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انغؤال

ٌقٕل عفش انركٌٍٕ  7عافك دو االَغاٌ تاالَغاٌ ٌغفك ديّ ٔنكٍ فً خشٔج ٌ 02قٕل الذقرم فٓم انقاذم
ٌقرم او ال ٌقرم

انشد

أال ٌجة اٌ َذسط انؼذدٌٍ نفظٍا ٔتٕضٕح
فً عفش انركٌٍٕ 4 87
 4 87عافك دو االَغاٌ تاالَغاٌ ٌغفك ديّ الٌ هللا ػهى صٕسذّ ػًم االَغاٌ
ٔانكهًّ ال ذركهى ػهً قرم ػادي
ٔنكٍ انكهًّ انؼثشي شافار

H8210
ׁשפך
shaphak
shaw-fak'
A primitive root; to spill forth (blood, a libation, liquid metal; or even a
solid, that is, to mound up); also (figuratively) to expend (life, soul,
complaint, money, etc.); intensively to sprawl out: - cast (up), gush out,
pour (out), shed (-der, out), slip.
اي تقِٕ ٔتؼُف ٌزتخ ٌٔقرم ٌُٔشش ٌٔشػ ٌٔغفك
فًٓ ذؼثٍش ػٍ انقرم تانؼُف ٔػٍ ػًذ ٔقصذ ٔاَرقاو
 يشِ تًؼآٍَا انًخرهفح113 ًْٔ اذد

ٍَّانكهًّ انثا
11 802 عفش انخشٔج
.الَ ذَقْر ُ ْم
ٔانكهًّ انؼثشي سذغار
H7523
רצח
ratsach
raw-tsakh'

A primitive root; properly to dash in pieces, that is, kill (a human being),
especially to murder: - put to death, kill, (man-) slay (-er), murder (-er).
اي قرم ٔرتخ أ اي َٕع يٍ إَاع انقرم أ شٍئ ٌرغثة فً انقرم

ٔنرٕضٍخ انًؼًُ انهغٕي اكثش َذسط ػذد ثانث ٔتّ كهًّ يخرهفح
عفش انخشٔج 5 801
يء َٔانْ َثا َّس ،ألًََِّ الَ أ ُ َت ِّش ُس انْ ًُ ْز َِ َة.
بَٔ ،الَ ذَقْر ُ ِم انْ َث ِش َ
ِا ْترَ ِؼ ْذ ػٍَْ َكالَ ِو انْ َك ِز ِ

ٔانكهًّ انؼثشي ْشاج

H2026
הרג
harag
’haw-rag
A primitive root; to smite with deadly intent: - destroy, out of hand, kill,
murder (-er), put to [death], make [slaughter], slay (-er), X surely.
وتعني قتل بعنف وضرب وقتل عن عمد وتحطيم وقتل بالضرب واغتيال وذبح

وكلمه رابعه يصف بها العقوبه
عفش انخشٔج 10 801

غاًَا فَ ًَاخَ ٌُقْرَم ُ قَرْالً.
ض َش َب ِإَْ َ
« َيٍْ َ
والكلمه العبري موث
H4191
מּות

mooth
A primitive root; to die (literally or figuratively); causatively to kill: - X at all, X
crying, (be) dead (body, man, one), (put to, worthy of) death, destroy (-er), (cause
to, be like to, must) die, kill, necro [-mancer], X must needs, slay, X surely, X very
suddenly, X in [no] wise.
وتعني قتل وقتل مبكي عليه وموت وقتل مباشر وبحكمه وليس قتل بالضرب او بالتعذيب
فهي تعني حكم موت
وهي اتت  572مره في العهد القديم

والذي فهمناه حتي االن من الجزء اللغوي ان هناك فرق بين امر ال تقتل او تذبح او تسفك الدم الذي يعني
اعتداء بالضرب حتي الموت او ذبح او اغتيال او غضب او تتسبب في القتل وبين قتل المعتدي بمعني قتل
مباشر كحكم
والعدد الذي يشرح هذا المفهوم بوضوح
عفش انخشٔج 12 801
خ.
غاٌٌ ػَ هَى َ
َٔإِ َرا ت َ َغى إَِْ َ
ادثِِّ نٍَِقْرُهَّ ُ تِ َغ ْذ ٍس ف َ ًٍِْ ِػُْذِ َي ْزت َ ِذً ذَؤْ ُخزُِ ُ نِهْ ًَ ْٕ ِ
ص ِ

وكلمة يقتل االولي التي وصفت بغدر هي الكلمه العبري هراج التي تعني بعنف واعتداء وكلمة موت او
قتل الثانيه هي العبري موث التي تعني قتل كتنفيذ حكم

المعني المقصود من االيات
عفش انركٌٍٕ 4 87
 4 87عافك دو االَغاٌ تاالَغاٌ ٌغفك ديّ الٌ هللا ػهى صٕسذّ ػًم االَغاٌ
هذه االيه تشرحها االية السابقه التي تقول
 ٔ 3 87اطهة اَا ديكى الَفغكى فقظ يٍ ٌذ كم دٍٕاٌ اطهثّ ٔ يٍ ٌذ االَغاٌ اطهة َفظ االَغاٌ يٍ ٌذ
االَغاٌ اخٍّ
والقتل جريمه بشعه جدا الن االنسان يسفك دم انسان اخر عمله هللا علي صورته فاهلل يعاقب بنفسه لمن
سف دم من خلقه هللا علي صورته ومن هنا نفهم قصد هللا في اعالنه فهو يريد ان يقول لالنسان ال تنتقم
لنفسك
عفش انالٌٍٍٔ 16 817
غ َك .أَََا ان َّش ُّب.
اء َ
ش ْؼ ِثكَ  ،ت َ ْم ذ ُ ِذ ُّة قَ ِشٌثَكَ َكَُفْ ِ
الَ ذَُْرَقِ ْى َٔالَ ذَ ْذقِ ْذ ػَهَى أَتَُْ ِ

عفش انرثٍُح 13 810
غ ِشػَح ٌ.
ٌة َٔانْ ًُ ٍََّٓآ ُ
خ نَُٓ ْى ُي ْ
نِ ًَ انَُّقْ ًَح ُ َٔانْ َج َضا ُء .فًِ َٔقْدٍ ذَ ِض ُّل أَقْذَا ُيُٓ ْىِ .إٌَّ ٌ َ ْٕ َو َْال َ ِك ِٓ ْى قَ ِش ٌ

سعانح تٕنظ انشعٕل إنى أْم سٔيٍح 17 810

ٕب« 8نِ ًَ انَُّقْ ًَح ُ أَََا أ ُ َجا ِصي ٌَقُٕ ُل
ة ،ألَََّّ ُ َي ْكر ُ ٌ
غكُ ْى أٌَ ُّ َٓا األَ ِدثَّا ُء ،تَ ْم أَػْطُٕا َي َكاًَا نِهْ َغ َ
ض ِ
الَ ذَُْرَقِ ًُٕا ألََْف ُ ِ
ان َّش ُّب.
فان وصل الظلم لدرجة قتل انسان عزيز عليك ال تنتقم في المقابل الن االنسان في العهد القديم بعد سقوطه
وبعده عن هللا تحول طبعه وحشي ووصل االنسان بانه ينتقم باضعام ما فع ل له فقد ينتقم من انسان اهانه
بانه يقتله ولهذا يقول الرب انا اطلب دمكم النفسكم من يد كل حيوان اطلبه ومن يد االنسان اطلب نفس
االنسان فاهلل يعلن ان لو احد عن عمد وقصد ونيه شريره سفك دم اخيه فاهلل ينتقم منه ويجعل نهايته بان
دمه يسفك سواء استخدم هللا كارثة طبي عيه يقتل بها القاتل او لو استخدم قضاته علي االرض الذين
اعطاهم هللا سلطان ان يجروا قضاء عدل وينفذون احكام وشريعة هللا فهم يقتلون من قتل انسان عمدا
ولكن بعد التاكد من جريمته وانه فعل ذلك عمدا
ونالحظ ان هللا ساوي في سفك الدم بين االنسان والحيوان فالالنسان ال ذي يسفك دم اخيه االنسان عن
عمد يكون مثل الحيوان الضاري في نظر هللا وايضا هي وصيه الن هللا يتكلم عن عماية الجنس البشري
من الفناء الن في هذا الوقت هو نوح واسرته فقط وهنا يبدا هللا ان يضع القوانين البشريه لتحكم البشر
ومن اوائل القوانين هو عقاب سافك الدم بان يقتل

اما العدد الثاني الذي يقول المشكك انه يخالف
عفش انخشٔج 11 802
الَ ذَقْرُمْ.
فهو في الحقيقه ال يخالف ولكن يحدد فاالنسان ال يقتل من ذاته وكما اوضحت الكلمه العبرري المقصود
بها القتل والذبح واالنتقام بشر هذا مرفوض وقد شرحتها بالعدد الذي هو بعدها في االصحاح  01الذي
يقول ال تقتل البريء والبار فهو يحدد عدم قتل البريء اما القاتل يقتل
ونال حظ ان العدد االول يكلم فيه هللا نوح اي وصيه للعالم كله اما وصايا سفر الخروج فهيا وصايا
الناموس لشعب اسرائيل اثناء عزلهم عن العالم حتي ياتي الفصح لهذا وصية عدم سفك الدم تطبق علي
الكل حتي االن وهللا يعاقب عليها اما ناموس موسي فهو فقط علي اسرائيل اما نحن فنخضع لقانون الدوله
حسب ما تنص عليه

وكاتب هذا الكالم كله هو موسي بوحي من هللا فهو ال يخالف نفسه ولكن يشرح ويحدد وهو بعد ان كتب
وصية الرب في االصحح  02ال تقتل كتب ايضا في االصحاح التالي  01احكام القتل تصدر متي
غاًَا فَ ًَاخَ ٌُقْرَم ُ قَرْالً.
ب ِإَْ َ
ض َش َ
َ « 10يٍْ َ
ب ِإنٍَْ ِّ.
َٔ 11ن ِكٍَّ ان َّ ِزي نَ ْى ٌَرَ َؼ ًَّذْ ،ت َ ْم أ َ ْٔقَغَ هللا ُ فًِ ٌَ ِذ ِِ ،فَؤَََا أَ ْج َؼم ُ نَكَ َي َكاًَا ٌَ ْٓ ُش ُ
وفي العهد الجديد االنسان ال ينتقم لنفسه ولكن يخضع لقانون الدوله التي يقيم بها ولكن في قلبه يقيم
ناموس المحبه لمحبة حتي االعاداء وال ينتقم لنفسه

فالقضاء هو عدل وهو ايضا رحمه فالقاتل الذي قتل عمد وهو شرير جدا يحب سفك الدماء لطبعه الشرير
الرحمه تقضي انقاذ االبرياء من يده بانه يقضي علي شره اما بان يقتل فينتهي شره او يعزل عن المجتمع
تماما وفي العهد القديم لم يمكن ان ينفذ حكم السجن مدي ال حياه الن هذا لم يكن متوفر فكان ينفذ بدال منه
حكم القتل الذي كما وضحت هو في حد ذاته رحمه للمساكين والضعفاء واالبرياء من يد هذا القاتل
واالنجيل يضع شروط وهي
ال يتعدي العقوبه مقدار الفعل
يتم علي يد القاضي وال ينتقم االنسان لنفسه
يكون في وجود شهود ويد الش هود عليه اوال
ويتم باسلوب ال يكون فيه زل او مهانة
عفش انرثٍُح 15
ع َشائٍِ َم،
ظ فًِ إ ِ ْ
انش ْج ُ
ٍخ أَ ِكٍذٌ .قَذْ ػ ًُِمَ رنِكَ ِّ
ص ِذ ٌ
صدَ َجٍِّذًا َٔإ ِ َرا األَ ْي ُش َ
ع ًِ ْؼدَ َٔفَ َذ ْ
َٔ 2أ ُ ْخثِ ْشخَ َٔ َ
اس ُج ًّْ ُ
ٌش إِنَى أَتْ َٕاتِكَ  ،ان َّش ُج َم أَِٔ انْ ًَ ْشأَجَْ َٔ ،
 3فَؤَ ْخ ِش ْج رنِكَ ان َّش ُجمَ أَ ْٔ ذِهْكَ انْ ًَ ْشأَجَ ،ان َّ ِزي فَؼَ َم رنِكَ األَ ْي َش انش ِِّّش َ
اس ِج َدرَّى ًٌَُٕخَ .
تِانْ ِذ َج َ
 4ػَ هَى فَ ِى شَاِْ َذٌْ ٍِ أَ ْٔ ثَالَثَ ِح شُُٕٓدٍ ٌُقْرَ ُم ان َّ ِزي ٌُقْرَ ُم .الَ ٌُقْرَ ْم ػَ هَى فَ ِى شَا ِْذٍ َٔا ِد ٍذ.
ٍشا ،فَرَُْ ِضعُ انشَّشَّ ِيٍْ َٔعَ ِطكَ .
ٍغ انشَّ ْؼةِ أَ ِخ ً
 5أٌَْ ِذي انشُُّٕٓ ِد ذَكٌُُٕ ػَ هٍَْ ِّ أ َ َّٔالً نِقَرْهِ ِّ ،ث ُ َّى أٌَ ْ ِذي َج ًِ ِ

ولهذا نجد انه ال خالف بين االعداد فال نقتل بريئ وال ننتقم النفسنا بل نترك العقاب للرب ولقضاته الذين
اختارهم الرب لتنفيذ القضاء
وفي حكم القضاء رحمه لالبرياء وهو ايضا محدود بشروط واخيرا نحن نبقي في قلوبنا محبه حتي
لالعداء ونصلي لهم ليصلوا الي الخير

والمجد هلل دائما

