيــد الســابقين .أراد لهــم أن يعيشــوا بطريقــة مختلفــة ل ُيقيمــوا
مجتم ًعــا قابـ ًـا للبقــاء والديمومــة والحيــاة .كانــت خطــة هللا أن يكــون هــذا النــوع الجديــد
مــن المجتمــع مثــالً لألمــم المحيطــة بهــم ،ومثــل إبراهيــم ،أ َّن البــركات التــي يتلقونهــا مــن
هللا ت ُبــارك العالــم كلــه أيضً ــا.

بالنسبة لك ،ما مدى أهمية أن هللا هو إله يرى معاناة البشر في العالم ويسمع
صرخاتهم من أجل العون؟ ما الذي يخبرك به هذا عن هللا؟ (تأ َّمل في خروج .)٣١ :٤
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االثنني



 ٨متوز (يوليو)

الوصايا العشر


اقــرأ متــى  ،٤٠-٣٧ :٢٢ثــم خــروج  .١٧-١ :٢٠كيــف يســاعدك تلخيــص يســوع للوصايــا
فــي فهــم كل وصيــة مــن الوصايــا العشــر عنــد قراءتــك لهــا؟

تُقــرأ الوصايــا العشــر كدســتور .بعــد مقدمــة موجــزة تحــدد األســس التــي ألجلهــا ُو ِض َعــت
هــذه البيانــات (الوصايــا) — فــي هــذه الحالــة ،حقيقــة إنقــاذ هللا لشــعبه — تســرد الوثيقــة
قائمــة بالمبــادئ الجوهريــة التــي تأسســت عليهــا األمــة .فــي هــذه الحالــة ،كان هنالــك أحكا ًما
محــددة حــول كيــف يمكــن للجنــس البشــري أن يحيــا حيــاة المحبــة هلل ولبعضهــم البعــض.
فــا عجــب أن أم ًمــا كثيــرة ذات تـراث مســيحي قــد سـ َّنت أســس قوانينهــا علــى هــذه المبــادئ
االسترشادية.
علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن هــذه البيانــات (الوصايــا) مقتضبــة ،إال أننــا يجــب أال
نســتهين بعمــق وات ِّســاع تأثيرهــا وشــمولية الوصايــا العشــر كقانــون للحيــاة .فمثـ ًـا ،الوصيــة
السادســة« :ال تقتــل» (خــروج  — )١٣ :٢٠تُل ِّخــص وتشــمل «كل أعمــال الظلــم التــي تفضــي
إلــى تقصيــر العمــر» كذلــك «اإلهمــال األنانــي فــي رعايــة المحتاجيــن أو المتألميــن» (روح
النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة  .)٢٦٧وبالمثــل ،فالنهــي عــن الســرقة (انظــر خــروج )١٥ :٢٠
تأمــر بال َّنهــي عــن «المتاجــرة بالعبيــد ،وتنهــي أيضً ــا عــن حــروب الغــزو ».إنهــا «تتطلــب
إيفــاء الديــون واألجــور العادلــة »،وتنهــي أيضً ــا عــن «كل محاولــة الســتغالل جهــل اآلخريــن أو
ضعفهــم أو ســوء حالهــم» (روح النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة .)٢٦٧
فمثل ،إذا لم نكن متورطين مباشـرة
أناسـا سـيئينً .
من السـهل أن نقول ألنفسـنا بأننا لسـنا ً
فـي جريمـة قتـل أو سـرقة ظاهـرة ،فقـد يبـدو بأنَّنـا علـى مـا يـرام .ولكـن عندمـا تكلَّم يسـوع
عـن الوصايـا ،جعـل مـن الواضـح بـأن الوصايـا ال تتحقـق فقـط بمجـرد امتناعنا عـن فعل بعض
األفعـال المحـددة .بـل بالحـري ،أفكارنـا ،ودوافعنـا ،بـل وحتـى تقصيراتنـا في عمل أشـياء نعلم
أن علينـا القيـام بهـا ،يمكـن أن تكـون كسـ ًرا لوصايـا هللا (انظر متـى .)٣٠-٢١ :٥
لذلــك ،تخيَّــل مجتم ًعــا تؤخــذ فيــه كل وصيــة مــن الوصايــا العشــر علــى محمــل ج ـ ّدي
وتُعــاش بموجبهــا الحيــاة بشــكل كامــل .ذلــك المجتمــع ســيكون ناشـطًا ،وحيويًــا ،وفيــه يُعبِّــر
كل فــرد عــن حبــه هلل عــن طريــق محبتــه واهتمامــه باآلخريــن.

لمــاذا نميــل إلــى ق ـراءة الوصايــا العشــر «بنظــرة ضيقــة» ،غال ًبــا مــا نغــض النظــر
عــن التطبيــق األوســع لهــذه المبــادئ المهمــة فــي حياتنــا؟ لمــا تبــدو القـراءة بنظــرة
ضيقــة أســهل التباعهــا فــي الحيــاة العمليــة؟
15
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الثالثاء



 ٩متوز (يوليو)

العبيد ،األرامل ،اليتامى ،والغرباء


اقرأ خروج  .٩ :٢٣ما هي رسالة هللا إلسرائيل هنا؟

بمــا أنهــم عبيــد محــررون حديثًــا ،عــرف اإلسـرائيليون معنــى الظلــم واالســتغالل والتهميش.
ـس اإلس ـرائيليون مــن أيــن جــاؤوا،
وبينمــا كانــوا يحتفلــون بتحريرهــم ،كان هللا مهت ًمــا بــأال ينـ َ
وكيــف كان حالهــم وهــم ُم ْب َعــدون و ُمســتثنيون ،ومــا الــذي فعلــه هللا ل ُينقذهــم ويُنجيهــم .لقــد
أســس هللا الفصــح كحــدث تــذكاري ومناســبة إلعــادة ســرد القصــة« :بيـ ٍـد قويــة أخرجنــا الــرب
مــن مصــر مــن بيــت العبوديــة» (خــروج .)١٤ :١٣

اقــرأ خــروج  .٢٣-٢١ :٢٢مــا مــدى أهميــة ذكــرى عبوديتهــم فــي اإلرشــادات المتعلِّقــة
بالكيفيــة التــي يجــب أن ُيعامــل بهــا النــاس أولئــك األقــل حظًــا فــي مجتمعهــم الجديد؟



بالــكاد َخفَتــت األصــداء بعــد إعطــاء الوصايــا العشــر عندمــا اســتُدعي موســى لقضــاء
وقـ ٍ
ـت أطــول مــع هللا ،الــذي أعطــاه تعليمــات مفصلــة حــول كيفيــة العيــش حســب هــذه
الوصايــا العظيمــة فــي المجتمــع اإلسـرائيلي .حتــى قبــل أن يعطــي هللا اإلرشــادات لبنــاء خيمــة
االجتمــاع ،أعطــى ثالثــة أصحاحــات لشـرائع عــن أشــياء مثــل المعاملة المناســبة للعبيــد ،أحكام
كان يمكــن أن تقــف فــي تناقــض صــارخ مــع المعاملــة التــي اختبرهــا كثيــر مــن اإلسـرائيليين.
كانــت هنــاك أحــكام للتعامــل مــع جرائــم العنــف ،أحــكام تتعلــق بالممتلــكات واإلرث ،أحــكام
للحيــاة اليوميــة ،ومبــادئ إلنشــاء محاكــم لتطبيــق هــذه األحــكام وإقامــة العــدل (انظــر خــروج
مــن األصحــاح  ٢١إلــى .)٢٣
أحــد أبــرز هــذه األحــكام كان حكــم االهتمــام بالمواطنيــن بعضهــم ببعــض فــي هــذا
المجتمــع الجديــد ،وكذلــك االهتمــام بالغربــاء والضعفــاء .هــؤالء النــاس يجــب أال يتــم
اســتغاللهم؛ حتــى أنهــم ُم ِنحــوا حقوقًــا فــي الحصــول علــى الطعــام بطــرق تحفــظ كرامتهــم،
مثــل جمــع والتقــاط بقايــا الحصــاد مــن الحقــول المحصــودة .هــذا النــوع مــن التعامــل مــع
«الغربــاء» واألجانــب لــم يكــن شــائ ًعا فــي العالــم القديــم .وحتــى اليــوم يبــدو أن البعــض
ينســون المبــادئ األخالقيــة الهامــة الموجــودة هنــا بخصــوص معاملــة اآلخريــن.

أ َّية ذكرى في اختبارك الشخصي تجعلك أكثر عطفًا واهتما ًما ب ُمعاناة وظُلم اآلخرين؟
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 ١٠متوز (يوليو)

ال ُعشْ ر الثاني

كثيرون من المسيحيين يدركون ويعترفون ويتبعون توصية وتعليم الكتاب المقدس حول دفع
— أو إعادة — العشور .عادة ما يتم االقتباس ِمن سفر مالخي  ،١٠ :٣وهي معادلة بسيطة ،تقول
بأن يعطي المؤمنون ( ٪١٠عشرة بالمائة) من دخلِهم أو إيرادهم لدعم عمل الكنيسة في نشر
اإلنجيل .والكنائس ،إذ ت ُع َهد إليها هذه العشور ،غال ًبا ما تتبع مبادئ إرشادية ملزمة في كيفية
استخدام هذه األموالُ ،مطبِّقة اإلرشادات في المقام األول لدعم الخدمة المباشرة والكرازة.



اقرأ تثنية  .٢٩-٢٢ :١٤في هذه التوصيات ،ما هو الغرض والقصد األساسي لتقديم العشور؟

إ َّن التجربــة تكمــن فــي تفكيرنــا بأننــا قــد أتممنــا تقدماتنــا عندمــا نعطــي هــذا ال ُعشــر.
ولكــن التعليمــات التــي ا ُعطيــت لإلسـرائيليين تقتــرح بــأن مقــدار العشــرة بالمائــة ( )٪١٠هــو
نقطــة بدايــة .تشــير الدراســات إلــى أ َّن اإلسـرائيلي القديــم الــذي كان يعيــش ويُقـ ِّدم تقدمــات
حســب اإلرشــادات الــواردة فــي ش ـرائع الالوييــن كان يعطــي بانتظــام مــا بيــن ُربــع وثلــث
دخلــه أو إيـراده الســنوي لعمــل هللا ،لدعــم الكهنــة والهيــكل ،ولمســاعدة الفقـراء.
خصيصــا لمســاعدة الغربــاء أو
بعــض المتخصصيــن والباحثيــن يصفــون هــذا العطــاء —
ً
األجانــب ،واأليتــام ،واألرامــل — علــى أنــه ُعشْ ــر ثــانٍ  .مــن الواضــح أ َّن النــاس كان يحــق لهــم
أن يتمتعــوا بحصيلــة ونتائــج عملهــم ويحتفلــوا بحصادهــم .لقــد وعــد هللا أن يباركهــم ،خاصــة
فــي أرضهــم الجديــدة ،لكــن لــم يكــن لهــم أن يأخــذوا تلــك البركــة علــى أنهــا شــيء مســلم بــه
أو ينســوا أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم نفــس القــدر مــن البركــة.
فــي الســنوات العاديــة ،كان ذلــك الجــزء مــن الحصــاد يؤتــى بــه إلــى الهيــكل ويُــوزَّع
ِمــن هنــاك .ولكــن كل ثالــث ســنة ،يكــون هنــاك تركيــز خــاص علــى مشــاركة بركاتهــم فــي
مجتمعهــم الخــاص .فــي احتفــاالت الحصــاد هــذه ،كان هنــاك تركيــز خــاص علــى أولئــك الذيــن
قــد يكــون مــن الســهل إغفالهــم أو إهمالهــم أو نســيانهم« :أعطيــت الــاوي والغريــب واليتيــم
واألرملــة فأكلــوا فــي أبوابــك وشــبعوا» (تثنيــة .)١٢ :٢٦
حســب تعليمــات هللا ،علــى األقــل جــزء مــن عطــاءات اإلس ـرائيليين كان ليكــون ُمو َّج ًهــا
لتوفيــر ال ُمســاعدة الماليــة والعمليــة ألولئــك الذيــن هــم أكثــر احتيا ًجــا لهــا .مــرة أخــرى ،كان
هــذا يعتمــد علــى ذاكــرة النــاس وتقديرهــم لمــدى رحمــة هللا وعدلــه معهــم.

اقــرأ تثنيــة  .١١-١ :٢٦مــا الــذي يقولــه الــرب لهــم؟ كيــف يجــب علينــا أن نُط ِّبــق
هــذا علــى موقفنــا بالنســبة لمســاعدتنا ألولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة؟
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 ١١متوز (يوليو)

سنة اليوبيل
إ َّن مقابلــة اإلسـرائيليين كشــعب لــم يكــن لديهــم وطــن خــاص بهــم وفــي انتظــار الوصــول
إلــى أرض الموعــد ،علــم هللا األهميــة التــي ســتأخذها األرض إذ يؤسســون مجتمعهــم الجديــد
فــي كنعــان .أشــرف هللا ،تحــت قيــادة يشــوع ،علــى توزيــع منظــم لــأرض على أســاس األســباط
والتجمعــات العائلية.
ولكنــه َعلِـ َم أيضً ــا أنــه بمــرور الوقــت فــإ َّن الثــروة ،وال ُفـ َرص ،والمــوارد المتصلــة بامتــاك
األرض ســتميل لتُصبــح ُمتمركــزة فــي أيــدي عــدد قليــل .فقــد تتس ـبَّب الصعوبــات العائليــة،
والصحــة العليلــة ،والق ـرارات الخاطئــة ،و ِم َح ـ ٌن أخــرى ،فــي أن يبيــع بعــض ُمــاك األراضــي
أراضيهــم ســع ًيا للحصــول علــى كسب-ســريع أو بــكل بســاطة لمجـ َّرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة،
ولكــن هــذا ســيعني بــأ َّن العائلــة قــد تـ َّم تجريدهــا أو ســلب ممتلكاتهــا لألجيــال ال ُمتعاقبــة.
ـدل
كان حــل هللا هــو أن يُصــدر قـرا ًرا بــأ َّن األرض ال يمكــن بيعهــا كُلِّ ًيــا أو بصــورة قطعيــة .بـ ً
مــن ذلــك ،يُمكــن أن تُبــاع األرض فقــط إلــى «ســنة اليوبيــل» القادمــة ،فــي ذلــك الوقــت تعــود
األرض إلــى العائلــة المخصصــة لهــا ،ويمكــن افتــداء أي أرض تـ َّم بيعهــا إمــا مــن ِق َبــل بائعهــا أو
أي فــرد مــن أفـراد عائلــة البائــع فــي أي وقــت .مــرة أخــرى ،يُذكِّــر هللا الشــعب بعالقتهــم بــه
وكيــف يؤثــر ذلــك علــى عالقاتهــم مــع اآلخريــن« :واألرض ال تُبــاع بتَّــة .أل َّن لــي األرض ،وأنتــم
غُربــاء ونُــزالء عنــدي» (الوييــن .)٢٣ :٢٥

اقــرأ الوييــن  .٢٣-٨ :٢٥كيــف تتخيــل أن يكــون المجتمــع مختل ًفــا لــو أنَّ هــذه المبــادئ
طُ ِّب َقــت ،خاصــة الكلمــات «فــا يغبــن (يظلــم) أحدكــم صاحبه»؟



«القوانيــن التــي س ـ َّنها هللا كانــت تهــدف إلــى تنميــة المســاواة االجتماعيــة .وإ َّن اإلج ـراء
الــذي اتَّخــذ بشــأن ســنة العطلــة وســنة اليوبيــل أمكنــه إلــى ح ـ ٍّد كبيــر أن يصحــح األخطــاء
التــي تفشَّ ــت أثنــاء الفتــرة فــي النظــم االجتماعيــة والسياســية لألمــة» — (روح النبــوة ،اآلبــاء
واألنبيــاء ،صفحــة .)٤٧٨
إ َّن مؤ ِّرخــي الكتــاب المقــدس غيــر متأكديــن ممــا إذا كانــت هــذه النظــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة قــد ات ُّبعــت بشــكل كامــل علــى اإلطــاق ألي فتــرة زمنيــة مهمــة (انظــر ٢أخبــار
األيــام  .)٢١ :٣٦ومــع ذلــك ،فــإ َّن هــذه األحــكام تق ـ ِّدم لمحــة مثيــرة لالهتمــام عــن الكيفيــة
التــي يُمكــن أن يعمــل العالــم بهــا لــو تـ َّم إتِّبــاع أحــكام هللا وشـرائعه بالكامــل .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فإنَّهــا تؤكــد علــى اهتمــام هللا الخــاص بالفق ـراء وال ُمه َّمشــين ،باإلضافــة إلــى اهتمامــه
بــأن يتجلَّــى العــدل بطُـ ُرق عمليــة فــي عالمنــا.
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 ١٢متوز (يوليو)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،مــن الفصــل الــذي بعنــوان «إعطــاء
الشــريعة» ،صفحــة  ،٢٧٣-٢٦١ومــن الفصــل الــذي بعنــوان «رعايــة هللا للفقـراء» ،صفحــة -٤٧٤
 ٤٨٠مــن كتــاب اآلبــاء واألنبيــاء.
«ال شـيء بعـد اعتـراف الشـعب بمطاليـب هللا ،امتـازت بـه الشـرائع المعطاة لموسـى أكثر
مـن الـروح الخيـرة الرقيقـة السـخية التـي طلب من الشـعب إظهارها نحـو الفقـراء .ومع أن هللا
كان قـد وعـد بـأن يبـارك شـعبه ببركات عظيمـة ،لم يكن قصـده أن ينسـى الفقر ويتالشـى كل ًيا
مـن بينهـم ،إذ وعـد أ َّن الفقـراء ال يُفقَـدون مـن األرض .وسـيكون بيـن شـعبه مـن سيسـتد ّرون
عطفهـم ورقتهـم وإحسـانهم .وكمـا هي الحـال اليوم كذلك في تلـك العصور الخاليـة ،كان أناس
معرضيـن للأذى والمـرض وفقـدان المال .ولكـن لم يكن ليوجد بين الشـعب من يسـتجدون أو
يتضـورون جو ًعـا» (روح النبوة ،اآلبـاء واألنبياء ،صفحـة .)٤٧٥ ،٤٧٤
«كانــت الغايــة مــن هــذه القوانيــن جلــب البركــة لألغنيــاء كمــا للفقـراء ،وكان القصــد منهــا
أيضً ــا أن توقــف الطمــع والميــل إلــى تعظيــم الــذات عنــد حدهمــا ،وتنمــي روح اإلحســان
النبيلــة ،وروح الرضــا والثقــة بيــن كل الطبقــات وتوطــد دعائــم النظــام االجتماعــي وتثبــت
مركــز الحكومــة ،إذ أننــا كلنــا مندمجــون فــي نســيج البشــرية العظيــم .فــأي عمــل يمكننــا
مزاولتــه ممــا يجلــب النفــع لآلخريــن ويرفــع مــن شــأنهم البــد ِمــن أن يعــود علينــا بالبركــة»
(روح النبــوة ،اآلبــاء واألنبيــاء ،صفحــة .)٤٧٨

أسئلة للنقاش
 .1فــي المخطــط الــذي أعطــاه هللا لموســى واإلسـرائيليين الخــاص بنوعيــة المجتمــع

الــذي كانــوا س ُيشـكِّلونه ،مــا هــي الخاصيــة أو إحــدى المعالــم المميــزة ،أو القانــون
أو النظــم ،التــي لفتــت انتباهــك أكثــر مــن غيرهــا (ســواء ُذ ِكـ َرت تحديــدً ا فــي درس
هــذا األســبوع أو مــن خــال اطالعاتــك الموســعة)؟
 .2فــي القوانيــن التــي أعطاهــا هللا لشــعبه ،لمــاذا تعتقــد بأنــه يركــز كثي ـ ًرا علــى
الضعفــاء والمعرضيــن للظلــم؟
 .3كيــف ينبغــي علينــا أن نفهــم ونتفاعــل مــع هــذه القوانيــن اليــوم؟ كيــف نميــز
بيــن مــا هــو قابــل للتطبيــق ومالئــم لنــا اليــوم؟ مــا هــو أهــم شــيء نســتطيع أن
فصلــة المعطــاة لإلس ـرائيليين عــن كيفيــة تنظيــم
نتعلمــه مــن هــذه التعليمــات ال ُم َّ
مجتمعهــم وحياتهــم؟
ملخص :سمع هللا صرخات األلم والعذاب من شعب إسرائيل في مصر وتد َّخل لخالصهم
وإنقاذهم .وسعى إلقامة عالقة عهد خاص معهم وليعمل معهم لتأسيس مجتمع جديد ليكون
بركة للجميع ،حتى أولئك المنس ِّيين أو ال ُمه َّمشين أو الضعفاء أو المظلومين في أغلب األحيان.
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