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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

الخدمة العربية أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من 

للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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مستنداً  ،ب يرد األخ جورج طرابلسي على اعتراضات الهراطقة السبتييني  في هذا الكت    

  .الواضحة والفاصلةفي حججه على الكتاب المقدس، كلمة الله 

 

 المحتويات

 

 االعتراض األول والرد عليه:

 دليل أن العبادة األسبوعي ة و كسر الخبز يوم األحد

 االعتراض الثاني والرد عليه:

 هل حفظ السبت عهد أبدي و عالمة أبدية بين الله والناس؟!

 االعتراض الثالث والرد عليه:

 أن السبت األسبوعي ألغي 61:  2الوحي اإللهي يخبرنا في كولوسي 

 االعتراض الرابع والرد عليه:

 ن المسيح قال أنه ما جاء لينقض بل ليكمل ؟!هل سيبقى السبت لألبد أل
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 االعتراض األول والرد عليه:

 دليل أن العبادة األسبوعيّة و كسر الخبز يوم األحد

   :أوال : اإلعتراض األول

تَِمِعذيَن َوفِي أَو   6يقول الوحي المقدس: بُوعِ إِذأ َكاَن الت الَِميذذُ ُمجأ ُسأ ِسذُروا ُخبأذزاً ِل األأ َخذاَطبَُهمأ ِليَكأ

ذذِل.  ذذِ  الل يأ ِضذذَي فِذذي الأغَذذِد َوأََطذذاَل الأَكذذالََم إِلَذذى نِصأ ِمذذع  أَنأ يَمأ َوَكانَذذتأ َمَصذذابِيُح 8بُذذولُُس َوُهذذَو ُمزأ

تَ  ذُمهُ أَفأتِيُخذوُس َجاِلسذاً فِذي الط اقَذِة 9ِمِعذيَن فِيَهذا. َكثِيَرة  فِي الأِعل ِي ِة ال تِي َكذانُوا ُمجأ ََذابا اسأ َوَكذاَن 

ُم فََسذقََط ِمذَن الط   ذِه الن ذوأ لَذَب َعلَيأ ََ ٍم َعِميٍق. َوإِذأ َكاَن بُولُُس يَُخاِطُب ِخَطاباً َطذِويالً  بَقَذِة ُمتَثَق ِالً بِنَوأ

فَُل َوُحِمَل َمي ِتاً.  تَنَقَذهُ قَذا ِالً: 61الث اِلثَِة إِلَى أَسأ ذَطِربُوا ألَن  »فَنََزَل بُذولُُس َوَوقَذَع َعلَيأذِه َواعأ الَ تَضأ

ذرِ ثُم  66«. نَفأَسهُ فِيهِ  َوأَتُذوا 62. َوَهَكذَذا َخذَرَج. َصِعَد َوَكس َر ُخبأزاً َوأََكذَل َوتََكل ذَم َكثِيذراً إِلَذى الأفَجأ

وا تَعأِزيَذذذذذذذذةً لَيأ   ( 62-0:21) أعمذذذذذذذذال الرسذذذذذذذذل  َسذذذذذذذذتأ بِقَِليلَذذذذذذذذٍة.بِذذذذذذذذالأفَتَى َحي ذذذذذذذذاً َوتَعَذذذذذذذذز 

يقذذرر الذذوحي المقذذدس هنذذا أن اجتمذذاع العبذذادة األسذذبوعية لكسذذر الخبذذز هذذو اليذذوم األول مذذن 

 ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبت  –األحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  –األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوع 

 يقول المعترض السبتي : 

ن أن الكلمة اليونانية المسذتخدمة هنذا للتعبيذر عذن أول األسذبوع هذي ) ميذا تذون سذباتون ( وا

كلمذذة س سذذباتون س هذذى السذذبت . وأنذذه طبقذذا لألصذذل اليونذذاني الترجمذذة هنذذا َيذذر سذذليمة. إذن 

 يجب ترجمة اآلية كاآلتي : و في وفي أحد السبوت.. 

 الرد

 مناقَة األصل اليوناني 

 س  يقصد :ميا تون سباتون أي  معجم سيخبرك أن تعبير س  -6

ل .6 ل ]   م أحذذد أو   أحذذدل ال]   م سذذاباتون ) جمذذع ( ل مذذن تذذوناألسذذابيع :م ميذذا لأو 

 أسابيع] 

ل لألسبوع .  الَا ع هو الت عبير ميا تون سباتون  .2  لليوم األو 

 بقواعد اللغذة اليونانيذة معرفة مهم هؤالء الذين ليس عنده، هذا  الذين يقولونالباقون  .3

هلون , و يتجذاالس بت!يوم إلى فعندما يروا كلمة سباتون اليونانية يعتقدون أنها تَير . 
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أن الكلمة سباتون س وهي جمع في حالة إضافة س تستخدم للداللة على األسذبوع ، أمذا 

 الكلمة المفردة فهي التي تَير ليوم السبت.

إذا كان تعبير س ميا تون سباتون س يقصد  اليوم السابع ) يوم الس بت ( فهذا يخلق تنذاقض  -2

 بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين

     2:61،  6:61إنجيل مرقس     

 6:61مرقس  2:61إنجيل مرقس 

ذذبُوعِ 2 ِل األُسأ ميذذا تذذون ) َوبَذذاِكراً ِجذذد اً فِذذي أَو 

ذذذِر إِذأ  -الجمذذذع  –سذذذباتون  ( أَتَذذذيأَن إِلَذذذى الأقَبأ

ُس. َ مأ  َطلَعَِت ال

ذذذَدَما َمَضذذذى الس ذذذبأتُ 6 الكلمذذذة  –)سذذذباتو  َوبَعأ

بذذالمفرد وهذذو التعبيذذر األعتيذذادي ليذذوم السذذبت 

يَُم الأَمجأ  (  المقذذدس ذذتََرتأ َمذذرأ َأ يَُم أُم  ا َدِلي ذذةُ َوَمذذرأ

َهن    هيَعأقُوَب َوَسالُوَمةُ َحنُوطاً ِليَأأتِيَن َويَدأ

تترجم كلمة س سباتون س اليونانية وهي جمع إلى سبت ، أي يوم السبت اإلسبوعي فذي  -6

 -هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالت:

 إذا لم تكن مسبوقة برقم . -أ 

 إذا جاءت مضافة لكلمة يوم ، أي للتخصيص. -ب

 اءت دون حالة إضافة.إذا ج -ج

تترجم كلمة س سباتون س الجمذع إلذى اليذوم األول مذن اإلسذبوع أي يذوم األحذد فذي هذذ   -2

 -الحاالت :

 إذا كانت مسبوقة برقم . -أ      

 إذا لم تكن مضافة لكلمة يوم. -ب    

      إذا جاءت في حالة اإلضافة. -ج   



 

4 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

دة للداللة على يوم السبت األسبوعي وهذو س المفرسباتووأحيانا يستخدم الوحي كلمة  س -2

 آخر أيام األسبوع

بُوعِ، هذو  أن   -3 ُسأ ِل األأ الس بب في أن السبتيين  ينكرون أن هذ  اآلية  ينبغي أن تقرأ َوفِي أَو 

ة  أن يذوم األحذد هذو يذوم العبذادة األسذبوعية و كسذر الخبذز.  وكذم تمنذى  هذ  اآليذة تثبذت بقذو 

 يكذذذذذذذذذذذذذذون اليذذذذذذذذذذذذذذوم هذذذذذذذذذذذذذذو يذذذذذذذذذذذذذذوم الس ذذذذذذذذذذذذذذبت ! السذذذذذذذذذذذذذذبتيين مذذذذذذذذذذذذذذن الل ذذذذذذذذذذذذذذه أن

 -السبتيون األدفنتست َير أمناء  على كلمة الله المقدسة : -4 

 -  عنذذدما يتحذذدثون أن األصذذل اليونذذاني لديذذة يسذذتخدم كلمذذة ) سذذباتون ( والتذذي تعنذذي

 . السبت ، وأن الترجمة يجب أن تعدل هنا

  ة العامة وعن كسر الخبز.تتكلم عن العبادة الكنسيالسبتيون أن هذ  اآلية فحين ذ يعلم 

 -  لكن عندما يناقَون أحد الدارسين ألصول اللغة اليونانية و قواعدها يكذبون بقولهم

بذل إنهذا ’ أن المقصود هنا وجبة مَتركة وليس كسر الخبز بالمعنى الرسذمي للعبذادة 

مجرد وليمة أكلت يوم األحد . لكن هذا الكالم َير دقيق فمن منا ال يعذر  مذا معنذى 

الرجذاء الرجذوع  –الذي يعني التنذاول مذن جسذد الذرب و دمذه  بير س كسر الخبز ستع

 لدراسة كسر الخبز ومعنا  في الكتاب المقدس .

 -  هذذذا لذذيس بالغريذذب علذذى هذذؤالء الهراطقذذة الذذذين ترجمذذوا الكتذذاب المقذذدس ترجمذذة

 خاط ذذذذذذذذذذذذذذذة خاصذذذذذذذذذذذذذذذة بهذذذذذذذذذذذذذذذم ليجعلذذذذذذذذذذذذذذذو  يتفذذذذذذذذذذذذذذذق مذذذذذذذذذذذذذذذع نبيذذذذذذذذذذذذذذذتهم 

 الكاذبة أيلين هوايت  

األول من األسبوع هذو يذوم العبذادة المسذيحية كمذا يذدلنا الذوحي اإللهذي فذي العهذد  اليوم: ثانيا

 الجديد:

 

 اليوم األول من األسبوع  –قبل حلول الروح القدس كان المسيحيون يجتمعون يوم األحد  -6

        (69:21يوم قيامة المسيح ) إنجيل يوحنا  -أ    

 ( 21:21قيامة لتوما و التالميذ ) إنجيل يوحنا ظهر الرب في  ا ألحد التالي ألحد ال-ب    
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  ( 2: 6يوم حلول الروح القدس على التالميذ ) سفر أعمال الرسل  -ج   

 

 بعد حلول الروح القدس كان المسيحيون يجتمعون يوم األحد أيضا : -2                 

) سذذفر أعمذذال  – عَذذاء الذذرب –ليَذذتركوا و يأخذذذوا جسذذد الذذرب و دمذذه  -أ                 

 ( 0:21الرسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 

ليعطذذوا العطايذذا الماليذذة للمحتذذاجين كذذل يذذوم أحذذد أثنذذاء العبذذادة األسذذبوعية  -ب              

 المَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتركة 

 ( 6,2:  61)رسالة كورنثوس األولى إصحاح                

 الدليل الكتابي على أن يوم األحد هو س يوم الرب س  : – 3 

:  24( و ) إنجيذل لوقذا  9:61من األموات يوم األحد ) إنجيل مرقس المسيح قام  -أ         

26  ،63 ،6 ) 

تبذذرهن و أعلذذن أن المسذذيح هذذو الذذرب عذذن طريذذق قيامتذذه التذذي تمذذت يذذوم األحذذد )  -ب      

   ( 4:6رسالة رومية 

   -ظهر المسيح على األقل ستة مرات في يومي أحد مختلفين : -ج      

 يامة :أحد الق -6            

  ( 9:61لمريم المجدلية ) إنجيل مرقس  -أ  

 ( 9-5:  28للمرأة األخرى ) إنجيل متى  -ب

  (  34:  24لبطرس ) إنجيل لوقا  -ج

(  و  إنجيذل يوحنذا  65 -63:  24في طريق عمواس لكليوباس و صديقه  ) إنجيذل لوقذا  -د

 (21  :69 ) 

 (  31،  33:  24ظهر للتالميذ ) إنجيل لوقا  - 

 (           21:  21أول أحد يلي أحد القيامة ظهر للتالميذ المجتمعين فبي العلية ) إنجيل يوحنا  -2 

 0العالمة التي أعطيت التي بينت أن الرب يسوع تمجد كانت يوم األحد ) إنجيذل يوحنذا  –3

 (32-6:  2(،) أعمال الرسل  39: 
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 2يوم األحد ) أعمال الرسذل  –نصرة الع –الكنيسة بدأت رسميا يوم حلول الروح القدس -4

 :6)   

يوم األحد كان هو اليذوم الذذي تذم فيذه موعذد اآلب  –العنصرة  –يوم حلول الروح القدس -5

 ( 4 – 6:  2،  5 – 4:  6) أعمال الرسل 

يوم األحد هو أول يوم أعلنت فيه بَرى الخالص بكرازة الرسل العلنية لجميع الناس بعد -1

 ول الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروح القذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدس القيامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم حلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ( 46 – 41،  38 -6:  2( ) أعمال الرسل  69:  61) متى      

ََار  -0 بينما ال نجد إَارة واحدة إلى قيذام عبذادة ه خصوصا في العهد الجديد لاليوم األول يُ

 مسيحية يوم السبت .

 اليذوم هو يوم عادي لمذاذا ال يذذكر مذثال –اليوم األول من اإلسبوع  –إذا كان يوم األحد  -9

 الرابع من األسبوع ؟

كلمة س الرب س في حالة اإلضافة ذكرت مرتين فقط فذي العهذد الجديذد س يذوم الذرب س ،  -61

 س عَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب س

(و معذذرو  أن عَذذاء الذذرب كذذان يقذذام فذذي أوا  21:  66) رسذذالة كورنثذذوس األولذذى      

هذي س كيريذاكي س والتذي اليونذاني  األسبوع كما في هذا الَاهد , يوم الرب كمذا فذي األصذل 

      تعني في أي قاموس يوم األحد .
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 االعتراض الثاني والرد عليه:

 هل حفظ السبت عهد أبدي و عالمة أبدية بين الله و الناس ؟!

 

 أوال :اإلعتراض الثاني 

 

ً  يقول المعترض السبتي أن يوم السبت دعي في الكتاب المقدس باآلتي : س  ذداً أَبَذِدي ا ، س س  َعهأ

( لذذا يجذب علذى المسذيحيون أن  60-61:  36س ) سذفر الخذروج إصذحاح َعالََمة  إِلَى األَبَذِد 

  يحفظو  أبد الدهر إلنه أمر إلهي أبدي ال جدال فيه.

 الرد

( إذ يقذذول الذذوحي  60-61:  36هذذذا اإلعتذذراض جذذاء علذذى أسذذاس مذذا جذذاء فذذي )الخذذروج 

 المقدس :

ذذَرا» ذذُم بَنِذذي إِسأ ذذَت تَُكل ِ يَذذاِلُكمأ َوأَنأ ذذنَُكمأ فِذذي أَجأ فَُظونََهذذا ألَن ذذهُ َعالََمذذة  بَيأنِذذي َوبَيأ  ِيَل قَذذا ِالً: ُسذذبُوتِي تَحأ

ُسُكمأ  ب  ال ِذي يُقَد ِ . َمنأ َدن َسذهُ يُقأتَذُل قَذتأالً. 64ِلتَعألَُموا أَن ِي أَنَا الر  فَُظوَن الس بأَت ألَن هُ ُمقَد س  لَُكمأ فَتَحأ

ََذعأبَِها.  إِن  ُكل  َمنأ  ذا 65َصنََع فِيِه َعَمالً تُقأَطُع تِلأَك الن فأُس ِمذنأ بَذيأِن  . َوأَم  ذنَُع َعَمذل  ِسذت ةَ أَي ذاٍم يُصأ

ِم الس ذبأِت يُقأتَذُل قَذتأ  ِ. ُكذل  َمذنأ َصذنََع َعَمذالً فِذي يَذوأ ب  لٍَة ُمقَذد س  ِللذر  ُم الس ابُِع فَِفيِه َسبأُت ُعطأ الً. الأيَوأ

داً أَبَِدي اً. فَيَحأ 61 يَاِلِهمأ َعهأ نَعُوا الس بأَت فِي أَجأ َرا ِيَل الس بأَت ِليَصأ ُهَو بَيأنِي َوبَيأَن بَنِذي 60فَُظ بَنُو إِسأ

ِم الس ذ َض َوفِذي الأيَذوأ ب  الس ذَماَء َواألَرأ َرا ِيَل َعالََمة  إِلَى األَبَِد ألَن هُ فِي ِست ِة أَي ذاٍم َصذنََع الذر   ابِعِ إِسأ

تََراَح َوتَنَف سَ   «.اسأ

هنذذاك عذذدد مذذن الذذذبا ح و الفذذرا ض الطقسذذية اليهوديذذة و المواسذذم التذذي كانذذت تَذذير للذبيحذذة 

العظمى التي سيقدمها الله في َخص الرب يسوع المسيح فادينا وانتهت اآلن قيل عنهذا أنهذا 

 أبديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ، فريضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دهريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل:

 فَِريَضذذذذذذذذذةً أَبَِدي ذذذذذذذذذةً س. ( الذذذذذذذذذذي قيذذذذذذذذذل فيذذذذذذذذذه س 60:  62عيذذذذذذذذذد الفطيذذذذذذذذذر ) خذذذذذذذذذروج 

يَذاِلُكمأ س . 42 – 39:  29الذبيحة اليوميذة ) خذروج َرقَذة  َدا َِمذة  فِذي أَجأ  ( الذذي قيذل عنذه س ُمحأ
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ِري ةً س.36-28:  23يوم الكفارة العظيم )الويين   ( الذي قال الوحي اإللهي عنه س فَِريَضةً َدهأ

عذدما بطلذت بمجيذىء الذرب يسذوع ، وهذل فهل نحفظها اآلن بعذد انتهذاء دورهذا الرمذزي و ب

 يحفظهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبتيين بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدعوى أنهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أبديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ؟؟

أوال :طبقا لمبدأ األدفنتست السبتيين يجب علينا أن نحفظ األعياد الطقسية اليهوديذة التذي قيذل 

 عنهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا س 

ظل األمور العتيدة س إلى اآلن بدعوى أنها عندما ذكرت في الكتاب المقدس قيذل عنهذا        

 ديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة . أنهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أب

 وها هي تلك المواسم :       

يذذذوم الس ذذذبت  

  المقد س

 36خذذذذروج  

 :61-60  

ذنَُكمأ فِذي   فَُظونََها ألَن هُ َعالََمذة  بَيأنِذي َوبَيأ َرا ِيَل قَا ِالً: ُسبُوتِي تَحأ  سَوأَنأَت تَُكل ُِم بَنِي إِسأ

ب  ال ذِذي يُقَد ِ   يَاِلُكمأ ِلتَعألَُموا أَن ِذي أَنَذا الذر  فَُظذوَن الس ذبأَت ألَن ذهُ ُمقَذد س  64ُسذُكمأ أَجأ فَتَحأ

 .  لَُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمأ

ذذَك الذذن فأُس ِمذذنأ بَذذيأِن   َمذذنأ َدن َسذذهُ يُقأتَذذُل قَذذتأالً. إِن  ُكذذل  َمذذنأ َصذذنََع فِيذذِه َعَمذذالً تُقأَطذذُع تِلأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعأبَِها.  ََ 

ُم الس ابُِع فَفِ 65  ا الأيَوأ . َوأَم  نَُع َعَمل  ِ. ُكذل  ِست ةَ أَي اٍم يُصأ ب  لٍَة ُمقَد س  ِللذر  يِه َسبأُت ُعطأ

 َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنأ 

ِم الس بأِت يُقأتَُل قَتأالً.   ذنَعُوا 61َصنََع َعَمالً فِي يَوأ ذَرا ِيَل الس ذبأَت ِليَصأ فَُظ بَنُذو إِسأ  فَيَحأ

داً أَبَِدي اً.   يَاِلِهمأ َعهأ َرا ِيَل 60الس بأَت فِي أَجأ  َعالََمة  إِلَى األَبَذِد ُهَو بَيأنِي َوبَيأَن بَنِي إِسأ

ذذتََراَح   ِم الس ذذابِعِ اسأ َض َوفِذذي الأيَذذوأ ب  الس ذذَماَء َواألَرأ ألَن ذذهُ فِذذي ِسذذت ِة أَي ذذاٍم َصذذنََع الذذر 

 َوتَنَف َسس.

السذذذذذذذذذذذذبوت  

 المقدسة

 36خذذذذروج  

 :63 

فَُظونََها ألَن  » َرا ِيَل قَا ِالً: ُسبُوتِي تَحأ ذنَُكمأ فِذي َوأَنأَت تَُكل ُِم بَنِي إِسأ  هُ َعالََمذة  بَيأنِذي َوبَيأ

ُسُكمس  ب  ال ِذي يُقَد ِ يَاِلُكمأ ِلتَعألَُموا أَن ِي أَنَا الر   أَجأ
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 عيذذد الفطيذذر 

 62خذذذذروج  

 :60  

ذَر   ِض ِمصأ نَاَدُكمأ ِمنأ أَرأ ُت أَجأ َرجأ ِم َعيأنِِه أَخأ فَُظوَن الأفَِطيَر ألَن ِي فِي َهَذا الأيَوأ  سَوتَحأ

يَاِلُكمأ فَِريَضةً أَبَِدي ةً.سفَتَحأ   َم فِي أَجأ  فَُظوَن َهَذا الأيَوأ

  التقدمة 

:  1الويذذذذين  

68 

: 23الويذذذذذين 

63- 64  

ِري ذةً » ََِريعَةُ الت قأِدَمِة: ..ُكل  َذَكٍر ِمنأ بَنِذي َهذاُروَن يَأأُكذُل ِمنأَهذا. فَِريَضذةً َدهأ َوَهِذِ  

 فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

يَذذذذذذذذذذاِلُكمأ ِمذذذذذذذذذذنأ َوقَا ِذذذذذذذذذذِد   ِ. ُكذذذذذذذذذذل  َمذذذذذذذذذذنأ َمس ذذذذذذذذذذَها يَتَقَذذذذذذذذذذد سُ أَجأ ب   «.الذذذذذذذذذذر 

بَذاِن  » ِ َرا َِحةَ ُسذُروٍر ...بِقُرأ ب  َريأِن ِمنأ َدقِيٍق َملأتُوٍت بَِزيأٍت َوقُوداً ِللر  َأ َوتَقأِدَمتَهُ ُع

يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ َمَساِكنُِكمأ  ِري ةً فِي أَجأ  «.إِلَِهُكمأ فَِريَضةً َدهأ

الذبيحذذذذذذذذذذذذذذة  

 اليومية 

 29روج خذذذذ 

 :39 - 42 

ٍم َدا ِمذذاً. .. » ِلي ذذاِن ُكذذل  يَذوأ ُمذهُ َعلَذذى الأَمذذذأبَحِ: َخُروفَذاِن َحوأ َرقَذذة  42َوَهذَذا َمذذا تُقَد ِ ُمحأ

 َدا َِمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  

تَِمذذُع بُِكذذمأ أِلَُكل َِمذذَك   ذذُث أَجأ ِ. َحيأ ب  تَِمذذاعِ أََمذذاَم الذذر  ذذَد بَذذاِب َخيأَمذذِة ااِلجأ يَذذاِلُكمأ ِعنأ فِذذي أَجأ

 «.ُهنَاكَ 

بَُخذذذذذذذذذذذذذذذذوراً  

 َعِطراً 

 31خذذذذروج  

:8 

ِ فِذي   ب  ذي ِة يُوقِذُد ُ. بَُخذوراً َدا ِمذاً أََمذاَم الذر  َِ ذِعُد َهذاُروُن الس ذُرَج فِذي الأعَ  َوِحيَن يُصأ

 . يَاِلُكمأ  أَجأ

ذبيحذذذذذذذذذذذذذذذذذة  

  الخطية

 31خذذذذروج  

:10 

ةً فِذي الس ذنَِة. ِمذ  نَُع َهاُروُن َكف اَرةً َعلَى قُُرونِِه َمر   نأ َدِم َذبِيَحذِة الأَخِطي ذِة ال تِذي َويَصأ

ب ِ   ُس أَقأَداٍس ُهَو ِللر  . قُدأ يَاِلُكمأ نَُع َكف اَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ ةً فِي الس نَِة يَصأ  «.ِللأَكف اَرةِ َمر 

َحِة    ُدهأن اِلأَمسأ

 31خذذذذروج  
َرا ِيَل قَا ِالً: يَُكوُن َهَذا ِلي دُ   .َوتَُكل ُِم بَنِي إِسأ يَاِلُكمأ َحِة فِي أَجأ ناً ُمقَد ساً ِللأَمسأ  هأ
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:31 

الكفذذذذذذذذذذذذذذارة  

 السنوية

 31خذذذذروج  

:61  

ةً فِذي الس ذنَِة. ِمذنأ َدِم َذبِيَحذِة الأَخِطي ذِة ال تِذي   نَُع َهاُروُن َكف اَرةً َعلَى قُُرونِِه َمر   َويَصأ

نَُع َكف اَرةً َعلَ   ةً فِي الس نَِة يَصأ ب ِ ِللأَكف اَرةِ َمر  ُس أَقأَداٍس ُهَو ِللر  . قُدأ يَاِلُكمأ  يأِه فِي أَجأ

ُم الأَكف ذاَرةِ    يَوأ

  

: 23الويذذذذذين 

28- 31 

  ِ ب  ِفيذِر َعذنأُكمأ أََمذاَم الذر  ُم َكف اَرةٍ ِللت كأ ِم َعيأنِِه ألَن هُ يَوأ  َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا فِي َهَذا الأيَوأ

  ... . يَذذذاِلُكمأ فِذذذي َجِميذذذعِ َعَمذذذالً َمذذذا 36إِلَِهُكذذذمأ ِري ذذذةً فِذذذي أَجأ الَ تَعأَملُذذذوا. فَِريَضذذذةً َدهأ

.  َمَساِكنُِكمأ

  ِ ب   َرفِيعَةَ الذر 

:  68العذذذذدد  

23 

ِري ذةً   ِملُوَن َذنأبَُهمأ فَِريَضةً َدهأ تَِماعِ َوُهمأ يَحأ َمةَ َخيأَمِة ااِلجأ ِدُموَن ِخدأ بَِل الالِوي وَن يَخأ

 فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

  . يَاِلُكمأ َرا ِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً.أَجأ   .َوفِي َوَسِط إِسأ

َمذذذةَ َخيأَمذذذِة  ِخدأ

تَِماعِ    ااِلجأ

:  68العذذذذدد  

22 - 23 

ِت   ِملُوا َخِطي ةً ِللَموأ تَِماعِ ِليَحأ َرا ِيل إِلى َخيأَمِة ااِلجأ  بَذِل 23فَال يَقأتَِرُب أَيأضاً بَنُو إِسأ

َمذةَ َخيأ   ذِدُموَن ِخدأ ِري ذةً الالِوي وَن يَخأ ِملُذوَن َذنأذبَُهمأ فَِريَضذةً َدهأ تَِمذاعِ َوُهذمأ يَحأ َمذِة ااِلجأ

 فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

َرا ِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً.  . َوفِي َوَسِط إِسأ يَاِلُكمأ  أَجأ

تَِسذذذذالِ  َأ  اِ

  الكهنة

 31خذذذذروج  

 :26 

ُجلَُهمأ ِل اَل  يَُموتُوا. َويَُكوُن لَُهذمأ فَ   ذِلِه فِذي يَغأِسلُوَن أَيأِديَُهمأ َوأَرأ  ِريَضذةً أَبَِدي ذةً لَذهُ َوِلنَسأ

يَاِلِهمأ .   أَجأ

ِر    ِعيُد الأَمَظال ِ   َ ذهأ . فِي ال يَاِلُكمأ ِري ةً فِي أَجأ ِ َسبأعَةَ أَي اٍم فِي الس نَِة فَِريَضةً َدهأ ب   تُعَي ُِدونَهُ ِعيداً ِللر 

 الس ابِعِ تُعَي ُِدونَهُ . 
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: 23الويذذذذذين 

34- 43 

حَ  ِعيدُ     الأِفصأ

 62خذذذذروج  

 :64 

يَاِلُكمأ تُعَي ُِدونَذهُ فَِريَضذةً   ِ. فِي أَجأ ب  ُم تَذأَكاراً فَتُعَي ُِدونَهُ ِعيداً ِللر   َويَُكوُن لَُكمأ َهَذا الأيَوأ

 أَبَِدي ةً. 

َرةِ   ُصذذذذذذذذذذذذذذذدأ

 الأقََضذذذذذذذذذذذذذذذذاِء 

 28خذذذذروج  

 :29 

ذَرا ِيَل فِذي ُصذ  َماَء بَنِي إِسأ ِمُل َهاُروُن أَسأ ذَد ُدُخوِلذِه فَيَحأ َرةِ الأقََضذاِء َعلَذى قَلأبِذِه ِعنأ دأ

 إِلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 

ِ َدا ِماً.  ب  ِس ِللت ِذأَكاِر أََماَم الر   الأقُدأ

عذذذذدم رؤيذذذذة  

ذذذذذذذذِري ِينَ   الأِمصأ

:  64خذذروج 

63 

َ ذعأِب:   ذنَعُهُ »فَقَاَل ُموَسى ِلل ِ ال ذِذي يَصأ ب  الَ تََخذافُوا. قِفُذوا َوانأُظذُروا َخذالََص الذر 

  لَُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُم 

َم الَ تَعُوُدوَن تَُرونَُهمأ أَيأضاً إِلَى األَبَِد.  ِري ِيَن الأيَوأ َم. فَإِن هُ َكَما َرأَيأتُُم الأِمصأ  الأيَوأ

العبد المحب  

 لسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 

 26خذذذذروج  

 :1 

بُهُ إِلَى الأبَاِب أَوأ إِلَى الأقَا َِمِة َويَثأقُُب َسي ِدُ   ُمهُ َسي ُِد ُ إِلَى اللِه َويُقَر ِ نَذهُ بِالأِمثأقَذِب يُقَد ِ   ُ أُذأ

ِدُمهُ إِلَى األَبَِد.   فَيَخأ

ترتيب زيذت  

 اإلنذذذذذذذذذذذذذذذذذارة

 20خذذذذروج  

 :26 

َ َهاَدةِ يَُرت ِبَُها َهاُروُن َوبَنُو ُ ِمَن  تَِماعِ َخاِرَج الأِحَجاِب ال ِذي أََماَم ال  فِي َخيأَمِة ااِلجأ

ِ. فَرِ   ب  بَاحِ أََماَم الر  َرا ِيَل.الأَمَساِء إِلَى الص  يَاِلِهمأ ِمنأ بَنِي إِسأ ِري ةً فِي أَجأ  يَضةً َدهأ

 

َر   َصذذذذذذذذذذذذذذذذذدأ

ِديذذذذذذذذذذذذذذذذذدِ   الت رأ

ذذَرا ِيَل ِمذذنأ َذبَذذا ِحِ   فِيعَذذِة قَذذدأ أََخذذذأتُُهَما ِمذذنأ بَنِذذي إِسأ ِديذذِد َوَسذذاََّ الر  َر الت رأ ألَن  َصذذدأ

 َسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالََمتِِهمأ 
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34   

َطيأتُُهَما ِلَهاُروَن الأ   َرا ِيلَ َوأَعأ ِري ةً ِمنأ بَنِي إِسأ  «.َكاِهِن َوِلبَنِيِه فَِريَضةً َدهأ

ذذذذذذذذذذذِرُب   الضأ

 بِذذذذذذذذذذذذذاألَبأَواَِّ 

:  61العذذذذدد  

8 

 . يَاِلُكمأ ِربُوَن بِاألَبأَواَِّ. فَتَُكوُن لُكمأ فَِريَضةً أَبَِدي ةً فِي أَجأ  َوبَنُو َهاُروَن الَكَهنَةُ يَضأ

ِحَراَسذذذذذذذذذذذذذذةَ  

 الَرفَذذذذذذذذذذذذذذذذا ِعِ 

:  68العذذذذدد  

8  

ب  ِلَهاُروَن:   َطيأتُذَك ِحَراَسذةَ َرفَذا ِِعي. َمذَع َجِميذعِ أَقأذَداِس »َوقَال الر  َوَه َنَذَذا قَذدأ أَعأ

 بَنِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  

ِري ةً.  َحِة َوِلبَنِيَك فَِريَضةً َدهأ َطيأتَُها َحق  الَمسأ َرا ِيل لَك أَعأ  إِسأ

َرفَذذذذذذذذذذذذذذذذذا ِعِ  

ذذذذذذذذذذذذذذَداِس   األَقأ

:  68العذذذذدد  

69  

َطيأتَُهذذا لذذَك َوِلبَنِيذذَك  َجِميذذُع َرفَذذا ِعِ   ِ أَعأ ب  ذذَرا ِيل ِللذذر  فَعَُهذذا بَنُذذو إِسأ ذذَداِس التِذذي يَرأ األَقأ

 َوبَنَاتِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَك 

ِعَك َمعَكَ   ِ لَك َوِلَزرأ ب  ِري اً أََماَم الر  ِري اً. ِميثَاََّ ِملحٍ َدهأ  «.َمعََك َحق اً َدهأ

البَقَذذذذذذذذذذذذذذذذذَرةً  

ذذذذذذذذذذذذذذَراءَ   الَحمأ

:  69العذذذذدد  

61  

ِري ةً.فَتَُكوُن ِلبَنِ   َرا ِيل َوِللغَِريِب الن اِزِل فِي َوَسِطِهمأ فَِريَضةً َدهأ  ي إِسأ

العمذذذذونين و  

 المذذذذذذذذذذذذوآبيين 

:  23التثنيذذة  

3  

ذِر ال يَذذدأُخل   َِ ِ. َحت ذى الِجيذذِل العَا ب  ذونِيا َوال ُمذذوآبِيا فِذي َجَماَعذذِة الذر  ُخل َعم  ال يَذدأ

 ِمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنأُهمأ 

ب ِ    إِلى األَبَدِ  أََحد  فِي َجَماَعِة الر 

صمو يل في  

 الهيكذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
ِ َويُِقيَم ُهنَاَك إِلَى األَبَدِ » ب  بِي  آتِي بِِه ِليَتََراَءى أََماَم الر   «.َمتَى فُِطَم الص 
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صذذذذمو يل  6 

6  :22 

داود حذذذذذذذذذي  

 لألبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

:  6ملوك  6 

36 

ِض َوَسذذذذذَجَدتأ ِللأَمِلذذذذذ  ِهَهذذذذذا إِلَذذذذذى األَرأ ذذذذذبَُع َعلَذذذذذى َوجأ ََ تأ بَثأ :فََخذذذذذر   ِك َوقَالَذذذذذتأ

َي َسي ِِدي الأَمِلُك  َداُوُد إِلَى األَبَِد].   مِليَحأ

سليمان ملذك  

 لألبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

:  9ملوك  6 

5 

َرا ِيَل إِلَى األَبَِد َكَما قُلأُت ِلَداُوَد أَبِيكَ   ِسي  ُملأِكَك َعلَى إِسأ  فَإِن ِي أُقِيُم ُكرأ

  

غي لنا أن نستمر في إقامة كذل هذذ  األعيذاد يتضح مما سبق لنا أنه طبقا لمبدأ السبتيين أنه ينب

و الفرا ض اليهودية التي على الرَم مذن أنهذا قيذل عنهذا فذي كلمذة اللذه أنهذا أبديذة ، إال أنهذا 

كان استمرارها مرهون بمجيء من كانت تَير إليه ، وانتهذت بمجذيء المخلذص و الفذادي ، 

يهودية . و مذاذا عذن األَذياء التذي الله الكلمة الذي تحققت فيه كل هذ  الرموز و الفرا ض ال

ورد عنهذذا أنهذذا لألبذذد وهذذي ليسذذت موجذذودة اآلن مثذذل : َذذريعة العبذذد الذذذي يحذذب سذذيد  ، 

الضرب بذاألبواَّ ، و إقامذة صذمو يل فذي الهيكذل ، وأن العمونيذون و الموآبيذون ال يذدخلون 

 ؟ ...جماعة الرب لألبد ، وهل لم يرى اإلسرا يليون المصريين بعد الخروج لألبد 

 : ثانيَاً :معنى س لألبد س و س في أجيالكم س

, مذذدة طويلذذة .  باللغذة العبريذذة س  -6 عذوالم س والتذذي ترجمذذت : لألبذد , دا ذذم , أبذدي 

 لألبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ال تعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًدا 

هذذا فذي حالذة  –ب المقد س لكن  تعني أخر العمذر أو الفتذرة الزمنيذة أنها ال تنتهي في الكتا   
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 الطقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوس و 

 . -الفرا ض الرمزية الوقتية    

 هذذذذذل كذذذذذان يونذذذذذان النبذذذذذي فذذذذذي الحذذذذذوت لألبذذذذذد ؟ طبعذذذذذا ال ، بذذذذذل ثالثذذذذذة أيذذذذذام فقذذذذذط  -2

ِض َعلَذذذي  إِلَذذذى األَبَذذذدِ      ذذذُت إِلَذذذى أََسذذذافِِل الأِجبَذذذاِل. َمغَذذذاِليُق األَرأ  ( 1:  2. س ) يونذذذان س نََزلأ

 

هل الملوك الحذاكمين بذالحق للفقذراء تبقذى عروَذهم إلذى أبذد الذدهر ؟ طبعذا ال ، بذل إلذى  -3

 نهايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرهم 

ِسذذي هُ إِلَذذى األَبَذذِد. س ) سذذفر األمثذذال       ِ ِللأفُقَذذَراِء يُثَب ذذُت ُكرأ  (. 64:  29س اَلأَمِلذذُك الأَحذذاِكُم بِذذالأَحق 

 

يَذاِلُكمأ س أي األجيذال اليهوديذة التذي سذبقت عبارة س فَِريَضةً  -4 ِري ةً س تحذدد بكلمذة س فِذي أَجأ َدهأ

 المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيح.

 

انتهت األجيال اليهودية و توقفت بمجيء المسذيح المنتظذر و أصذبحت عديمذة القيمذة بعذد  -5

 ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك، لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

ة أوردهذذا متذذى فذذي بدايذذة إنجيلذذه ليخبرنذذا أن فا ذذدتها و هذذدفها هذذو حفذذظ األنسذذاب اليهوديذذ    

 لمعرفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 

( ثذم بعذد ذلذك ال تهمنذا فذي  6المخلص اآلتي من نسل إبراهيم و داود الملك )إنجيل متى     

 َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيء.

  

السبت مثل باقي الفرا ض والطقوس اليهودية األخرى كانت نهايتها متعلقذة بعبذارة س فِذي  -1

يَاِلُكمأ س.  أَجأ
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  يوم الس بت المقد س 

-61:  36خذذروج  

60  

ذذَت تُ   فَُظونََهذذا ألَن ذذهُ َعالََمذذة  بَيأنِذذي سَوأَنأ ذذَرا ِيَل قَذذا ِالً: ُسذذبُوتِي تَحأ ذذُم بَنِذذي إِسأ َكل ِ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنَُكمأ فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َوبَيأ

ُسذُكمأ   ب  ال ذِذي يُقَد ِ يَاِلُكمأ ِلتَعألَُموا أَن ِذي أَنَذا الذر  فَُظذوَن الس ذبأَت ألَن ذهُ 64أَجأ فَتَحأ

 .  ُمقَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد س  لَُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمأ

قَتأالً. إِن  ُكذل  َمذنأ َصذنََع فِيذِه َعَمذالً تُقأَطذُع تِلأذَك الذن فأُس ِمذنأ  َمنأ َدن َسهُ يُقأتَلُ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعأبَِها.  ََ  بَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيأِن 

لَذٍة ُمقَذد س  65  ُم الس ذابُِع فَِفيذِه َسذبأُت ُعطأ ذا الأيَذوأ . َوأَم  ذنَُع َعَمذل  ِست ةَ أَي ذاٍم يُصأ

ِ. ُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنأ  ب   ِللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

ِم الس ذبأ   ذَرا ِيَل الس ذبأَت 61ِت يُقأتَذُل قَذتأالً. َصنََع َعَمالً فِي يَذوأ فَُظ بَنُذو إِسأ فَذيَحأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنَعُوا   ِليَصأ

داً أَبَِدي اً.   يَاِلِهمأ َعهأ ذَرا ِيَل َعالََمذة  60الس بأَت فِي أَجأ ُهذَو بَيأنِذي َوبَذيأَن بَنِذي إِسأ

 إِلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 

ب  الس َماَء َوا  ِم الس ذابِعِ األَبَِد ألَن هُ فِي ِست ِة أَي اٍم َصنََع الر  َض َوفِذي الأيَذوأ ألَرأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتََراَح   اسأ

 َوتَنَف َسس. 

 السبوت المقدسة 

 63:  36خروج  

فَُظونََهذذا ألَن ذذهُ َعالََمذذة  بَيأنِذذي » ذذَرا ِيَل قَذذا ِالً: ُسذذبُوتِي تَحأ ذذُم بَنِذذي إِسأ ذذَت تَُكل ِ َوأَنأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنَُكمأ فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َوبَيأ

يَاِلُكمأ ِلتَعألَُموا أَن ِي أَنَا الر    ُسُكمسأَجأ  ب  ال ِذي يُقَد ِ

 عيذذذذذذذذذذد الفطيذذذذذذذذذذر  

  60:  62خروج  

نَذذاَدُكمأ ِمذذنأ   ذذُت أَجأ َرجأ ِم َعيأنِذذِه أَخأ فَُظذذوَن الأفَِطيذذَر ألَن ِذذي فِذذي َهذذَذا الأيَذذوأ سَوتَحأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَر  ِض ِمصأ  أَرأ

يَاِلُكمأ فَِريَضةً أَبَِدي ةً.س  َم فِي أَجأ فَُظوَن َهَذا الأيَوأ  فَتَحأ

 الذبيحة اليومية 

 39:  29خذذذذذروج  

- 42 

ٍم َدا ِمذذاً. .. » ِلي ذذاِن ُكذذل  يَذذوأ ُمذذهُ َعلَذذى الأَمذذذأبَحِ: َخُروفَذذاِن َحوأ َوَهذذَذا َمذذا تُقَد ِ

َرقَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  َدا َِمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  42  ُمحأ

تَِمذذُع بُِكذذمأ   ذذُث أَجأ ِ. َحيأ ب  تَِمذذاعِ أََمذذاَم الذذر  ذذَد بَذذاِب َخيأَمذذِة ااِلجأ يَذذاِلُكمأ ِعنأ فِذذي أَجأ
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 «.أِلَُكل َِمَك ُهنَاكَ 

  التقدمة 

 68:  1الويذذذذذذذذذين  

 -63: 23الويذذذذذذذين 

64  

ََِريعَةُ الت قأِدَمِة: ..ُكل  َذَكٍر ِمنأ بَنِذي َهذاُروَن يَأأُكذُل ِمنأَهذا. فَِريَضذةً » َوَهِذِ  

ِري ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َدهأ

ِ. ُكذذذذذذذل  َمذذذذذذذنأ َمس ذذذذذذذَها يَتَقَذذذذذذذد سُ   ب  يَذذذذذذذاِلُكمأ ِمذذذذذذذنأ َوقَا ِذذذذذذذِد الذذذذذذذر   «.أَجأ

َأ » ِ َرا َِحذةَ ُسذُروٍر َوتَقأِدَمتَهُ ُع ب  َريأِن ِمذنأ َدقِيذٍق َملأتُذوٍت بَِزيأذٍت َوقُذوداً ِللذر 

يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ َمَساِكنُِكمأ  ِري ةً فِي أَجأ بَاِن  إِلَِهُكمأ فَِريَضةً َدهأ  «....بِقُرأ

 بَُخوراً َعِطراً  

 8: 31خروج  

ي ةِ   َِ ِعُد َهاُروُن الس ُرَج فِي الأعَ ِ  َوِحيَن يُصأ ب  يُوقُِد ُ. بَُخوراً َدا ِماً أََمذاَم الذر 

 فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

 . يَاِلُكمأ  أَجأ

  ذبيحة الخطية 

 10: 31خروج  

ةً فِي الس نَِة. ِمنأ َدِم َذبِيَحِة الأَخِطي ِة   نَُع َهاُروُن َكف اَرةً َعلَى قُُرونِِه َمر  َويَصأ

 ال تِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

نَعُ   ةً فِي الس نَِة يَصأ ُس أَقأذَداٍس ُهذَو  ِللأَكف اَرةِ َمر  . قُذدأ يَذاِلُكمأ َكف اَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ

ب ِ   «.ِللر 

ذذذذذذذذَحِة   ذذذذذذذذن اِلأَمسأ  ُدهأ

 31: 31خروج  

ذذَحِة فِذذي   نذذاً ُمقَد سذذاً ِللأَمسأ ذذَرا ِيَل قَذذا ِالً: يَُكذذوُن َهذذَذا ِلذذي ُدهأ ذذُم بَنِذذي إِسأ َوتَُكل ِ

. يَاِلُكمأ  أَجأ

 الكفارة السنوية 

  61: 31خروج  

ةً فِي الس نَِة. ِمنأ َدِم َذبِيَحِة الأَخِطي ِة وَ   نَُع َهاُروُن َكف اَرةً َعلَى قُُرونِِه َمر  يَصأ

 ال تِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

ُس أَقأذَداٍس ُهذَو   . قُذدأ يَذاِلُكمأ نَُع َكف اَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ ةً فِي الس نَِة يَصأ ِللأَكف اَرةِ َمر 

ب ِ   ِللر 

ُم الأَكف اَرةِ     يَوأ

 -28: 23يذذذذذذذينالو 

31 

ِفيِر َعنأُكمأ أََمذاَم   ُم َكف اَرةٍ ِللت كأ ِم َعيأنِِه ألَن هُ يَوأ َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا فِي َهَذا الأيَوأ

 ِ ب   الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

  ... . يَاِلُكمأ فِذي َجِميذعِ 36إِلَِهُكمأ ِري ةً فِي أَجأ َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا. فَِريَضةً َدهأ

.  َمَساِكنُِكمأ

ِ رَ   ب  ذذذبَُهمأ   فِيعَذذذذذذذذذةَ الذذذذذذذذذر  ِملُذذذوَن َذنأ تَِمذذذاعِ َوُهذذذمأ يَحأ َمذذذةَ َخيأَمذذذِة ااِلجأ ذذذِدُموَن ِخدأ بَذذذِل الالِوي ذذذوَن يَخأ



 

17 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

ِري ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  23:  68العدد    فَِريَضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً َدهأ

َرا ِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً.  . َوفِي َوَسِط إِسأ يَاِلُكمأ   .أَجأ

َمذذذذذذذذذذذةَ َخيأَمذذذذذذذذذذذِة  ِخدأ

تَِماعِ    ااِلجأ

 - 22:  68العذذذذدد  

23 

ِملُذذوا َخِطي ذذةً   تَِمذذاعِ ِليَحأ ذذَرا ِيل إِلذذى َخيأَمذذِة ااِلجأ فَذذال يَقأتَذذِرُب أَيأضذذاً بَنُذذو إِسأ

ِت   بَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِل 23ِللَمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوأ

ِملُذوَن َذنأذبَُهمأ فَِريَضذةً   تَِمذاعِ َوُهذمأ يَحأ َمذةَ َخيأَمذِة ااِلجأ ذِدُموَن ِخدأ الالِوي وَن يَخأ

ِري ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َدهأ

يَالِ   َرا ِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً.أَجأ . َوفِي َوَسِط إِسأ  ُكمأ

تَِسالِ   َأ   الكهنة اِ

 26:  31خروج  

ُجلَُهذذمأ ِلذذ اَل  يَُموتُذذوا. َويَُكذذوُن لَُهذذمأ فَِريَضذذةً أَبَِدي ذذةً لَذذهُ   ذذِديَُهمأ َوأَرأ يَغأِسذذلُوَن أَيأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِلِه فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َوِلنَسأ

يَاِلِهمأ .   أَجأ

  ِعيُد الأَمَظال ِ  

 -34: 23يذذذذذذذينالو 

43 

. فِي   يَاِلُكمأ ِري ةً فِي أَجأ ِ َسبأعَةَ أَي اٍم فِي الس نَِة فَِريَضةً َدهأ ب  تُعَي ُِدونَهُ ِعيداً ِللر 

ِر  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهأ  ال

 الس ابِعِ تُعَي ُِدونَهُ . 

حَ     ِعيُد الأِفصأ

 64:  62خروج  

ُم تَذأَكاراً فَتُعَي ُِدونَ  يَذاِلُكمأ تُعَي ُِدونَذهُ َويَُكوُن لَُكمأ َهَذا الأيَوأ ِ. فِذي أَجأ ب  هُ ِعيداً ِللر 

 فَِريَضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةً 

 أَبَِدي ةً. 

ترتيذذذذذذذذذب زيذذذذذذذذذت  

 اإلنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة

 26:  20خروج  

َ ذذَهاَدةِ يَُرت ِبَُهذا َهذذاُروُن  تَِمذذاعِ َخذاِرَج الأِحَجذذاِب ال ذِذي أََمذاَم ال فِذي َخيأَمذِة ااِلجأ

بَاحِ أَ   َوبَنُو ُ ِمَن  يَذاِلِهمأ الأَمَساِء إِلَى الص  ِري ذةً فِذي أَجأ ِ. فَِريَضةً َدهأ ب  َماَم الر 

َرا ِيَل.  ِمنأ بَنِي إِسأ

 

ذذذِرُب بِذذذاألَبأَواَِّ    الضأ

 8:  61العدد  

ذِربُوَن بِذاألَبأَواَِّ. فَتَُكذوُن لُكذمأ فَِريَضذةً أَبَِدي ذةً فِذي   َوبَنُو َهاُروَن الَكَهنَةُ يَضأ

. يَاِلُكمأ  أَجأ

َولِكذذذنأ إِنأ َخذذذَرَج القَاتِذذذُل ِمذذذنأ ُحذذذُدوِد َمِدينَذذذِة َملَج ِذذذِه التِذذذي َهذذذَرَب إِليأَهذذذا   َمِدينَذذذذذِة الَملَجذذذذذِ  ِ  
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 - 21:  35العذذذذدد  

29 

 َوَوَجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَد ُ َوِلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ِم 20

ألَن هُ فِذي 28َخاِرَج ُحُدوِد َمِدينَِة َملَج ِِه َوقَتَل َوِلي  الد ِم القَاتِل فَليأَس لهُ َدم   

 َمِدينَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِة 

ِت الَكذاِهِن العَِظذيِم َملجَ   ذَد َمذوأ ذا بَعأ ِت الَكذاِهِن العَِظذيِم. َوأَم   ِِه يُِقذيُم إِلذى َمذوأ

ِجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُع القَاتِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُل   فَيَرأ

ِض ُملِكذِه.   يَذاِلُكمأ فِذذي »29إِلذى أَرأ ذٍم إِلذذى أَجأ فَتَُكذذوُن َهذِذِ  لُكذذمأ فَِريَضذةَ ُحكأ

.  َجِميعِ َمَساِكنُِكمأ

ٍل اوأ نرى هنا أن َريعة السبت باإلضافة  ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحد  فِي أكأ إلى أنها رمزية وقتية س فَالَ يَحأ

ٍب، اوأ ِمذذذنأ ِجَهذذذِة ِعيذذذٍد اوأ ِهذذذالٍَل اوأ َسذذذبأٍت،ال تِي ِهذذذَي ِظذذذل  األُُمذذذوِر الأعَتِيذذذَدة ِس )كولوسذذذي  َُذذذرأ

( تحقذق مذذدلولها فذي الراحذذة الحقيقيذة التذذي بقيذت لَذذعب اللذه فذذي ربنذا ومخلصذذنا  2:61،60

 المسيح كما قال الكتاب: يسوع

اَحذذةَ، َكَمذذا قَذذاَل:  {  ُخُل الر  ِمنِيَن نَذذدأ ذذُن الأُمذذؤأ ُخلُوا »ألَن نَذذا نَحأ َََضذذبِي لَذذنأ يَذذدأ ُت فِذذي  َحت ذذى أَقأَسذذمأ

ِملَتأ ُمنأذُ تَأأِسيِس الأعَالَِم. « َراَحتِي! َماِل قَدأ أُكأ ِن األَعأ ِضذعٍ َعذِن ال4َمَع َكوأ س ذابِعِ: ألَن هُ قَاَل فِذي َموأ

َماِلهِ » ِم الس ابِعِ ِمنأ َجِميعِ أَعأ يَوأ
تََراَح اللهُ فِي الأ ُخلُوا َراَحتِذي»َوفِي َهَذا أَيأضاً: 5«. َواسأ «. لَنأ يَدأ

ذيَاِن، 1 ُخلُوا ِلَسذبَِب الأِعصأ الً لَذمأ يَذدأ ذُروا أَو  ِ َ ُخلُونََها، َوال ذِذيَن بُ مذاً يَذدأ أَيأضذذاً  يُعَذي ِنُ 0فَذإِذأ بَِقذَي أَن  قَوأ

ماً قَا ِالً فِي َداُوَد:  مَ »يَوأ تَهُ فَذالَ »بَعأَد َزَماٍن َهَذا ِمقأَداُر ُ، َكَمذا قِيذَل: « الأيَوأ َم إِنأ َسذِمعأتُمأ َصذوأ الأيَذوأ

ٍم آَخذ8«. تُقَس وا قُلُوبَُكمأ  ذَد َذِلذَك َعذنأ يَذوأ َُوعُ قَدأ أََراَحُهذمأ لََمذا تََكل ذَم بَعأ إِذاً بَِقيَذتأ 9َر.ألَن هُ لَوأ َكاَن يَ

ذذعأِب اللذذِه!  ََ َماِلذذِه، َكَمذذا اللذذهُ ِمذذنأ 61َراَحذذة  ِل ذذتََراَح ُهذذَو أَيأضذذاً ِمذذنأ أَعأ ألَن  ال ذذِذي َدَخذذَل َراَحتَذذهُ اسأ

َماِلِه.  ذيَاِن َهذِذ ِ 66أَعأ ذقَُط أََحذد  فِذي ِعبأذَرةِ الأِعصأ اَحذةَ، ِلذ اَل  يَسأ ُخَل تِلأذَك الر  تَِهذدأ أَنأ نَذدأ َعيأنَِهذا.  فَلأنَجأ

(. و نرى أن السبت ليس هو الراحة الحقيقية التي تحققت في الفداء ، 61 -3: 4)عبرانيين }

بل إنما هو ظل أعطي لإلسرا يليين و تحدد وجذود  باسذتمرار وجذود األجيذال اليهوديذة التذي 

ا انتهت قيمتها و فا دتها بمجذيء بذاكورة الجيذل الجديذد فادينذا الذرب يسذوع المسذيح كرمذز لمذ

 سيحدث مستقبال عند اتمام الفداء الذي هو الراحة الحقيقية.



 

19 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 -63:  36ثالثاً : إذا كانذت َذريعة السذبت هذي َذريعة أبديذة لمذدى األيذام طبقذا ل ) خذروج 

( ، إذن تكون عقوبة الموت جزاء من يكسذر السذبت طبقذا للمكتذوب ، وهذذا مذا ال يذدعو  60

 ذا ؟!! له السبتيين وال يؤكدون عليه مطلقا . فلما

 

رابعذذاً : بينمذذا يؤكذذد السذذبتيون أن السذذبت هذذو ذكذذرى راحذذة اليذذوم السذذابع مذذن أيذذام الخليقذذة ، 

 فليعلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا أن 

السماء و األرض الحاليتذان سذيزوالن و يحذل محلهذم سذماء جديذدة و أرض جديذدة .          

 فلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذا نقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم 

 ليقة ؟ذكرى َيء زا ل ونترك ذكرى قيامة و آالم فادينا رب الخ         

يَاِء ال تِي تَُرى َوقأتِي ة   -6 َأ  األَ

يَاِء ال تِي تَُرى، بَلأ إِلَى ال تِي الَ تَُرى. ألَن  ال تِي تُذَرى َوقأتِي ذة ، وَ  َأ ََيأُر نَاِظِريَن إِلَى األَ ُن  ذا َونَحأ أَم 

 ال تِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

        .الَ تَُرى فَأَبَِدي ة   ( 68:  4كورنثوس  2)  

ُض َوالس َماءُ َهرَوَب ا -2  ألَرأ

ِضع   (   66:  21)رؤيا  ُض َوالس َماُء، َولَمأ يُوَجدأ لَُهَما َموأ ِهِه َهَربَِت األَرأ      ال ِذي ِمنأ َوجأ

 األُُموَر األُولَى قَدأ َمَضتأ  -3

ُت الَ يَُكذوُن فِذي َمذا بَعأذدُ     ، َوالأَمذوأ عَذٍة ِمذنأ ُعيُذونِِهمأ َسُح اللهُ ُكذل  َدمأ ن  َوالَ َوَسيَمأ ، َوالَ يَُكذوُن ُحذزأ

 ُصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَراخ  َوالَ َوَجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع  

 ( 4: 26)رؤيا . فِي َما بَعأُد، ألَن  األُُموَر األُولَى قَدأ َمَضتأ    

ضاً َجِديَدةً  -4  َسَماًء َجِديَدةً َوأَرأ
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ضذذاً َجِديذذَدةً، ألَن  الس ذذَماَء األُولَذذى َواألَ       ذذُت َسذذَماًء َجِديذذَدةً َوأَرأ َض األُولَذذى َمَضذذتَا، ثُذذم  َرأَيأ رأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُر الَ يُوَجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُد فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َوالأبَحأ

 ( 6:  26َما بَعأُد. ) رؤيا      

نُوَعاُت  -5  ُض والأَمصأ   الس َماَواُت تَُزوُل ،واحتراَّ األَرأ

ِ، ال ذِذي فِيذِه تَذُزوُل الس ذَماَواُت بَِضذِجي ٍ       ب  ُم الذر  ، َوتَنأَحذل  َولَِكنأ َسيَأأتِي َكِلذص ٍ فِذي الل يأذِل، يَذوأ

 الأعَنَاِصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُر  

نُوَعاُت ال تِي فِيَها. )      ُ ُض َوالأَمصأ تَِرَُّ األَرأ تَِرقَةً، َوتَحأ  ( 61:  3بطرس  2حأ

 

نُوَعٍة    -1          ِزَعِة َكَمصأ يَاِء الأُمتََزعأ َأ  تَغأيِيِر األَ

ا اآلَن     َض ِحينَ ٍِذ، َوأَم  َزَع األَرأ تُهُ َزعأ ةً أَيأضذاً أَُزلأذِزُل الَ »فَقَذدأ َوَعذَد قَذا ِالً: ال ِذي َصوأ إِن ِذي َمذر 

َض   األَرأ

    ً لُذذذهُ «. فَقَذذذطأ بَذذذِل الس ذذذَماَء أَيأضذذذا ً »قَوأ ةً أَيأضذذذا ِزَعذذذِة « َمذذذر  ذذذيَاِء الأُمتََزعأ َأ يَذذذُدل  َعلَذذذى تَغأيِيذذذِر األَ

نُوَعٍة، ِلَكيأ تَبأقَى ال تِي  َزعُ. َعلَى     َكَمصأ نُوَعٍة، ِلَكذيأ الَ تَتََزعأ ِزَعِة َكَمصأ يَاِء الأُمتََزعأ َأ تَغأيِيِر األَ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَزعُ.  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُن 28تَبأقَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى ال تِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الَ تَتََزعأ  ِلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَذِلَك َونَحأ

َُذوعٍ َوتَقأذوَ      ِضذي ةً، بُِخ َمةً َمرأ ِدُم اللهَ ِخدأ َُكأر  بِِه نَخأ َزعُ ِليَُكنأ ِعنأَدنَا  ى. قَابِلُوَن َملَُكوتاً الَ يَتََزعأ

 (.  29 –21:  62آِكلَة . )عبرانيين  إِلََهنَا نَار   ألَن  29

لمذذاذا يحذذاول السذذبتيون إقامذذة َذذريعة السذذبت فقذذط وال يقيمذذون بذذاقي الَذذرا ع اإللهيذذة  -0   

األخرى التي قيل عنها أنها أبدية ؟ أليست هذ  الَذرا ع أيضذا وصذايا إلهيذة مقدسذة يجذب أن 

 تتبع ؟

َريعة السبت ستظل باقية أبذد الذدهر بنذاء علذى مذا جذاء  كثيرا ما يؤكد السبتيون على أن    

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 

( . لكذن مبذذدأهم خطذأ فذذادح ،ألن كذذالم الذرب الذذذي اليذزول ال يَذذتمل علذذى  68،  60  5   

َريعة السبت فقط  بل أيضا علذى الذذبا ح و التقذدمات الحيوانيذة و سذا ر الفذرا ض األخذرى 

مذذون كذذل هذذذ  الفذذرا ض والطقذذوس اليهوديذذة التذذي بطلذذت بمجذذيء المخلذذص ، فلمذذاذا ال يقي

  باعتبار أنها َرا ع إلهية أبدبة ؟!



 

21 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

(أن السذبت سذيكون محفذوظ فذي السذماء  6:  11خامساً : يؤكد السبتيون بنذاء علذى )اَذعياء 

 أيضا 

ُكذل  ِذي َجَسذٍد َوِمنأ َسبأٍت إِلَى َسبأٍت َويَُكوُن ِمنأ ِهالٍَل إِلَى ِهذالٍَل َوِمذنأ َسذبأٍت إِلَذى َسذبأٍت أَن   -6

. ب  ُجَد أََماِمي قَاَل الر   يَأأتِي ِليَسأ

تتحدث اآلية هنا عن أمران همذا السذبت و الهذالل الجديذد الذذي هذو بدايذة الَذهر  -2         

 القمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذري ، فهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤمن 

السبتيون أن األهلة الجديدة ستحفظ في السماء ؟!! ، وهل تتحدث اآلية هنا عن السذماء أم     

 عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 

 مجذذذذازاة الذذذذرب لألمذذذذة الفاسذذذذقة وتعزيذذذذة صذذذذهيون وانتَذذذذار اإليمذذذذان بذذذذين األمذذذذم ....    

 

 تتحدث عن تعزية أورَليم و معرفة قوة الرب عند عبيد  : –أ    

َن.  وأ ذِليَم تُعَذز  ََ يُكمأ أَنَا َوفِي أُوُر هُ َهَكَذا أَُعز ِ يِه أُم  ُهذو فَتَذُروَن َوتَفأذَرُح قُلُذوبُُكمأ 64َكإِنأَساٍن تُعَز ِ َوتَزأ

 ِعَظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُمُكمأ    

َدا ِِه.        نَُق َعلَى أَعأ ِ ِعنأَد َعبِيِدِ  َويَحأ ب  ِب َوتُعأَرُ  يَُد الر  َأ  َكالأعُ

فهل سيكون في السماء عظام للبَرتزهر كالعَذب ؟!!! أمذا يقذول الكتذاب أن لحذم و دم       

 ال 

 يستطيعا أن يرثا ملكوت الله      

 لذذذذرب عذذذذاى كذذذذل بَذذذذر و مجذذذذازاة أعمذذذذالهم و أفكذذذذارهم  :تتحذذذذدث عذذذذن عقذذذذاب ا –ب   

ذذَر ُ بِلَِهيذذِب نَذذ  َََضذذبَهُ َوَزجأ  ٍ بَعَذذٍة ِليَذذُرد  بُِحُمذذو  َكبَاتُذذهُ َكَزوأ ب  بِالن ذذاِر يَذذأأتِي َوَمرأ اٍر. ألَن ذذهُ ُهذذَوَذا الذذر 

ثُذذ61 ذذٍر َويَكأ ََ ب  بِالن ذذاِر يُعَاقِذذُب َوبَِسذذيأِفِه َعلَذذى ُكذذل ِ بَ ِ. ألَن  الذذر  ب  ُسذذوَن 60ُر قَتألَذذى الذذر  ال ذذِذيَن يُقَد ِ

َس َوالأُجذَرذَ  جأ ذَم الأِخنأِزيذِر َوالذر ِ ُروَن أَنأفَُسُهمأ فِي الأَجن اِت َوَراَء َواِحذٍد فِذي الأَوَسذِط آِكِلذيَن لَحأ  َويَُطه ِ

 . ب  .68يَفأنُوَن َمعاً يَقُوُل الر  َمذالَُهمأ َوأَفأَكذاَرُهمأ ذعِ ُكذل ِ األَُمذِم َواألَلأِسذنَِة  َوأَنَذا أَُجذاِزي أَعأ َحذَدَث ِلَجمأ

ِدي.  فَيَأأتُوَن َويَُروَن َمجأ
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 تتحدث عن إرسال ناجين من صهيون إلى سا ر األمم ليخبروا بمجد الرب بينهم  : –ج   

يَش َوفُوَل َولُودَ  َِ ِسُل ِمنأُهمأ نَاِجيَن إِلَى األَُمِم إِلَى تَرأ عَُل فِيِهمأ آيَةً َوأُرأ ِس.  َوأَجأ الن اِزِعيَن فِذي الأقَذوأ

بِذذُروَن  ذذِدي فَيُخأ ذذَمعأ َخبَذذِري َوالَ َرأَتأ َمجأ إِلَذذى تُوبَذذاَل َويَذذاَواَن إِلَذذى الأَجَزا ِذذِر الأبَِعيذذَدةِ ال تِذذي لَذذمأ تَسأ

ِدي بَيأَن األَُمِم.   بَِمجأ

 تتحدث عذن أن األمذم ستحضذر تقذدمات و ذبذا ح للذرب واتخذاذ كهنذة مذنهم للذرب األمذر –د 

 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تحقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

العصر المسيحي ، إذ أقبلت كل األمم على المسيحية و قدمت تقدمات و قرابين للذرب ،      

 و أصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبحنا 

 كهنة مقدسين للرب :     

َكبَذذاٍت َوبَِهذذَواِدَج َوبِغَذذالٍ  ذذٍل َوبَِمرأ ِ َعلَذذى َخيأ ب  ذذَوتُِكمأ ِمذذنأ ُكذذل ِ األَُمذذِم تَقأِدَمذذةً ِللذذر  ِضذذُروَن ُكذذل  إِخأ  َويُحأ

َرا ِيَل تَقأِدَمةً فِي إِنَاٍء َطذاِهٍر إِ  ِضُر بَنُو إِسأ ب  َكَما يُحأ ِليَم قَاَل الر  ََ ِسي أُوُر لَذى َوُهُجٍن إِلَى َجبَِل قُدأ

 .ِ ب  .26بَيأِت الر  ب   َوأَت ِخذُ أَيأضاً ِمنأُهمأ َكَهنَةً َوالَِوي ِيَن قَاَل الر 

األمم أمام الذرب كثبذوت السذماء و األرض و  تتحدث عن ثبات هؤالء المؤمنيين من كل –  

 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجودهم للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب 

في المواسم المقدسة و رؤيتهم لنتيجة عصيان األَرار و جثثهم المطروحة ، فهذل يعقذل      

 أن كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 األَياء ستكون في السماء ؟!!!      

َض الأَجِديَدةَ       ب   ألَن هُ َكَما أَن  الس َماَواِت الأَجِديَدةَ َواألَرأ ال تِي أَنَا َصانِع  تَثأبُُت أََماِمي يَقُذوُل الذر 

 َهَكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَذا يَثأبُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُت 

      . ُمُكمأ لُُكمأ َواسأ َويَُكوُن ِمنأ ِهذالٍَل إِلَذى ِهذالٍَل َوِمذنأ َسذبأٍت إِلَذى َسذبأٍت أَن  ُكذل  ِذي َجَسذٍد 23نَسأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُجدَ   يَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأأتِي ِليَسأ

     . ب  ُرُجذو24أََماِمي قَاَل الذر  َن َويَذُروَن ُجثَذَث الن ذاِس ال ذِذيَن َعُصذوا َعلَذي  ألَن  ُدوَدُهذمأ الَ َويَخأ
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 يَُمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوُت َونَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاَرُهمأ الَ 

فَأُ َويَُكونُوَن َرَذالَةً ِلُكل ِ ِذي َجَسٍد.      تُطأ

( نجد أن في العهد الجديذد ال عالقذة  61:  2( و ) كولوسي  23:  11بمقارنة ) اَعياء  -3

 لنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 

ر العتيذدة والتذي منهذا السذبت و الهذالل اليهذودي فََهذِذِ  َكانَذتأ ِظذالاَلً ِلَمذا َسذيَأأتِي، أَيأ األمو    

 ِللأَحِقيقَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِة ال تِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ِهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَي 

 -: 23 – 61:  2الأَمِسيُح...  فيقول الوحي المقدس في كولوسي     

راً إِذأ َمَحا الص ك  ال ِذي َعلَيأنَا فِي الأفََرا ِِض، ال ِذي َكذاَن ِضذ  د اً لَنَذا، َوقَذدأ َرفَعَذهُ ِمذَن الأَوَسذِط ُمَسذم ِ

ذِليِب،  تُذوَب َعلَيأنَذا َوالأُمنَذاقَِض  و بترجمذة أخذرى :  -اي ا ُ بِالص  إِذأ قَذدأ َمَحذا َصذك  الأفَذَرا ِِض الأَمكأ

راً إِي ذا ُ َعلَذى ا لََحتِنَا، بَلأ إِن هُ قَدأ أََزالَهُ ِمذَن الأَوَسذِط، ُمَسذم ِ ذِليِب. ِلَمصأ يَاَسذاِت 65 -لص  َد الر ِ إِذأ َجذر 

َهَرُهمأ ِجَهاراً، َظافِراً بِِهمأ فِيذِه.  َأ ٍب، اوأ 61َوالس الَِطيَن ا َُذرأ ذٍل اوأ  ُكذمأ َعلَذيأُكمأ اَحذد  فِذي أكأ فَذالَ يَحأ

ذ60ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت،  و  -ا الأَجَسذُد فَِللأَمِسذيحِ. ال تِي ِهَي ِظل  األُُمذوِر الأعَتِيذَدةِ، َوأَم 

ِب، أَوأ فِذي الأقََضذايَا الأُمتَعَل ِقَذِة  بترجمة أخرى :  َ ذرأ ذِل َوال ُكذمأ َعلَذيأُكمأ أََحذد  فِذي قَِضذي ِة األَكأ فَالَ يَحأ

َ ُهوِر َوالس بُوِت؛  يَاِد َوُرُؤوِس ال َحِقيقَذِة ال تِذي ِهذَي فََهِذِ  َكانَتأ ِظذالاَلً ِلَمذا َسذيَأأتِي، أَيأ ِللأ 60بِاألَعأ

َُذذوَن فِذذي الأعَذذالَِم، تُفأذذَرُض َعلَذذيأُكمأ فَذذَرا ُِض: -الأَمِسذذيُح.   ، َوالَ 26.... فَِلَمذذاَذا َكذذأَن ُكمأ َعا ِ الَ تََمذذس 

؟  ، َوالَ تَُجس  ذتِعأَماِل، َحَسذَب َوَصذايَا َوتَعَذاِليِم 22تَذَُّأ الن ذاِس، ال تِذي ِهذَي َجِميعَُهذا ِللأفَنَذاِء فِذي ااِلسأ

ذذِر الأَجَسذذِد، لَذذيأَس بِِقيَمذذٍة َمذذا ِمذذنأ ِجَهذذِة 23 َمذذٍة، بِِعبَذذاَدةٍ نَافِلَذذٍة، َوتََواُضذذعٍ، َوقَهأ ال تِذذي لََهذذا ِحَكايَذذةُ ِحكأ

ذِري ِة. ََ بَاعِ الأبَ َأ ذبَِة ِلَمبَذاِديِء الأعَذالَ   و بترجمذة أخذرى :  -ا تُمأ قَذدأ ُمذت مأ َمذَع الأَمِسذيحِ بِالن ِسأ ِم، فََمذاُدمأ

ِضعُوَن أَنأفَُسُكمأ ِلفََرا َِض ِمثأِل َهذِذِ :  يَن فِي الأعَالَِم، تُخأ َِ ، الَ 26فَِلَماَذا، َكَما لَوأ ُكنأتُمأ َعا ِ ِسذكأ الَ تُمأ

، الَ تَلأُمسأ  ََذِر َوتَعَذالِ 22تَذَُّأ لَُك َوتَُزوُل. فَتِلأَك الأفََرا ُِض ِهذَي َوَصذايَا الأبَ تَهأ يَاُء تُسأ َأ . َوَهِذِ  أَ يُمُهمأ

ذذٍر 23 ذذَطنَعَِة، َوإِذأالٍَل ِللذذذ اِت، َوقَهأ ذذَراٍط فِذذي الأِعبَذذاَدةِ الأُمصأ َمذذِة ِلَمذذا فِيَهذذا ِمذذنأ إِفأ لََهذذا َمَظذذاِهُر الأِحكأ

ََِري ةِ  َضاِء الأُميُوِل الأبَ  ..-  ِللأَجَسِد؛ أُُمور  الَ قِيَمةَ لََها، َوَما ِهَي إاِل  إِلرأ

تحريذذ  المعتقذذدات الكتابيذذة كمذذا امتذذدت ايذذاديهم األثيمذذة إلصذذدار  كعذذادة السذذبتيين فذذي -4   

 ترجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مغلوطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
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 Clear World Bibleتماما،وال تستند إلى أي أساس علمي أو كتابي وهي ترجمة        

 التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  

في أمريكا ، و لكنها لم تترجم بعد للعربيذة ، إال أنهذم يسذتخدمونها  6994صدرت عام       

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي كتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبهم 

 Avonالمترجمذذذذذة و التذذذذذي يوزعهذذذذذا األسذذذذذتاذ جذذذذذالل فيليذذذذذب دوس ر ذذذذذيس َذذذذذركة       

 لمستحضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرات التجميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

جمهورية مصر العربية  في بعض اآليات المحورية التذي تذدحض أفكذارهم .... راجذع       

 اآليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواردة 

 في كتاب مَتهى األجيال لنبيتهم الكاذبة ايلين هوايت .      

 طبقا لمبدأ السبتيين 

 السبت 

ما ورد فذي ) كولوسذي 

( ال يقصذذذذذذذذذذد  61:  2

إطالقذذذذذا يذذذذذوم السذذذذذبت 

 األسبوعي 

( تتحذث عذن السذبت  23:  11ما ورد في ) اَعياء 

 األسبوعي بالتأكيد

 الهالل الجديد

ما جاء فذي ) كولوسذي 

( تقصذذذد عيذذذد  61:  2

 الهالل الجديد بالتأكيد 

( ال يقصذذذد عيذذذد  23:  11مذذذا جذذذاء فذذذي ) اَذذذعياء 

 الجديد بالتأكيدالهالل 

 

 سادساً: الكتاب المقدس يخبرنا بأَياء انها انتهت على الذرَم انذه قذال فيهذا قذديما : س لألبذد س 

     

 أين ذكر الكتاب أنها انتهت و ألغيت   أين قيل عنها أنها أبدية  الوصية 

فَُظونَذهُ بَيأنِذي  الختان  ِدي ال ذِذي تَحأ ذذتُمأ الَ َهَذا ُهَو َعهأ تَتَنأ : إِن ذذهُ إِِن اخأ َهذذا أَنَذذا بُذذولُُس أَقُذذوُل لَُكذذمأ
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ذتَُن َوبَيأنَُكمأ َوبَ  ِلَك ِمذنأ بَعأذِدَك: يُخأ يأَن نَسأ

ذِم 66ِمنأُكمأ ُكذل  َذَكذٍر  تَنُذوَن فِذي لَحأ فَتُخأ

ذذذٍد بَيأنِذذذي  لَتُِكمأ فَيَُكذذذوُن َعالََمذذذةَ َعهأ َُذذذرأ

 . ذذذنَُكمأ ذذذتَُن 62َوبَيأ ذذذَن ثََمانِيَذذذِة أَي ذذذاٍم يُخأ اِبأ

: َوِليذذذُد  يَذذذاِلُكمأ ِمذذذنأُكمأ ُكذذذل  َذَكذذذٍر فِذذذي أَجأ

ذذِت َوالأُمبأ  ذذِن الأبَيأ ذذٍة ِمذذنأ ُكذذل ِ ابأ تَذذاعُ بِِفض 

ذذِلَك.  ذذذتَُن 63ََِريذذٍب لَذذيأَس ِمذذنأ نَسأ يُخأ

ذذتَِك  ِختَانذذاً َوِليذذُد بَيأتِذذَك َوالأُمبأتَذذاعُ بِِفض 

داً أَبَذِدي اً.  ِمُكمأ َعهأ ِدي فِي لَحأ فَيَُكوُن َعهأ

لَذذذذُ  ال ذذذذِذي الَ 64 َأ ذذذذا الذذذذذ َكُر األَ َوأَم 

لَتِذذِه فَ  َُرأ ذذِم  ذذتَُن فِذذي لَحأ ذذَك يُخأ تُقأَطذذُع تِلأ

ذذذعأبَِها. إِن ذذذهُ قَذذذدأ نََكذذذَث  ََ الذذذن فأُس ِمذذذنأ 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِدي  «. َعهأ

 ( 64 – 61:  60) التكوين  

ََيأ اً!  ذَهُد أَيأضذاً ِلُكذل ِ 3يَنأفَعُُكُم الأَمِسيُح  َأ لَِكنأ أَ

تَذذذتٍِن أَن ذذذ هُ ُملأتَذذذِزم  أَنأ يَعأَمذذذَل بُِكذذذل ِ إِنأَسذذذاٍن ُمخأ

َمِسيحِ أَي َها ال ِذيَن 4الن اُموِس. 
قَدأ تَبَط لأتُمأ َعِن الأ

تُمأ ِمذذَن الن ِعأَمذذةِ  ُروَن بِالن ذذاُموِس. َسذذقَطأ )  تَتَبَذذر 

 ( 4 – 6:  5َالطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 

َكذذاَم الن ذذاُموِس  فَذذُظ أَحأ ذذَرُل يَحأ َأ إِذاً إِنأ َكذذاَن األَ

لَتُهُ ِختَاناً؟ أَفََما تُحأ  َُرأ لَذةُ 20َسُب  َوتَُكوُن الأغُرأ

ذذذُل الن ذذذاُموَس  ال تِذذذي ِمذذذَن الط بِيعَذذذِة َوِهذذذَي تَُكم ِ

تَِدينَُك أَنأَت ال ِذي فِي الأِكتَاِب َوالأِختَذاِن تَتَعَذد ى 

ألَن  الأيَُهوِدي  فِي الظ اِهِر لَذيأَس 28الن اُموَس؟ 

اُن ال ِذي فِذي الظ ذاِهِر فِذي ُهَو يَُهوِدي اً َوالَ الأِختَ 

ِم ِختَانذاً  بَذِل الأيَُهذوِدي  فِذي الأَخفَذاِء ُهذَو 29الل حأ

وحِ الَ بِالأِكتَذذاِب  ذذِب بِذذالر  الأيَُهذذوِدي  َوِختَذذاُن الأقَلأ

ُحذهُ لَذيأَس ِمذَن الن ذاِس بَذلأ  ُهَو الأِختَاُن ال ذِذي َمدأ

 ( 29 – 21:  2) رومية  ِمَن اللِه.

 

 القديمالعهد  

ذذداً َمذذَع ُسذذك اِن  ذذتُمأ فَذذالَ تَقأَطعُذذوا َعهأ َوأَنأ

. َولَذمأ  ذِدُموا َمذَذابَِحُهمأ ِض. اهأ َهِذِ  األَرأ

؟ تِي. فََماَذا َعِملأتُمأ َمعُوا ِلَصوأ  تَسأ

 ( 6:  2) قضاة  

 

ذذذذَت ُسذذذذك انَِها 5 ُض تََدن َسذذذذتأ تَحأ َواألَرأ

ََي ذذذذذذُروا  َ ذذذذذذَرا َِع  ألَن ُهذذذذذذمأ تَعَذذذذذذد وا ال

ب  َوأَقأَطُع َمَع بَيأذِت 31 أتِي يَقُوُل الر  َها أَي ام  تَأ

ذذذداً َجِديذذذداً.  ذذذِت يَُهذذذوَذا َعهأ ذذذَرا ِيَل َوَمذذذَع بَيأ إِسأ

َم 32 ِد ال ِذي قََطعأتُذهُ َمذَع آبَذا ِِهمأ يَذوأ لَيأَس َكالأعَهأ

تُُهمأ  َسكأ ذَر أَمأ ِض ِمصأ ذِرَجُهمأ ِمذنأ أَرأ بِيَذِدِهمأ ألُخأ

 . ب  ذتُُهمأ يَقُذوُل الذر  ذِدي فََرفَضأ ِحيَن نَقَُضوا َعهأ

ذُد ال ذِذي أَقأَطعُذهُ َمذَع بَيأذِت 33 بَلأ َهَذا ُهذَو الأعَهأ

عَذُل  : أَجأ ب  َرا ِيَل بَعأَد تِلأذَك األَي ذاِم يَقُذوُل الذر  إِسأ
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.الأ  ذذذذذَد األَبَذذذذذِدي   فَِريَضذذذذذةَ نََكثُذذذذذوا الأعَهأ

 ( 5:  24) اَعياء  

ذذِريعَتِي فِذذي َداِخِلِهذذمأ َوأَكأ  تُبَُهذذا َعلَذذى قُلُذذوبِِهمأ ََ

ذذعأباً.  ََ َوأَُكذذوُن لَُهذذمأ إِلَهذذاً َوُهذذمأ يَُكونُذذوَن ِلذذي 

َوالَ يُعَل ُِموَن بَعأُد ُكذل  َواِحذٍد َصذاِحبَهُ َوُكذل  34

] ألَن ُهذذمأ  ب  ِرفُذذوا الذذر  َواِحذذٍد أََخذذا ُ قَذذا ِِليَن: ماعأ

يذِرِهمأ ُكل ُهمأ َسيَعأِرفُونَنِي ِمنأ َصِغيِرِهمأ إِلَذى َكبِ 

ذذفَُح َعذذنأ إِثأِمِهذذمأ َوالَ  . ألَن ِذذي أَصأ ب  يَقُذذوُل الذذر 

ذذذُد. ُكذذذُر َخِطي ذذذتَُهمأ بَعأ  – 36:  36) ارميذذذا  أَذأ

34 ) 

 

ُل بِالَ َعيأٍب لََما ُطِلذَب 0 فَإِن هُ لَوأ َكاَن َذِلَك األَو 

ِضع  ِلثَاٍن.  (   0:  8) عبرانيين  َموأ

 

ذا َمذذا َعت ذذ« َجِديذداً »فَذإِذأ قَذذاَل 63 َل. َوأَم  َق األَو 

الَِل. ذذِمحأ ذذاَخ فَُهذذَو قَِريذذب  ِمذذَن ااِلضأ ََ  َعتَذذَق َو

 (   63:  8) عبرانيين 

الفصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح  

 اليهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذودي 

:  62) خذذذذروج 

64 ) 

ُم تَذذذذذذأَكاراً  َويَُكذذذذذوُن لَُكذذذذذمأ َهذذذذذَذا الأيَذذذذذوأ

يَذذاِلُكمأ  ِ. فِذذي أَجأ ب  فَتُعَي ُِدونَذذهُ ِعيذذداً ِللذذر 

   أَبَِدي ةً  تُعَي ُِدونَهُ فَِريَضةً 

 

9 ِ ذذذا اآلَن إِذأ َعذذذَرفأتُُم اللذذذهَ، بَذذذلأ بِذذذالأَحِري  َوأَم 

ِجعُذوَن أَيأضذاً إِلَذى  ُعِرفأتُمأ ِمَن اللذِه، فََكيأذَ  تَرأ

ذذِعيفَِة الأفَِقيذذَرةِ ال تِذذي تُِريذذُدوَن أَنأ  َكذذاِن الض  األَرأ

تَعأبَُدوا لََها ِمذنأ َجِديذٍد؟  فَُظذوَن أَي امذاً 61تُسأ أَتَحأ

َُذذ قَاتذذاً َوِسذذنِيَن؟َو  9:  4) َالطيذذة  ُهوراً َوأَوأ

– 61 ) 

 

ٍب، 61 َُذرأ ذٍل اوأ  ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحذد  فِذي أكأ فَالَ يَحأ

ال تِذي 60اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت، 

 يذذذذذذوم الكفذذذذذذارة  

: 23)اويذذذذذذذذذذذذذذين

28- 31) 

ِم  َعَمذذالً َمذذا الَ تَعأَملُذذوا فِذذي َهذذَذا الأيَذذوأ

ِفيذذِر َعذذنأُكمأ  ُم َكف ذذاَرةٍ ِللت كأ َعيأنِذذِه ألَن ذذهُ يَذذوأ

 ... . ِ  إِلَِهُكذذمأ ب  َعَمذذالً َمذذا 36أََمذذاَم الذذر 

ِري ذذذذذةً فِذذذذذي  الَ تَعأَملُذذذذذوا. فَِريَضذذذذذةً َدهأ

يَاِلُكمأ فِي َجمِ  .أَجأ  يعِ َمَساِكنُِكمأ
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 عيذذذذذد المظذذذذذال 

:  23الويذذذذذذذين  

46 - 42 

ِ َسذذبأعَةَ أَي ذذاٍم 46 ب  تُعَي ُِدونَذذهُ ِعيذذداً ِللذذر 

ِري ذذذذةً فِذذذذي  فِذذذذي الس ذذذذنَِة فَِريَضذذذذةً َدهأ

ِر الس ذابِعِ تُعَي ُِدونَذهُ.  َ هأ . فِي ال يَاِلُكمأ أَجأ

ذذُكنُوَن َسذذبأعَةَ أَي ذذاٍم. 42 فِذذي َمَظذذال  تَسأ

ذذ ذذُكنُوَن ُكذذل  الأ ذذَرا ِيَل يَسأ َوَطنِي ِيَن فِذذي إِسأ

.  فِي الأَمَظال ِ

ذذذذا الأَجَسذذذذُد  ِهذذذذَي ِظذذذذل  األُُمذذذذوِر الأعَتِيذذذذَدةِ، َوأَم 

ُكذذمأ فَذذ و بترجمذذة أخذذرى :  -فَِللأَمِسذذيحِ.  الَ يَحأ

ِب، أَوأ  َ ذذرأ ذذِل َوال َعلَذذيأُكمأ أََحذذد  فِذذي قَِضذذي ِة األَكأ

يَذذذذاِد َوُرُؤوِس  فِذذذذي الأقََضذذذذايَا الأُمتَعَل ِقَذذذذِة بِاألَعأ

َ ُهوِر َوالس بُوِت؛  فََهِذِ  َكانَتأ ِظالاَلً ِلَما 60ال

 َسذذذذيَأأتِي، أَيأ ِللأَحِقيقَذذذذِة ال تِذذذذي ِهذذذذَي الأَمِسذذذذيُح.

 ( 61:  2)كولوسي 

سذذذذذذذرج خيمذذذذذذذة 

 اإلجتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع 

:  24) الويذذذذين 

2 – 4 ) 

ُموا » ذذذذَرا ِيَل أَنأ يُقَذذذذد ِ ِص بَنِذذذذي إِسأ أَوأ

ُضذذوٍض نَِقي ذذاً  ذذَت َزيأتُذذوٍن َمرأ ذذَك َزيأ إِلَيأ

َخاِرَج 3ِللض وِء إِليقَاِد الس ُرجِ َدا ِماً. 

َ ذهَ  تَِمذاعِ ِحَجاِب ال اَدةِ فِذي َخيأَمذِة االجأ

يَُرت ِبَُهذذذذا َهذذذذاُروُن ِمذذذذَن الأَمَسذذذذاِء إِلَذذذذى 

ِ َدا ِمذذاً فَِريَضذذةً  ب  ذذبَاحِ أََمذذاَم الذذر  الص 

يَاِلُكمأ  ِري ةً فِي أَجأ  َدهأ

ا َما َعتَذَق « َجِديداً »فَإِذأ قَاَل  َل. َوأَم  َعت َق األَو 

الَ  ِمحأ ََاَخ فَُهَو قَِريب  ِمَن ااِلضأ  ِل.َو

ُل َكذذذاَن لَذذذهُ أَيأضذذذاً فَذذذَرا ُِض 6 ذذذُد األَو  ثُذذذم  الأعَهأ

 ، ُس الأعَذذذذالَِمي  َمذذذذٍة َوالأقُذذذذدأ ألَن ذذذذهُ نُِصذذذذَب 2ِخدأ

ُل ال ِذي يُقَاُل لَهُ  َكُن األَو  ال ِذي « الأقُدأسُ »الأَمسأ

ذذُز الت قأِدَمذذِة.  َكذذاَن فِيذذِه الأَمنَذذاَرةُ، َوالأَما ِذذَدةُ، َوُخبأ

ذَكُن ال ذِذي يُقَذاُل َوَوَراَء الأ 3 ِحَجاِب الث انِي الأَمسأ

فِيِه ِمبأَخَرة  ِمنأ َذَهٍب، 4« قُدأُس األَقأَداِس »لَهُ 

ًَّى ِمنأ ُكل ِ ِجَهذٍة بِالذذ َهِب،  ِد ُمغَ َوتَابُوُت الأعَهأ

، َوَعَصذا  ال ِذي فِيِه قِسأط  ِمذنأ َذَهذٍب فِيذِه الأَمذن 

، َولَوأ  ذذذذِد... َهذذذذاُروَن ال تِذذذذي أَفأَرَخذذذذتأ َحذذذذا الأعَهأ

وُح الأقُذذذذُدُس بَِهذذذذَذا أَن  َطِريذذذذَق 8 ِلنذذذذاً الذذذذر  ُمعأ

ذذذَكُن  ذذذُد، َمذذذا َداَم الأَمسأ َهذذذرأ بَعأ ذذذَداِس لَذذذمأ يُظأ األَقأ

ُل لَذذذهُ إِقَاَمذذذة ،  ذذذِت 9األَو  ذذذز  ِللأَوقأ ال ذذذِذي ُهذذذَو َرمأ

الأَحاِضذذِر، ال ذذِذي فِيذذِه تُقَذذد ُم قَذذَرابِيُن َوَذبَذذا ُِح الَ 

ِكذذذُن  ذذذَل ال ذذذِذي يُمأ ذذذِميِر أَنأ تَُكم ِ ِمذذذنأ ِجَهذذذِة الض 

ذذذِدُم،  ذذذذِربٍَة 61يَخأ َأ ِعَمذذذٍة َوأَ َوِهذذذَي قَا َِمذذذذة  بِأَطأ

 خبذذذذذذز الوجذذذذذذو 

:  24) الويذذذذين 

5– 9 ) 

ذذَر » ََ بِذذُز ُ اثأنَذذيأ َع أُخذذذُ َدقِيقذذاً َوتَخأ َوتَأ

ُص  ذذذذَريأِن يَُكذذذذوُن الأقُذذذذرأ َأ صذذذذاً. ُع قُرأ

ٍ 1الأَواِحُد.  عَلَُها َصف يأِن ُكذل  َصذ   َوتَجأ

لط ذذذاِهَرةِ أََمذذذاَم ِسذذذت ةً َعلَذذذى الأَما ِذذذَدةِ ا

 .ِ ب  ٍ لُبَاناً 0الر  عَُل َعلَى ُكل ِ َص   َوتَجأ

ذذذِز تِذذذذأَكاراً َوقُذذذوداً  نَِقي ذذذاً فَيَُكذذذوُن ِللأُخبأ

 .ِ ب  ِم َسذذبأٍت يَُرت ِبُذذهُ 8ِللذذر  فِذذي ُكذذل ِ يَذذوأ

ذذذِد بَنِذذذذي  ِ َدا ِمذذذذاً ِمذذذنأ ِعنأ ب  أََمذذذاَم الذذذر 

ِري ذذذذاً.  ذذذذَرا ِيَل ِميثَاقذذذذاً َدهأ  فَيَُكذذذذونُ 9إِسأ

ِلَهذذاُروَن َوبَنِيذذذِه فَيَأأُكلُونَذذهُ فِذذذي َمَكذذذاٍن 
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ذذذَداٍس لَذذذهُ ِمذذذنأ  ُس أَقأ ُمقَذذذد ٍس ألَن ذذذهُ قُذذذدأ

ِري ةً  ِ فَِريَضةً َدهأ ب   «.َوقَا ِِد الر 

تَِلفَذذٍة َوفَذذَرا َِض َجَسذذِدي ٍة فَقَذذطأ،  َََسذذالٍَت ُمخأ َو

ذذذالَحِ.  ذذذِت اإِلصأ ُضذذذوَعٍة إِلَذذذى َوقأ ذذذا 66َموأ َوأَم 

لأَخيأذَراِت الأَمِسيُح، َوُهَو قَدأ َجاَء َر ِيَس َكَهنَذٍة لِ 

ذذِر  ََيأ َمذذِل،  َظذذِم َواألَكأ ذذَكِن األَعأ الأعَتِيذذَدةِ، فَبِالأَمسأ

ذذذنُوعِ بِيَذذذٍد، أَيِ ال ذذذِذي لَذذذيأَس ِمذذذنأ َهذذذِذِ   الأَمصأ

َولَذيأَس بِذَدِم تُيُذوٍس َوُعُجذوٍل، بَذلأ 62الأَخِليقَِة. 

ذذَداِس،  ةً َواِحذذَدةً إِلَذذى األَقأ بِذذَدِم نَفأِسذذِه، َدَخذذَل َمذذر 

ألَن ذهُ إِنأ َكذاَن َدُم ثِيذَراٍن 63اًء أَبَذِدي اً. فََوَجَد فِدَ 

َُذذذذوش  َعلَذذذذى  لَذذذذٍة َمرأ َوتُيُذذذذوٍس َوَرَمذذذذاُد ِعجأ

ُس إِلَى َطَهاَرةِ الأَجَسِد،  ِسيَن يُقَد ِ فََكذمأ 64الأُمنَج 

ِ يَُكذذذوُن َدُم الأَمِسذذذيحِ، ال ذذذِذي بِذذذُروحٍ  بِذذذالأَحِري 

ٍ قَذذذد َم نَفأَسذذذهُ ِلل ذذذِه بِذذذالَ عَ  ذذذُر أََزِلذذذي  ذذذٍب، يَُطه ِ يأ

ذذذِدُموا اللذذذهَ  َمذذذاٍل َمي ِتَذذذٍة ِلتَخأ َضذذذَما َِرُكمأ ِمذذذنأ أَعأ

 ! ٍد َجِديذٍد، 65الأَحي  ِل َهَذا ُهَو َوِسيُط َعهأ َوألَجأ

ع ُووَن  ت  ِلِفَداِء  -ِلَكيأ يَُكوَن الأَمدأ إِذأ َصاَر َموأ

ِل  ذذذِد األَو  يَاِت ال تِذذذي فِذذذي الأعَهأ يَنَذذذالُوَن  -الت عَذذذد ِ

ِ.وَ  َد الأِميذَراِث األَبَذِدي   63:  8) عبذرانيين  عأ

– 9  :65 ) 

الكهنذذذذذذذذذذذذذذذذذوت  

 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالوي

  

ذذُكبُهُ َعلَذذى  ذذَحِة َوتَسأ ذذَن الأَمسأ أُخذذذُ ُدهأ َوتَأ

َسذذذذذُحهُ.  ُم بَنِيذذذذذِه 8َرأأِسذذذذذِه َوتَمأ َوتُقَذذذذذد ِ

قُُهمأ بَِمنَذاِطَق 9َوتُلأبُِسُهمأ أَقأِمَصةً.  َوتُنَط ِ

َُذذد  لَُهذذمأ قَالَنِذذَس.  َهذذاُروَن َوبَنِيذذِه. َوتَ

فَيَُكذذوُن لَُهذذمأ َكَهنُذذوت  فَِريَضذذةً أَبَِدي ذذةً. 

أَلُ   يََد َهاُروَن َوأَيأِدَي بَنِيِه. َوتَمأ

ِ َكَمذذذذال   إِِذ  -فَلَذذذذوأ َكذذذذاَن بِذذذذالأَكَهنُوِت الذذذذال ِوي 

ذذِه  َ ذذعأُب أََخذذَذ الن ذذذاُموَس َعلَيأ َمذذاَذا َكانَذذذِت  -ال

ذذُد إِلَذذى أَنأ يَقُذذوَم َكذذاِهن  آَخذذُر َعلَذذى  الأَحاَجذذةُ بَعأ

َعلَذذى ُرتأبَذذِة »قَذذاُل ُرتأبَذذِة َملأِكذذي َصذذاِدََّ، َوالَ يُ 

ألَن ذذذذذهُ إِنأ تَغَي ذذذذذَر الأَكَهنُذذذذذوُت 62؟ «َهذذذذذاُرونَ 

ذذُروَرةِ يَِصذذيُر تَغَي ذذر  ِللن ذذاُموِس أَيأضذذاً.  فَبِالض 
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 ( 62 – 66:  0) عبرانيين   ( 9 – 0:  29) خروج 

الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبا ح  

 الحيوانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

  

ذذَم َوالذذد َم َعلذذى  َرقَاتِذذَك: اللحأ فَتَعأَمذذُل ُمحأ

ِ إِلِهذذذَك. وَ  ب  ذذذا َذبَا ُِحذذذَك َمذذذذأبَحِ الذذذر  أَم 

ِ إِلِهذَك  ب  فَُك َدُمَها َعلى َمذذأبَحِ الذر  فَيُسأ

أُكلُذذذذهُ.  ذذذذُم تَأ ذذذذَمعأ 28َواللحأ فَذذذذظأ َواسأ اِحأ

َجِميَع َهِذِ  الَكِلَماِت التِي أَنَذا أُوِصذيَك 

ذذِدَك  الِدَك ِمذذنأ بَعأ بَِهذذا ِليَُكذذوَن لذذَك َوألَوأ

ذذاِلَح  ذذر  إِلذذى األَبَذذِد إَِذا َعِملذذَت الص  َخيأ

ِ إِلِهَك.وَ  ب   الَحق  فِي َعيأنَيِ الر 

 ( 28 – 20:  62) تثنية 

  

ذذك  ال ذذِذي َعلَيأنَذذا فِذذي الأفَذذَرا ِِض،  إِذأ َمَحذذا الص 

ال ِذي َكذاَن ِضذد اً لَنَذا، َوقَذدأ َرفَعَذهُ ِمذَن الأَوَسذِط 

ِليِب،  راً اي ا ُ بِالص   و بترجمة أخذرى :  -ُمَسم ِ

تُذذوَب َعلَيأنَذذا إِذأ قَذذدأ َمَحذذا َصذذك  الأ  فَذذَرا ِِض الأَمكأ

لََحتِنَا، بَذلأ إِن ذهُ قَذدأ أََزالَذهُ ِمذَن  َوالأُمنَاقَِض ِلَمصأ

ذذذذِليِب.  راً إِي ذذذذا ُ َعلَذذذذى الص   -الأَوَسذذذذِط، ُمَسذذذذم ِ

 ( 64:  2) كولوسي  

يونان فذي بطذن  

 الحوت

س نََزلأُت إِلَى أََسافِِل الأِجبَذاِل. َمغَذاِليُق  

ِض َعلَي    إِلَى األَبَِد. س األَرأ

 ( 1:  2) يونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان  

  

يِسذذي ِيَن: 38 م  ِمذذَن الأَكتَبَذذِة َوالأفَر ِ ِحينَ ِذذٍذ قَذذاَل قَذذوأ

فَقَذاَل 39«. يَا ُمعَل ُِم نُِريُد أَنأ نََرى ِمنأَك آيَذةً »

 : لُذذُب آيَذذةً َوالَ »لَُهذذمأ ير  َوفَاِسذذق  يَطأ ذذر ِ َِ ِجيذذل  

ِ.  تُعأَطذى لَذذهُ آيَذذة  إاِل  آيَذذةَ يُونَذذانَ  ألَن ذذهُ 41الن بِذذي 

ذِن الأُحذوِت ثاَلَثَذةَ أَي ذاٍم  َكَما َكاَن يُونَاُن فِذي بَطأ

ذذُن اإِلنأَسذذاِن فِذذي  َوثَذذالََث لَيَذذاٍل َهَكذذَذا يَُكذذوُن ابأ

ِض ثاَلَثَذذذذةَ أَي ذذذذاٍم َوثَذذذذالََث لَيَذذذذاٍل.  ذذذذِب األَرأ قَلأ

يِن َمذذَع 46 ِرَجذذاُل نِينَذذَوى َسذذيَقُوُموَن فِذذي الذذد ِ

ِل َويَِدينُونَذذذهُ ألَن ُهذذذمأ تَذذذابُوا بُِمنَذذذاَداةِ َهذذذَذا الأِجيذذذ

َظُم ِمنأ يُونَاَن َهُهنَا!  يُونَاَن َوُهَوَذا أَعأ

 ( 46 – 38:  62) انجيل متى  

العبذذذذد المحذذذذب  

 لسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 

بُذذهُ إِلَذذى   ُمذذهُ َسذذي ُِد ُ إِلَذذى اللذذِه َويُقَر ِ يُقَد ِ

 ُ الأبَذذاِب أَوأ إِلَذذى الأقَا َِمذذِة َويَثأقُذذُب َسذذي ِدُ 
 بالتأكيد عندما يموت ستنتهي خدمته لسيد 
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ِدُمذذذهُ إِلَذذذى األَبَذذذِد.    نَذذذهُ بِالأِمثأقَذذذِب فَيَخأ أُذأ

 ( 1:  26)خروج 

 األرض  

ر  يَِجذذذذذذذذذذذذيُء    ِضذذذذذذذذذذذذي َوَدوأ ر  يَمأ َدوأ

ُض قَا َِمذذذة  إِلَذذذى األَبَذذذِد. ) سذذذفر  َواألَرأ

 (  4:  6الجامعة 

ضذاً َجِديذَدةً، ثُم  َرأَيأذُت َسذَماًء َجِديذَدةً َوأَرأ      

َض األُولَى َمَضتَا،  ألَن  الس َماَء األُولَى َواألَرأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُر الَ يُوَجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُد فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   َوالأبَحأ

 ( 6:  26َما بَعأُد. ) رؤيا      

  ،ِ ب  ُم لذذر  ذذِل، يَذذوأ َولَِكذذنأ َسذذيَأأتِي َكِلذذص ٍ فِذذي الل يأ

ال ِذي فِيِه تَُزوُل الس ذَماَواُت بَِضذِجي ٍ، َوتَنأَحذل  

ُض الأعَ  تَذذذذذذذِرَُّ األَرأ تَِرقَذذذذذذذةً، َوتَحأ نَاِصذذذذذذذُر محأ

نُوَعاُت ال تِي فِيَها.  َوالأَمصأ

 ( 61:  3بطرس  2)  

 الوصايا العَر  

ذذنَُكمأ 5 ِ َوبَيأ ب  ذذُت َواقِفذذاً بَذذيأَن الذذر  أَنَذذا ُكنأ

 ِ ب  بَِرُكمأ بَِكالِم الر  فِي َذِلَك الَوقأِت أِلُخأ

ذذذِل الن ذذذ ذذذتُمأ ِمذذذنأ أَجأ اِر َولذذذمأ ألَن ُكذذذمأ ِخفأ

ذذعَُدوا إِلذذى الَجبَذذِل. فَقَذذال:  نذذص  -تَصأ

َوَكتَبََهذذذذذا َعلذذذذذى  -الوصذذذذذايا العَذذذذذر 

َطذذانِي إِي اَهذذا.  َحيأِن ِمذذنأ َحَجذذٍر َوأَعأ لذذوأ

َت ِمذنأ َوَسذِط »23 ا َسِمعأتُُم الص وأ فَلم 

تُمأ  ذتَِعُل بِالن ذاِر تَقَذد مأ َأ الظ الِم َوالَجبَُل يَ

ذذذذذذبَاِطُكمأ إِلذذذذذذي  َجِميذذذذذذُع ُرَؤَسذذذذذذاِء أَ  سأ

َُيُوُخُكمأ   ( 29 – 5:  5) تثنية  َو

ذذذذذَوةُ  َهلُذذذذذوَن أَي َهذذذذذا اإِلخأ ذذذذذُم  -أَمأ تَجأ ألَن ِذذذذذي أَُكل ِ

أَن  الن ذذذاُموَس يَُسذذذوُد  -الأعَذذذاِرفِيَن بِالن ذذذاُموِس 

أَةَ ال تِذي 2َعلَى اإِلنأَساِن َما َداَم َحي اً.  فَإِن  الأَمذرأ

تَبَِطذة   َت َرُجٍل ِهذَي ُمرأ ُجذِل  تَحأ بِالن ذاُموِس بِالر 

َرتأ  ُجذذُل فَقَذذدأ تََحذذر  ِ. َولَِكذذنأ إِنأ َمذذاَت الر  الأَحذذي 

ُجذذِل.  ُجذذُل 3ِمذذنأ نَذذاُموِس الر  فَذذإِذاً َمذذا َداَم الر 

َعى َزانِيَذذةً إِنأ َصذذاَرتأ ِلَرُجذذٍل آَخذذَر.  َحي ذذاً تُذذدأ

ة  ِمذذذذَن  ُجذذذذُل فَِهذذذذَي ُحذذذذر  َولَِكذذذذنأ إِنأ َمذذذذاَت الر 

َحت ى إِن َها لَيأَسذتأ َزانِيَذةً إِنأ َصذاَرتأ الن اُموِس 

ذذتُمأ أَيأضذذاً قَذذدأ 4ِلَرُجذذٍل آَخذذَر.  ذذَوتِي أَنأ إِذاً يَذذا إِخأ

ُمذذت مأ ِللن ذذاُموِس بَِجَسذذِد الأَمِسذذيحِ ِلَكذذيأ تَِصذذيُروا 

ذَواِت ِلنُثأِمذَر ِلل ذِه.  آِلَخَر ِلل ِذي قَدأ أُقِذيَم ِمذَن األَمأ

ذذذا ُكن ذذذا 5 ذذذَواُء ألَن ذذذهُ لَم  فِذذذي الأَجَسذذذِد َكانَذذذتأ أَهأ
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َضذا ِنَا  الأَخَطايَا ال تِذي بِالن ذاُموِس تَعأَمذُل فِذي أَعأ

ِت.  نَذا 1ِلَكيأ نُثأِمذَر ِللأَمذوأ رأ ذا اآلَن فَقَذدأ تََحر  َوأَم 

َسذِكيَن فِيذِه  ِمَن الن اُموِس إِذأ َماَت ال ِذي ُكن ذا ُممأ

وحِ الَ  ِ . َحت ذذى نَعأبُذذَد بِِجذذد ةِ الذذر  بِِعتأذذِق الأَحذذرأ

ذذا! 0 ََ فََمذذاَذا نَقُذذوُل؟ َهذذِل الن ذذاُموُس َخِطي ذذة ؟ َحا

ذذِرِ  الأَخِطي ذذةَ إاِل  بِالن ذذاُموِس. فَذذإِن نِي  بَذلأ لَذذمأ أَعأ

َوةَ لَذذوأ لَذمأ يَقُذذِل الن ذذاُموُس  َ ذهأ ذذِرِ  ال الَ »لَذمأ أَعأ

تَهِ  َأ  (   0 -6:  0رومية «. ) تَ

السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبت  

 األسبوعي 

فَُظونََهذا ألَن ذهُ َعالََمذة  بَيأنِذي ُسبُوتِ  ي تَحأ

ذنَُع  يَاِلُكمأ ..ِست ةَ أَي اٍم يُصأ َوبَيأنَُكمأ فِي أَجأ

ُم الس ذابُِع فَِفيذِه َسذبأُت  ذا الأيَذوأ . َوأَم  َعَمل 

ِ. ُكذذل  َمذذنأ َصذذنََع  ب  لَذذٍة ُمقَذذد س  ِللذذر  ُعطأ

ِم الس ذذذذذذبأِت يُقأتَذذذذذذُل  َعَمذذذذذذالً فِذذذذذذي يَذذذذذذوأ

ذذ يَذذاِلِهمأ قَتأالً...ِيَصأ نَعُوا الس ذذبأَت فِذذي أَجأ

ذذداً أَبَذذِدي اً.  ُهذذَو بَيأنِذذي َوبَذذيأَن بَنِذذي 60َعهأ

ذذذذذَرا ِيَل َعالََمذذذذذة  إِلَذذذذذى األَبَذذذذذِد َ  «.إِسأ

 ( 60-61:  36) سذذذذفر الخذذذذروج  

  

 

ٍب، 61 َُذرأ ذٍل اوأ  ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحذد  فِذي أكأ فَالَ يَحأ

ال تِذي 60ٍت، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأ 

ذذذذا الأَجَسذذذذُد  ِهذذذذَي ِظذذذذل  األُُمذذذذوِر الأعَتِيذذذذَدةِ، َوأَم 

ُكذذمأ  و بترجمذذة أخذذرى :  -فَِللأَمِسذذيحِ.  فَذذالَ يَحأ

ِب، أَوأ  َ ذذرأ ذذِل َوال َعلَذذيأُكمأ أََحذذد  فِذذي قَِضذذي ِة األَكأ

يَذذذذاِد َوُرُؤوِس  فِذذذذي الأقََضذذذذايَا الأُمتَعَل ِقَذذذذِة بِاألَعأ

َ ُهوِر َوالس بُوتِ  فََهِذِ  َكانَتأ ِظالاَلً ِلَما 60؛ ال

 َسيَأأتِي، أَيأ ِللأَحِقيقَِة ال تِي ِهَي الأَمِسيُح. 

 ( 61:  2) كولوسي  

( للداللذة علذى أن   8،  0:  666سابعأ: يعتمذد السذبتيون أيضذا علذى مذا جذاء فذي ) مزاميذر 

 وصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايا اللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه تبقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى 

. ُكذل  َوَصذايَا ُ لألبد و ال تنتهي أبدا.إذ يقول الوحي الم         ذِه أََمانَذة  َوَحذقا َمذاُل يََديأ قدس : أَعأ

 أَِمينَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  

ذذذذذذذذذذذذتِقَاَمِة.8        ِ َوااِلسأ ذذذذذذذذذذذذنُوَعة  بِذذذذذذذذذذذذالأَحق  ِر َواألَبَذذذذذذذذذذذِد َمصأ  ثَابِتَذذذذذذذذذذذة  َمذذذذذذذذذذذذَدى الذذذذذذذذذذذذد هأ
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اآلية هنا ال تقول س الوصايا العَذر س لكنهذا تذذكر س ُكذل  َوَصذايَا ُ س و عبذارة كذل وصذايا   -6

  تَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمل عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة

وصايا من ضمنها الوصايا العَر و الطقوس و الفذرا ض و األعيذاد الدينيذة اليهوديذة ,       

 فلملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يقصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 السبتيين المعنى عاى الوصايا العَر فقط ؟!!!      

ِسُب نَفأَسذهُ نَبِي ذاً أَوأ  [( :  30:  64كورنثوس  6يقول بولس الرسول في )  -2 إِنأ َكاَن أََحد  يَحأ

لَمأ ُروِحي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاً  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيَعأ  فَلأ

       .ِ ب  تُبُذذذذذهُ إِلَذذذذذيأُكمأ أَن ذذذذذهُ َوَصذذذذذايَا الذذذذذر  ! 38َمذذذذذا أَكأ َهذذذذذلأ َهذذذذذلأ أََحذذذذذد  فَلأيَجأ    ]َولَِكذذذذذنأ إِنأ يَجأ

لذذم يذذذكر بذذولس الرسذذول هنذذا الوصذذايا العَذذر و لكنذذه ذكذذر أن مذذا يكتبذذه بذذوحي اللذذه هذذو     

 وصايا الله .

الَذرا ع الطقسذية التذي أوصذى بهذا الذرب وليسذت عبارة س ُكذل  َوَصذايَا ُ س تَذمل أيضذا   - 3

 الوصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايا العَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 فقط .     

يخط  السبتيون دا ما بقصر كلمة وصايا الله على الوصايا العَذر فقذط مذع أن الكتذاب  – 4

 المقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدس ذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 عدة وصايا أخرى ليست من ضمن الوصايا العَر ، فلماذا ال يتحدثون عنها ؟؟؟؟    
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 الرد عليه:االعتراض الثالث و

 أن السبت األسبوعي ألغي 61:  2الوحي اإللهي يخبرنا في كولوسي 

 

 أوال :اإلعتراض الثالث 

 

ال تقصد إلغاء َذريعة  61:  2يقول المعترض السبتي أن اآلية الواردة في رسالة كولوسي  

وية اليوم السابع من اإلسبوع أي َريعة السبت اإلسبوعي بذل إنمذا تقصذد إلغذاء األعيذاد السذن

  في السبت .

 

 الرد

 -: 61 – 64:  2يقول الوحي اإللهي في رسالة كولوسي 

راً  اي ذا ُ  إِذأ َمَحا الص ك  ال ِذي َعلَيأنَا فِي الأفََرا ِِض، ال ِذي َكاَن ِضد اً لَنَا، َوقَدأ َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسم ِ

ِليِب،  يَاَساِت َوالس ذالَ 65بِالص  َد الر ِ ذَهَرُهمأ ِجَهذاراً، َظذافِراً بِِهذمأ فِيذِه. إِذأ َجر  َأ ُكذمأ 61ِطيَن ا فَذالَ يَحأ

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهذِة ِعيذٍد اوأ ِهذالٍَل اوأ َسذبأٍت،  َُرأ ٍل اوأ  ال تِذي ِهذَي ِظذل  األُُمذوِر 60َعلَيأُكمأ اَحد  فِي أكأ

ا الأَجَسُد فَِللأَمِسيحِ.  الأعَتِيَدةِ، َوأَم 

 و بترجمة أخرى :

لََحتِنَا، بَلأ إِن ذهُ قَذدأ أََزالَذهُ ِمذَن الأَوَسذطِ إِذأ قَ  تُوَب َعلَيأنَا َوالأُمنَاقَِض ِلَمصأ ، دأ َمَحا َصك  الأفََرا ِِض الأَمكأ

ذِليِب.  راً إِي ذذا ُ َعلَذذى الص  َوإِذأ نَذذَزَع ِسذذالََح الر ِ َاَسذذاِت َوالس ذلَُطاِت، فََضذذَحُهمأ ِجَهذذاراً فِيذذِه، 65ُمَسذم ِ

ِكبِِه َظافِراً َوَساقَهُ  ِب، أَوأ فِذي 61.َعلَيأِهمأ  مأ فِي َموأ َ ذرأ ذِل َوال ُكمأ َعلَيأُكمأ أََحذد  فِذي قَِضذي ِة األَكأ فَالَ يَحأ

َ ذُهوِر َوالس ذبُوِت؛  يَاِد َوُرُؤوِس ال فََهذِذِ  َكانَذتأ ِظذالاَلً ِلَمذا َسذيَأأتِي، أَيأ 60الأقََضايَا الأُمتَعَل ِقَِة بِاألَعأ

 قَِة ال تِي ِهَي الأَمِسيُح.ِللأَحِقي
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نجد أن الوحي المقدس يعلن هنا أنه نتيجة لصلب المسذيح و تحملذه اآلالم الكفاريذة مذن أجلنذا 

محذذا صذذك الفذذرا ض المكتذذوب علينذذا ، إذ قذذد أصذذبحنا أحذذرارا مذذن َذذريعة العهذذد القذذديم و 

لقذديم ال تحكذم فرا ضه إلننا متنا مع المسيح و نتيجة لهذا أصبحت فرا ض و طقذوس العهذد ا

علينا في َيء ومن ضمن هذ  الفرا ض األعياد اليهودية السنوية و هي كالفصذح و المظذال 

، و األهلة اليهودية الَذهرية ، إذ أوصذت الَذريعة قذديما باإلحتفذال بظهذور الهذالل أول كذل 

َهر ، ثم السبت اإلسبوعي وهو اليوم السابع الذي يتكرر كل أسبوع ... وكل هذ  الفذرا ض 

اليهودية سواء كانت سنوية كاألعياد ، َذهرية كاألهلذة أو أسذبوعية كيذوم السذبت هذي مجذرد 

ظالل لما سيأتي ، أي الحقيقة الكاملة التي هذي المسذيح ، كمذا قذال الكتذاب عنهذا فذي موضذع 

ز  ِللأَوقأِت الأَحاِضذر س ) عبذرانيين  ذالَحِ  9:  9آخر س َرمأ ُضذوَعٍة إِلَذى َوقأذِت اإِلصأ س )  (  ، س َموأ

( . هذ  الفرا ض و الوصذايا وضذعها اللذه قذديما كرمذوز يسذتطيع الَذعب  61:  9عبرانيين 

أن يدرك من خاللها وعن طريقها مذا سذيحدث مسذتقبال عنذد مجذيء المسذيح المخلذص ، هذي 

 مجرد ظل وليس الحقيقة ألن الحقيقة هي المسيح .

ع حكذذم َذذريعة السذذبت تعتبذذر هذذذة اآليذذة هذذي المحذذك و الفيصذذل الر يسذذي هنذذا فذذي موضذذو

العهذد الجيذد ، فذإذا كانذت تَذير ليذو السذبت األسذبوعي ، ألصذبحت  بالنسذبة للمذؤمنين فذي 

خاط ذة و ضذد كذالم الذوحي المقذدس ، و إذا لذم تَذير  % 611حج  األدفنتسذت السذبتيين 

لَريعة السذبت مذن كذل أسذبوع ) و هذذا محذال كمذا سذترى بنفسذك ( طبقذا لتجذاديفهم التذي 

ضذذد الحذذق نفسذذه ألصذذبح معهذذم الحذذق فيمذذا يذذدعون إليذذه.لكن هنذذا األعمذذى و  يتفوهذذون بهذذا

قصير البصر فقط هو الذي ينكر أن هذ  اآلية تعلن بقوة أن ال حكم علينا مذن قبذل األعيذاد 

اليهودية سواء كانت سنوية أم َهرية أم أسبوعية كيوم السبت . و اآلن ما هذو الذدليل أنهذا 

  تَير ليوم السبت األسبوعي ؟
 

أوال : أحذذد أقذذوى و أروع األدلذذة الغيذذر قابلذذة للجذذدل هنذذا أن هذذذ  اآليذذة تَذذير ليذذوم السذذبت 

 األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوعي

هذذو اسذذتعمال اآليذذة لنظذذام س سذذنة ، َذذهر ، أسذذبوع س فذذي الحذذديث عذذن الفذذرا ض و          

 الوصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايا اليهوديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
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ت لقذذدوم الذذرب التذذي ال حكذذم لهذذا علينذذا باعتبارهذذا مجذذرد ظذذالل لألمذذور العتيذذدة مهذذد         

 يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيح 

 وانتهى الحكم بها اآلن .         

عندما أراد الله أن يَير إلى كل األيام المقدسة في النظام اليهودي بأجمعه ، بذدال مذن تسذمية 

كل عيد و فريضة على حدا مما يستغرَّ صفحات طوال نظرا لكثرتها و تعذددها فذي النظذام 

اسذتخدام نظذام س السذنوية ، الَذهرية و األسذبوعية س ليقذدم اليهودي القديم ، أَار لهم جميعا ب

 جميع الَرا ع بطقوسها المختلفذة كَذرا ع ملغذاة و ال حكذم لهذا علينذا اآلن فذي تعبيذر واحذد .   

لكن يعتذرض السذبتيون هنذا بقذولهم أن السذبت المذذكور فذي هذذ  اآليذة هذو السذبت السذنوي .  

بت السنوي سذبقت اإلَذارة لذه فذي كلمذة س عيذد س ، لكن فاتهم أو خفي عليهم بإرادتهم أن الس

ألن العيذذد يتكذذرر مذذرة كذذل عذذام فقذذط. و هذذذا النمذذوذج لذذذكر األعيذذاد مجملذذة فذذي تعبيذذر واحذذد 

يقصد س سنة ، َهر ، أسبوع س هو استخدام َا ع جدا في الكتذاب المقذدس خاصذة فذي العهذد 

ألسذذبوعي ذاتذذه ، و جذذدير القذذديم نفسذذه و هذذذا ممذذا يؤكذذد هنذذا أن الذذوحي قصذذد هنذذا السذذبت ا

 61:  4بالمالحظذذة أن نفذذس هذذذا األسذذلوب بذذنفس الكيفيذذة ذكذذر  الذذوحي فذذي رسذذالة َالطيذذة 

 للداللذذذة علذذذى أن السذذذبت اإلسذذذبوعي ألغذذذي بمجذذذيء مذذذن كذذذان يَذذذير لذذذه أي السذذذيد المسذذذيح. 

إن هذا األسلوب للداللة عاى مجمل األعياد اليهودية هو أسلوب َا ع جدا في كلمذة اللذه فذي 

لعهذذدين ، فذذاعتراض السذذبتيين هنذذا أن المقصذذود بكلمذذة س سذذبت س هذذو السذذبت السذذنوي لهذذو ا

 تحري  و يناقض كلمة الله.

 

 

 

 

 



 

36 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 استخدام الكتاب المقدس لنظام س سنة ، َهر ، أسبوع س للداللة على كذل الفذرا ض اليهوديذة:

 

 أستخدام نظام س سنة ، َهر ، أسبوع س  في العهد الجديد : -6

 أين استخدم هذا النظام السنوي لَهريا اإلسبوعي

 

 ً  أَي اما

 

َُُهوراً   َو

 

 ِسنِينَ 

قَاتذذذذذذاً َوِسذذذذذذنِيَن؟!   َُذذذذذذُهوراً َوأَوأ فَُظذذذذذذوَن أَي امذذذذذذاً َو  أَتَحأ

 ( 61،  9:  4) َالطية 

 

 

 َسذذذذذذذذذذذذذبأتٍ 

 

 

 

 ِهذذذذذذذذالَلٍ 

 

 

 

 ِعيدٍ 

ٍب، اوأ ِمذنأ ِجَهذِة  َُذرأ ذٍل اوأ  ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحد  فِي أكأ فَالَ يَحأ

 ( 61:  2اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت) كولوسي ِعيدٍ 

 -أستخدام نظام س سنة ، َهر ، أسبوع س في العهد القديم : -2

 أين استخدم هذا النظام السنوي الَهري اإلسبوعي

 

 

 الس ذذذذذذذذذذذذذذبُوتِ 

 

 

 

 َواألَِهلةِ 

 

 َوالأَمَواِسمِ 

ِ فِذذذي الس ذذذبُوِت  ب  َرقَذذذاٍت ِللذذذر  ذذذعَاِد ُمحأ َوِلُكذذذل ِ إِصأ

ُسذذذذوِم َواألَِهل ذذذذ ِة َوالأَمَواِسذذذذِم بِالأعَذذذذَدِد َحَسذذذذَب الأَمرأ

ب ِ   َعلَذذذذذذذذذذذذذذذيأِهمأ َدا ِمذذذذذذذذذذذذذذذاً أََمذذذذذذذذذذذذذذذاَم الذذذذذذذذذذذذذذذر 

 ( 36:  23أخبار األيام  6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َرقَذذذاِت  ذذذةً ِمذذذنأ َماِلذذذِه ِللأُمحأ َطذذذى الأَمِلذذذُك ِحص  َوأَعأ

ذذذذذبَاحِ َوالأ  َرقَذذذذذاِت الص  َرقَذذذذذاِت ُمحأ َمَسذذذذذاِء َوالأُمحأ

تُذذوب   ذذُهِر َوالأَمَواِسذذِم َكَمذذا ُهذذَو َمكأ َأ ِللس ذذبُوِت َواألَ
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 ِللس بُوتِ 

 

 

ُهرِ  َأ  َواألَ

 

 

 َوالأَمَواِسمِ 

.ِ ب  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِريعَِة الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ََ  فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 

 ( 3:  36أخبار األيام  2) 

 

 

 

 فِي الس بُوتِ 

 

 

 

 َواألَِهل ةِ 

 

 

 

َوالأَمَواِسذذذذذذذِم 

ثَذذذذذذذذذذذذذذذذالََث 

اٍت فِذذذي  َمذذذر 

 الس نَةِ 

ِمذذِه ِمذذ63 ٍم بِيَوأ ذذَر ُكذذل ِ يَذذوأ َرقَذذاِت َحَسذذَب أَمأ َن الأُمحأ

َوِصذذي ِة ُموَسذذى فِذذي الس ذذبُوِت َواألَِهل ذذِة َوالأَمَواِسذذِم 

اٍت فِذي الس ذنَِة فِذي ِعيذِد الأفَِطيذِر َوِعيذِد  ثاَلََث َمذر 

.  األََسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابِيعِ َوِعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِد الأَمَظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال ِ

 ( 63:  8أخبار األيام  2) 

 

 

 

 

 ِللس بُوتِ 

 

 

 

 

 َواألَِهل ةِ 

 

 

 

 

 َوَمَواِسذذذذذذذذذذمِ 

ب ِ   الر 

َسذذهُ لَذذهُ  ِ إِلَِهذذي أِلُقَد ِ ب  ذذِم الذذر  فََه َنَذذَذا أَبأنِذذي بَيأتذذاً اِلسأ

أِلُوقَِد أََماَمهُ بَُخوراً َعِطراً َوِلُخبأِز الأُوُجوِ  الد ا ِِم 

َرقَاِت َصذبَاحاً َوَمَسذاًء َوِللس ذبُوِت َواألَِهل ذِة  َوِللأُمحأ

ِ إِلَِهنَذذا. َهذذَذا عَ  ب  ذذَرا ِيَل إِلَذذى َوَمَواِسذذِم الذذر  لَذذى إِسأ

 األَبَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِد.

 ( 4:  2أخبار األيام  2) 

 

 

 

 َوالس بُوتِ 

 

 

 

 َواألَِهل ةِ 

 

 

 

 َوالأَمَواِسمِ 

َرقَذذذذِة  ذذذذِز الأُوُجذذذذوِ  َوالت قأِدَمذذذذِة الد ا َِمذذذذِة َوالأُمحأ ِلُخبأ

الد ا َِمِة َوالس ذبُوِت َواألَِهل ذِة َوالأَمَواِسذِم َواألَقأذَداِس 

ذذذَرا ِيَل َوِلُكذذذل ِ  َوَذبَذذذا ِحِ  ِفيذذذِر َعذذذنأ إِسأ الأَخِطي ذذذِة ِللت كأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِت إِلَِهنَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا.  َعَمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِل بَيأ

 ( 33:  61) نحميا 

َرقَذذذذاُت َوالت قأِدَمذذذذةُ     َوَعلَذذذذى الذذذذر  ِيِس تَُكذذذذوُن الأُمحأ
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 َوفِي الس بُوتِ 

 

 

 

 

 

 

َ ُهورِ   َوفِي ال

 

 

 

 

يَادِ   فِي األَعأ

يَذذذاِد  َ ذذذُهوِر َوفِذذذذي َوالس ذذذِكيُب فِذذذي األَعأ َوفِذذذي ال

ذَرا ِيَل. َوُهذذَو  الس ذبُوِت َوفِذي ُكذل ِ َمَواِسذذِم بَيأذِت إِسأ

َرقَذذذذةَ  يَعأَمذذذذُل َذبِيَحذذذذةَ الأَخِطي ذذذذِة َوالت قأِدَمذذذذةَ َوالأُمحأ

ذذَرا ِيَل] ذذِت إِسأ  َوَذبَذذا َِح الس ذذالََمِة ِللأَكف ذذاَرةِ َعذذنأ بَيأ

 ( 60:  45) حزقيال 

 

 

 ُسبُوتََها

 

 

 ُرُؤوسَ 

 َُُهوِرَها

 

 

يَاَدَها  أَعأ

يَاَدَهذذذذذذا َوُرُؤوَس  ذذذذذذُل ُكذذذذذذل  أَفأَراِحَهذذذذذذا: أَعأ َوأُبَط ِ

 َُذذذذذذذُهوِرَها َوُسذذذذذذذبُوتََها َوَجِميذذذذذذذَع َمَواِسذذذذذذذِمَها.

 ( 66:  2) هوَع 

ثانيذذا : يعلذذم القذذادة السذذبتيون أتبذذاعهم ) كأسذذتاذ جذذالل دوس فذذي كتيبذذه الوصذذية المهملذذة ( أن 

 الكلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

  سذذباتون س  ة هنذذا للداللذذة علذذى يذذوم  السذذبت هذذي الكلمذذة اليونانيذذة سالمسذذتخدم

الجمع التي ال يمكن أن تَيرليوم السبت اإلسبوعي . لكنهم يتناسون أن كلمذة سذباتون الجمذع 

 اسذذذذذذذذذذذتخدمت خمذذذذذذذذذذذس مذذذذذذذذذذذرات لتذذذذذذذذذذذدل علذذذذذذذذذذذى يذذذذذذذذذذذوم السذذذذذذذذذذذبت اإلسذذذذذذذذذذذبوعي. 

 

 6:  28متى  -6     

ذذَد الس ذذبأتِ  ذذ َوبَعأ ِل األُسأ ذذِر أَو  ذذَد فَجأ ذذَر.  بُوعِ ِعنأ ذذَرى ِلتَنأُظذذَرا الأقَبأ يَُم األُخأ َدِلي ذذةُ َوَمذذرأ يَُم الأَمجأ  َجذذاَءتأ َمذذرأ

 

ميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان 

 سباتون

  ِل ذذِر أَو  ذذَد فَجأ سذذباتون ِعنأ

بُوعِ   األُسأ

  ذذذذذذذذذذذذذَد َوبَعأ

 الس بأتِ 

َرى ِلتَنأُظَرا الأقَبأ  يَُم األُخأ َدِلي ةُ َوَمرأ يَُم الأَمجأ  َر.  َجاَءتأ َمرأ
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 الحظ هنا مايأتي

 كلمذذذذذذذة سذذذذذذذبت هذذذذذذذي س سذذذذذذذباتون س الجمذذذذذذذع وهذذذذذذذي ليسذذذذذذذت فذذذذذذذي حالذذذذذذذة إضذذذذذذذافة . -أ

 الجمذذذع مسذذذبوقة بذذذرقم واحذذذد .س أول اإلسذذبوع س ميذذذان سذذذباتون ، وهذذذي كلمذذذة سذذباتون  -ب

إذا كانذذت كذذل كلمذذة سذذباتون الجمذذع سذذتترجم فذذي كذذل مذذرة إلذذى سذذبت فكيذذ  تسذذتقيم هذذذ   -ج

 اآلية؟!!

 61:  4لوقا  -2      

َمَع َحَسَب َعاَدتِِه  َم الس بأتِ َوَجاَء إِلَى الن اِصَرةِ َحيأُث َكاَن قَدأ تََرب ى. َوَدَخَل الأَمجأ  َوقَاَم ِليَقأَرأَ  يَوأ

  َمذذَع َحَسذذَب ذذُث َكذذاَن قَذذدأ تََرب ذذى. َوَدَخذذَل الأَمجأ َوَجذذاَء إِلَذذى الن اِصذذَرةِ َحيأ

َم الس بأتِ   َعاَدتِِه يَوأ

 َوقَاَم ِليَقأَرأَ 









كلمة سباتون هنا جمع وهي تعني يوم السبت اإلسبوعي هذا على الرَم من أنهذا جذاءت فذي 

حالة المضا  إليه ، إال أنها جاءت مضا  إليه لكلمة يوم وهذا لكي يخصص الكاتب قصد  

 اتون ( .فذذذذذذذذي يذذذذذذذذوم السذذذذذذذذبت أي اليذذذذذذذذوم السذذذذذذذذابع مذذذذذذذذن اإلسذذذذذذذذبوع ، ) يذذذذذذذذوم سذذذذذذذذب

 

 63:  61أعمال الرسل  -3

ذذُث َجذذَرِت الأعَذذاَدةُ أَنأ تَُكذذوَن َصذذالَة   ذذٍر َحيأ ذذَد نَهأ نَذذا إِلَذذى َخذذاِرجِ الأَمِدينَذذِة ِعنأ ِم الس ذذبأِت َخَرجأ َوفِذذي يَذذوأ

تََمعأَن. نَا َوُكن ا نَُكل ُِم الن َِساَء الل َواتِي اجأ  فََجلَسأ
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نَذذا إِلَذذى َخذذاِرجِ  َخَرجأ

ذذذذٍر  الأَمِدينَذذذذةِ  ذذذذَد نَهأ ِعنأ

 َحيأُث َجَرتِ 

  ِم َوفِذي يَذذوأ

 الس بأتِ 

تََمعأَن. نَا َوُكن ا نَُكل ُِم الن َِساَء الل َواتِي اجأ  الأعَاَدةُ أَنأ تَُكوَن َصالَة  فََجلَسأ





 

 

 

) مذذن الترجمذذة السذذبعينية ( التذذي اعتمذذدها الذذرب واآلبذذاء الرسذذل بكذذل  8:  21خذذروج  – 4 

 اقتباساتهم منها.

َسهُ. َم الس بأِت ِلتُقَد ِ  اُذأُكرأ يَوأ

َسهُ. َم الس بأتِ   سباتون ِلتُقَد ِ  اُذأُكرأ يَوأ

 

 

فسذهم ) من الترجمة السبعينية ( وهي الترجمذة التذي ترجمهذا اليهذود بأن 38:  23الويين  -5

 َّ.م

ِ َوَعَدا َعَطايَاُكمأ َوَجِميعِ نُذُوِرُكمأ َوَجِميعِ نََوافِ  َعَدا ُسبُوتَ  ب  ِ.الر  ب   ِلُكُم ال تِي تُعأُطونََها ِللر 

ِ َوَعَدا َعَطايَاُكمأ َوَجِميعِ نُذُوِرُكمأ َوَجِميعِ نََوافِِلُكُم  ب  َعذذذذذذذذذذذذذذذذذَدا   سباتون الر 

 ُسبُوتَ 

.ِ ب   ال تِي تُعأُطونََها ِللر 
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 مالحظات على تلك اإلقتباسات الخمسة :

 ها جمع .أنترجمت كلمة س سباتون س الجمع إلى سبت على لبرَم من  -6

عي فذي تترجم كلمة س سباتون س اليونانية وهذي جمذع إلذى سذبت ، أي يذوم السذبت اإلسذبو -2

 -هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالت:

 إذا لم تكن مسبوقة برقم . -أ      

 إذا جاءت مضافة لكلمة يوم ، أي للتخصيص.  -ب    

 إذا جاءت دون حالة إضافة. -ج    

تتذذرجم كلمذذة س سذذباتون س الجمذذع إلذذى اليذذوم األول مذذن اإلسذذبوع أي يذذوم األحذذد فذذي هذذذ   -3

 الحاالت :

 إذا كانت مسبوقة برقم . -أ      

 إذا لم تكن مضافة لكلمة يوم. -ب    

 إذا جاءت في حالة اإلضافة. -ج    

 يتضح مما سبق مدى عدم أمانة األدفنتست السبتيين فيما يروجون له في كتبهم العقا دية .

ثالثا : يجادل بعض السبتيين مجادلة خاط ذة قذا لين إن نقذص أداة الت عريذ  قبذل كلمذة الس ذبت 

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي األصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل

.بالطبع يعتبذذر هذذذا  اليونذذاني           يثبذذت أن ذذه ال يمكذذن أن يَذذير إلذذى يذذوم الس ذذبت األسذذبوعي 

 اإلعتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراض 

اعتراض ضعي  جدا خصوصا إذا عرفنا أنه في عدة أماكن يذكر فيهذا اليذوم السذابع         
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 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 

        اإلسذذذذذذذبوع ، يذذذذذذذوم السذذذذذذذبت تفتقذذذذذذذر فيهذذذذذذذا ألداة التعريذذذذذذذ  س ال س :        

 

  6:  28متى  -6        

ذذَد الس ذذبأتِ  ذذبُوعِ  َوبَعأ ِل األُسأ ذذِر أَو  ذذَد فَجأ ذذَر. ِعنأ ذذَرى ِلتَنأُظذذَرا الأقَبأ يَُم األُخأ َدِلي ذذةُ َوَمذذرأ يَُم الأَمجأ  َجذذاَءتأ َمذذرأ

  

ميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان 

 سباتون

  ِل ذذِر أَو  ذذَد فَجأ سذذباتون ِعنأ

بُوعِ   األُسأ

  ذذذذذذذذذذذذذَد َوبَعأ

 الس بأتِ 

دَ  يَُم الأَمجأ َرى ِلتَنأُظَرا الأقَبأَر.  َجاَءتأ َمرأ يَُم األُخأ  ِلي ةُ َوَمرأ





 كلمة سبت هنا في األصل اليوناني س سباتون س جاءت َير معرفة .

  9:  5يوحنا  انجيل -2        

      . ِم َسبأت  ََى. َوَكاَن فِي َذِلَك الأيَوأ  فََحاالً بَِرَئ اإِلنأَساُن َوَحَمَل َسِريَر ُ َوَم

   

سذذذذذذباتون ، وهذذذذذذي   

 نكرة. 

ََذذى. َوَكذذاَن فِذذي  فََحذذاالً بَذذِرَئ اإِلنأَسذذاُن َوَحَمذذَل َسذذِريَر ُ َوَم

ِم َسبأت    َذِلَك الأيَوأ





   61:  5 انجيل يوحنا -3        

َُِفَي:        ِمَل َسِريَركَ »فَقَاَل الأيَُهوُد ِلل ِذي  ! الَ يَِحل  لََك أَنأ تَحأ  «..إِن هُ َسبأت 
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ِمَل َسِريَركَ يَِحل  لََك أَ    سذذذذذذذذذذذذذباتون ،    «..نأ تَحأ

 نكرة

َُذِفَي:  إِن ذهُ »فَقَاَل الأيَُهوُد ِلل ِذي 

 َسبأت  







    61:  5 انجيل يوحنا -4        

لُبُوَن أَنأ يَقأتُلُو ُ ألَن هُ َعِمَل َهَذا فِي َسبأٍت. َوِلَهَذا كَ      ُرُدوَن يَُسوَع َويَطأ  اَن الأيَُهوُد يَطأ

لُبُذوَن أَنأ يَقأتُلُذو ُ ألَن ذهُ َعِمذَل  سباتون ، نكرة ذُرُدوَن يَُسذوَع َويَطأ َوِلَهذَذا َكذاَن الأيَُهذوُد يَطأ

 َهَذا فِي َسبأتٍ 





رابعذا : اإلعتذراض األخيرالخذذاطىء الذذي يقدمذه السذذبتيين هنذا علذى هذذذ  اآليذة هذو أن فذذي   

ذك  ال ذِذي َعلَيأنَذا فِذي الأفَذَرا ِِض، ال ذِذي َكذاَن ِضذد اً  اآلية الرابعة عَر يقول الوحي : إِذأ َمَحا الص 

ذِليِب ، فيقذول السذبتيين أنذه مذن َيذر المعقذول أن لَنَا،  راً اي ذا ُ بِالص  َوقَدأ َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسذِط ُمَسذم ِ

تكذون َذذريعة يذذوم السذذبت المقدسذذة )ِضذذد اً لَنَذا (. علذذى أيذذة حذذال إذا كذذان السذذبتيون يرفضذذون 

لسبتيون عن قذول دعوة يوم السبت ِضد اً لَنَا كقول الكتاب عن الفرا ض اليهودية فماذا يقول ا

ََذذةُ  0:  3كورنثذذوس الثانيذذة  2الكتذذاب عذذن الوصذذايا العَذذر فذذي )  ِت، الأَمنأقُو َمذذةُ الأَمذذوأ ( : ِخدأ

ُرٍ  فِي ِحَجاَرةٍ ؟!!!إن الوحي اإللهي حين قال عن الفرا ض اليهودية القديمذة أنهذا كانذت  بِأَحأ

القديمة قبذل أن ينذال الطبيعذة ضدا لنا فهذا يعني أنها كانت تَهد على أن اإلنسان في طبيعته 

الجديدة المخلوقة علىصورة الله في البر وقداسة الحق ، هو انسان فاسد َير قادر على تنفيذ 

الوصذذايا اإللهيذذة إلنذذه ضذذعي  فذذي ذاتذذه. فتبقذذى الوصذذايا اإللهيذذة كمقيذذاس إلهذذي يَذذهد علذذى 

فمذن هذذ  الناحيذة فعذال  اإلنسان أنه أخطأ و يعوز  مجد الله و نوال القوة ليحيا فذي بذر اللذه .

كان الناموس ضدا لنا إذ أنه يَهد على وجود الَر داخلنا و يبكتنا عليذه دون أن يهبنذا القذوة 

الداخلية لنغير أنفسنا ، فطوال ما تواجد الناموس بوصايا  التي لم يستطع أي انسذان أن يحيذا 
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تنا فذي عذدم اعطا نذا دون أن يكسرها ولو لمرة ةاحدة يبقى ضدا لنا بمعنى أنه يناقض مصلح

 القوة الداخلية التي يستطيع بها التغلب على خطايانا التي طالما ما أتعبتنا و قهرتنا .

  

 0:  3كورنثوس  2 64:  2كولوسي 

ذذذك  ال ذذذِذي َعلَيأنَذذذا فِذذذي  إِذأ َمَحذذذا الص 

الأفََرا ِِض، ال ِذي َكاَن ِضد اً لَنَا، َوقَدأ 

راً اي ذذذذا ُ َرفَعَذذذهُ ِمذذذذَن الأَوَسذذذذِط ُمَسذذذذم ِ 

ِليبِ   بِالص 

ُرٍ  فِذي  ََذةُ بِذأَحأ ِت، الأَمنأقُو َمذةُ الأَمذوأ ثُم  إِنأ َكانَذتأ ِخدأ

ذذِدرأ بَنُذذو  ذذٍد، َحت ذذى لَذذمأ يَقأ ِحَجذذاَرةٍ، قَذذدأ َحَصذذلَتأ فِذذي َمجأ

ذِد  ذِه ُموَسذى ِلَسذبَِب َمجأ َرا ِيَل أَنأ يَنأُظذُروا إِلَذى َوجأ إِسأ

ا ِلِ  ِهِه الز   َوجأ

اً لَنَ تِ  اِضد  َمةُ الأَموأ  ِخدأ

فليخبرنا السبتيين مذا هذو الفذرَّ بذين خدمذة المذوت و ضذدا لنذا فذي الحذديث عذن عالقذة 

  الوصايا باإلنسان ؟!!
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 االعتراض الرابع والرد عليه:

 ن المسيح قال أنه ما جاء لينقض بل ليكمل ؟!هل سيبقى السبت لألبد أل

 

 أوال :اإلعتراض الرابع

الَ تَُظن ذوا أَن ِذي ِج أذُت ألَنأقُذَض الن ذاُموَس أَِو األَنأبِيَذاَء. السبتي أن الرب يسذوع )  يقول المعترض

ذذَل.  ( إذن وصذذية يذذوم السذذبت باقيذذة َيذذر ملغذذاة فذذي المسذذيحية ؟!! َمذذا ِج أذذُت ألَنأقُذذَض بَذذلأ أِلَُكم ِ

 توضيح

 ة علذى الجبذل فذي الموعظذ 68، 60:  5اآلية التي يقتبسها المعترض جاءت في إنجيذل متذى 

 

َل. » فَذإِن ِي الأَحذق  68الَ تَُظن وا أَن ِي ِج أُت ألَنأقَُض الن اُموَس أَِو األَنأبِيَاَء. َما ِج أُت ألَنأقَُض بَلأ أِلَُكم ِ

ُض الَ يَُزوُل َحرأ   َواِحد  أَوأ نُقأَطة  َواِحذَدة  ِمذنَ  : إِلَى أَنأ تَُزوَل الس َماُء َواألَرأ الن ذاُموِس  أَقُوُل لَُكمأ

 . غََر 69َحت ى يَُكوَن الأُكل  َعى أَصأ َدى َهِذِ  الأَوَصايَا الص غأَرى َوَعل َم الن اَس َهَكَذا يُدأ فََمنأ نَقََض إِحأ

َعى َعِظيمذذاً فِذذي َملَُكذذوِت الس ذذَماَواِت.  ذذا َمذذنأ َعِمذذَل َوَعل ذذَم فََهذذَذا يُذذدأ فِذذي َملَُكذذوِت الس ذذَماَواِت. َوأَم 

ُخلُوا َملَُكذذذوَت فَذذذإِ 21 يِسذذذي ِيَن لَذذذنأ تَذذذدأ ُكمأ َعلَذذذى الأَكتَبَذذذِة َوالأفَر ِ : إِن ُكذذذمأ إِنأ لَذذذمأ يَذذذِزدأ بِذذذر  ن ِي أَقُذذذوُل لَُكذذذمأ

 الس ماَواِت. 
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تعلن هذ  اآلية بكل وضوح أن الرب يسوع المسيح جاء ليكمذل النذاموس 

أن يصذبح كذامال  كله ، وهذا إعترا  منه أن ااناموس ناقص يحتذاج إلذى

في َخصه الكريم المبارك الذي هو َايذة كذل النذاموس . كمذا أعلذن أنذه 

لن تزول أية وصية أو حر  مذن النذاموس حتذى يتحقذق و يكمذل الكذل . 

 أي أن الناموس سيزول و يبطل حينما يتحقق و يكون الكل.

لكذذن يذذدعي الهراطقذذة السذذبتيون أن المسذذيح لذذم يكمذذل النذذاموس حتذذى ال 

ذا إلى القول أن السبت زال و يَدد السبتيون على جذزء مذن يضطرهم ه

 الَ يَذذُزوُل َحذذرأ   َواِحذذد  أَوأ نُقأَطذذة  َواِحذذَدة  ِمذذَن الن ذذاُموِس اآليذذة الذذذي يقذذول 

كمحاولة إلثبات دوام بقاء َريعة السذبت ، و يتناسذون بعمذد تكملذة اآليذة 

لطقسذية أو التي تصرح أن الناموس بأكمله ) وليس جزء منه كالَذرا ع ا

 األدبيذذذذذة ( سذذذذذيزول حينمذذذذذا يتحقذذذذذق هدفذذذذذه و َايتذذذذذه و يكذذذذذون الكذذذذذل.

وأرجو أن يالحظ القذارىء أن الذوحي هنذا يصذرح أنذه لذن يذزول حذر  

واحد أو نقطة واحدة من الناموس ) دون تحديد أو تقسذيم لذه ( أو بعبذارة 

أخرى كل ناموس العهد القديم و ليس الَرا ع الطقسذية فقذط حتذى يكذون 

 الكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل .

فإذا قلنذا هنذا أن المسذيح لذم يكمذل النذاموس ممذا يسذتدعي دوامذه ألصذبح 

لزامذا علينذا أن نسذتمر فذي تقذديم الذذبا ح الحيوانيذة للتكفيذر عنذا وأن نقذذيم 

بقية التَريعات اليهودية األخرى التي تحققت وانتهت في المسذيح؟! فهذل 

 هذا ما يدعو إلبه السبتيون ؟!!!

 فيمذا يتعلذق  الحقيقة

 يةبهذ  اآل 

 

     

 

 الرد

س لذن  الن ذاُموَس أَِو األَنأبِيَذاءَ سذتبقى لألبذد بذل س  س الوصايا العَرلم يقل المسيح أن س 

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزوال

 حتى يكون الكل.أي كل العهد القديم بأجمعه بما فيها الوصايا العَر. 

 أوال :
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 ملحوظة 

، و  يحذذاول السذذبتيين دا مذذا تقسذذيم النذذاموس إلذذى نذذاموس طقسذذي و نذذاموس أدبذذي

يقولون أن الناموس الطقسذي هذو الذذي ألغذي ، أمذا النذاموس األدبذي فلذم يلذ  علذى 

اإلطالَّ ، و أن َريعة السبت إنما هي من الناموس األدبي ...... فهل فعذال يقسذم 

العهذذد الجديذذد نذذاموس العهذذد القذذديم إلذذى قسذذم أدبذذي و قسذذم طقسذذي ؟ !! بذذالطبع ال ، 

يد إلنما يقصد به الناموس بأجمعه و ليس قسم فعندما يذكر الناموس في العهد الجد

 منه . ثانيا هل َريعة السبت هي ناموس أدبي ؟؟ هذا ما سو  نرا  

 

أيضذا سذيبقى لألبذد ،  األَنأبِيَذاءَ وهذو َذريعة موسذى سذيبقى لألبذد فقسذم  الن اُموسَ إذا كان  -6

س ؟!! هذذل القسذذم  الن ذذاُموسَ  فهذذل يقذذدر السذذبتيين أن يخبرونذذا مذذا الذذذي يقصذذد  تعبيذذر س

الطقسي منه أم القسم األدبي كما يقسمونه ؟!! أم أن المقصود هنا هو الناموس كلذه كمذا 

 تقول كلمة الله ؟ 

 

فذي هذذ  اآليذة مذع احتفذاظهم بضذرورة حفذظ  األَنأبِيَذاءَ إذا استطاع السبتيون تقييد مفهذوم    -2

انيال وهذو خذارج أسذفار ناموس موسى، النهار معتقدهم الذي يبنونه أساسا على سفر د

 موسى بدعوى أنه بطل اآلن . 

 

 

س في لغة الكتاب المقدس : الناموس القذديم كلذه بمذا  الن اُموَس أَِو األَنأبِيَاءَ يقصد ب س 

 فيه الوصايا العَر و الَرا ع الطقسية األخرى أى العهد القديم بأجمعه. 

 ثانيا :

 

6- 

 

  0: 62متى 

ذتُمأ أَيأضذاً بِِهذمأ ألَن  َهذَذا ُهذَو الن ذاُموُس فَُكل  َما تُِريُدو َن أَنأ يَفأعَذَل الن ذاُس بُِكذُم افأعَلُذوا َهَكذَذا أَنأ

 َواألَنأبِيَاُء. 
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 41: 22متى    -2

ذِرَك. » ب  إِلََهَك ِمنأ ُكل ِ قَلأبَِك َوِمنأ ُكل ِ نَفأِسَك َوِمذنأ ُكذل ِ فِكأ ي ةُ َهذِذِ  ِهذَي الأَوِصذ38تُِحب  الر 

بَِهذاتَيأِن الأَوِصذي تَيأِن يَتَعَل ذُق 41َوالث انِيَةُ ِمثألَُها: تُِحذب  قَِريبَذَك َكنَفأِسذَك. 39األُولَى َوالأعُظأَمى. 

 «.  الن اُموُس ُكل هُ َواألَنأبِيَاءُ 

 

 61:61لوقا    -3

َ ذُر بَِملَُكذوِت اللذِه َوُكذل  َواِحذٍد َكاَن الن اُموُس َواألَنأبِيَذاُء إِلَذى يُوَحن ذا. َوِمذنأ َذِلذَك ا» لأَوقأذِت يُبَ

هنا آية صريحة أن الناموس و النبياء كانت إلى زمن يوحنا فقذط  –يَغأتَِصُب نَفأَسهُ إِلَيأِه. 

 ولن تستمر بعد .

 

 63:66متى    -4

 ألَن  َجِميَع األَنأبِيَاِء َوالن اُموَس إِلَى يُوَحن ا تَنَب أُوا

 65:63ال الرسل أعم -5

َمعِ قَا ِِليَن:  َسَل إِلَيأِهمأ ُرَؤَساُء الأَمجأ ذَوةُ »َوبَعأَد قَِراَءةِ الن اُموِس َواألَنأبِيَاِء أَرأ َجاُل اإِلخأ أَي َها الر ِ

َ عأِب فَقُولُوا ٍظ ِلل  «.إِنأ َكانَتأ ِعنأَدُكمأ َكِلَمةُ َوعأ

 

 23:28أعمال الرسل  -1

ََذاِهداً بَِملَُكذذوِت اللذذِه فَعَي نُذوا لَذذهُ  ذَرُح لَُهذذمأ  َأ ذِه َكثِيذذُروَن إِلَذذى الأَمنأذِزِل فََطِفذذَق يَ مذاً فََجذذاَء إِلَيأ يَوأ

بَاحِ إِلَى الأَمَساِء. ِر يَُسوَع ِمَن الص   َوُمقأنِعاً إِي اُهمأ ِمنأ نَاُموِس ُموَسى َواألَنأبِيَاِء بِأَمأ

 

 26:3رسالة رومية  -0

ا اآلنَ  ُهوداً لَهُ ِمَن الن اُموِس َواألَنأبِيَاءِ  َوأَم  َأ  فَقَدأ َظَهَر بِر  اللِه بُِدوِن الن اُموِس َم

 

س أكثر من الوصذايا العَذر، فمذن أيذن جذاء َحرأ   َواِحد  أَوأ نُقأَطة  َواِحَدة  يقصد ب س   ثالثا :
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 السبتيون بهذا أن المقصود هنا هو الوصايا العَر ؟ . 

 

ء السذذبتيون بذذأن المقصذذود بعذذدم زوال حذذر  واحذذد أو نقطذذة واحذذدة مذذن مذذن أيذذن جذذا -6

الناموس هو الوصذايا العَذر ؟ ومذاذا عذن بذاقي النذاموس و األنبيذاء الذذي تذذكر  اآليذة 

 الكريمة  ؟ 

 

بتكملة اآلية يتضح المعنذى أن النذاموس و األنبيذاء ) أي جميذع َذرا ع العهذد القذديم بمذا    -2

ة و الطقسية ( ستزول و ينتهي دورها عندما يذتم الكذل ، أي كذل في ذلك الوصايا األدبي

ما كانت تهد  و تَير إليذه ، فهذل مذازال العهذد القذديم لذم يذتم حتذى بعذد مجذيء الذرب 

 يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو َايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاموس ؟!

ُض الَ يَُزوُل َحرأ   َواِحد  أَوأ نُقأَطة  َواِحَدة  ِمنَ  الن ذاُموِس َحت ذى  إِلَى أَنأ تَُزوَل الس َماُء َواألَرأ

 يَُكوَن الأُكل  

 

 

 (: 60:61مذذذذذذذذذاذا يعنذذذذذذذذذي إذن قذذذذذذذذذول الذذذذذذذذذوحي المقذذذذذذذذذدس فذذذذذذذذذي ) لوقذذذذذذذذذا 

قَُط نُقأَطة  َواِحَدة  ِمَن الن اُموِس.؟ ِض أَيأَسُر ِمنأ أَنأ تَسأ  َولَِكن  َزَواَل الس َماِء َواألَرأ

 رابعا:

 

( إلثبذذذات معتقذذذدهم  60:  5ى يسذذذتخدم السذذذبتيون هذذذذ  اآليذذذة باإلضذذذافة إلذذذى آيذذذة ) متذذذ -6

 الخاطىء 

 

الناموس في هذ  اآلية يَمل كل العهد القديم و ليس الوصذايا العَذر فقذط ، إلنهذا جذزء    -2

 من الناموس
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لم يسقط ناموس موسى أبدا ، لكن المسيح تمذم و حقذق النذاموس بالكامذل ، ثذم أصذبح س    -3

ِليبِ ِمَن الأَوَسِط ُمَسمَ مرفوعا   – 64:  2رسذالة كولوسذي كما يقول الكتذاب فذي  راً بِالص 

61. 

 

 

 اسأل السبتيون هذ  األس لة البسيطة

 

 خامسا:

 لماذا جاء يسوع ؟ اإلجابة : لتحقيق الناموس و األنبياء -6

 

 هل نجح الرب يسوع في تحقيق الناموس ؟ اإلجابة : نعم  -2

 

اء ؟ اإلجابذة : فذي هذذ  الحالذة سذيكون ماذا يحدث عندما يحق ق يسوع النذاموس و األنبيذ -3

 حكم الناموس الَيا 

 

 هل جاء المسيح ليحقق و يتمم ناموس موسى ؟ اإلجابة : نعم  -4

 

 هل أصبح ناموس موسى الَيا عندما تممه المسيح ؟ ستكون إجابتهم : نعم  -5

 

عالقذة لنذا بَذرا ع النذاموس )  ، وبالتذالي أصذبح ال الن اُموَس أَِو األَنأبِيَاءَ هل تمم المسيح  -1

 وليس بجزء من َرا عه الطقسية أو األدبية ( ؟ اإلجابة : نعم 
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لَ أو ألخلد  . بل قال :  ِج أُت ألَنأقَُض الن اُموسَ لم يقل المسيح :   سادسا: بَلأ أِلَُكم ِ

 

 المسيح أبدل الناموس و األنبياء : -6

 ( 24 -23:  3َالطية )  -أ

لَقذاً َعلَيأنَذا إِلَذى اإِليَمذاِن الأعَتِيذِد َولَِكنأ قَبألَ  ذَت الن ذاُموِس، ُمغأ ُروِسيَن تَحأ َما َجاَء اإِليَماُن ُكن ا َمحأ

لََن.  َر بِاإِليَمذاِن. 24أَنأ يُعأ بَنَذا إِلَذى الأَمِسذيحِ، ِلَكذيأ نَتَبَذر  َولَِكذنأ 25إِذاً قَدأ َكذاَن الن ذاُموُس ُمَؤد ِ

ذذذذذذذذذذذذذذَد َمذذذذذذذذذذذذذذا َجذذذذذذذذذذذذذذاَء اإِليَمذذذذذذذذذذذذذذانُ  ٍب.   بَعأ ذذذذذذذذذذذذذذَت ُمذذذذذذذذذذذذذذَؤد ِ ذذذذذذذذذذذذذذُد تَحأ ذذذذذذذذذذذذذذنَا بَعأ  لَسأ

 

 ( 66: 0عبرانيين )  -ب

ُروَرةِ يَِصيُر تَغَي ر  ِللن اُموِس أَيأضاً.  ألَن هُ إِنأ تَغَي َر الأَكَهنُوُت فَبِالض 

 

 (  20 – 25:  24المسذذذذذذذذذذذذذذيح أكمذذذذذذذذذذذذذذل النذذذذذذذذذذذذذذاموس و األنبيذذذذذذذذذذذذذذاء ) لوقذذذذذذذذذذذذذذا    -2

أََمذا 21َوالأبَِطي َا الأقُلُوِب فِي اإِليَماِن بَِجِميذعِ َمذا تََكل ذَم بِذِه األَنأبِيَذاُء أَي َها الأغَبِي اِن »فَقَاَل لَُهَما: 

ِدِ ؟ ُخُل إِلَى َمجأ ثُذم  ابأتَذَدأَ ِمذنأ ُموَسذى َوِمذنأ َجِميذعِ 20« َكاَن يَنأبَِغي أَن  الأَمِسيَح يَتَأَل ُم بَِهَذا َيَدأ

ُر لَُهَما األُُمورَ  ةَ بِِه فِي َجِميعِ الأُكتُِب.  األَنأبِيَاِء يُفَس ِ تَص  ُمخأ
 الأ

 

 المسيح يَرح للتالميذ أن جميع الناموس و األنبياء تم فيه: -3

 : تُُكمأ بِِه َوأَنَا بَعأُد َمعَُكمأ أَن هُ الَ بُد  أَنأ يَذتِم  َجِميذُع َمذا ُهذَو »َوقَاَل لَُهمأ َهَذا ُهَو الأَكالَُم ال ِذي َكل مأ

 «.َعن ِي فِي نَاُموِس ُموَسى َواألَنأبِيَاِء َوالأَمَزاِميرِ َمكأتُوب  
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( يجعلنذذا نعيذذد صذذياَة  60:  5إن فهذذم الَذذرطان اللذذذان وردا فذذي اآليذذة ) متذذى 

 العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاآلتي : 

 سيزول الناموس و األنبياء بعد أن أكملهما.

 سابعا :

 

 اقرأ اآلية بانتبا  :  -6

ذَل. اَ تَُظن وا أَن ِي ِج أذُت ألَ  فَذإِن ِي 68نأقُذَض الن ذاُموَس أَِو األَنأبِيَذاَء. َمذا ِج أذُت ألَنأقُذَض بَذلأ أِلَُكم ِ

: ُض الَ يَذُزوُل َحذرأ   َواِحذد   -الَرط األول  -الأَحق  أَقُوُل لَُكمأ إِلَى أَنأ تَُزوَل الس َماُء َواألَرأ

.  -الَذذذذذذرط الثذذذذذذاني  –أَوأ نُقأَطذذذذذذة  َواِحذذذذذذَدة  ِمذذذذذذَن الن ذذذذذذاُموِس   َحت ذذذذذذى يَُكذذذذذذوَن الأُكذذذذذذل 

 -وهذا مثال بسيط يوضح هذ  الحقيقة السامية :

 قول أب لولد  على ما دة الطعام :

أنت ستجلس هناك حت ى تأكل كل  عَاءك ، إلى أن يحين وقت النوم ، لن يسذقط         

َكل كل  عَا ك . كحر  من كالمي الذي أخبرت  حت ى يُؤأ

 قيام عن الطاولة إال في إحدى الحالتين :فهنا لن يسمح األب للولد بال

 أكل العَاء كله -6               

 مجيء ميعاد نوم الولد -2               

نسطيع اآلن أن نفهم هذا المثال . أن الولد سيظل جالسا على ما دة الطعام حتذى مجذيء 

 ميعاد النوم ، إال إذا أكل طعام

 العَاء كله .

 (  60:  5قاله الرب يسوع عن الناموس في ) متى وهذا ما حدث تماما فيما 
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لَ يعترض الهراطقة السبتيين أن معنى س  س ال يفهم منذه س انهذاء س ، ويذدللون  أِلَُكم ِ

 ( القا لة :65: 3على مفهومهم الخاطىء باستَهادهم باآلية الواردة في ) متى 

ذذذذَمحِ اآلَن ألَن ذذذذهُ َهَكذذذذَذا يَلِ »فَقَذذذذاَل يَُسذذذذوعُ لَذذذذهُ:  ذذذذَل ُكذذذذل  بِذذذذر ٍ اسأ  «.يذذذذُق بِنَذذذذا أَنأ نَُكم ِ

يقولذذون : انظذذر! إن البذذر لذذم ينتهذذي عنذذدما إعتمذذد المسذذيح بذذل بمذذوت المسذذيح كمذذا 

 يقول الكتاب.

 ثامنا :

َل س -6  اآلية التي يستَهدون بها َير منطبقة تماما هنا إلختال  الموق  إال أنها استعملت كلمة س نَُكم ِ

 

 البر لن يزول حتى يكون الكل ، لكنه قال أن الناموس سيزول متى تحقق الكل المسيح لم يقل : أن -2

 

ذلَ ( هي   60:  5الكلمة التي استخدمت في ) متى  -3 (  34:  24س اسذتخدمت أيضذا فذي ) متذى  س أِلَُكم ِ

آخر كلمذة فذي اآليذة  –طبقا لألصل اليوناني  –( حيث تجيىء في كال اآليتين  32:  26و في ) لوقا 

. 

 

 ( 34:  24) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -أ

ِضذذذذذذذذذذذي َهذذذذذذذذذذذَذا الأِجيذذذذذذذذذذذُل َحت ذذذذذذذذذذذى يَُكذذذذذذذذذذذوَن َهذذذذذذذذذذذَذا ُكل ذذذذذذذذذذذهُ. : الَ يَمأ  اَلأَحذذذذذذذذذذذق  أَقُذذذذذذذذذذذوُل لَُكذذذذذذذذذذذمأ

 

 (  32:  26) لوقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  -ب

 . ِضي َهَذا الأِجيُل َحت ى يَُكوَن الأُكل  : إِن هُ الَ يَمأ  اَلأَحق  أَقُوُل لَُكمأ

  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلَ س أِلُ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو المعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى اللغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوي و الكتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابي   -4  س ؟! َكم ِ

 

 ( : 60:  5األصل اليوناني لدية الواردة في ) متى  -أ
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 المعنى اللغوي لبليروسي ) أكمل ( في األصل اليوناني : أوال :

 

 

 متسذذذذذذذذذذذذذذذذذع بعذذذذذذذذذذذذذذذذذد  يمذذذذذذذذذذذذذذذذذأل إلذذذذذذذذذذذذذذذذذى التمذذذذذذذذذذذذذذذذذام حيذذذذذذذذذذذذذذذذذث ال يوجذذذذذذذذذذذذذذذذذد -6

 يجعذذذذذذذذذذذذذذذل الَذذذذذذذذذذذذذذذيء كذذذذذذذذذذذذذذذامال حتذذذذذذذذذذذذذذذى فذذذذذذذذذذذذذذذي أصذذذذذذذذذذذذذذذغر الجز يذذذذذذذذذذذذذذذات -2

 يحقق الَيء و ينجز  إنجاز كامل . -3

 

 
 ثانيا :

اآليات التي وردت فيها كلمة س بليروسي س توضح أن معناها إكمال الَيء بحيذث ال يحتذاج 

 إلي أية زيادة أو انجاز أو إكمال بعد ذلك  :

 

 

 

 ث أنهذذا كملذذت وال  تحتذذاج إلذذى أي إكمذذال  بعذذدبمعنذذى تحقذذق النبذذوة بالكامذذل بحيذذ -6

 

 ( 22:  6)متى  -أ

2-  :ِ ِ بِذالن بِي  ب  بَذُل َوتَِلذُد ابأنذاً »23َوَهَذا ُكل هُ َكاَن ِلَكيأ يَتِم  َما قِيذَل ِمذَن الذر  ُهذَوَذا الأعَذذأَراُء تَحأ

انُو ِيذذذذذذذذذذذلَ  ذذذذذذذذذذذَمهُ ِعم  ُعوَن اسأ  ا(. )ال ذذذذذذذذذذذِذي تَفأِسذذذذذذذذذذذيُر ُ: اَلل ذذذذذذذذذذذهُ َمعَنَذذذذذذذذذذذ« َويَذذذذذذذذذذذدأ

 

 ( 65:  2) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -ب

  :ِ ِ بِالن بِي  ب  ُت »َوَكاَن ُهنَاَك إِلَى َوفَاةِ ِهيُروُدَس ِلَكيأ يَتِم  َما قِيَل ِمَن الر  َر َدَعوأ ِمنأ ِمصأ

 «.ابأنِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 

 (  60:  2) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -ج

 :ِ ِميَا الن بِي  اَمِة نَوأ »68ِحينَ ٍِذ تَم  َما قِيَل بِإِرأ ت  ُسِمَع فِي الر  . َصوأ ح  َوبَُكاء  َوَعِويذل  َكثِيذر 

ُجذذذذوِدينَ  ى ألَن ُهذذذذمأ لَيأُسذذذذوا بَِموأ الَِدَهذذذذا َوالَ تُِريذذذذُد أَنأ تَتَعَذذذذز   «. َراِحيذذذذُل تَبأِكذذذذي َعلَذذذذى أَوأ

 

 (  23:  2) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  –د 

َعى إِ »َوأَتَذذى َوَسذذَكَن فِذذي َمِدينَذذٍة يُقَذذاُل لََهذذا نَاِصذذَرةُ ِلَكذذيأ يَذذتِم  َمذذا قِيذذَل بِاألَنأبِيَذذاِء:  ن ذذهُ َسذذيُدأ

 ً  «.نَاِصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِري ا
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 (  64:  4) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  - 

 :ِ ََعأيَاَء الن بِي  ِر َعبأذُر »65ِلَكيأ يَتِم  َما قِيَل بِإِ ُض نَفأتَاِليَم َطِريُق الأبَحأ ُض َزبُولُوَن َوأَرأ أَرأ

ُدن ِ َجِليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُل األَُمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمِ   األُرأ

 

 (  60:  8) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -و

ذذذذعأيَاءَ  ََ ِ:  ِلَكذذذذيأ يَذذذذتِم  َمذذذذا قِيذذذذَل بِإِ َراَضذذذذنَا»الن بِذذذذي  ذذذذقَاَمنَا َوَحَمذذذذَل أَمأ   «.ُهذذذذَو أََخذذذذَذ أَسأ

 

 (54:  21) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -ز

ََذَر َجيأَذاً ِمذَن  ثََر ِمِن اثأنَيأ َع َم ِلي أَكأ لَُب إِلَى أَبِي فَيُقَد ِ تَِطيُع اآلَن أَنأ أَطأ أَتَُظن  أَن ِي الَ أَسأ

ذذذذذذذُل الأُكتُذذذذذذذُب: أَ 54الأَمالَ َِكذذذذذذذِة؟  ذذذذذذذَ  تَُكم   .«ن ذذذذذذذهُ َهَكذذذذذذذَذا يَنأبَِغذذذذذذذي أَنأ يَُكذذذذذذذوَن؟فََكيأ

 

 ( 51:  21) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  –ح 

َل ُكتُُب األَنأبِيَاءِ  ا َهَذا ُكل هُ فَقَدأ َكاَن ِلَكيأ تَُكم   ِحينَ ٍِذ تََرَكهُ الت الَِميذُ ُكل ُهمأ َوَهَربُوا.«. َوأَم 

 

 

 

 بمعنذذذذذذى اإلمذذذذذذتالء حتذذذذذذى لذذذذذذم يعذذذذذذد هنذذذذذذاك أي متسذذذذذذع أليذذذذذذة زيذذذذذذادة أخذذذذذذرى   -3

 

 (  48:  63) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -أ

ذذا  ِعيَذذٍة َوأَم  َ ذذاِطِ  َوَجلَُسذذوا َوَجَمعُذذوا الأِجيَذذاَد إِلَذذى أَوأ ذذعَُدوَها َعلَذذى ال ذذتأََلَتأ أَصأ ذذا امأ فَلَم 

ِديَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُء فََطَرُحوَهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا َخاِرجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاً.  األَرأ

 

 ( 32:  23) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -ب

ذذَهُدوَن َعلَذذى أَنأفُِسذذُكمأ أَن ُكذذمأ أَبأنَذذاُء قَتَلَذذةِ  َأ . 32األَنأبِيَذذاِء.  فَذذأَنأتُمأ تَ يَذذاَل آبَذذا ُِكمأ ذذتُمأ ِمكأ أَلُوا أَنأ  فَذذامأ

 



 

56 

 

www.arabicbible.com                    لكرازة باإلنجيلالخدمة العربية ل  

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 (  39:  3) يوحنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  -ج

ذَمعُهُ فَيَفأذَرُح فََرحذاً  ا َصذِديُق الأعَذِريِس ال ذِذي يَِقذُ  َويَسأ َمنأ لَهُ الأعَُروُس فَُهَو الأعَِريُس َوأَم 

ِت الأعَِريِس. إِذاً فََرِحي َهَذا قَدأ كَ  ِل َصوأ  َمَل.ِمنأ أَجأ

 ( 3:  62) يوحنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  -د

يَُم َمناً ِمنأ ِطيِب نَاِرِديٍن َخاِلٍص َكثِيِر الذث َمِن َوَدَهنَذتأ قَذَدَميأ يَُسذوَع َوَمَسذَحتأ قََدَميأذِه  فَأََخَذتأ َمرأ

يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِب. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُت ِمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنأ َرا َِحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِة الط ِ تأََلَ الأبَيأ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعأِرَها فَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامأ ََ  بِ

 

 (  66:  65) يوحنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  - 

ذذذذذذذذذذذذذتُُكمأ بَِهذذذذذذذذذذذذذَذا لِ  . َكل مأ َمذذذذذذذذذذذذذَل فَذذذذذذذذذذذذذَرُحُكمأ  َكذذذذذذذذذذذذذيأ يَثأبُذذذذذذذذذذذذذَت فََرِحذذذذذذذذذذذذذي فِذذذذذذذذذذذذذيُكمأ َويُكأ

 

 ( 3:  5) أعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال الرسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  -و

ُرُس:  ذتَِلَس ِمذنأ »فَقَاَل بُطأ وحِ الأقُذُدِس َوتَخأ ذِذَب َعلَذى الذر  َ ذيأَطاُن قَلأبَذَك ِلتَكأ يَا َحنَانِي ذا ِلَمذاَذا َمذألَ ال

 ثََمِن الأَحقأِل؟

 

 

 

 انتهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى بمعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى اكتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال الَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيء بحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذث  -3

 

 (  4:  22) متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  -أ

نَ تُذهُ. ثِيَرانِذي َوُمَسذم  َددأ ذَدا ِي أَعأ ََ يَن: ُهذَوَذا  ِ ُعو  َسَل أَيأضاً َعبِيداً آَخِريَن قَا ِالً: قُولُوا ِللأَمذدأ اتِي فَأَرأ

ِس!. ا إِلَذذذذذذذذذذذذذذى الأعُذذذذذذذذذذذذذذرأ ٍء ُمعَذذذذذذذذذذذذذذدا. تَعَذذذذذذذذذذذذذذالَوأ ذذذذذذذذذذذذذذيأ ََ  قَذذذذذذذذذذذذذذدأ ذُبَِحذذذذذذذذذذذذذذتأ َوُكذذذذذذذذذذذذذذل  

 

 (  4:  2) لوقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  -ب

لَةً ُكل  َواٍد  ذعَاُب ُطُرقذاً َسذهأ ِ َ ذتَِقيَمةً َوال ذاُت ُمسأ تَِلُ  َوُكل  َجبٍَل َوأََكَمٍة يَنأَخِفُض َوتَِصذيُر الأُمعأَوج  يَمأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍر َخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالََص اللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهِ 1 ََ  «. َويُبأِصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُر ُكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  بَ
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ذلَ إذن نرى هنا ما هو القصد الحقيقي لقول الرب يسذوع   . بحيذث  َمذا ِج أذُت ألَنأقُذَض بَذلأ أِلَُكم ِ

 أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  : 

 

 حقذذذذذذذذق نبذذذذذذذذوات النذذذذذذذذاموس عذذذذذذذذن َخصذذذذذذذذه الكذذذذذذذذريم طبقذذذذذذذذا للمعنذذذذذذذذى األول . – 6

 أكمذذذذذذذذذذذذذذذذذذل النذذذذذذذذذذذذذذذذذذاموس طبقذذذذذذذذذذذذذذذذذذا للمعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الثذذذذذذذذذذذذذذذذذذاني و الثالذذذذذذذذذذذذذذذذذذث .   -2

 أنهى الناموس طبقا للمعنى الرابع . -3

 

 

 تاسعا : ؟!! -َريعة العهد القديم  –لماذا أعطى الله الناموس 

جميع اآليات القادمة ال تتكلم عن ناموس طقسي أو أدبي بل النذاموس كلذه وحذدة 

  واحدة فمن أين جاءوا بهذا التقسيم ؟! 

 ملحوظة

 

 (  31:  0) أعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال الرسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  -ج

ِ فِ  ب  بَعُوَن َسنَةً َظَهَر لَهُ َمالَُك الر  ا َكِملَتأ أَرأ ي ِة َجبَِل ِسينَاَء فِي لَِهيِب نَاِر ُعل يأقٍَة.َولَم   ي بَر ِ

 

 

 

 بمعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى نهايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة األمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر -4

  

 (  65:  6) مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرقس  -أ

َمذذذذذذذذاُن َواقأتَذذذذذذذذَرَب َملَُكذذذذذذذذوُت الل ذذذذذذذذِه فَتُوبُذذذذذذذذوا َوآِمنُذذذذذذذذوا بِاإِلنأِجيذذذذذذذذلِ »  «.قَذذذذذذذذدأ َكَمذذذذذذذذَل الز 

 

 (  6:  0) لوقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  -ب

َمَل أَقأَوالَهُ ُكل َها ا أَكأ َ عأِب َدَخَل َكفأَرنَاُحوَم. َولَم   فِي َمَساِمعِ ال
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 الناموس لم يكن قصد الله لنا :   -6

ً فَ  ذُل ال ذِذي قَذدأ ُوِعذَد لَذهُ، ُمَرت بذا يَاِت، إِلَى أَنأ يَأأتَِي الن سأ  ِلَماَذا الن اُموُس؟ قَدأ ِزيَد بَِسبَِب الت عَد ِ

 (  69:  3بَِمالَ َِكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍة فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي يَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِد َوِسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيٍط ) َالطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 

فالسبب الحقيقي الذي يخبرنا به الذوحي اإللهذي عذن سذبب إعطذاء اللذه لَذريعة العهذد 

هو بسذبب تعذديات البَذر . أي أنذه يكَذ  و يعلذن أخطا نذا دون  –الناموس  –يم القد

أن يعالجها ،  وعن طريقه يقتنع اإلنسان أنه َير قادر علذى تحسذين حالتذه ألنذه َيذر 

قذذادر علذذى تنفيذذذ كذذل الوصذذايا التذذي فيذذه . أي أنذذه كذذالمرآة التذذي تكَذذ  حالنذذا . ولكذذن 

التنذذا ألنذذه ال يغيذر طبيعتنذذا السذذاقطة . إنذذه النذاموس لذذم تكذذن لذه القذذدرة علذذى تحسذين ح

 روَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالج و لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالج نفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه .

 

 الناموس ال يبرر   -2

ذُن   َمذاِل الن ذاُموِس، بَذلأ بِإِيَمذاِن يَُسذوَع الأَمِسذيحِ، آَمن ذا نَحأ ُر بِأَعأ لَُم أَن  اإِلنأَسذاَن الَ يَتَبَذر  إِذأ نَعأ

َماِل الن ذاُموِس أَيأضاً بِيَُسوَع الأَمِسيحِ، ِلنَ َماِل الن اُموِس. ألَن هُ بِأَعأ َر بِإِيَماِن يَُسوَع الَ بِأَعأ تَبَر 

ُر َجَسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا.  الَ يَتَبَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 (   61:  2) َالطية  

، فَالأَمِسذذذيُح إِذاً َمذذذاَت بِذذذالَ َسذذذبٍَب. ) َالطيذذذة    (  26:  2ألَن ذذذهُ إِنأ َكذذذاَن بِالن ذذذاُموِس بِذذذرا

 

، ألَن  َولَِكذذنأ أَنأ لَذذ ذذَد اللذذِه فََظذذاِهر  ُر بِالن ذذاُموِس ِعنأ يَذذا»يأَس أََحذذد  يَتَبَذذر   «.الأبَذذار  بِاإِليَمذذاِن يَحأ

 ( 66:  3) َالطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 

َماِل الن اُموِس.)رومية  ُر بِاإِليَماِن بُِدوِن أَعأ ِسُب أَن  اإِلنأَساَن يَتَبَر   ( 28:  2إِذاً نَحأ

 

 لقدس الناموس ال يمنح الروح ا   -3
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وَح أَمأ بَِخبَذذِر اإِليَمذذاِن ...   َمذذاِل الن ذذاُموِس أََخذذذأتُُم الذذر  : أَبِأَعأ أُِريذذُد أَنأ أَتَعَل ذذَم ِمذذنأُكمأ َهذذَذا فَقَذذطأ

َمذذاِل الن ذذاُموِس أَمأ بَِخبَذذِر اإِليَمذذاِن؟ )  ، أَبِأَعأ اٍت فِذذيُكمأ وَح، َويَعأَمذذُل قُذذو  ذذنَُحُكُم الذذر  فَال ذذِذي يَمأ

 (  5 - 2:  3َالطية 

 

 الذين تحت الناموس هم تحت لعنة    -4

َت لَعأنٍَة، ألَن هُ َمكأتُوب    َماِل الن اُموِس ُهمأ تَحأ َملأعُذون  ُكذل  َمذنأ »ألَن  َجِميَع ال ِذيَن ُهمأ ِمنأ أَعأ

بُُت فِي َجِميعِ َما ُهَو َمكأتُوب  فِي ِكتَاِب الن اُموِس ِليَعأَمَل بِهِ 
 (  61:  3) َالطيذة «.الَ يَثأ

 

 : ِلنَا، ألَن هُ َمكأتُوب  َملأعُون  ُكذل  َمذنأ »اَلأَمِسيُح افأتََدانَا ِمنأ لَعأنَِة الن اُموِس، إِذأ َصاَر لَعأنَةً ألَجأ

ََبَةٍ   (  63:  3َالطية «.) ُعل َِق َعلَى َخ

 

 الناموس ليس من اإليمان -5

يَا بَِهذا»يَماِن، بَِل َولَِكن  الن اُموَس لَيأَس ِمَن اإلِ    3َالطيذة «.) اإِلنأَساُن ال ِذي يَفأعَلَُهذا َسذيَحأ

 :62  ) 

  

 وراثة مواعيد الله ليست من الناموس -1

ِعذذٍد. َولَِكذذن  اللذذهَ َوَهبََهذذا   ألَن ذذهُ إِنأ َكانَذذِت الأِوَراثَذذةُ ِمذذَن الن ذذاُموِس فَلَذذمأ تَُكذذنأ أَيأضذذاً ِمذذنأ َموأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَراِهيَم  بأ ِعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍد.إِلِ  بَِموأ

 (  68:  3) َالطية 

 

 الناموس مؤدبنا لإليمان بالمسيح -0

َر بِاإِليَمذاِن.   بَنَا إِلَى الأَمِسذيحِ، ِلَكذيأ نَتَبَذر  ذَد َمذا َجذاَء 25إِذاً قَدأ َكاَن الن اُموُس ُمَؤد ِ َولَِكذنأ بَعأ

ٍب. ) َالطية  َت ُمَؤد ِ نَا بَعأُد تَحأ  (  24:  3اإِليَماُن لَسأ
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 الناموس ال يحي  -8

يِذَي، لََكذاَن بِالأَحِقيقَذِة الأبِذر  بِالن ذاُموِس. ) َالطيذة   ِطَي نَاُموس  قَذاِدر  أَنأ يُحأ :  3ألَن هُ لَوأ أُعأ

26  ) 

  

 المسيح أبطل الناموس  -9

 (  65: 2ُمبأِطالً بَِجَسِدِ  نَاُموَس الأَوَصايَا فِي فََرا َِض ) أفسس  

 

 موس رمز للوقت الحاضر النا -61

ز  ِللأَوقأِت الأَحاِضِر ) عبرانيين    ( 9:  9ال ِذي ُهَو َرمأ

 

 الناموس موضوع لوقت اإلصالح  -66

ُضذوَعٍة إِلَذى َوقأذِت   تَِلفٍَة َوفَذَرا َِض َجَسذِدي ٍة فَقَذطأ، َموأ َََسالٍَت ُمخأ ِربٍَة َو َأ ِعَمٍة َوأَ قَا َِمة  بِأَطأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالَحِ   اإِلصأ

 (   61:  9رانيين )عب

 

 الناموس ظل للخيرات العتيدة فقط -62

يَاِء )عبرانيين   َأ  ( 6:  61الن اُموَس، إِذأ لَهُ ِظل  الأَخيأَراِت الأعَتِيَدةِ الَ نَفأُس ُصوَرةِ األَ

 

 نحن لسنا تحت الناموس اآلن -63

تُمأ تَ   َت الن ِعأَمِة.)رومية فَإِن  الأَخِطي ةَ لَنأ تَُسوَدُكمأ ألَن ُكمأ لَسأ َت الن اُموِس بَلأ تَحأ  ( 64:  1حأ

 

 هل ألننا أصبحنا أحرار من وصايا الناموس نعيش بالخطية ؟!!  -64

ََا! )رومية   َت الن ِعأَمِة؟ َحا َت الن اُموِس بَلأ تَحأ نَا تَحأ ِطُ  ألَن نَا لَسأ  ( 65:  1أَنُخأ
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 ي وليس على األمواتالناموس يسود على اإلنسان الح -65

ذذَوةُ   َهلُذذوَن أَي َهذذا اإِلخأ ذذُم الأعَذذاِرفِيَن بِالن ذذاُموِس  -أَمأ تَجأ أَن  الن ذذاُموَس يَُسذذوُد َعلَذذى  -ألَن ِذذي أَُكل ِ

 ( 6:  0اإِلنأَساِن َما َداَم َحي اً ) رومية 

  

   نحن أموات في المسيح عن طريق المعمودية ... إذن الناموس ال يسودنا -61

َوتِي أَنأتُمأ أَيأضاً قَذدأ ُمذت مأ ِللن ذاُموِس بَِجَسذِد الأَمِسذيحِ ِلَكذيأ تَِصذيُروا آِلَخذَر ِلل ذِذي قَذدأ   إِذاً يَا إِخأ

ذذذذذذذذذذذذذذذذَواِت ِلنُثأِمذذذذذذذذذذذذذذذذَر ِلل ذذذذذذذذذذذذذذذذِه. ) روميذذذذذذذذذذذذذذذذة   ( 4:  0أُقِذذذذذذذذذذذذذذذذيَم ِمذذذذذذذذذذذذذذذذَن األَمأ

 

 كيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  متنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ؟!

تََمذَد ِليَُسذوعَ  َهلُوَن أَن نَا ُكل  َمذِن اعأ تِذِه  أَمأ تَجأ نَا ِلَموأ تََمذدأ َمِسذيحِ اعأ
فَذُدفِن ا َمعَذهُ بِالأَمعأُموِدي ذِة 4الأ

ُن أَيأضذاً فِذي ِجذد ةِ  لُُك نَحأ ِد اآلِب َهَكَذا نَسأ َواِت بَِمجأ ِت َحت ى َكَما أُقِيَم الأَمِسيُح ِمَن األَمأ ِللأَموأ

 الأَحيَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاةِ 

 (4-3:  1) روميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 

فُونِيَن َمعَذذذذذذذذذذذذذذذذذذهُ فِذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الأَمعأمُ   ( 62:  2وِدي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذِة. )كولوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذي َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذدأ

 

 -النتيجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لموتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيح هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي :

نَا ِمَن الن اُموِس ) رومية  رأ ا اآلَن فَقَدأ تََحر   ( 1:  0َوأَم 

فهل بعد هذا نتمسك بأعمال الناموس وهي التي كانت موضوعة كمرحلذة مؤقتذة ليعذد البَذر 

ستطيعون بمجهودهم و ال بأعمذالهم قبذل لإليمان بالمسيح ويقنعهم بأنهم خطاة ، أموات و ال ي

اإليمان أن يرضوا الله ؟!. لكن هؤالء السبتيون يريدون ارجاعنا إلى مرحلة ما قبذل اإليمذان 

 ( : 5،  4:  2، و لكذذذذذذذذن ينطبذذذذذذذذق علذذذذذذذذيهم قذذذذذذذذول الذذذذذذذذوحي المقذذذذذذذذدس : ) َالطيذذذذذذذذة 
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َخِليَن ُخفأيَذةً، ال ذذِ  َوةِ الأَكَذبَِة الأُمدأ ي تَنَذا ال تِذي لَنَذا َولَِكنأ بَِسبَِب اإِلخأ تِالَسذاً ِليَتََجس ُسذوا ُحر ِ يَن َدَخلُذوا اخأ

ذذتَعأبُِدونَا   ذذَدُكمأ َحذذق  5فِذذي الأَمِسذذيحِ َكذذيأ يَسأ اَل ذذِذيَن لَذذمأ نُذذذأِعنأ لَُهذذمأ بِالأُخُضذذوعِ َوالَ َسذذاَعةً، ِليَبأقَذذى ِعنأ

 اإِلنأِجيِل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم العربي ة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئ

ناً للجالية عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.تراتيل والكتاب المقدس األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات،  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


