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 جميع الحقوق محفوظة

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

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

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

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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االعتراض األول والرد عليه: دليل أن العبادة األسبوعيّة و كسر الخبز يوم 

 األحد

 أوال : اإلعتراض األول:

ِسُروا ُخبأزاً َخاَطبَُهمأ  1س:يقول الوحي المقد تَِمِعيَن ِليَكأ بُوعِ إِذأ َكاَن التَّالَِميذُ ُمجأ ُسأ ِل األأ َوفِي أَوَّ

ِف اللَّيأِل.  ِضَي فِي الأغَِد َوأََطاَل الأَكالََم إِلَى نِصأ ِمٌع أَنأ َيمأ َوَكانَتأ َمَصاِبيُح 8بُولُُس َوُهَو ُمزأ

تَِمِعيَن فِيَها. َكِثيَرةٌ فِي الأِعِلِّيَِّة الَّتِي  ُمهُ أَفأتِيُخوُس َجاِلساً فِي الطَّاقَِة 9َكانُوا ُمجأ َوَكاَن َشابٌّ اسأ

ُم فََسقََط ِمَن الطَّ  ٍم َعِميٍق. َوإِذأ َكاَن بُولُُس يَُخاِطُب ِخَطاباً َطِويالً َغلََب َعلَيأِه النَّوأ بَقَِة ُمتَثَِقِّالً ِبَنوأ

فَُل َوُحمِ  تَنَقَهُ قَائِالً: 11َل َميِِّتاً. الثَّاِلثَِة إِلَى أَسأ َطِربُوا ألَنَّ »فَنََزَل بُولُُس َوَوقََع َعلَيأِه َواعأ الَ تَضأ

ِر. َوَهَكَذا َخَرَج. 11«. نَفأَسهُ فِيهِ  َوأَتُوا 11ثُمَّ َصِعَد َوَكسََّر ُخبأزاً َوأََكَل َوتََكلََّم َكِثيراً إِلَى الأفَجأ

وا   ( 11-0:11تَعأِزيَةً لَيأَستأ بِقَِليلٍَة. ) أعمال الرسل بِالأفَتَى َحيِّاً َوتََعزُّ

يقرر الوحي المقدس هنا أن اجتماع العبادة األسبوعية لكسر الخبز هو اليوم األول من 

  وليس السبت –األحد  –األسبوع 

 يقول المعترض السبتي :

ن سباتون ( وان أن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا للتعبير عن أول األسبوع هي ) ميا تو

كلمة " سباتون " هى السبت . وأنه طبقا لألصل اليوناني الترجمة هنا غير سليمة. إذن 

 يجب ترجمة اآلية كاآلتي : وفي أحد السبوت...

 الرد

 مناقشة األصل اليوناني

 أيِّ معجم سيخبرك أن تعبير " ميا تون سباتون " يقصد : -1

ل [ + ]تو .1 ل أحد األسابيع :] ميا =أوِّ ن = من ال[ + ] ساباتون ) جمع ( =أحد أوِّ

 أسابيع[

ل لألسبوع . .1  ميا تون سباتون هو التِّعبيرالشائع لليوم األوِّ

الباقون الذين يقولون هذا ، هم هؤالء الذين ليس عندهم معرفة بقواعد اللغة اليونانية  .3

جاهلون . فعندما يروا كلمة سباتون اليونانية يعتقدون أنها تشير إلى يوم السِّبت!, و يت

أن الكلمة سباتون " وهي جمع في حالة إضافة " تستخدم للداللة على األسبوع ، أما 

 الكلمة المفردة فهي التي تشير ليوم السبت.
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إذا كان تعبير " ميا تون سباتون " يقصد اليوم السابع ) يوم السِّبت ( فهذا يخلق تناقض  -1

 بين

 1:11،  1:11إنجيل مرقس 

 1:11 مرقس 1:11إنجيل مرقس 

بُوعِ 1 ِل األُسأ َوبَاِكراً ِجدِّاً فِي أَوَّ

(  -الجمع  –)ميا تون سباتون 

ُس.  أَتَيأَن إِلَى الأقَبأِر إِذأ َطلَعَِت الشَّمأ

الكلمة بالمفرد وهو  –َوَبعأَدَما َمَضى السَّبأُت )سباتو 1

يَُم  تََرتأ َمرأ التعبير األعتيادي ليوم السبت المقدس ( اشأ

َدِليَّ  َيُم أُمُّ يَعأقُوَب َوَسالُوَمةُ َحنُوطاً ِليَأأِتيَن الأَمجأ ةُ َوَمرأ

َهنِّه  َويَدأ

تترجم كلمة " سباتون " اليونانية وهي جمع إلى سبت ، أي يوم السبت اإلسبوعي في  -1

 -هذه الحاالت:

 إذا لم تكن مسبوقة برقم . -أ 

 إذا جاءت مضافة لكلمة يوم ، أي للتخصيص. -ب

 حالة إضافة.إذا جاءت دون  -ج

تترجم كلمة " سباتون " الجمع إلى اليوم األول من اإلسبوع أي يوم األحد في هذه  -1

 -الحاالت :

 إذا كانت مسبوقة برقم . -أ 

 إذا لم تكن مضافة لكلمة يوم. -ب

 إذا جاءت في حالة اإلضافة. -ج

ألسبوعي وهو وأحيانا يستخدم الوحي كلمة "سباتو" المفردة للداللة على يوم السبت ا -1

 آخر أيام األسبوع

بُوعِ، هو أنِّ  -3 ُسأ ِل األأ السِّبب في أن السبتيين ينكرون أن هذه اآلية ينبغي أن تقرأ َوفِي أَوَّ

ة أن يوم األحد هو يوم العبادة األسبوعية و كسر الخبز. وكم تمنى  هذه اآلية تثبت بقوِّ

 السبتيين من اللِّه أن يكون اليوم هو يوم السِّبت !

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

v -  ، عندما يتحدثون أن األصل اليوناني لآلية يستخدم كلمة ) سباتون ( والتي تعني السبت

 وأن الترجمة يجب أن تعدل هنا.
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v .فحينئذ يعلم السبتيون أن هذه اآلية تتكلم عن العبادة الكنسية العامة وعن كسر الخبز 

v - ن عندما يناقشون أحد الدارسين ألصول اللغة اليونانية و قواعدها يكذبون بقولهم أن لك

بل إنها مجرد ’ المقصود هنا وجبة مشتركة وليس كسر الخبز بالمعنى الرسمي للعبادة 

وليمة أكلت يوم األحد . لكن هذا الكالم غير دقيق فمن منا ال يعرف ما معنى تعبير " كسر 

الرجاء الرجوع لدراسة كسر الخبز  –التناول من جسد الرب و دمه الخبز " الذي يعني 

 ومعناه في الكتاب المقدس .

v -  هذا ليس بالغريب على هؤالء الهراطقة الذين ترجموا الكتاب المقدس ترجمة خاطئة

  خاصة بهم ليجعلوه يتفق مع نبيتهم

 الكاذبة أيلين هوايت

بادة المسيحية كما يدلنا الوحي اإللهي في العهد ثانيا: اليوم األول من األسبوع هو يوم الع

 الجديد:

  

 اليوم األول من األسبوع –قبل حلول الروح القدس كان المسيحيون يجتمعون يوم األحد  -1

 (19:11يوم قيامة المسيح ) إنجيل يوحنا  -أ

 ( 11:11ظهر الرب في ا ألحد التالي ألحد القيامة لتوما و التالميذ ) إنجيل يوحنا -ب

 ( 1: 1يوم حلول الروح القدس على التالميذ ) سفر أعمال الرسل  -ج

  

 بعد حلول الروح القدس كان المسيحيون يجتمعون يوم األحد أيضا : -1

 ( 0:11) سفر أعمال الرسل  –عشاء الرب  –ليشتركوا و يأخذوا جسد الرب و دمه  -أ

  العبادة األسبوعية المشتركة ليعطوا العطايا المالية للمحتاجين كل يوم أحد أثناء -ب

 ( 1,1:  11)رسالة كورنثوس األولى إصحاح 

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

،  11:  14( و ) إنجيل لوقا  9:11المسيح قام من األموات يوم األحد ) إنجيل مرقس  -أ

13 ،1 ) 
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ته التي تمت يوم األحد ) رسالة تبرهن و أعلن أن المسيح هو الرب عن طريق قيام -ب

 ( 4:1رومية 

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

 أحد القيامة : -1

 ( 9:11لمريم المجدلية ) إنجيل مرقس  -أ

 ( 9-5:  18للمرأة األخرى ) إنجيل متى  -ب

 ( 34:  14لبطرس ) إنجيل لوقا  -ج

( و إنجيل يوحنا )  15 -13:  14قه ) إنجيل لوقا في طريق عمواس لكليوباس و صدي -د

11  :19 ) 

 ( 31،  33:  14ظهر للتالميذ ) إنجيل لوقا  -ه

 ( 11:  11أول أحد يلي أحد القيامة ظهر للتالميذ المجتمعين فبي العلية ) إنجيل يوحنا  -1

 0ل يوحنا العالمة التي أعطيت التي بينت أن الرب يسوع تمجد كانت يوم األحد ) إنجي –3

 (31-1:  1(،) أعمال الرسل  39: 

 1يوم األحد ) أعمال الرسل  –العنصرة  –الكنيسة بدأت رسميا يوم حلول الروح القدس -4

 :1) 

يوم األحد كان هو اليوم الذي تم فيه موعد اآلب  –العنصرة  –يوم حلول الروح القدس -5

 ( 4 – 1:  1،  5 – 4:  1) أعمال الرسل 

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

  القيامة في يوم حلول الروح القدس

 ( 41 – 41،  38 -1:  1( ) أعمال الرسل  19:  11) متى 

اليوم األول يَُشار له خصوصا في العهد الجديد بينما ال نجد إشارة واحدة إلى قيام عبادة  -0

 بت .مسيحية يوم الس

هو يوم عادي لماذا ال يذكر مثال اليوم  –اليوم األول من اإلسبوع  –إذا كان يوم األحد  -9

 الرابع من األسبوع ؟
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كلمة " الرب " في حالة اإلضافة ذكرت مرتين فقط في العهد الجديد " يوم الرب " ،  -11

 " عشاء الرب "

كان يقام في أول األسبوع  (و معروف أن عشاء الرب 11:  11) رسالة كورنثوس األولى 

كما في هذا الشاهد , يوم الرب كما في األصل اليوناني هي " كيرياكي " والتي 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

داً أَبَِديِّاً " ، " يقول الم عترض السبتي أن يوم السبت دعي في الكتاب المقدس باآلتي : " َعهأ

( لذا يجب على المسيحيون أن  10-11:  31َعالََمةٌ إِلَى األَبَِد " ) سفر الخروج إصحاح 

 يحفظوه أبد الدهر إلنه أمر إلهي أبدي ال جدال فيه.

 الرد

( إذ يقول الوحي  10-11:  31)الخروج هذا اإلعتراض جاء على أساس ما جاء في 

 المقدس :

يَالِ » َنُكمأ فِي أَجأ َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَيأنِي َوَبيأ َرائِيَل قَائِالً: ُسبُوتِي تَحأ ُكمأ َوأَنأَت تَُكِلُِّم َبنِي إِسأ

بُّ الَِّذي يُقَِدُِّسُكمأ  َفُظوَن السَّبأتَ 14ِلتَعألَُموا أَِنِّي أَنَا الرَّ . َمنأ َدنََّسهُ يُقأتَُل قَتأالً.  َفتَحأ ألَنَّهُ ُمقَدٌَّس لَُكمأ

ا 15إِنَّ ُكلَّ َمنأ َصنََع فِيِه َعَمالً تُقأَطُع تِلأَك النَّفأُس ِمنأ َبيأِن َشعأبَِها.  نَُع َعَمٌل. َوأَمَّ ِستَّةَ أَيَّاٍم يُصأ

ِبِّ  لٍَة ُمقَدٌَّس ِللرَّ ُم السَّابُِع فَِفيِه َسبأُت ُعطأ ِم السَّبأِت يُقأتَُل قَتأالً. الأيَوأ . ُكلُّ َمنأ َصنََع َعَمالً ِفي َيوأ

داً أَبَِديِّاً. 11 يَاِلِهمأ َعهأ َنعُوا السَّبأَت فِي أَجأ َرائِيَل السَّبأَت ِليَصأ َفُظ َبنُو إِسأ ُهَو َبيأِني َوَبيأَن َبنِي 10فَيَحأ

َرائِيَل َعالََمةٌ إِلَى األَبَِد ألَنَّهُ فِي ِستَّ  ِم السَّابِعِ إِسأ َض َوفِي الأيَوأ بُّ السََّماَء َواألَرأ ِة أَيَّاٍم َصنََع الرَّ

تََراَح َوتَنَفَّسَ   «.اسأ

هناك عدد من الذبائح و الفرائض الطقسية اليهودية و المواسم التي كانت تشير للذبيحة 

عنها أنها العظمى التي سيقدمها الله في شخص الرب يسوع المسيح فادينا وانتهت اآلن قيل 

 أبدية ، فريضة دهرية مثل:

 ( الذي قيل فيه " فَِريَضةً أَبَِديَّةً ". 10:  11عيد الفطير ) خروج 

يَاِلُكمأ " . 41 – 39:  19الذبيحة اليومية ) خروج َرقَةٌ َداِئَمةٌ فِي أَجأ  ( الذي قيل عنه " ُمحأ

ِريَّةً ".( الذي قال الوحي اإلل31-18:  13يوم الكفارة العظيم )الويين   هي عنه " فَِريَضةً َدهأ

فهل نحفظها اآلن بعد انتهاء دورها الرمزي و بعدما بطلت بمجيىء الرب يسوع ، وهل 

 يحفظها السبتيين بدعوى أنها أبدية ؟؟

أوال :طبقا لمبدأ األدفنتست السبتيين يجب علينا أن نحفظ األعياد الطقسية اليهودية التي قيل 

  عنها "

يدة " إلى اآلن بدعوى أنها عندما ذكرت في الكتاب المقدس قيل عنها أنها ظل األمور العت

  أبدية .

 وها هي تلك المواسم :
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يوم السِّبت 

 المقدِّس

:  31خروج 

11-10 

َنُكمأ  َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَيأنِي َوَبيأ َرائِيَل قَائِالً: ُسبُوتِي تَحأ "َوأَنأَت تَُكِلُِّم بَِني إِسأ

  فِي

يَ  بُّ الَِّذي يُقَِدُِّسُكمأ أَجأ َلُموا أَنِِّي أَنَا الرَّ فَُظوَن السَّبأَت ألَنَّهُ 14اِلُكمأ ِلتَعأ فَتَحأ

.   ُمقَدٌَّس لَُكمأ

َمنأ َدنََّسهُ يُقأتَُل قَتأالً. إِنَّ ُكلَّ َمنأ َصنََع فِيِه َعَمالً تُقأَطُع تِلأَك النَّفأُس ِمنأ بَيأِن 

  َشعأبَِها.

. ِستَّةَ أَيَّ 15 ِبِّ لٍَة ُمقَدٌَّس ِللرَّ ُم السَّابُِع فَِفيِه َسبأُت ُعطأ ا الأيَوأ نَُع َعَمٌل. َوأَمَّ اٍم يُصأ

  ُكلُّ َمنأ 

ِم السَّبأِت يُقأتَُل قَتأالً.  َرائِيَل السَّبأَت 11َصنََع َعَمالً فِي َيوأ َفُظ َبنُو إِسأ فَيَحأ

نَعُوا   ِليَصأ

داً أَ  يَاِلِهمأ َعهأ َرائِيَل َعالََمةٌ إِلَى 10بَِديِّاً. السَّبأَت فِي أَجأ ُهَو بَيأنِي َوبَيأَن َبنِي إِسأ

  األَبَدِ 

تََراَح  ِم السَّابِعِ اسأ َض َوفِي الأيَوأ بُّ السََّماَء َواألَرأ ألَنَّهُ فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َصنََع الرَّ

 َوتَنَفََّس".

 السبوت المقدسة

:  31خروج 

13 

َنُكمأ َوأَنأَت تَُكِلُِّم َبنِي إِ » َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَيأنِي َوَبيأ َرائِيَل قَائِالً: ُسبُوتِي تَحأ سأ

  فِي

بُّ الَِّذي يُقَِدُِّسُكم" َلُموا أَنِِّي أَنَا الرَّ يَاِلُكمأ ِلتَعأ  أَجأ

 عيد الفطير

:  11خروج 

10 

َرجأ  نِِه أَخأ ِم َعيأ َفُظوَن الأفَِطيَر ألَِنِّي فِي َهَذا الأيَوأ ِض "َوتَحأ نَاَدُكمأ ِمنأ أَرأ ُت أَجأ

رَ    ِمصأ

يَاِلُكمأ فَِريَضةً أَبَِديَّةً." َم ِفي أَجأ فَُظوَن َهَذا الأيَوأ  فَتَحأ

 التقدمة

 18:  1الويين 

: 13الويين

13- 14 

َوَهِذِه َشِريعَةُ التَّقأِدَمِة: ..ُكلُّ َذَكٍر ِمنأ َبنِي َهاُروَن يَأأُكُل ِمنأَها. فَِريَضةً »

ِريَّ    ةً فِيَدهأ

. ُكلُّ َمنأ َمسََّها يَتَقَدَّسُ  ِبِّ يَاِلُكمأ ِمنأ َوقَائِِد الرَّ  «.أَجأ

ِبِّ َرائَِحةَ ُسُروٍر » َريأِن ِمنأ َدِقيٍق َملأتُوٍت بَِزيأٍت َوقُوداً ِللرَّ ِدَمتَهُ ُعشأ َوتَقأ

يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ  ِريَّةً فِي أَجأ بَاِن إِلَِهُكمأ فَِريَضةً َدهأ  «.َمَساِكِنُكمأ ...بِقُرأ

 الذبيحة اليومية

:  19خروج 

39 - 41 

ٍم َداِئماً. .. » ِليَّاِن ُكلَّ َيوأ َوَهَذا َما تُقَِدُِّمهُ َعلَى الأَمذأبَحِ: َخُروفَاِن َحوأ

َرقَةٌ َدائَِمةٌ 41   ُمحأ

تَمِ  . َحيأُث أَجأ ِبِّ ِتَماعِ أََماَم الرَّ َمِة ااِلجأ يَاِلُكمأ ِعنأَد بَاِب َخيأ ُع ِبُكمأ أِلَُكِلَِّمَك فِي أَجأ

 «.ُهنَاكَ 
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 بَُخوراً َعِطراً 

 8: 31خروج 

ِبِّ  ِعُد َهاُروُن السُُّرَج فِي الأعَِشيَِّة يُوقُِدهُ. بَُخوراً َدائِماً أََماَم الرَّ َوِحيَن يُصأ

  فِي

. يَاِلُكمأ  أَجأ

 ذبيحة الخطية

 11: 31خروج 

نَُع َهاُروُن َكفَّاَرةً َعلَى قُُرونِِه مَ  ةً فِي السَّنَِة. ِمنأ َدِم َذِبيَحِة الأَخِطيَِّة َويَصأ رَّ

  الَّتِي

ُس أَقأَداٍس ُهَو  . قُدأ َياِلُكمأ نَُع َكفَّاَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ ةً فِي السَّنَِة يَصأ ِللأَكفَّاَرةِ َمرَّ

ِبِّ   «.ِللرَّ

  ُدهأن اِلأَمسأَحةِ 

 31: 31خروج 

َرائِيَل قَائِالً: . َوتَُكِلُِّم َبنِي إِسأ يَاِلُكمأ َحِة فِي أَجأ ناً ُمقَدَّساً ِللأَمسأ  يَُكوُن َهَذا ِلي ُدهأ

 الكفارة السنوية

 11: 31خروج 

ةً فِي السَّنَِة. ِمنأ َدِم َذِبيَحِة الأَخِطيَِّة  نَُع َهاُروُن َكفَّاَرةً َعلَى قُُرونِِه َمرَّ َويَصأ

  الَّتِي

نَعُ  ةً فِي السَّنَِة يَصأ ُس أَقأَداٍس ُهَو  ِللأَكفَّاَرةِ َمرَّ . قُدأ َياِلُكمأ َكفَّاَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ

ِبِّ   ِللرَّ

ُم الأَكفَّاَرةِ   يَوأ

: 13الويين

18- 31 

ِفيِر َعنأُكمأ أََماَم  ُم َكفَّاَرةٍ ِللتَّكأ ِم َعيأنِِه ألَنَّهُ َيوأ َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا فِي َهَذا الأيَوأ

ِبِّ    الرَّ

 ... . يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ َعمَ 31إِلَِهُكمأ ِريَّةً فِي أَجأ الً َما الَ تَعأَملُوا. فَِريَضةً َدهأ

.  َمَساِكِنُكمأ

ِبِّ    َرفِيعَةَ الرَّ

 13:  18العدد 

ِملُوَن َذنأبَُهمأ فَِريَضةً  تَِماعِ َوُهمأ َيحأ َمةَ َخيأَمِة ااِلجأ ِدُموَن ِخدأ بَِل الالِويُّوَن َيخأ

ِريَّةً فِي   َدهأ

يَاِلكُ  َرائِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً..أَجأ . َوفِي َوَسِط إِسأ  مأ

َمةَ َخيأَمِة  ِخدأ

ِتَماعِ   ااِلجأ

 11:  18العدد 

- 13 

ِت  ِملُوا َخِطيَّةً ِللَموأ ِتَماعِ ِليَحأ َرائِيل إِلى َخيأَمِة ااِلجأ فَال يَقأتَِرُب أَيأضاً َبنُو إِسأ

  بَلِ 13

َمةَ َخيأ  ِدُموَن ِخدأ ِملُوَن َذنأبَُهمأ فَِريَضةً الالِويُّوَن يَخأ ِتَماعِ َوُهمأ َيحأ َمِة ااِلجأ

ِريَّةً فِي   َدهأ

َرائِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً. . َوفِي َوَسِط إِسأ يَاِلُكمأ  أَجأ

تَِساِل الكهنة  اِغأ

:  31خروج 

ُجلَُهمأ ِلئاَلَّ يَُموتُوا. َوَيُكوُن َلُهمأ فَِريضَ  ِدَيُهمأ َوأَرأ ِلِه يَغأِسلُوَن أَيأ ةً أَبَِديَّةً لَهُ َوِلنَسأ

  فِي

يَاِلِهمأ .  أَجأ
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 ِعيُد الأَمَظاِلِّ 

: 13الويين

34- 43 

. فِي  يَاِلُكمأ ِريَّةً فِي أَجأ ِبِّ َسبأعَةَ أَيَّاٍم فِي السَّنَِة فَِريَضةً َدهأ تَُعيُِِّدونَهُ ِعيداً ِللرَّ

رِ    الشَّهأ

 السَّابِعِ تُعَيُِِّدونَهُ .

حَ   ِعيُد الأِفصأ

:  11خروج 

14 

يَاِلُكمأ تَُعيُِِّدونَهُ  . فِي أَجأ ِبِّ َكاراً فَتُعَيُِِّدونَهُ ِعيداً ِللرَّ ُم تَذأ َوَيُكوُن لَُكمأ َهَذا الأيَوأ

  فَِريَضةً 

 أَبَِديَّةً.

َرةِ الأقََضاءِ    ُصدأ

:  18خروج 

19 

َرةِ الأقََضاءِ  َرائِيَل فِي ُصدأ َماَء بَِني إِسأ ِمُل َهاُروُن أَسأ َعلَى قَلأبِِه ِعنأَد  فَيَحأ

  ُدُخوِلِه إِلَى

ِبِّ َدائِماً. ِّذأَكاِر أََماَم الرَّ ِس ِللتِ  الأقُدأ

عدم رؤية 

ِريِِّينَ   الأِمصأ

:  14خروج 

13 

ِبِّ الَِّذي »فَقَاَل ُموَسى ِللشَّعأِب:  الَ تََخافُوا. قِفُوا َوانأُظُروا َخالََص الرَّ

نَعُهُ لَُكمُ    يَصأ

َم. فَإِنَّهُ  َم الَ تَعُوُدوَن تَُرونَُهمأ أَيأضاً إِلَى األَبَِد. الأيَوأ ِريِِّيَن الأَيوأ  َكَما َرأَيأتُُم الأِمصأ

العبد المحب 

 لسيده

 1:  11خروج 

بُهُ إِلَى الأبَاِب أَوأ إِلَى الأقَائَِمِة َويَثأقُُب َسيُِِّدهُ أُذأنَهُ  يُقَِدُِّمهُ َسيُِِّدهُ إِلَى اللِه َويُقَِرِّ

  بِالأِمثأقَبِ 

ِدُمهُ إِلَى األَبَِد.  فَيَخأ

ترتيب زيت 

 اإلنارة

:  10خروج 

11 

ِتَماعِ َخاِرَج الأِحَجاِب الَِّذي أََماَم الشََّهاَدةِ يَُرِتِّبَُها َهاُروُن َوبَنُوهُ  فِي َخيأَمِة ااِلجأ

يَالِ  ِريَّةً فِي أَجأ . فَِريَضةً َدهأ ِبِّ بَاحِ أََماَم الرَّ ِهمأ ِمنأ َبنِي ِمَن الأَمَساِء إِلَى الصَّ

َرائِيَل.  إِسأ

  

ِديدِ  َر التَّرأ  َصدأ

 34:  0الويين 

َرائِيَل ِمنأ َذبَائِحِ  فِيعَِة قَدأ أََخذأتُُهَما ِمنأ بَِني إِسأ ِديِد َوَساَق الرَّ َر التَّرأ ألَنَّ َصدأ

  َسالََمتِِهمأ 

تُُهَما ِلَهاُروَن الأَكاِهِن َوِلَبنِيِه فَِريَضةً َدهأرِ  َطيأ َراِئيلَ َوأَعأ  «.يَّةً ِمنأ َبنِي إِسأ

ِرُب  الضأ

 بِاألَبأَواقِ 

ِربُوَن بِاألَبأَواِق. فَتَُكوُن لُكمأ فَِريَضةً أَبَِديَّةً فِي  َوَبنُو َهاُروَن الَكَهنَةُ يَضأ

. يَاِلُكمأ  أَجأ
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 8:  11العدد 

 ِحَراَسةَ الَرفَائِعِ 

 8:  18العدد 

بُّ ِلَهاُروَن:  َطيأتَُك ِحَراَسةَ َرفَائِِعي. َمَع َجِميعِ َوَهئَنَذَ »َوقَال الرَّ ا قَدأ أَعأ

  أَقأَداِس بَنِي

ِريَّةً. َحِة َوِلَبنِيَك فَِريَضةً َدهأ تَُها َحقَّ الَمسأ َطيأ َرائِيل لَك أَعأ  إِسأ

 َرفَائِعِ األَقأَداِس 

 19:  18العدد 

َراِئيل فَعَُها َبنُو إِسأ َطيأتَُها لَك َوِلبَِنيَك  َجِميُع َرفَائِعِ األَقأَداِس الِتي يَرأ ِبِّ أَعأ ِللرَّ

  َوَبنَاتِكَ 

ِعَك َمعَكَ  ِبِّ لَك َوِلَزرأ ِريِّاً أََماَم الرَّ ِريِّاً. ِميثَاَق ِملحٍ َدهأ  «.َمعََك َحقِّاً َدهأ

َراءَ   البَقََرةً الَحمأ

 11:  19العدد 

َرائِيل َوِللَغِريِب النَّاِزِل فِي َوَسِطِهمأ  ِريَّةً.فَتَُكوُن ِلبَِني إِسأ  فَِريَضةً َدهأ

العمونين و 

  الموآبيين

 3:  13التثنية 

. َحتَّى الِجيِل العَاِشِر ال  ِبِّ وِنيٌّ َوال ُموآبِيٌّ فِي َجَماَعِة الرَّ ُخل َعمُّ ال يَدأ

ُخل ِمنأُهمأ    يَدأ

ِبِّ إِلى األَبَدِ   أََحٌد فِي َجَماَعِة الرَّ

صموئيل في 

  الهيكل

:  1صموئيل  1

11 

ِبِّ َويُِقيَم ُهنَاَك إِلَى األَبَدِ َمتَى فُ » بِيُّ آِتي ِبِه ِليَتََراَءى أََماَم الرَّ  «.ِطَم الصَّ

 داود حي لألبد

:  1ملوك  1

31 

: ِض َوَسَجَدتأ ِللأَمِلِك َوقَالَتأ ِهَها إِلَى األَرأ تأ َبثأَشبَُع َعلَى َوجأ  فََخرَّ

َي َسيِِِّدي الأَمِلُك َداُوُد إِلَى األَبَدِ   [.]ِليَحأ

سليمان ملك 

 لألبد

 5:  9ملوك  1

َرائِيَل إِلَى األَبَِد َكَما قُلأُت ِلَداُوَد أَبِيكَ  ِسيَّ ُملأِكَك َعلَى إِسأ  فَإِنِِّي أُقِيُم ُكرأ

 

يتضح مما سبق لنا أنه طبقا لمبدأ السبتيين أنه ينبغي لنا أن نستمر في إقامة كل هذه األعياد 

رغم من أنها قيل عنها في كلمة الله أنها أبدية ، إال أنها و الفرائض اليهودية التي على ال

كان استمرارها مرهون بمجيء من كانت تشير إليه ، وانتهت بمجيء المخلص و الفادي ، 

الله الكلمة الذي تحققت فيه كل هذه الرموز و الفرائض اليهودية . و ماذا عن األشياء التي 

ن مثل : شريعة العبد الذي يحب سيده ، ورد عنها أنها لألبد وهي ليست موجودة اآل
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الضرب باألبواق ، و إقامة صموئيل في الهيكل ، وأن العمونيون و الموآبيون ال يدخلون 

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

 ثانيَاً :معنى " لألبد " و " في أجيالكم " :

, مدة طويلة .  باللغة العبرية " -1 عوالم " والتي ترجمت : لألبد , دائم , أبديِّ

  لألبد ال تعني أبًدا

هذا في حالة  –أنها ال تنتهي في الكتاب المقدِّس لكنِّ تعني أخر العمر أو الفترة الزمنية 

  الطقوس و

 . -الفرائض الرمزية الوقتية 

  أيام فقط هل كان يونان النبي في الحوت لألبد ؟ طبعا ال ، بل ثالثة -1

ِض َعلَيَّ إِلَى األَبَِد. " ) يونان   ( 1:  1" نََزلأُت إِلَى أََسافِِل الأِجبَاِل. َمغَاِليُق األَرأ

هل الملوك الحاكمين بالحق للفقراء تبقى عروشهم إلى أبد الدهر ؟ طبعا ال ، بل إلى  -3

  نهاية عمرهم

ِسيُّهُ إِلَى األَبَِد. " ) سفر األمثال " اَلأَمِلُك الأَحاِكُم بِالأَحِقِّ ِللأفُقََراِء يُ   (. 14:  19ثَبَُّت ُكرأ

يَاِلُكمأ " أي األجيال اليهودية التي سبقت  -4 ِريَّةً " تحدد بكلمة " فِي أَجأ عبارة " فَِريَضةً َدهأ

 المسيح.

انتهت األجيال اليهودية و توقفت بمجيء المسيح المنتظر و أصبحت عديمة القيمة بعد  -5

  ذاذلك، ل

أوردها متى في بداية إنجيله ليخبرنا أن فائدتها و هدفها هو حفظ األنساب اليهودية لمعرفة 

  أصل

( ثم بعد ذلك ال تهمنا في  1المخلص اآلتي من نسل إبراهيم و داود الملك )إنجيل متى 

 شيء.

فِي  السبت مثل باقي الفرائض والطقوس اليهودية األخرى كانت نهايتها متعلقة بعبارة " -1

يَاِلُكمأ ".  أَجأ

يوم السِّبت 

 المقدِّس

:  31خروج 

11-10 

َنُكمأ  َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَيأنِي َوَبيأ َرائِيَل قَائِالً: ُسبُوتِي تَحأ "َوأَنأَت تَُكِلُِّم بَِني إِسأ

  فِي

بُّ الَِّذي يُقَِدُِّسُكمأ  َلُموا أَنِِّي أَنَا الرَّ يَاِلُكمأ ِلتَعأ فَ 14أَجأ ُظوَن السَّبأَت ألَنَّهُ فَتَحأ

.   ُمقَدٌَّس لَُكمأ

َمنأ َدنََّسهُ يُقأتَُل قَتأالً. إِنَّ ُكلَّ َمنأ َصنََع فِيِه َعَمالً تُقأَطُع تِلأَك النَّفأُس ِمنأ بَيأِن 

  َشعأبَِها.

لٍَة مُ 15 ُم السَّابُِع فَِفيِه َسبأُت ُعطأ ا الأيَوأ نَُع َعَمٌل. َوأَمَّ . ِستَّةَ أَيَّاٍم يُصأ ِبِّ قَدٌَّس ِللرَّ
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  ُكلُّ َمنأ 

ِم السَّبأِت يُقأتَُل قَتأالً.  َرائِيَل السَّبأَت 11َصنََع َعَمالً فِي َيوأ َفُظ َبنُو إِسأ فَيَحأ

نَعُوا   ِليَصأ

داً أَبَِديِّاً.  يَاِلِهمأ َعهأ َرائِيَل َعالََمةٌ إِلَى10السَّبأَت فِي أَجأ   ُهَو بَيأنِي َوبَيأَن َبنِي إِسأ

ِم السَّابِعِ األَبَ  َض َوفِي الأَيوأ بُّ السََّماَء َواألَرأ ِد ألَنَّهُ فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َصنََع الرَّ

تََراحَ    اسأ

 َوتَنَفََّس".

 السبوت المقدسة

:  31خروج 

13 

َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ بَيأنِي َوبَ » َرائِيَل قَائِالً: ُسبُوتِي تَحأ َنُكمأ َوأَنأَت تَُكِلُِّم َبنِي إِسأ يأ

  فِي

بُّ الَِّذي يُقَِدُِّسُكم" َلُموا أَنِِّي أَنَا الرَّ يَاِلُكمأ ِلتَعأ  أَجأ

  عيد الفطير

:  11خروج 

10 

ِض  نَاَدُكمأ ِمنأ أَرأ ُت أَجأ َرجأ نِِه أَخأ ِم َعيأ َفُظوَن الأفَِطيَر ألَِنِّي فِي َهَذا الأيَوأ "َوتَحأ

رَ    ِمصأ

َم ِفي أَ  فَُظوَن َهَذا الأيَوأ يَاِلُكمأ فَِريَضةً أَبَِديَّةً."فَتَحأ  جأ

 الذبيحة اليومية

:  19خروج 

39 - 41 

ٍم َداِئماً. .. » ِليَّاِن ُكلَّ َيوأ َوَهَذا َما تُقَِدُِّمهُ َعلَى الأَمذأبَحِ: َخُروفَاِن َحوأ

َرقَةٌ َدائَِمةٌ 41   ُمحأ

ِتَماعِ أََماَم الرَّ  َمِة ااِلجأ يَاِلُكمأ ِعنأَد بَاِب َخيأ تَِمُع ِبُكمأ أِلَُكِلَِّمَك فِي أَجأ . َحيأُث أَجأ ِبِّ

 «.ُهنَاكَ 

 التقدمة

 18:  1الويين 

: 13الويين

13- 14 

َوَهِذِه َشِريعَةُ التَّقأِدَمِة: ..ُكلُّ َذَكٍر ِمنأ َبنِي َهاُروَن يَأأُكُل ِمنأَها. فَِريَضةً »

ِريَّةً فِي   َدهأ

. ُكلُّ مَ  ِبِّ يَاِلُكمأ ِمنأ َوقَائِِد الرَّ  «.نأ َمسََّها يَتَقَدَّسُ أَجأ

ِبِّ َرائَِحةَ ُسُروٍر » َريأِن ِمنأ َدِقيٍق َملأتُوٍت بَِزيأٍت َوقُوداً ِللرَّ ِدَمتَهُ ُعشأ َوتَقأ

يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ َمَساِكِنُكمأ  ِريَّةً فِي أَجأ بَاِن إِلَِهُكمأ فَِريَضةً َدهأ  «....بِقُرأ

 بَُخوراً َعِطراً 

 8: 31خروج 

ِبِّ َوِحيَن يُصأ  ِعُد َهاُروُن السُُّرَج فِي الأعَِشيَِّة يُوقُِدهُ. بَُخوراً َدائِماً أََماَم الرَّ

  فِي

. يَاِلُكمأ  أَجأ

 ذبيحة الخطية

 11: 31خروج 

ةً فِي السَّنَِة. ِمنأ َدِم َذِبيَحِة الأَخِطيَِّة  نَُع َهاُروُن َكفَّاَرةً َعلَى قُُرونِِه َمرَّ َويَصأ

  الَّتِي

ُس أَقأَداٍس ُهَو ِللأَكفَّا . قُدأ َياِلُكمأ نَُع َكفَّاَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ ةً فِي السَّنَِة يَصأ َرةِ َمرَّ
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ِبِّ   «.ِللرَّ

  ُدهأن اِلأَمسأَحةِ 

 31: 31خروج 

. يَاِلُكمأ َحِة فِي أَجأ ناً ُمقَدَّساً ِللأَمسأ َرائِيَل قَائِالً: يَُكوُن َهَذا ِلي ُدهأ  َوتَُكِلُِّم َبنِي إِسأ

 فارة السنويةالك

 11: 31خروج 

ةً فِي السَّنَِة. ِمنأ َدِم َذِبيَحِة الأَخِطيَِّة  نَُع َهاُروُن َكفَّاَرةً َعلَى قُُرونِِه َمرَّ َويَصأ

  الَّتِي

ُس أَقأَداٍس ُهَو  . قُدأ َياِلُكمأ نَُع َكفَّاَرةً َعلَيأِه فِي أَجأ ةً فِي السَّنَِة يَصأ ِللأَكفَّاَرةِ َمرَّ

ِبِّ   ِللرَّ

ُم الأَكفَّاَرةِ يَ   وأ

: 13الويين

18- 31 

ِفيِر َعنأُكمأ أََماَم  ُم َكفَّاَرةٍ ِللتَّكأ ِم َعيأنِِه ألَنَّهُ َيوأ َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا فِي َهَذا الأيَوأ

ِبِّ    الرَّ

 ... . يَاِلُكمأ فِي َجِمي31إِلَِهُكمأ ِريَّةً فِي أَجأ عِ َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا. فَِريَضةً َدهأ

.  َمَساِكِنُكمأ

ِبِّ    َرفِيعَةَ الرَّ

 13:  18العدد 

ِملُوَن َذنأبَُهمأ فَِريَضةً  تَِماعِ َوُهمأ َيحأ َمةَ َخيأَمِة ااِلجأ ِدُموَن ِخدأ بَِل الالِويُّوَن َيخأ

ِريَّةً فِي   َدهأ

َرائِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً.. . َوفِي َوَسِط إِسأ يَاِلُكمأ  أَجأ

َمةَ َخيأَمِة  ِخدأ

ِتَماعِ   ااِلجأ

 11:  18العدد 

- 13 

ِت  ِملُوا َخِطيَّةً ِللَموأ ِتَماعِ ِليَحأ َرائِيل إِلى َخيأَمِة ااِلجأ فَال يَقأتَِرُب أَيأضاً َبنُو إِسأ

  بَلِ 13

ِملُوَن َذنأبَُهمأ فَِريَضةً  ِتَماعِ َوُهمأ َيحأ َمةَ َخيأَمِة ااِلجأ ِدُموَن ِخدأ الالِويُّوَن يَخأ

ِريَّةً فِي   َدهأ

َرائِيل ال يَنَالُوَن نَِصيباً. . َوفِي َوَسِط إِسأ يَاِلُكمأ  أَجأ

تَِساِل الكهنة  اِغأ

:  31خروج 

11 

ِلِه  ُجلَُهمأ ِلئاَلَّ يَُموتُوا. َوَيُكوُن َلُهمأ فَِريَضةً أَبَِديَّةً لَهُ َوِلنَسأ ِدَيُهمأ َوأَرأ يَغأِسلُوَن أَيأ

  فِي

يَاِلِهمأ .  أَجأ

 ِعيُد الأَمَظاِلِّ 

: 13الويين

34- 43 

. فِي  يَاِلُكمأ ِريَّةً فِي أَجأ ِبِّ َسبأعَةَ أَيَّاٍم فِي السَّنَِة فَِريَضةً َدهأ تَُعيُِِّدونَهُ ِعيداً ِللرَّ

رِ    الشَّهأ

 السَّابِعِ تُعَيُِِّدونَهُ .

حَ  َكاراً فَتُعَيُِِّدونَهُ  ِعيُد الأِفصأ ُم تَذأ يَاِلُكمأ تَُعيُِِّدونَهُ َوَيُكوُن لَُكمأ َهَذا الأيَوأ . فِي أَجأ ِبِّ ِعيداً ِللرَّ

  فَِريَضةً 
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:  11خروج 

14 

 أَبَِديَّةً.

ترتيب زيت 

 اإلنارة

:  10خروج 

11 

ِتَماعِ َخاِرَج الأِحَجاِب الَِّذي أََماَم الشََّهاَدةِ يَُرِتِّبَُها َهاُروُن َوبَنُوهُ  فِي َخيأَمِة ااِلجأ

بَاحِ أََماَم ا يَاِلِهمأ ِمنأ َبنِي ِمَن الأَمَساِء إِلَى الصَّ ِريَّةً فِي أَجأ . فَِريَضةً َدهأ ِبِّ لرَّ

َرائِيَل.  إِسأ

  

ِرُب  الضأ

 بِاألَبأَواقِ 

 8:  11العدد 

ِربُوَن بِاألَبأَواِق. فَتَُكوُن لُكمأ فَِريَضةً أَبَِديَّةً فِي  َوَبنُو َهاُروَن الَكَهنَةُ يَضأ

. يَاِلُكمأ  أَجأ

 ِِ  َمِدينَِة الَملَجِئ

 11:  35العدد 

- 19 

َوَوَجَدهُ 10َولِكنأ إِنأ َخَرَج القَاتُِل ِمنأ ُحُدوِد َمِدينَِة َملَجئِِه الِتي َهَرَب إِليأَها 

  َوِليُّ الدَّمِ 

ألَنَّهُ فِي 18َخاِرَج ُحُدوِد َمِدينَِة َملَجئِِه َوقَتَل َوِليُّ الدَِّم القَاتِل فَليأَس لهُ َدٌم 

  َمِدينَةِ 

ِجُع َملَجئِِه يُِقيُم إِ  ِت الَكاِهِن العَِظيِم فَيَرأ ا َبعأَد َموأ ِت الَكاِهِن العَِظيِم. َوأَمَّ لى َموأ

  القَاتِلُ 

ِض ُملِكِه.  يَاِلُكمأ فِي َجِميعِ »19إِلى أَرأ ٍم إِلى أَجأ فَتَُكوُن َهِذِه لُكمأ فَِريَضةَ ُحكأ

.  َمَساِكِنُكمأ

ٍل اوأ نرى هنا أن شريعة السبت باإلضافة إلى أنها رمزية و ُكمأ َعَليأُكمأ اَحٌد ِفي أكأ قتية " فَالَ َيحأ

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت،الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر الأعَِتيَدة ِ" )كولوسي  ُشرأ

( تحقق مدلولها في الراحة الحقيقية التي بقيت لشعب الله في ربنا ومخلصنا  1:11،10

 الكتاب:يسوع المسيح كما قال 

اَحةَ، َكَما قَاَل:  ُخُل الرَّ ِمنِيَن نَدأ ُن الأُمؤأ ُخلُوا »{ ألَنَّنَا َنحأ ُت فِي َغَضِبي لَنأ يَدأ َحتَّى أَقأَسمأ

ِملَتأ ُمنأذُ تَأأِسيِس الأعَالَِم. « َراَحتِي! َماِل قَدأ أُكأ ِن األَعأ ِضعٍ َعِن السَّابِعِ: 4َمَع َكوأ ألَنَّهُ قَاَل فِي َموأ

تَ » َماِلهِ َواسأ ِم السَّابِعِ ِمنأ َجِميعِ أَعأ ُخلُوا َراَحِتي»َوفِي َهَذا أَيأضاً: 5«. َراَح اللهُ فِي الأيَوأ «. لَنأ يَدأ

يَاِن، 1 ُخلُوا ِلَسبَِب الأِعصأ الً لَمأ يَدأ ُخلُوَنَها، َوالَِّذيَن بُِشُِّروا أَوَّ ماً يَدأ يَُعيُِِّن أَيأضاً 0فَإِذأ بَِقَي أَنَّ قَوأ

 ً ما مَ »قَائِالً فِي َداُوَد:  يَوأ تَهُ فَالَ »َبعأَد َزَماٍن َهَذا ِمقأَداُرهُ، َكَما قِيَل: « الأَيوأ َم إِنأ َسِمعأتُمأ َصوأ الأَيوأ

ٍم آَخَر.8«. تُقَسُّوا قُلُوَبُكمأ   إِذاً بَِقَيتأ 9ألَنَّهُ لَوأ َكاَن يَُشوعُ قَدأ أََراَحُهمأ لََما تََكلََّم َبعأَد َذِلَك َعنأ َيوأ

َماِلِه، َكَما اللهُ ِمنأ 11َراَحةٌ ِلَشعأِب اللِه!  تََراَح ُهَو أَيأضاً ِمنأ أَعأ ألَنَّ الَِّذي َدَخَل َراَحتَهُ اسأ

َماِلِه.  يَاِن َهِذِه َعيأِنَها. 11أَعأ قَُط أََحٌد فِي ِعبأَرةِ الأِعصأ اَحةَ، ِلئاَلَّ يَسأ ُخَل تِلأَك الرَّ تَِهدأ أَنأ نَدأ فَلأنَجأ
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(. و نرى أن السبت ليس هو الراحة الحقيقية التي تحققت في الفداء ، 11 -3: 4انيين })عبر

بل إنما هو ظل أعطي لإلسرائيليين و تحدد وجوده باستمرار وجود األجيال اليهودية التي 

انتهت قيمتها و فائدتها بمجيء باكورة الجيل الجديد فادينا الرب يسوع المسيح كرمز لما 

 ند اتمام الفداء الذي هو الراحة الحقيقية.سيحدث مستقبال ع

 -13:  31ثالثاً : إذا كانت شريعة السبت هي شريعة أبدية لمدى األيام طبقا ل ) خروج 

( ، إذن تكون عقوبة الموت جزاء من يكسر السبت طبقا للمكتوب ، وهذا ما ال يدعو  10

 له السبتيين وال يؤكدون عليه مطلقا . فلماذا ؟!!

ينما يؤكد السبتيون أن السبت هو ذكرى راحة اليوم السابع من أيام الخليقة ، رابعاً : ب

  فليعلموا أن

السماء و األرض الحاليتان سيزوالن و يحل محلهم سماء جديدة و أرض جديدة . فلماذا 

  نقيم

 ذكرى شيء زائل ونترك ذكرى قيامة و آالم فادينا رب الخليقة ؟

يَاِء الَّتِي تَُرى وَ  -1  قأتِيَّةٌ األَشأ

ِتيَّةٌ، وَ  يَاِء الَّتِي تَُرى، بَلأ إَِلى الَّتِي الَ تَُرى. ألَنَّ الَِّتي تَُرى َوقأ ُن َغيأُر نَاِظِريَن إِلَى األَشأ ا َوَنحأ أَمَّ

  الَّتِي

 ( الَ تَُرى فَأَبَِديَّةٌ. 18:  4كورنثوس  1) 

ُض َوالسََّماءُ  -1  َهرَوَب األَرأ

ِضعٌ ( الَِّذي مِ 11:  11)رؤيا  ُض َوالسََّماُء، َولَمأ يُوَجدأ لَُهَما َموأ ِهِه َهَربَِت األَرأ  نأ َوجأ

 األُُموَر األُولَى قَدأ َمَضتأ  -3

ٌن َوالَ  ُت الَ َيُكوُن فِي َما َبعأُد، َوالَ َيُكوُن ُحزأ ، َوالأَموأ عٍَة ِمنأ ُعيُوِنِهمأ َسُح اللهُ ُكلَّ َدمأ َوَسيَمأ

  ُصَراٌخ َوالَ َوَجعٌ 

. )رؤيا فِي   ( 4: 11َما بَعأُد، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَدأ َمَضتأ

ضاً َجِديَدةً  -4  َسَماًء َجِديَدةً َوأَرأ

ُر الَ  َض األُولَى َمَضتَا، َوالأبَحأ ضاً َجِديَدةً، ألَنَّ السََّماَء األُولَى َواألَرأ  ثُمَّ َرأَيأُت َسَماًء َجِديَدةً َوأَرأ

  يُوَجُد فِي

 ( 1:  11) رؤيا  َما بَعأُد.
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نُوَعاتُ  -5 ُض والأَمصأ  السََّماَواُت تَُزوُل ،واحتراق األَرأ

، الَِّذي فِيِه تَُزوُل السََّماَواُت بَِضِجيجٍ، َوتَنأَحلُّ  ِبِّ ُم الرَّ َولَِكنأ َسيَأأِتي َكِلٍصِّ فِي اللَّيأِل، يَوأ

  الأعَنَاِصرُ 

نُو ُض َوالأَمصأ تَِرُق األَرأ تَِرقَةً، َوتَحأ حأ  ( 11:  3بطرس  1َعاُت الَّتِي فِيَها. ) ُِ

نُوَعةٍ  -1 ِزَعِة َكَمصأ يَاِء الأُمتََزعأ  تَغأِييِر األَشأ

ا اآلَن فَقَدأ َوَعَد قَائِالً:  َض ِحيَنئٍِذ، َوأَمَّ َزَع األَرأ تُهُ َزعأ ةً أَيأضاً أَُزلأِزُل الَ »الَِّذي َصوأ إِِنِّي َمرَّ

ضَ    األَرأ

ً فَقَطأ بَِل السََّماَء أَ  لُهُ «. يأضا ً »قَوأ ةً أَيأضا نُوَعٍة، « َمرَّ ِزَعِة َكَمصأ يَاِء الأُمتََزعأ يَُدلُّ َعلَى تَغأيِيِر األَشأ

نُوَعٍة، ِلَكيأ تَبأَقى الَّتِي  ِزَعِة َكَمصأ يَاِء الأُمتََزعأ َزعُ. َعلَى تَغأيِيِر األَشأ الَ ِلَكيأ تَبأقَى الَِّتي الَ تَتََزعأ

َزعُ.  نُ  ِلَذِلكَ 18تَتََزعأ   َوَنحأ

ِضيَّةً، بُِخُشوعٍ َوتَقأوَ  َمةً َمرأ ِدُم اللهَ ِخدأ ٌر بِِه َنخأ َدنَا ُشكأ َزعُ ِليَُكنأ ِعنأ ى. قَابِلُوَن َملَُكوتاً الَ يَتََزعأ

 (. 19 –11:  11ألَنَّ إِلََهنَا نَاٌر آِكلَةٌ. )عبرانيين 19

باقي الشرائع اإللهية األخرى لماذا يحاول السبتيون إقامة شريعة السبت فقط وال يقيمون  -0

 التي قيل عنها أنها أبدية ؟ أليست هذه الشرائع أيضا وصايا إلهية مقدسة يجب أن تتبع ؟

كثيرا ما يؤكد السبتيون على أن شريعة السبت ستظل باقية أبد الدهر بناء على ما جاء في ) 

  متى

زول ال يشتمل على شريعة ( . لكن مبدأهم خطأ فادح ،ألن كالم الرب الذي الي 18،  10 5

السبت فقط بل أيضا على الذبائح و التقدمات الحيوانية و سائر الفرائض األخرى التي 

بطلت بمجيء المخلص ، فلماذا ال يقيمون كل هذه الفرائض والطقوس اليهودية باعتبار أنها 

 شرائع إلهية أبدبة ؟!

لسبت سيكون محفوظ في السماء (أن ا 1:  11خامساً : يؤكد السبتيون بناء على )اشعياء 

 أيضا

َوِمنأ َسبأٍت إِلَى َسبأٍت َوَيُكوُن ِمنأ ِهالٍَل إِلَى ِهالٍَل َوِمنأ َسبأٍت إِلَى َسبأٍت أَنَّ ُكلَّ ِذي َجَسٍد  -1

. بُّ ُجَد أََماِمي قَاَل الرَّ  يَأأتِي ِليَسأ

داية الشهر القمري ، تتحدث اآلية هنا عن أمران هما السبت و الهالل الجديد الذي هو ب -1

  فهل يؤمن

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

  عن
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 مجازاة الرب لألمة الفاسقة وتعزية صهيون وانتشار اإليمان بين األمم ....

 تتحدث عن تعزية أورشليم و معرفة قوة الرب عند عبيده : –أ 

َن. َكإِنأَساٍن تُ  وأ يُكمأ أَنَا َوفِي أُوُرَشِليَم تُعَزَّ هُ َهَكَذا أَُعِزِّ يِه أُمُّ ُهو 14َعِزِّ َفتَُروَن َوتَفأَرُح قُلُوبُُكمأ َوتَزأ

  ِعَظاُمُكمأ 

َدائِِه. َنُق َعلَى أَعأ ِبِّ ِعنأَد َعبِيِدِه َوَيحأ ِب َوتُعأَرُف يَُد الرَّ  َكالأعُشأ

  عشب ؟!!! أما يقول الكتاب أن لحم و دم الفهل سيكون في السماء عظام للبشرتزهر كال

 يستطيعا أن يرثا ملكوت الله

 تتحدث عن عقاب الرب عاى كل بشر و مجازاة أعمالهم و أفكارهم : –ب 

َرهُ بِلَِهيِب نَ بَعٍَة ِلَيُردَّ بُِحُمٍوِّ َغَضبَهُ َوَزجأ َكبَاتُهُ َكَزوأ بُّ بِالنَّاِر يَأأتِي َوَمرأ ألَنَّ 11اٍر. ألَنَّهُ ُهَوَذا الرَّ

 . ِبِّ ثُُر َقتألَى الرَّ ِفِه َعلَى ُكِلِّ بََشٍر َوَيكأ بَّ بِالنَّاِر يُعَاقُِب َوبَِسيأ ُروَن 10الرَّ الَِّذيَن يُقَِدُِّسوَن َويَُطِهِّ

َس َوالأُجَرذَ  جأ َم الأِخنأِزيِر َوالِرِّ يَفأنُوَن َمعاً  أَنأفَُسُهمأ فِي الأَجنَّاِت َوَراَء َواِحٍد فِي الأَوَسِط آِكِليَن لَحأ

 . بُّ عِ ُكِلِّ األَُمِم َواألَلأِسنَِة فَيَأأتُوَن 18يَقُوُل الرَّ . َحَدَث ِلَجمأ َمالَُهمأ َوأَفأَكاَرُهمأ َوأَنَا أَُجاِزي أَعأ

ِدي.  َويَُروَن َمجأ

 تتحدث عن إرسال ناجين من صهيون إلى سائر األمم ليخبروا بمجد الرب بينهم : –ج 

َعُل فِيِهمأ  ِس.  َوأَجأ ِشيَش َوفُوَل َولُوَد النَّاِزِعيَن فِي الأقَوأ ِسُل ِمنأُهمأ نَاِجيَن إِلَى األَُمِم إِلَى تَرأ آيَةً َوأُرأ

بُِروَن  ِدي فَيُخأ َمعأ َخبَِري َوالَ َرأَتأ َمجأ َبِعيَدةِ الَّتِي لَمأ تَسأ إِلَى تُوبَاَل َويَاَواَن إِلَى الأَجَزائِِر الأ

ِدي َبيأَن األُ   َمِم.بَِمجأ

تتحدث عن أن األمم ستحضر تقدمات و ذبائح للرب واتخاذ كهنة منهم للرب األمر  –د 

 الذي تحقق في

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

  أصبحنا

 كهنة مقدسين للرب :

َوِتُكمأ ِمنأ ُكِلِّ األَُمِم تَ  ِضُروَن ُكلَّ إِخأ َكبَاٍت َوِبَهَواِدَج َوِبغَاٍل َويُحأ ِبِّ َعلَى َخيأٍل َوِبَمرأ ِدَمةً ِللرَّ قأ

َراِئيَل تَقأِدَمةً فِي إِنَاٍء َطاِهٍر إِ  ِضُر َبنُو إِسأ بُّ َكَما يُحأ ِسي أُوُرَشِليَم قَاَل الرَّ لَى َوُهُجٍن إِلَى َجَبِل قُدأ

 . ِبِّ . َوأَتَِّخذُ أَيأضاً ِمنأُهمأ َكَهنَةً 11بَيأِت الرَّ بُّ  َوالَِوِيِّيَن َقاَل الرَّ

تتحدث عن ثبات هؤالء المؤمنيين من كل األمم أمام الرب كثبوت السماء و األرض و  –ه 

  سجودهم للرب

في المواسم المقدسة و رؤيتهم لنتيجة عصيان األشرار و جثثهم المطروحة ، فهل يعقل أن 
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  كل هذه

 األشياء ستكون في السماء ؟!!!

بُّ َهَكَذا ألَنَّهُ َكَما  َض الأَجِديَدةَ الَّتِي أَنَا َصانٌِع تَثأبُُت أََماِمي يَقُوُل الرَّ أَنَّ السََّماَواِت الأَجِديَدةَ َواألَرأ

  يَثأبُتُ 

 . ُمُكمأ لُُكمأ َواسأ َوَيُكوُن ِمنأ ِهالٍَل إِلَى ِهالٍَل َوِمنأ َسبأٍت إِلَى َسبأٍت أَنَّ ُكلَّ ِذي َجَسٍد يَأأتِي 13نَسأ

ُجدَ ِليَ   سأ

 . بُّ ُرُجوَن َوَيُروَن ُجثََث النَّاِس الَِّذيَن َعُصوا َعلَيَّ ألَنَّ ُدوَدُهمأ الَ َيُموُت 14أََماِمي قَاَل الرَّ َوَيخأ

  َونَاَرُهمأ الَ 

فَأُ َويَُكونُوَن َرَذالَةً ِلُكِلِّ ِذي َجَسٍد.  تُطأ

ي العهد الجديد ال عالقة ( نجد أن ف 11:  1( و ) كولوسي  13:  11بمقارنة ) اشعياء  -3

  لنا بظل

األمور العتيدة والتي منها السبت و الهالل اليهودي فََهِذِه َكانَتأ ِظالاَلً ِلَما َسيَأأتِي، أَيأ ِللأَحِقيقَِة 

  الَّتِي ِهيَ 

 -: 13 – 11:  1الأَمِسيُح... فيقول الوحي المقدس في كولوسي 

راً ايَّاهُ إِذأ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَيأنَا فِ  ي الأفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدِّاً لَنَا، َوقَدأ َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسِمِّ

ِليِب،  تُوَب َعلَيأنَا َوالأُمنَاقَِض  -بِالصَّ و بترجمة أخرى : إِذأ قَدأ َمَحا َصكَّ الأفََرائِِض الأَمكأ

لََحتِنَا، َبلأ إِنَّهُ قَدأ أََزالَهُ ِمَن الأَوسَ  ِليِب. ِلَمصأ راً إِيَّاهُ َعلَى الصَّ يَاَساِت 15 -ِط، ُمَسِمِّ َد الِرِّ إِذأ َجرَّ

َهَرُهمأ ِجَهاراً، َظافِراً بِِهمأ فِيِه.  ٍب، اوأ 11َوالسَّالَِطيَن اشأ ٍل اوأ ُشرأ ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحٌد فِي أكأ فَالَ يَحأ

ا الأَجَسُد فَِللأَمِسيحِ.  الَِّتي ِهَي ِظلُّ 10ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت،  و  -األُُموِر الأعَتِيَدِة، َوأَمَّ

ِب، أَوأ ِفي الأقََضايَا الأُمتَعَِلِّقَِة  ِل َوالشُّرأ ُكمأ َعلَيأُكمأ أََحٌد فِي قَِضيَِّة األَكأ بترجمة أخرى : فَالَ يَحأ

يَاِد َوُرُؤوِس الشُُّهوِر َوالسُّبُوِت؛  الً ِلَما َسيَأأتِي، أَيأ ِللأَحِقيقَِة الَّتِي ِهَي فََهِذِه َكاَنتأ ِظالَ 10بِاألَعأ

، 11.... فَِلَماَذا َكأَنَُّكمأ َعائُِشوَن فِي الأعَالَِم، تُفأَرُض َعلَيأُكمأ فََرائُِض: -الأَمِسيُح.  ، َوالَ تَذُقأ الَ تََمسَّ

؟  تِعأَماِل، 11َوالَ تَُجسَّ الَِّتي 13َحَسَب َوَصايَا َوتَعَاِليِم النَّاِس، الَّتِي ِهَي َجِميعَُها ِللأفَنَاِء فِي ااِلسأ

بَاعِ  ِر الأَجَسِد، لَيأَس بِِقيَمٍة َما ِمنأ ِجَهِة اشأ َمٍة، ِبِعبَاَدةٍ نَافِلٍَة، َوتََواُضعٍ، َوَقهأ لََها ِحَكايَةُ ِحكأ

تُمأ قَدأ ُمتُّمأ َمَع الأَمِسيحِ بِالنِِّ  -الأبََشِريَِّة. بَِة ِلَمبَاِديِء الأعَالَِم، فَِلَماَذا، َكَما و بترجمة أخرى : فََماُدمأ سأ

ِضعُوَن أَنأفَُسُكمأ ِلفََرائَِض ِمثأِل َهِذِه:  ، الَ 11لَوأ ُكنأتُمأ َعائِِشيَن فِي الأعَالَِم، تُخأ ، الَ تَذُقأ ِسكأ الَ تُمأ

لَُك َوتَُزوُل. َفتِلأَك الأفََرائُِض ِهَي 11تَلأُمسأ  تَهأ يَاُء تُسأ . َوَهِذِه أَشأ لََها 13َوَصايَا الأبََشِر َوتَعَاِليُمُهمأ

ٍر ِللأَجَسدِ  َطنَعَِة، َوإِذأالٍَل ِللذَّاِت، َوقَهأ َمِة ِلَما فِيَها ِمنأ إِفأَراٍط فِي الأِعبَاَدةِ الأُمصأ ؛ أُُموٌر َمَظاِهُر الأِحكأ

َضاِء الأُميُوِل الأبََشِريَِّة   ..-الَ قِيَمةَ َلَها، َوَما ِهَي إاِلَّ إِلرأ
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كعادة السبتيين في تحريف المعتقدات الكتابية كما امتدت اياديهم األثيمة إلصدار ترجمة  -4

  مغلوطة

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

في أمريكا ، و لكنها لم تترجم بعد للعربية ، إال أنهم يستخدمونها في  1994صدرت عام 

  مكتبه

لمستحضرات  Avonالمترجمة و التي يوزعها األستاذ جالل فيليب دوس رئيس شركة 

  التجميل في

جمهورية مصر العربية في بعض اآليات المحورية التي تدحض أفكارهم .... راجع اآليات 

  الواردة

 في كتاب مشتهى األجيال لنبيتهم الكاذبة ايلين هوايت .

 طبقا لمبدأ السبتيين  

( ال  11:  1ورد في ) كولوسي  ما السبت

 يقصد إطالقا يوم السبت األسبوعي

(  13:  11ما ورد في ) اشعياء 

 تتحث عن السبت األسبوعي بالتأكيد

الهالل 

 الجديد

( تقصد  11:  1ما جاء في ) كولوسي 

 عيد الهالل الجديد بالتأكيد

( ال  13:  11ما جاء في ) اشعياء 

 كيديقصد عيد الهالل الجديد بالتأ

  

 سادساً: الكتاب المقدس يخبرنا بأشياء انها انتهت على الرغم انه قال فيها قديما : " لألبد "

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

َفُظونَهُ َبيأِني  الختان ِدي الَِّذي تَحأ َهَذا ُهَو َعهأ

ِلَك ِمنأ َبعأ  َنُكمأ َوَبيأَن نَسأ تَُن َوَبيأ ِدَك: يُخأ

ِم 11ِمنأُكمأ ُكلُّ َذَكٍر  تَنُوَن فِي لَحأ فَتُخأ

ٍد َبيأِني  لَتُِكمأ فََيُكوُن َعالََمةَ َعهأ ُغرأ

 . َنُكمأ تَُن ِمنأُكمأ 11َوَبيأ اِبأَن ثََمانِيَِة أَيَّاٍم يُخأ

: َوِليُد الأبَيأِت  يَاِلُكمأ ُكلُّ َذَكٍر فِي أَجأ

ٍة ِمنأ كُ  ِلِّ ابأِن َغِريٍب َوالأُمبأتَاعُ بِِفضَّ

ِلَك.  تَُن ِختَاناً َوِليُد 13لَيأَس ِمنأ نَسأ يُخأ

ِدي  ِتَك فََيُكوُن َعهأ بَيأتَِك َوالأُمبأتَاُع بِِفضَّ

داً أَبَِديِّاً.  ِمُكمأ َعهأ ا الذََّكُر 14فِي لَحأ َوأَمَّ

تَتَنأتُمأ  : إِنَّهُ إِِن اخأ َها أَنَا بُولُُس أَقُوُل لَُكمأ

َهُد 3الَ َينأفَعُُكُم الأَمِسيُح َشيأئاً!  لَِكنأ أَشأ

تَتٍِن أَنَّهُ ُملأتَِزٌم أَنأ  أَيأضاً ِلُكِلِّ إِنأَساٍن ُمخأ

قَدأ تََبطَّلأتُمأ َعِن 4َمَل بُِكِلِّ النَّاُموِس. يَعأ 

ُروَن بِالنَّاُموِس.  الأَمِسيحِ أَيَُّها الَِّذيَن تَتَبَرَّ

تُمأ ِمَن النِِّعأَمِة ) غالطية   – 1:  5َسقَطأ

4 ) 

 

َكاَم  فَُظ أَحأ َرُل َيحأ إِذاً إِنأ َكاَن األَغأ

 ً لَتُهُ ِختَانا َسُب ُغرأ ؟ النَّاُموِس أَفََما تُحأ
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لَتِِه  ِم ُغرأ تَُن ِفي لَحأ لَُف الَِّذي الَ يُخأ األَغأ

فأُس ِمنأ َشعأبَِها. إِنَّهُ قَدأ فَتُقأَطُع تِلأَك النَّ 

ِدي   «.نََكَث َعهأ

 ( 14 – 11:  10) التكوين 

لَةُ الَّتِي ِمَن الطَّبِيعَِة 10 َوتَُكوُن الأغُرأ

ُل النَّاُموَس تَِدينَُك أَنأَت الَِّذي  َوِهَي تَُكِمِّ

فِي الأِكتَاِب َوالأِختَاِن تَتَعَدَّى النَّاُموَس؟ 

ألَنَّ الأيَُهوِديَّ فِي الظَّاِهِر لَيأَس ُهَو 18

ِهِر يَُهوِديِّاً َوالَ الأِختَاُن الَِّذي فِي الظَّا

ِم ِختَاناً  بَِل الأَيُهوِديُّ فِي 19فِي اللَّحأ

الأَخفَاِء ُهَو الأيَُهوِديُّ َوِختَاُن الأقَلأِب 

وحِ الَ بِالأِكتَاِب ُهَو الأِختَاُن الَِّذي  بِالرُّ

ُحهُ لَيأَس ِمَن النَّاِس َبلأ ِمَن اللِه. )  َمدأ

 ( 19 – 11:  1رومية 

  

داً َمَع ُسكَّاِن َهِذِه  َوأَنأتُمأ فَالَ  العهد القديم تَقأَطعُوا َعهأ

. َولَمأ  ِدُموا َمَذاِبَحُهمأ ِض. اهأ األَرأ

؟ ِتي. فََماَذا َعِملأتُمأ َمعُوا ِلَصوأ  تَسأ

 ( 1:  1) قضاة 

  

َت ُسكَّانَِها ألَنَُّهمأ 5 ُض تََدنََّستأ تَحأ َواألَرأ

تَعَدُّوا الشََّرائَِع َغيَُّروا الأفَِريَضةَ َنَكثُوا 

.الأعَ  َد األَبَِديَّ  هأ

 ( 5:  14) اشعياء 

بُّ َوأَقأَطُع 31 أتِي يَقُوُل الرَّ َها أَيَّاٌم تَأ

َرائِيَل َوَمَع بَيأِت يَُهوَذا  َمَع َبيأِت إِسأ

داً َجِديداً.  ِد الَِّذي 31َعهأ َليأَس َكالأعَهأ

تُُهمأ ِبيَِدِهمأ  َسكأ َم أَمأ قََطعأتُهُ َمَع آبَاِئِهمأ يَوأ

ِرَجُهمأ  َر ِحيَن  ألُخأ ِض ِمصأ ِمنأ أَرأ

 . بُّ تُُهمأ يَقُوُل الرَّ ِدي فََرفَضأ نَقَُضوا َعهأ

ُد الَِّذي أَقأَطعُهُ َمَع 33 بَلأ َهَذا ُهَو الأعَهأ

َراِئيَل بَعأَد تِلأَك األَيَّاِم يَقُوُل  بَيأِت إِسأ

عَُل َشِريَعتِي ِفي َداِخِلِهمأ  : أَجأ بُّ الرَّ

تُبَُها َعلَى قُلُوبِهِ  مأ َوأَُكوُن لَُهمأ إِلَهاً َوأَكأ

َوالَ 34َوُهمأ َيُكونُوَن ِلي َشعأباً. 

يُعَِلُِّموَن بَعأُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحبَهُ َوُكلُّ 

 ] بَّ ِرفُوا الرَّ َواِحٍد أََخاهُ قَائِِليَن: ]اعأ

ألَنَُّهمأ ُكلَُّهمأ َسيَعأِرفُوَننِي ِمنأ َصِغيِرِهمأ 

بُّ  فَُح إِلَى َكبِيِرِهمأ يَقُوُل الرَّ . ألَِنِّي أَصأ

َعنأ إِثأِمِهمأ َوالَ أَذأُكُر َخِطيَّتَُهمأ بَعأُد. ) 

 ( 34 – 31:  31ارميا 

  

ُل بِالَ َعيأٍب لََما 0 فَإِنَّهُ لَوأ َكاَن َذِلَك األَوَّ
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ِضٌع ِلثَاٍن. ) عبرانيين   0:  8ُطِلَب َموأ

) 

  

َل. « َجِديداً »فَإِذأ قَاَل 13 َعتََّق األَوَّ

ا  َما َعتََق َوَشاَخ فَُهَو قَِريٌب ِمَن َوأَمَّ

الَِل. ِمحأ  ااِلضأ

 ( 13:  8) عبرانيين 

الفصح 

  اليهودي

) خروج 

11  :14 ) 

َكاراً فَتُعَيُِِّدونَهُ  ُم تَذأ َوَيُكوُن لَُكمأ َهَذا الأيَوأ

يَاِلُكمأ تُعَيُِِّدونَهُ  . فِي أَجأ ِبِّ ِعيداً ِللرَّ

 فَِريَضةً أَبَِديَّةً 

  

ا ا9 آلَن إِذأ َعَرفأتُُم اللهَ، َبلأ بِالأَحِريِِّ َوأَمَّ

ِجعُوَن أَيأضاً  ُعِرفأتُمأ ِمَن اللِه، فََكيأَف تَرأ

ِعيفَِة الأفَِقيَرةِ الَّتِي  َكاِن الضَّ إِلَى األَرأ

تَعأبَُدوا لََها ِمنأ َجِديٍد؟  تُِريُدوَن أَنأ تُسأ

قَاتاً 11 َفُظوَن أَيَّاماً َوُشُهوراً َوأَوأ أَتَحأ

 ( 11 – 9:  4يَن؟ ) غالطية َوِسنِ 

  

ٍل اوأ 11 ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحٌد ِفي أكأ فَالَ يَحأ

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ  ُشرأ

الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر 10َسبأٍت، 

ا الأَجَسُد فَِللأَمِسيحِ.  و  -الأعَتِيَدةِ، َوأَمَّ

ُكمأ َعلَيأُكمأ أَ  َحٌد بترجمة أخرى : فَالَ يَحأ

ِب، أَوأ فِي  ِل َوالشُّرأ فِي قَِضيَِّة األَكأ

يَاِد َوُرُؤوِس  الأقََضايَا الأُمتَعَِلِّقَِة بِاألَعأ

فََهِذِه َكانَتأ 10الشُُّهوِر َوالسُّبُوِت؛ 

ِظالاَلً ِلَما َسيَأأِتي، أَيأ ِللأَحِقيقَِة الَّتِي 

 ِهَي الأَمِسيُح.

 ( 11:  1)كولوسي 

  يوم الكفارة

: 13)اويين

18- 31) 

ِم َعيأنِِه  َعَمالً َما الَ تَعأَملُوا فِي َهَذا الأيَوأ

ِفيِر َعنأُكمأ أََماَم  ُم َكفَّاَرةٍ ِللتَّكأ ألَنَّهُ يَوأ

 ... . ِبِّ إِلَِهُكمأ َعَمالً َما الَ 31الرَّ

يَاِلُكمأ فِي  ِريَّةً فِي أَجأ تَعأَملُوا. فَِريَضةً َدهأ

.  َجِميعِ َمَساِكنُِكمأ

 ظالعيد الم

 13الويين 

 :41 - 41 

ِبِّ َسبأعَةَ أَيَّاٍم فِي 41 تَُعيُِِّدونَهُ ِعيداً ِللرَّ

. فِي  يَاِلُكمأ ِريَّةً فِي أَجأ السَّنَِة فَِريَضةً َدهأ

ِر السَّابِعِ تَُعيُِِّدونَهُ.  فِي َمَظالَّ 41الشَّهأ

ُكنُوَن َسبأعَةَ أَيَّاٍم. ُكلُّ الأَوَطنِِيِّيَن فِي  تَسأ

َرائِيلَ  . إِسأ ُكنُوَن فِي الأَمَظاِلِّ  يَسأ

سرج خيمة 

  اإلجتماع

) الويين 

14  :1 – 

َراِئيَل أَنأ يُقَِدُِّموا إِلَيأَك » ِص َبنِي إِسأ أَوأ

ُضوٍض نَِقيِّاً ِللضُّوِء  َزيأَت َزيأتُوٍن َمرأ

َخاِرَج ِحَجاِب 3إِليقَاِد السُُّرجِ َدائِماً. 

ِتَماعِ  ِّبَُها  الشََّهاَدةِ فِي َخيأَمِة االجأ يَُرتِ

ا َما « َجِديداً »فَإِذأ قَاَل  َل. َوأَمَّ َعتََّق األَوَّ

َعتََق َوَشاَخ فَُهَو قَِريٌب ِمَن 

الَِل. ِمحأ  ااِلضأ
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بَاحِ أََماَم  ( 4 َهاُروُن ِمَن الأَمَساِء إِلَى الصَّ

يَاِلُكمأ  ِريَّةً فِي أَجأ ِبِّ َدائِماً فَِريَضةً َدهأ  الرَّ
لُ 1 ُد األَوَّ َكاَن لَهُ أَيأضاً  ثُمَّ الأعَهأ

 ، ُس الأعَالَِميُّ َمٍة َوالأقُدأ ألَنَّهُ 1فََرائُِض ِخدأ

ُل الَِّذي يُقَاُل لَهُ  َكُن األَوَّ نُِصَب الأَمسأ

الَِّذي َكاَن فِيِه الأَمنَاَرةُ، « الأقُدأسُ »

َوَوَراَء 3َوالأَمائَِدةُ، َوُخبأُز التَّقأِدَمِة. 

َكنُ  الَِّذي يُقَاُل لَهُ  الأِحَجاِب الثَّانِي الأَمسأ

فِيِه ِمبأَخَرةٌ ِمنأ 4« قُدأُس األَقأَداِس »

ِد ُمَغشًّى ِمنأ ُكِلِّ  َذَهٍب، َوتَابُوُت الأعَهأ

ٌط ِمنأ َذَهٍب  ِجَهٍة بِالذََّهِب، الَِّذي فِيِه قِسأ

، َوَعَصا َهاُروَن الَّتِي  فِيِه الأَمنُّ

ِد...  َحا الأعَهأ ، َوَلوأ ِلناً 8أَفأَرَختأ ُمعأ

وُح الأقُُدُس بَِهَذا أَنَّ َطِريَق األَقأَداِس ا لرُّ

ُل لَهُ  َكُن األَوَّ َهرأ َبعأُد، َما َداَم الأَمسأ لَمأ يُظأ

ٌز ِللأَوقأِت 9إِقَاَمةٌ،  الَِّذي ُهَو َرمأ

الأَحاِضِر، الَِّذي فِيِه تُقَدَُّم قََرابِيُن 

ِميِر أَنأ  ِكُن ِمنأ ِجَهِة الضَّ َوَذبَائُِح الَ يُمأ

ِدُم، تُ  َل الَِّذي َيخأ َوِهَي قَائَِمةٌ 11َكِمِّ

تَِلفٍَة  ِربٍَة َوَغَسالٍَت ُمخأ ِعَمٍة َوأَشأ بِأَطأ

ُضوَعٍة إِلَى  ، َموأ َوفََرائَِض َجَسِديٍَّة فَقَطأ

الَحِ.  ا الأَمِسيُح، 11َوقأِت اإِلصأ َوأَمَّ

َوُهَو قَدأ َجاَء َرِئيَس َكَهنٍَة ِللأَخيأَراِت 

َمِل، الأعَتِيَدةِ، فَبِ  َظِم َواألَكأ َكِن األَعأ الأَمسأ

نُوعِ بِيٍَد، أَيِ الَِّذي لَيأَس ِمنأ  َغيأِر الأَمصأ

َولَيأَس بَِدِم تُيُوٍس 11َهِذِه الأَخِليقَِة. 

ةً  َوُعُجوٍل، بَلأ بَِدِم نَفأِسِه، َدَخَل َمرَّ

َواِحَدةً إِلَى األَقأَداِس، فََوَجَد فَِداًء أَبَِديِّاً. 

نأ َكاَن َدُم ِثيَراٍن َوتُيُوٍس ألَنَّهُ إِ 13

ِسيَن  ُشوٌش َعلَى الأُمنَجَّ لٍَة َمرأ َوَرَماُد ِعجأ

فََكمأ 14يُقَِدُِّس إِلَى َطَهاَرةِ الأَجَسِد، 

بِالأَحِريِِّ َيُكوُن َدُم الأَمِسيحِ، الَِّذي بُِروحٍ 

ُر  أََزِليٍِّ قَدََّم نَفأَسهُ ِللَِّه بِالَ َعيأٍب، يَُطِهِّ

ِدُموا  َضَمائَِرُكمأ  َماٍل َميِِّتٍَة ِلتَخأ ِمنأ أَعأ

 خبز الوجوه

) الويين 

14  :5– 

9 ) 

بُِزهُ اثأَنيأ َعَشَر » َوتَأأُخذُ َدقِيقاً َوتَخأ

ُص الأَواِحُد.  َريأِن يَُكوُن الأقُرأ صاً. ُعشأ قُرأ

عَلَُها َصفَّيأِن ُكلَّ َصٍفِّ ِستَّةً َعلَى 1 َوتَجأ

 . ِبِّ عَُل 0الأَمائَِدةِ الطَّاِهَرةِ أََماَم الرَّ َوتَجأ

َعلَى ُكِلِّ َصٍفِّ لُبَاناً نَِقيِّاً َفيَُكوُن ِللأُخبأِز 

 . ِبِّ ِم 8تِذأَكاراً َوقُوداً ِللرَّ فِي ُكِلِّ َيوأ

ِبِّ َدائِماً ِمنأ ِعنأِد  ِّبُهُ أََماَم الرَّ َسبأٍت يَُرتِ

ِريِّاً.  َرائِيَل ِميثَاقاً َدهأ فَيَُكوُن 9بَِني إِسأ

لُونَهُ ِفي َمَكاٍن ِلَهاُروَن َوبَِنيِه فَيَأأكُ 

ُس أَقأَداٍس َلهُ ِمنأ َوقَائِِد  ُمقَدٍَّس ألَنَّهُ قُدأ

ِريَّةً  ِبِّ فَِريَضةً َدهأ  «.الرَّ
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 ! ِل َهَذا ُهَو َوِسيُط 15اللهَ الأَحيَّ َوألَجأ

عُُّووَن  ٍد َجِديٍد، ِلَكيأ يَُكوَن الأَمدأ إِذأ  -َعهأ

ٌت ِلِفَداِء التَّعَِدِّيَاِت الَّتِي فِي  َصاَر َموأ

ِل  ِد األَوَّ َد الأِميَراِث  -الأعَهأ يَنَالُوَن َوعأ

 . :  9 – 13:  8) عبرانيين األَبَِديِِّ

15 ) 

الكهنوت 

 الالوي

ُكبُهُ َعلَى  َحِة َوتَسأ َن الأَمسأ أُخذُ ُدهأ َوتَأ

َسُحهُ.  َوتُقَِدُِّم َبنِيِه َوتُلأبُِسُهمأ 8َرأأِسِه َوتَمأ

قُُهمأ ِبَمنَاِطَق َهاُروَن َوتُنَِطِّ 9أَقأِمَصةً. 

َوَبنِيِه. َوتَُشدُّ لَُهمأ قَالَنَِس. فَيَُكوُن لَُهمأ 

أَلُ يََد  َكَهنُوٌت فَِريَضةً أَبَِديَّةً. َوتَمأ

 َهاُروَن َوأَيأِدَي َبنِيِه.

 ( 9 – 0:  19) خروج 

إِِذ  -فَلَوأ َكاَن بِالأَكَهنُوِت الالَِّويِِّ َكَماٌل 

َماَذا  -نَّاُموَس َعلَيأِه الشَّعأُب أََخَذ ال

نأ يَقُوَم َكاِهٌن َكانَِت الأَحاَجةُ بَعأُد إِلَى أَ 

آَخُر َعلَى ُرتأبَِة َملأِكي َصاِدَق، َوالَ 

ألَنَّهُ 11؟ «َعلَى ُرتأبَِة َهاُرونَ »يُقَاُل 

ُروَرةِ يَِصيُر  إِنأ تَغَيََّر الأَكَهنُوُت َفبِالضَّ

 تََغيٌُّر ِللنَّاُموِس أَيأضاً.

 ( 11 – 11:  0) عبرانيين 

الذبائح 

 الحيوانية

َرقَ  َم َوالدََّم َعلى فَتَعأَمُل ُمحأ اتَِك: اللحأ

فَُك  ا َذبَائُِحَك فَيُسأ ِبِّ إِلِهَك. َوأَمَّ َمذأبَحِ الرَّ

ُم  ِبِّ إِلِهَك َواللحأ َدُمَها َعلى َمذأبَحِ الرَّ

أُكلُهُ.  َمعأ َجِميَع َهِذِه 18تَأ فَظأ َواسأ اِحأ

الَكِلَماِت التِي أَنَا أُوِصيَك بَِها ِليَُكوَن 

الِدَك مِ  نأ بَعأِدَك َخيأٌر إِلى األَبَِد لَك َوألَوأ

اِلَح َوالَحقَّ فِي َعيأَنيِ  إَِذا َعِملَت الصَّ

ِبِّ إِلِهَك.  الرَّ

 ( 18 – 10:  11) تثنية 

  

إِذأ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَيأنَا فِي 

الأفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدِّاً لَنَا، َوقَدأ 

راً ايَّاهُ   َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسِمِّ

ِليِب،  و بترجمة أخرى : إِذأ قَدأ  -بِالصَّ

تُوَب َعلَيأنَا  َمَحا َصكَّ الأفََرائِِض الأَمكأ

لََحِتنَا، بَلأ إِنَّهُ قَدأ أََزالَهُ  َوالأُمنَاقَِض ِلَمصأ

راً إِيَّاهُ َعلَى  ِمَن الأَوَسِط، ُمَسِمِّ

ِليِب.   -الصَّ

 ( 14:  1) كولوسي 

يونان في 

بطن 

 الحوت

إِلَى أََسافِِل الأِجبَاِل. َمغَاِليُق  " نََزلأتُ 

ِض َعلَيَّ إِلَى األَبَِد. "  األَرأ

 ( 1:  1) يونان 

ٌم ِمَن الأَكتَبَِة 38 ِحيَنئٍِذ قَاَل قَوأ

يِسيِِّيَن:  يَا ُمعَِلُِّم نُِريُد أَنأ نََرى »َوالأفَِرِّ

: 39«. ِمنأَك آيَةً  يٌر »فَقَاَل لَُهمأ ِجيٌل ِشِرِّ

لُُب  آيَةً َوالَ تُعأَطى لَهُ آيَةٌ إاِلَّ َوفَاِسٌق يَطأ

 . ألَنَّهُ َكَما َكاَن 41آيَةَ يُونَاَن النَّبِيِِّ

ِن الأُحوِت ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم  يُونَاُن فِي َبطأ
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َوثاَلََث َليَاٍل َهَكَذا يَُكوُن ابأُن اإِلنأَساِن 

ِض ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َوثاَلََث  فِي قَلأِب األَرأ

ِنيَنَوى َسيَقُوُموَن فِي ِرَجاُل 41لَيَاٍل. 

الِدِّيِن َمَع َهَذا الأِجيِل َويَِدينُونَهُ ألَنَُّهمأ 

َظُم ِمنأ  تَابُوا بُِمنَاَداةِ يُونَاَن َوُهَوَذا أَعأ

 يُونَاَن َهُهنَا!

 ( 41 – 38:  11) انجيل متى 

العبد 

المحب 

 لسيده

بُهُ إِلَى الأ  بَاِب يُقَِدُِّمهُ َسيُِِّدهُ إِلَى اللِه َويُقَِرِّ

أَوأ إِلَى الأقَائَِمِة َوَيثأقُُب َسِيُِّدهُ أُذأنَهُ 

ِدُمهُ إِلَى األَبَِد. )خروج  بِالأِمثأقَِب فََيخأ

11  :1 ) 

بالتأكيد عندما يموت ستنتهي خدمته 

 لسيده

ُض  األرض ٌر َيِجيُء َواألَرأ ِضي َوَدوأ ٌر َيمأ َدوأ

 4:  1قَائَِمةٌ إِلَى األَبَِد. ) سفر الجامعة 

) 

ضاً َجِديَدةً، ثُ  مَّ َرأَيأُت َسَماًء َجِديَدةً َوأَرأ

َض األُولَى  ألَنَّ السََّماَء األُولَى َواألَرأ

ُر الَ يُوَجُد فِي   َمَضتَا، َوالأبَحأ

 ( 1:  11َما بَعأُد. ) رؤيا 

ُم  َولَِكنأ َسيَأأِتي َكِلٍصِّ فِي اللَّيأِل، يَوأ

، الَِّذي فِيِه تَُزوُل السََّماوَ  ِبِّ اُت لرَّ

تَِرقَةً،  بَِضِجيجٍ، َوتَنأَحلُّ الأَعنَاِصُر محأ

نُوَعاُت الَّتِي  ُض َوالأَمصأ تَِرُق األَرأ َوتَحأ

 فِيَها.

 ( 11:  3بطرس  1) 

الوصايا 

 العشر

َنُكمأ فِي 5 ِبِّ َوَبيأ أَنَا ُكنأُت َواقِفاً بَيأَن الرَّ

ِبِّ ألَنَُّكمأ  بَِرُكمأ بَِكالِم الرَّ  َذِلَك الَوقأِت أِلُخأ

عَُدوا إِلى  ِل النَّاِر َولمأ تَصأ ِخفأتُمأ ِمنأ أَجأ

 -نص الوصايا العشر  -الَجبَِل. فَقَال: 

َحيأِن ِمنأ َحَجٍر  َوَكتََبَها َعلى لوأ

َطاِني إِيَّاَها.  ا َسِمعأتُُم »13َوأَعأ فَلمَّ

َت ِمنأ َوَسِط الظَّالِم َوالَجَبُل  الصَّوأ

تُمأ  تَِعُل بِالنَّاِر تَقَدَّمأ إِليَّ َجِميُع ُرَؤَساِء  يَشأ

َوةُ  َهلُوَن أَيَُّها اإِلخأ ألَِنِّي أَُكِلُِّم  -أَمأ تَجأ

أَنَّ النَّاُموَس  -الأعَاِرفِيَن بِالنَّاُموِس 

فَإِنَّ 1يَُسوُد َعلَى اإِلنأَساِن َما َداَم َحيِّاً. 

أَةَ الَّتِي تَحأ  تَِبَطةٌ الأَمرأ َت َرُجٍل ِهَي ُمرأ

. َولَِكنأ إِنأ  ُجِل الأَحيِِّ بِالنَّاُموِس بِالرَّ

َرتأ ِمنأ نَاُموِس  ُجُل فَقَدأ تََحرَّ َماَت الرَّ

ُجِل.  ُجُل َحيِّاً 3الرَّ فَإِذاً َما َداَم الرَّ

َعى َزانِيَةً إِنأ َصاَرتأ ِلَرُجٍل آَخَر.  تُدأ
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بَاِطُكمأ َوُشيُوُخُكمأ ) تثنية   – 5:  5أَسأ

19 ) 

ُجُل فَهِ  ةٌ ِمَن َولَِكنأ إِنأ َماَت الرَّ َي ُحرَّ

النَّاُموِس َحتَّى إِنََّها لَيأَستأ َزانِيَةً إِنأ 

َوتِي 4َصاَرتأ ِلَرُجٍل آَخَر.  إِذاً يَا إِخأ

أَنأتُمأ أَيأضاً قَدأ ُمتُّمأ ِللنَّاُموِس ِبَجَسِد 

الأَمِسيحِ ِلَكيأ تَِصيُروا آِلَخَر ِللَِّذي قَدأ 

َواِت ِلنُثأِمَر ِللَّ  ا 5ِه. أُقِيَم ِمَن األَمأ ألَنَّهُ َلمَّ

َواُء الأَخَطايَا  ُكنَّا فِي الأَجَسِد َكانَتأ أَهأ

َضائِنَا ِلَكيأ  الَّتِي بِالنَّاُموِس تَعأَمُل فِي أَعأ

ِت.  نَا 1نُثأِمَر ِللأَموأ رأ ا اآلَن فَقَدأ تََحرَّ َوأَمَّ

ِمَن النَّاُموِس إِذأ َماَت الَِّذي ُكنَّا 

َسِكيَن فِيِه َحتَّى نَعأ  وحِ الَ ُممأ بَُد ِبِجدَّةِ الرُّ

ِف.  فََماَذا نَقُوُل؟ َهِل 0بِِعتأِق الأَحرأ

ِرِف  النَّاُموُس َخِطيَّةٌ؟ َحاَشا! َبلأ لَمأ أَعأ

ِرِف  الأَخِطيَّةَ إاِلَّ بِالنَّاُموِس. فَإِنَّنِي لَمأ أَعأ

َوةَ لَوأ لَمأ يَقُِل النَّاُموُس  الَ »الشَّهأ

تَهِ   ( 0 -1:  0رومية «. ) تَشأ

السبت 

 األسبوعي

َفُظوَنَها ألَنَّهُ َعالََمةٌ َبيأِني  ُسبُوتِي تَحأ

نَُع  يَاِلُكمأ ..ِستَّةَ أَيَّاٍم يُصأ َنُكمأ فِي أَجأ َوَبيأ

ُم السَّابُِع فَِفيِه َسبأُت  ا الأيَوأ َعَمٌل. َوأَمَّ

. ُكلُّ َمنأ َصنََع  ِبِّ لٍَة ُمقَدٌَّس ِللرَّ ُعطأ

ِم السَّبأتِ  يُقأتَُل  َعَمالً فِي يَوأ

يَاِلِهمأ  َنعُوا السَّبأَت فِي أَجأ قَتأالً...ِيَصأ

داً أَبَِديِّاً.  ُهَو َبيأِني َوَبيأَن َبنِي 10َعهأ

َرائِيَل َعالََمةٌ إِلَى األَبَِد َ  «.إِسأ

 ( 10-11:  31) سفر الخروج 

  

ٍل اوأ 11 ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحٌد ِفي أكأ فَالَ يَحأ

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعي ٍد اوأ ِهالٍَل اوأ ُشرأ

الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر 10َسبأٍت، 

ا الأَجَسُد فَِللأَمِسيحِ.  و  -الأعَتِيَدةِ، َوأَمَّ

ُكمأ َعلَيأُكمأ أََحٌد  بترجمة أخرى : فَالَ يَحأ

ِب، أَوأ فِي  ِل َوالشُّرأ فِي قَِضيَِّة األَكأ

يَاِد َوُرُؤوِس  الأقََضايَا الأُمتَعَِلِّقَِة بِاألَعأ

فََهِذِه َكانَتأ 10لشُُّهوِر َوالسُّبُوِت؛ ا

ِظالاَلً ِلَما َسيَأأِتي، أَيأ ِللأَحِقيقَِة الَّتِي 

 ِهَي الأَمِسيُح.

 ( 11:  1) كولوسي 

( للداللة على أن  8،  0:  111سابعأ: يعتمد السبتيون أيضا على ما جاء في ) مزامير 

 وصايا الله تبقى

. ُكلُّ َوَصايَاهُ أَِمينَةٌ  لألبد و ال تنتهي أبدا.إذ يقول َماُل يََديأِه أََمانَةٌ َوَحقٌّ   الوحي المقدس : أَعأ

تَِقاَمِة.8 نُوَعةٌ بِالأَحِقِّ َوااِلسأ ِر َواألَبَِد َمصأ  ثَابِتَةٌ َمَدى الدَّهأ
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اآلية هنا ال تقول " الوصايا العشر " لكنها تذكر " ُكلُّ َوَصايَاهُ " و عبارة كل وصاياه  -1

  عدةتشمل 

وصايا من ضمنها الوصايا العشر و الطقوس و الفرائض و األعياد الدينية اليهودية , فلملذا 

  يقصر

 السبتيين المعنى عاى الوصايا العشر فقط ؟!!!

ِسُب نَفأَسهُ نَِبيِّاً أَوأ  30:  14كورنثوس  1يقول بولس الرسول في )  -1 ( : [ إِنأ َكاَن أََحٌد َيحأ

  مأ ُروِحيِّاً فَلأيَعألَ 

 . ِبِّ تُبُهُ إِلَيأُكمأ أَنَّهُ َوَصايَا الرَّ ! ]38َما أَكأ َهلأ َهلأ أََحٌد فَلأيَجأ   َولَِكنأ إِنأ َيجأ

لم يذكر بولس الرسول هنا الوصايا العشر و لكنه ذكر أن ما يكتبه بوحي الله هو وصايا 

 الله .

أوصى بها الرب وليست عبارة " ُكلُّ َوَصايَاهُ " تشمل أيضا الشرائع الطقسية التي  - 3

  الوصايا العشر

 فقط .

يخطئ السبتيون دائما بقصر كلمة وصايا الله على الوصايا العشر فقط مع أن الكتاب  – 4

  المقدس ذكر

 عدة وصايا أخرى ليست من ضمن الوصايا العشر ، فلماذا ال يتحدثون عنها ؟
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أن  61:  2ا في كولوسي االعتراض الثالث والرد عليه: الوحي اإللهي يخبرن

 السبت األسبوعي ألغي

 أوال :اإلعتراض الثالث

ال تقصد إلغاء شريعة  11:  1يقول المعترض السبتي أن اآلية الواردة في رسالة كولوسي 

اليوم السابع من اإلسبوع أي شريعة السبت اإلسبوعي بل إنما تقصد إلغاء األعياد السنوية 

 في السبت .

 الرد

 -: 11 – 14:  1لهي في رسالة كولوسي يقول الوحي اإل

راً  ايَّاهُ  إِذأ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَيأنَا فِي الأفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدِّاً لَنَا، َوقَدأ َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسِمِّ

ِليِب،  َهَرُهمأ ِجَهاراً، َظافِ 15بِالصَّ يَاَساِت َوالسَّالَِطيَن اشأ َد الِرِّ ُكمأ 11راً بِِهمأ ِفيِه. إِذأ َجرَّ فَالَ َيحأ

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل اوأ َسبأٍت،  ٍل اوأ ُشرأ الَّتِي ِهَي ِظلُّ األُُموِر 10َعلَيأُكمأ اَحٌد فِي أكأ

ا الأَجَسُد فَِللأَمِسيحِ.  الأعَتِيَدةِ، َوأَمَّ

 و بترجمة أخرى :

لََحِتنَا، بَلأ إِنَّهُ قَدأ أََزالَهُ ِمَن الأَوَسِط، إِذأ قَدأ َمَحا َصكَّ الأفََرائِِض الأَمكأ  تُوَب َعلَيأنَا َوالأُمنَاقَِض ِلَمصأ

ِليِب.  راً إِيَّاهُ َعلَى الصَّ ئَاَساِت َوالسُّلَُطاِت، فََضَحُهمأ ِجَهاراً فِيِه، 15ُمَسِمِّ َوإِذأ نََزَع ِسالََح الِرِّ

ِكبِِه َظافِراً َعلَيأهِ  .َوَساقَُهمأ فِي َموأ ِب، أَوأ فِي 11مأ ِل َوالشُّرأ ُكمأ أََحٌد فِي قَِضيَِّة األَكأ ُكمأ َعلَيأ فَالَ يَحأ

يَاِد َوُرُؤوِس الشُُّهوِر َوالسُّبُوِت؛  فََهِذِه َكانَتأ ِظالاَلً ِلَما َسيَأأتِي، أَيأ 10الأقََضايَا الأُمتَعَِلِّقَِة بِاألَعأ

 ِللأَحِقيقَِة الَّتِي ِهَي الأَمِسيُح.

الوحي المقدس يعلن هنا أنه نتيجة لصلب المسيح و تحمله اآلالم الكفارية من أجلنا  نجد أن

محا صك الفرائض المكتوب علينا ، إذ قد أصبحنا أحرارا من شريعة العهد القديم و 

فرائضه إلننا متنا مع المسيح و نتيجة لهذا أصبحت فرائض و طقوس العهد القديم ال تحكم 

ذه الفرائض األعياد اليهودية السنوية و هي كالفصح و المظال علينا في شيء ومن ضمن ه

، و األهلة اليهودية الشهرية ، إذ أوصت الشريعة قديما باإلحتفال بظهور الهالل أول كل 

شهر ، ثم السبت اإلسبوعي وهو اليوم السابع الذي يتكرر كل أسبوع ... وكل هذه الفرائض 

شهرية كاألهلة أو أسبوعية كيوم السبت هي مجرد اليهودية سواء كانت سنوية كاألعياد ، 

ظالل لما سيأتي ، أي الحقيقة الكاملة التي هي المسيح ، كما قال الكتاب عنها في موضع 

ٌز ِللأَوقأِت الأَحاِضر " ) عبرانيين  الَحِ " )  9:  9آخر " َرمأ ُضوَعٍة إِلَى َوقأِت اإِلصأ ( ، " َموأ

و الوصايا وضعها الله قديما كرموز يستطيع الشعب  ( . هذه الفرائض 11:  9عبرانيين 
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أن يدرك من خاللها وعن طريقها ما سيحدث مستقبال عند مجيء المسيح المخلص ، هي 

 مجرد ظل وليس الحقيقة ألن الحقيقة هي المسيح .

تعتبر هذة اآلية هي المحك و الفيصل الرئيسي هنا في موضوع حكم شريعة السبت 

العهد الجيد ، فإذا كانت تشير ليو السبت األسبوعي ، ألصبحت  بالنسبة للمؤمنين في

خاطئة و ضد كالم الوحي المقدس ، و إذا لم تشير  % 111حجج األدفنتست السبتيين 

لشريعة السبت من كل أسبوع ) و هذا محال كما سترى بنفسك ( طبقا لتجاديفهم التي 

ون إليه.لكن هنا األعمى و يتفوهون بها ضد الحق نفسه ألصبح معهم الحق فيما يدع

قصير البصر فقط هو الذي ينكر أن هذه اآلية تعلن بقوة أن ال حكم علينا من قبل األعياد 

اليهودية سواء كانت سنوية أم شهرية أم أسبوعية كيوم السبت . و اآلن ما هو الدليل أنها 

  تشير ليوم السبت األسبوعي ؟

قابلة للجدل هنا أن هذه اآلية تشير ليوم السبت أوال : أحد أقوى و أروع األدلة الغير 

 األسبوعي

هو استعمال اآلية لنظام " سنة ، شهر ، أسبوع " في الحديث عن الفرائض و الوصايا 

 اليهودية

التي ال حكم لها علينا باعتبارها مجرد ظالل لألمور العتيدة مهدت لقدوم الرب يسوع 

  المسيح

 وانتهى الحكم بها اآلن .

راد الله أن يشير إلى كل األيام المقدسة في النظام اليهودي بأجمعه ، بدال من تسمية عندما أ

كل عيد و فريضة على حدا مما يستغرق صفحات طوال نظرا لكثرتها و تعددها في النظام 

اليهودي القديم ، أشار لهم جميعا باستخدام نظام " السنوية ، الشهرية و األسبوعية " ليقدم 

  بطقوسها المختلفة كشرائع ملغاة و ال حكم لها علينا اآلن في تعبير واحد .جميع الشرائع 

لكن يعترض السبتيون هنا بقولهم أن السبت المذكور في هذه اآلية هو السبت السنوي . لكن 

فاتهم أو خفي عليهم بإرادتهم أن السبت السنوي سبقت اإلشارة له في كلمة " عيد " ، ألن 

م فقط. و هذا النموذج لذكر األعياد مجملة في تعبير واحد يقصد " العيد يتكرر مرة كل عا

سنة ، شهر ، أسبوع " هو استخدام شائع جدا في الكتاب المقدس خاصة في العهد القديم 

نفسه و هذا مما يؤكد هنا أن الوحي قصد هنا السبت األسبوعي ذاته ، و جدير بالمالحظة 

للداللة على أن  11:  4الوحي في رسالة غالطية أن نفس هذا األسلوب بنفس الكيفية ذكره 

  السبت اإلسبوعي ألغي بمجيء من كان يشير له أي السيد المسيح.

إن هذا األسلوب للداللة عاى مجمل األعياد اليهودية هو أسلوب شائع جدا في كلمة الله في 

ي لهو العهدين ، فاعتراض السبتيين هنا أن المقصود بكلمة " سبت " هو السبت السنو

 تحريف و يناقض كلمة الله.
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استخدام الكتاب المقدس لنظام " سنة ، شهر ، أسبوع " للداللة على كل الفرائض اليهودية 

:- 

 أستخدام نظام " سنة ، شهر ، أسبوع " في العهد الجديد : -1

 أين استخدم هذا النظام السنوي الشهري اإلسبوعي

 

 ً  أَيَّاما

 

 َوُشُهوراً 

 

 ِسنِينَ 

قَاتاً َوِسِنيَن؟!أَتَحأ    فَُظوَن أَيَّاماً َوُشُهوراً َوأَوأ

 ( 11،  9:  4) غالطية 

 

 

 َسبأتٍ 

 

 

 ِهالَلٍ 

 

 

 ِعيدٍ 

ٍب، اوأ ِمنأ ِجَهِة ِعيٍد اوأ ِهالٍَل  ٍل اوأ ُشرأ ُكمأ َعلَيأُكمأ اَحٌد فِي أكأ فَالَ يَحأ

 (11:  1اوأ َسبأٍت) كولوسي

 -" في العهد القديم :أستخدام نظام " سنة ، شهر ، أسبوع  -1

 أين استخدم هذا النظام السنوي الشهري اإلسبوعي

  

  

 السُّبُوتِ 

 

 

 َواألَِهلةِ 

  

 َوالأَمَواِسمِ 

ِبِّ فِي السُّبُوِت َواألَِهلَِّة  َرقَاٍت ِللرَّ عَاِد ُمحأ َوِلُكِلِّ إِصأ

ُسوِم َعلَيأِهمأ َداِئماً أََما َم َوالأَمَواِسِم بِالأعََدِد َحَسَب الأَمرأ

ِبِّ   الرَّ

 ( 31:  13أخبار األيام  1) 

 

 

 

 

 

 ِللسُّبُوتِ 

 

 

 

 

 

ُهرِ   َواألَشأ

 

 

 

 

 

 َوالأَمَواِسمِ 

َرقَاِت  َرقَاِت ُمحأ ةً ِمنأ َماِلِه ِللأُمحأ َوأَعأَطى الأَمِلُك ِحصَّ

ُهِر  َرقَاِت ِللسُّبُوِت َواألَشأ بَاحِ َوالأَمَساِء َوالأُمحأ الصَّ

.َوالأَمَواِسِم َكَما ُهَو  ِبِّ تُوٌب فِي َشِريعَِة الرَّ  َمكأ

 ( 3:  31أخبار األيام  1) 

 

 

 

فِي 

 السُّبُوتِ 

 

 

 

 َواألَِهلَّةِ 

 

 

 

َوالأَمَواِسِم 

اٍت  ثاَلََث َمرَّ

 فِي السَّنَةِ 

َرقَاِت َحَسَب َوِصيَِّة 13 ِمِه ِمَن الأُمحأ ٍم بَِيوأ َر ُكِلِّ َيوأ أَمأ

اٍت ُموَسى ِفي السُّبُوِت َواألَِهلَِّة َوالأ  َمَواِسِم ثاَلََث َمرَّ

فِي السَّنَِة فِي ِعيِد الأفَِطيِر َوِعيِد األََسابِيعِ َوِعيِد 

.  الأَمَظاِلِّ

 ( 13:  8أخبار األيام  1) 
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 ِللسُّبُوتِ 

 

 

 

 

 َواألَِهلَّةِ 

 

 

 

 

َوَمَواِسِم 

ِبِّ   الرَّ

ِبِّ إِلَِهي أِلُقَِدَِّسهُ  ِم الرَّ لَهُ أِلُوقَِد  فََهئَنََذا أَبأنِي بَيأتاً اِلسأ

أََماَمهُ َبُخوراً َعِطراً َوِلُخبأِز الأُوُجوِه الدَّائِِم 

َرقَاِت َصبَاحاً َوَمَساًء َوِللسُّبُوِت َواألَِهلَِّة  َوِللأُمحأ

َرائِيَل إِلَى األَبَِد. ِبِّ إِلَِهنَا. َهَذا َعلَى إِسأ  َوَمَواِسِم الرَّ

 ( 4:  1أخبار األيام  1) 

 

 

 

 َوالسُّبُوتِ 

 

 

 

 َواألَِهلَّةِ 

 

 

 

 َوالأَمَواِسمِ 

َرقَِة الدَّائَِمِة  ِدَمِة الدَّائَِمِة َوالأُمحأ ِلُخبأِز الأُوُجوِه َوالتَّقأ

َوالسُّبُوِت َواألَِهلَِّة َوالأَمَواِسِم َواألَقأَداِس َوَذبَائِحِ 

َرائِيَل َوِلُكِلِّ َعَمِل بَيأِت إِلَهِ  ِفيِر َعنأ إِسأ  نَا.الأَخِطيَِّة ِللتَّكأ

 ( 33:  11) نحميا 

 

 

 

 

 

 

 

َوفِي 

 السُّبُوتِ 

 

 

 

 

 

 

 

َوفِي 

 الشُُّهورِ 

 

 

 

 

 

يَادِ   فِي األَعأ

َرقَاُت َوالتَّقأِدَمةُ َوالسَِّكيُب  ئِيِس تَُكوُن الأُمحأ َوَعلَى الرَّ

يَاِد َوفِي الشُُّهوِر َوفِي السُّبُوِت َوفِي ُكِلِّ  فِي األَعأ

َرائِيَل. َوُهَو َيعأَمُل َذِبيَحةَ الأَخِطيَِّة  َمَواِسِم َبيأِت إِسأ

َرقَةَ َوَذبَاِئَح السَّالََمِة ِللأَكفَّاَرةِ َعنأ بَيأِت  َوالتَّقأِدَمةَ َوالأُمحأ

َرائِيَل[  إِسأ

 ( 10:  45) حزقيال 

 

 

 ُسبُوتََها

 

 

ُرُؤوَس 

 ُشُهوِرَها

 

 

يَاَدَها  أَعأ

يَاَدَها َورُ  ُؤوَس ُشُهوِرَها َوأُبَِطُِّل ُكلَّ أَفأَراِحَها: أَعأ

 َوُسبُوتََها َوَجِميَع َمَواِسِمَها.

 ( 11:  1) هوشع 

ثانيا : يعلم القادة السبتيون أتباعهم ) كأستاذ جالل دوس في كتيبه الوصية المهملة ( أن 

 الكلمة

sabbatwn  المستخدمة هنا للداللة على يوم السبت هي الكلمة اليونانية " سباتون " الجمع

أن تشيرليوم السبت اإلسبوعي . لكنهم يتناسون أن كلمة سباتون الجمع  التي ال يمكن

  استخدمت خمس مرات لتدل على يوم السبت اإلسبوعي.

 

 1:  18متى  -1
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َرى ِلتَنأُظَرا الأقَ  َيُم األُخأ َدِليَّةُ َوَمرأ يَُم الأَمجأ بُوعِ َجاَءتأ َمرأ ِل األُسأ ِر أَوَّ   .بأرَ َوَبعأَد السَّبأِت ِعنأَد َفجأ

ميان 

 سباتون

mian 

sabbatwn 

ِل  ِر أَوَّ سباتون ِعنأَد فَجأ

بُوعِ   األُسأ

sabbatwn  َوَبعأَد

 السَّبأتِ 

َرى ِلتَنأُظَرا الأقَبأَر. يَُم األُخأ َدِليَّةُ َوَمرأ يَُم الأَمجأ  َجاَءتأ َمرأ

28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eis mian sabbatwn hlqen 

m 

ariam h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon 

 الحظ هنا مايأتي

 كلمة سبت هي " سباتون " الجمع وهي ليست في حالة إضافة . -أ

 " أول اإلسبوع " ميان سباتون ، وهي كلمة سباتون الجمع مسبوقة برقم واحد . -ب

ذه إذا كانت كل كلمة سباتون الجمع ستترجم في كل مرة إلى سبت فكيف تستقيم ه -ج

 اآلية؟!!

 11:  4لوقا  -1

َم السَّبأِت َوقَاَم ِليَقأرَ  َمَع َحَسَب َعاَدتِِه يَوأ  أَ َوَجاَء إِلَى النَّاِصَرةِ َحيأُث َكاَن قَدأ تََربَّى. َوَدَخَل الأَمجأ

sabbatwn  َِمَع َحَسَب َعاَدتِه َم  َوَجاَء إِلَى النَّاِصَرةِ َحيأُث َكاَن قَدأ تََربَّى. َوَدَخَل الأَمجأ يَوأ

 السَّبأتِ 

 َوقَاَم ِليَقأَرأَ 

4:16 kai hlqen eis nazara ou hn teqrammenos kai eishlqen 

kata  

to eiwqos autw en th hmera twn sabbatwn eis thn sunagwgh 

n kai anesth anagnwnai  

 

اءت في كلمة سباتون هنا جمع وهي تعني يوم السبت اإلسبوعي هذا على الرغم من أنها ج

حالة المضاف إليه ، إال أنها جاءت مضاف إليه لكلمة يوم وهذا لكي يخصص الكاتب قصده 

 . في يوم السبت أي اليوم السابع من اإلسبوع ، ) يوم سباتون (

 13:  11أعمال الرسل  -3
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ٍر َحيأُث َجَرِت  نَا إِلَى َخاِرجِ الأَمِدينَِة ِعنأَد نَهأ ِم السَّبأِت َخَرجأ الأعَاَدةُ أَنأ تَُكوَن َصالَةٌ َوفِي َيوأ

تََمعأَن. نَا َوُكنَّا نَُكِلُِّم النَِِّساَء اللََّواتِي اجأ  فََجلَسأ

ٍر َحيأُث  نَا إِلَى َخاِرجِ الأَمِديَنِة ِعنأَد َنهأ َخَرجأ

 َجَرتِ 

th te hmera twn 

sabbatwn 

ِم  َوفِي َيوأ

 السَّبأتِ 

نَا تََمعأَن. الأعَاَدةُ أَنأ تَُكوَن َصالَةٌ فََجلَسأ  َوُكنَّا نَُكِلُِّم النَِِّساَء اللََّواتِي اجأ

16:13 th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw ths pulhs para 

p 

otamon ou enomizomen proseuchn einai kai kaqisantes elal 

oumen tais sunelqousais gunaixin 

 

اعتمدها الرب واآلباء الرسل بكل ) من الترجمة السبعينية ( التي  8:  11خروج  – 4

 اقتباساتهم منها.

َم السَّبأِت ِلتُقَِدَِّسهُ.  اُذأُكرأ َيوأ

َم السَّبأتِ  sabbatwn سباتون ِلتُقَِدَِّسهُ.  اُذأُكرأ َيوأ

20:8 mnhsqhti thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn 

 

التي ترجمها اليهود بأنفسهم ) من الترجمة السبعينية ( وهي الترجمة  38:  13الويين  -5

 ق.م

. ِبِّ ِبِّ َوَعَدا َعَطايَاُكمأ َوَجِميعِ نُذُوِرُكمأ َوَجِميعِ َنَوافِِلُكُم الَّتِي تُعأُطونََها ِللرَّ ِِ الرَّ  َعَدا ُسبُوَت

ِبِّ َوَعَدا َعَطايَاُكمأ َوَجِميعِ نُذُوِرُكمأ َوَجِميعِ نََوافِِلُكمُ  ِِ َعَدا ُسبُ  sabbatwn سباتون الرَّ  وَت

. ِبِّ  الَّتِي تُعأُطوَنَها ِللرَّ

23:38 plhn twn sabbatwn kuriou kai plhn twn domatwn umwn 

kai  

plhn paswn twn eucwn umwn kai plhn twn ekousiwn umwn a  

an dwte tw kuriw39kai 

 مالحظات على تلك اإلقتباسات الخمسة :
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 ى لبرغم من أنها جمع .ترجمت كلمة " سباتون " الجمع إلى سبت عل -1

تترجم كلمة " سباتون " اليونانية وهي جمع إلى سبت ، أي يوم السبت اإلسبوعي في  -1

 -هذه الحاالت:

 إذا لم تكن مسبوقة برقم . -أ 

 إذا جاءت مضافة لكلمة يوم ، أي للتخصيص. -ب

 إذا جاءت دون حالة إضافة. -ج

ول من اإلسبوع أي يوم األحد في هذه تترجم كلمة " سباتون " الجمع إلى اليوم األ -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 العقائدية .

ئلين إن نقص أداة التِّعريف قبل كلمة السِّبت ثالثا : يجادل بعض السبتيين مجادلة خاطئة قا

 في األصل

.بالطبع يعتبر هذا اإلعتراض   اليونانيِّ يثبت أنِّه ال يمكن أن يشير إلى يوم السِّبت األسبوعيِّ

  اعتراض ضعيف جدا خصوصا إذا عرفنا أنه في عدة أماكن يذكر فيها اليوم السابع من

  ريف " ال " :اإلسبوع ، يوم السبت تفتقر فيها ألداة التع

 

 1:  18متى  -1

َرى ِلتَنأُظَرا الأقَ  َيُم األُخأ َدِليَّةُ َوَمرأ يَُم الأَمجأ بُوعِ َجاَءتأ َمرأ ِل األُسأ ِر أَوَّ  بأَر.َوَبعأَد السَّبأِت ِعنأَد َفجأ

ميان 

 سباتون

mian 

sabbatwn 

ِل  ِر أَوَّ سباتون ِعنأَد فَجأ

بُوعِ   األُسأ

sabbatwn  َوَبعأَد

 السَّبأتِ 

َرى ِلتَنأُظَرا الأقَبأَر. يَُم األُخأ َدِليَّةُ َوَمرأ يَُم الأَمجأ  َجاَءتأ َمرأ
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28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eis mian sabbatwn hlqen 

m 

ariam h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon 

 كلمة سبت هنا في األصل اليوناني " سباتون " جاءت غير معرفة .

 9:  5انجيل يوحنا  -1

ِم َسبأٌت.  فََحاالً بَِرَئ اإِلنأَساُن َوَحَمَل َسِريَرهُ َوَمَشى. َوَكاَن فِي َذِلَك الأيَوأ

  

ِم َسبأتٌ  سباتون ، وهي نكرة.  فََحاالً بَِرَئ اإِلنأَساُن َوَحَمَل َسِريَرهُ َوَمَشى. َوَكاَن فِي َذِلَك الأيَوأ

5:9 kai euqews egeneto ugihs o anqrwpos kai hren ton 

krabatton  

autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera 

 11:  5انجيل يوحنا  -3

ِمَل َسِريَركَ »فَقَاَل الأيَُهوُد ِللَِّذي ُشِفَي:   «..إِنَّهُ َسبأٌت! الَ َيِحلُّ لََك أَنأ تَحأ

  

ِمَل َسِريَركَ   إِنَّهُ َسبأتٌ »فَقَاَل الأيَُهوُد ِللَِّذي ُشِفَي:  ، نكرة سباتون «..يَِحلُّ لََك أَنأ تَحأ

5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin 

kai  

ouk exestin soi arai ton krabatton sou  

 11:  5انجيل يوحنا  -4

لُبُوَن أَنأ يَ  ُرُدوَن يَُسوَع َويَطأ  قأتُلُوهُ ألَنَّهُ َعِمَل َهَذا فِي َسبأٍت.َوِلَهَذا َكاَن الأيَُهوُد َيطأ

سباتون ، 

 نكرة

لُبُوَن أَنأ يَقأتُلُوهُ ألَنَّهُ َعِمَل َهَذا فِي  ُرُدوَن يَُسوَع َويَطأ َوِلَهَذا َكاَن الأيَُهوُد َيطأ

 َسبأتٍ 
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5:16 kai dia touto ediwkon oi ioudaioi ton ihsoun oti tauta 

epoiei  

en sabbatw 

اإلعتراض األخيرالخاطىء الذي يقدمه السبتيين هنا على هذه اآلية هو أن في اآلية  رابعا :

الرابعة عشر يقول الوحي : إِذأ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَيأنَا فِي الأفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدِّاً لَنَا، َوقَدأ 

ِليِب ، فيقول راً ايَّاهُ بِالصَّ السبتيين أنه من غير المعقول أن تكون  َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسِمِّ

شريعة يوم السبت المقدسة )ِضدِّاً لَنَا (. على أية حال إذا كان السبتيون يرفضون دعوة يوم 

السبت ِضدِّاً لَنَا كقول الكتاب عن الفرائض اليهودية فماذا يقول السبتيون عن قول الكتاب 

ُرٍف فِي (  0:  3كورنثوس الثانية  1عن الوصايا العشر في )  ِت، الأَمنأقُوَشةُ بِأَحأ َمةُ الأَموأ : ِخدأ

ِحَجاَرةٍ ؟!!!إن الوحي اإللهي حين قال عن الفرائض اليهودية القديمة أنها كانت ضدا لنا 

فهذا يعني أنها كانت تشهد على أن اإلنسان في طبيعته القديمة قبل أن ينال الطبيعة الجديدة 

سة الحق ، هو انسان فاسد غير قادر على تنفيذ المخلوقة علىصورة الله في البر وقدا

الوصايا اإللهية إلنه ضعيف في ذاته. فتبقى الوصايا اإللهية كمقياس إلهي يشهد على 

اإلنسان أنه أخطأ و يعوزه مجد الله و نوال القوة ليحيا في بر الله . فمن هذه الناحية فعال 

خلنا و يبكتنا عليه دون أن يهبنا القوة كان الناموس ضدا لنا إذ أنه يشهد على وجود الشر دا

الداخلية لنغير أنفسنا ، فطوال ما تواجد الناموس بوصاياه التي لم يستطع أي انسان أن يحيا 

دون أن يكسرها ولو لمرة ةاحدة يبقى ضدا لنا بمعنى أنه يناقض مصلحتنا في عدم اعطائنا 

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

 0:  3كورنثوس  1 14:  1كولوسي 

إِذأ َمَحا الصَّكَّ الَِّذي َعلَيأنَا فِي 

الأفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدِّاً لَنَا، َوقَدأ 

راً ايَّاهُ  َرفَعَهُ ِمَن الأَوَسِط ُمَسِمِّ

ِليبِ   بِالصَّ

ِت، الأَمنأ  َمةُ الأَموأ ُرٍف فِي ثُمَّ إِنأ َكانَتأ ِخدأ قُوَشةُ بِأَحأ

ٍد، َحتَّى لَمأ يَقأِدرأ َبنُو  ِحَجاَرةٍ، قَدأ َحَصلَتأ فِي َمجأ

ِد  ِه ُموَسى ِلَسبَِب َمجأ َرائِيَل أَنأ َينأُظُروا إِلَى َوجأ إِسأ

ائِلِ  ِهِه الزَّ  َوجأ

تِ  ِضدِّاً لَنَا َمةُ الأَموأ  ِخدأ

لنا في الحديث عن عالقة الوصايا  فليخبرنا السبتيين ما هو الفرق بين خدمة الموت و ضدا

 باإلنسان ؟!!
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االعتراض الرابع والرد عليه: هل سيبقى السبت لألبد ألن المسيح قال أنه ما 

 !جاء لينقض بل ليكمل ؟

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

 أوال :اإلعتراض الرابع

يسوع ) الَ تَُظنُّوا أَنِِّي ِجئأُت ألَنأقَُض النَّاُموَس أَِو األَنأبِيَاَء. يقول المعترض السبتي أن الرب 

َل.( إذن وصية يوم السبت باقية غير ملغاة في المسيحية ؟!!   َما ِجئأُت ألَنأقَُض بَلأ أِلَُكِمِّ

 توضيح

  في الموعظة على الجبل 18، 10:  5اآلية التي يقتبسها المعترض جاءت في إنجيل متى 

َل.  الَ » ِبيَاَء. َما ِجئأُت ألَنأقَُض بَلأ أِلَُكِمِّ فَإِِنِّي الأَحقَّ 18تَُظنُّوا أَنِِّي ِجئأُت ألَنأقَُض النَّاُموَس أَِو األَنأ

ٌف َواِحٌد أَوأ نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس  ُض الَ يَُزوُل َحرأ : إِلَى أَنأ تَُزوَل السََّماُء َواألَرأ أَقُوُل لَُكمأ

. َحتَّ  َغَر 19ى َيُكوَن الأُكلُّ َعى أَصأ َدى َهِذِه الأَوَصايَا الصُّغأَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا يُدأ فََمنأ نَقََض إِحأ

َعى َعِظيماً فِي َملَُكوِت السََّماَواِت.  ا َمنأ َعِمَل َوَعلََّم فََهَذا يُدأ فِي َملَُكوِت السََّماَواِت. َوأَمَّ

ُخلُوا َملَُكوَت فَإِنِِّي أَقُوُل لَكُ 11 يِسِيِّيَن لَنأ تَدأ ُكمأ َعلَى الأَكتََبِة َوالأفَِرِّ : ِإنَُّكمأ ِإنأ لَمأ يَِزدأ بِرُّ مأ

 السَّماَواِت.

تعلن هذه اآلية بكل وضوح أن الرب يسوع المسيح جاء ليكمل الناموس كله ، 

وهذا إعتراف منه أن ااناموس ناقص يحتاج إلى أن يصبح كامال في شخصه 

م المبارك الذي هو غاية كل الناموس . كما أعلن أنه لن تزول أية وصية الكري

أو حرف من الناموس حتى يتحقق و يكمل الكل . أي أن الناموس سيزول و 

 يبطل حينما يتحقق و يكون الكل.

لكن يدعي الهراطقة السبتيون أن المسيح لم يكمل الناموس حتى ال يضطرهم 

يشدد السبتيون على جزء من اآلية الذي يقول الَ هذا إلى القول أن السبت زال و 

ٌف َواِحٌد أَوأ نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس كمحاولة إلثبات دوام بقاء  يَُزوُل َحرأ

شريعة السبت ، و يتناسون بعمد تكملة اآلية التي تصرح أن الناموس بأكمله ) 

نما يتحقق هدفه و وليس جزء منه كالشرائع الطقسية أو األدبية ( سيزول حي

 غايته و يكون الكل.

وأرجو أن يالحظ القارىء أن الوحي هنا يصرح أنه لن يزول حرف واحد أو 

نقطة واحدة من الناموس ) دون تحديد أو تقسيم له ( أو بعبارة أخرى كل 

 ناموس العهد القديم و ليس الشرائع الطقسية فقط حتى يكون الكل .

كمل الناموس مما يستدعي دوامه ألصبح لزاما علينا فإذا قلنا هنا أن المسيح لم ي

الحقيقة 

فيما  

 يتعلق

بهذه  

 اآلية
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أن نستمر في تقديم الذبائح الحيوانية للتكفير عنا وأن نقيم بقية التشريعات 

اليهودية األخرى التي تحققت وانتهت في المسيح؟! فهل هذا ما يدعو إلبه 

 السبتيون ؟!!!

 

 الرد

ِبيَاَء " لن يزوال لم يقل أوال:  المسيح أن " الوصايا العشر " ستبقى لألبد بل " النَّاُموَس أَِو األَنأ

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

  

يحاول السبتيين دائما تقسيم الناموس إلى ناموس طقسي و ناموس أدبي ، و  ملحوظة

و الذي ألغي ، أما الناموس األدبي فلم يلغ على يقولون أن الناموس الطقسي ه

اإلطالق ، و أن شريعة السبت إنما هي من الناموس األدبي ...... فهل فعال يقسم 

العهد الجديد ناموس العهد القديم إلى قسم أدبي و قسم طقسي ؟ !! بالطبع ال ، 

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

 منه . ثانيا هل شريعة السبت هي ناموس أدبي ؟؟ هذا ما سوف نراه

  

إذا كان النَّاُموَس وهو شريعة موسى سيبقى لألبد فقسم األَنأبِيَاَء أيضا سيبقى لألبد ،  -1

فهل يقدر السبتيين أن يخبرونا ما الذي يقصده تعبير " النَّاُموَس " ؟!! هل القسم 

قسم األدبي كما يقسمونه ؟!! أم أن المقصود هنا هو الناموس كله كما الطقسي منه أم ال

 تقول كلمة الله ؟

  

ِبيَاَء في هذه اآلية مع احتفاظهم بضرورة حفظ  -1 إذا استطاع السبتيون تقييد مفهوم األَنأ

ناموس موسى، النهار معتقدهم الذي يبنونه أساسا على سفر دانيال وهو خارج أسفار 

 أنه بطل اآلن .موسى بدعوى 

  

يقصد ب " النَّاُموَس أَِو األَنأبِيَاَء " في لغة الكتاب المقدس : الناموس القديم كله بما فيه  ثانيا:

 الوصايا العشر و الشرائع الطقسية األخرى أى العهد القديم بأجمعه.



 

38 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

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

  

1- 

 

  

 0: 11متى 

تُمأ أَيأضاً بِِهمأ ألَنَّ َهَذا ُهَو النَّاُموُس فَُكلُّ َما تُِريُدوَن أَنأ يَفأعََل النَّاُس بُِكُم  افأعَلُوا َهَكَذا أَنأ

 َواألَنأبِيَاُء.

  

 41: 11متى  -1

ِرَك. » بَّ إِلََهَك ِمنأ ُكِلِّ قَلأبَِك َوِمنأ ُكِلِّ نَفأِسَك َوِمنأ ُكِلِّ فِكأ َهِذِه ِهَي الأَوِصيَّةُ 38تُِحبُّ الرَّ

َمى.  بَِهاتَيأِن الأَوِصيَّتَيأِن َيتَعَلَُّق 41لثَّانِيَةُ ِمثألَُها: تُِحبُّ قَِريبََك َكنَفأِسَك. َوا39األُولَى َوالأعُظأ

ِبيَاءُ   «.النَّاُموُس ُكلُّهُ َواألَنأ

  

 11:11لوقا  -3

ِبيَاُء إِلَى يُوَحنَّا. َوِمنأ َذِلَك الأَوقأِت يُبَشَُّر بَِملَُكوِت اللهِ » َوُكلُّ َواِحٍد  َكاَن النَّاُموُس َواألَنأ

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

 ولن تستمر بعده.

  

 13:11متى  -4

 ألَنَّ َجِميَع األَنأبِيَاِء َوالنَّاُموَس إِلَى يُوَحنَّا تََنبَّأُوا

 15:13أعمال الرسل  -5

َمعِ قَائِِليَن:  َوَبعأَد قَِراَءةِ  َسَل إِلَيأِهمأ ُرَؤَساُء الأَمجأ ِبيَاِء أَرأ َوةُ »النَّاُموِس َواألَنأ َجاُل اإِلخأ أَيَُّها الِرِّ

ٍظ ِللشَّعأِب فَقُولُوا َدُكمأ َكِلَمةُ َوعأ  «.إِنأ َكانَتأ ِعنأ

  

 13:18أعمال الرسل  -1
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ماً فََجاَء إِلَيأِه َكِثيُرونَ  َرُح لَُهمأ َشاِهداً ِبَملَُكوِت اللِه  فَعَيَّنُوا لَهُ يَوأ إِلَى الأَمنأِزِل َفَطِفَق يَشأ

بَاحِ إِلَى الأَمَساِء. ِر يَُسوَع ِمَن الصَّ ِبيَاِء بِأَمأ  َوُمقأنِعاً إِيَّاُهمأ ِمنأ نَاُموِس ُموَسى َواألَنأ

  

 11:3رسالة رومية  -0

ا اآلَن فَقَدأ َظَهَر ِبرُّ اللِه بُِدونِ  ِبيَاءِ  َوأَمَّ ُهوداً لَهُ ِمَن النَّاُموِس َواألَنأ  النَّاُموِس َمشأ

  

ٌف َواِحٌد أَوأ نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ " أكثر من الوصايا العشر، فمن أين جاء  ثالثا: يقصد ب " َحرأ

 السبتيون بهذا أن المقصود هنا هو الوصايا العشر ؟ .

  

حرف واحد أو نقطة واحدة من من أين جاء السبتيون بأن المقصود بعدم زوال  -1

الناموس هو الوصايا العشر ؟ وماذا عن باقي الناموس و األنبياء الذي تذكره اآلية 

 ؟  الكريمة

  

بتكملة اآلية يتضح المعنى أن الناموس و األنبياء ) أي جميع شرائع العهد القديم بما  -1

عندما يتم الكل ، أي كل في ذلك الوصايا األدبية و الطقسية ( ستزول و ينتهي دورها 

ما كانت تهدف و تشير إليه ، فهل مازال العهد القديم لم يتم حتى بعد مجيء الرب 

 يسوع الذي هو غاية الناموس ؟!

ٌف َواِحٌد أَوأ نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس َحتَّى  ُض الَ يَُزوُل َحرأ إِلَى أَنأ تَُزوَل السََّماُء َواألَرأ

 لُّ يَُكوَن الأكُ 

  

 (: 10:11ماذا يعني إذن قول الوحي المقدس في ) لوقا  رابعا:

قَُط نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس.؟ ِض أَيأَسُر ِمنأ أَنأ تَسأ  َولَِكنَّ َزَواَل السََّماِء َواألَرأ

  

( إلثبات معتقدهم  10:  5يستخدم السبتيون هذه اآلية باإلضافة إلى آية ) متى  -1
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 الخاطىء

  

الناموس في هذه اآلية يشمل كل العهد القديم و ليس الوصايا العشر فقط ، إلنها جزء  -1

 من الناموس

  

لم يسقط ناموس موسى أبدا ، لكن المسيح تمم و حقق الناموس بالكامل ، ثم أصبح "  -3

ِليِب كما يقول الكتاب في رسالة كولوسي   – 14:  1مرفوعا ِمَن الأَوَسِط ُمَسَمراً بِالصَّ

11. 

  

 اسأل السبتيون هذه األسئلة البسيطة خامسا:

  

 لماذا جاء يسوع ؟ اإلجابة : لتحقيق الناموس و األنبياء -1

  

 هل نجح الرب يسوع في تحقيق الناموس ؟ اإلجابة : نعم -1

  

ن ماذا يحدث عندما يحقِّق يسوع الناموس و األنبياء ؟ اإلجابة : في هذه الحالة سيكو -3

 حكم الناموس الغيا

  

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

  

 هل أصبح ناموس موسى الغيا عندما تممه المسيح ؟ ستكون إجابتهم : نعم -5
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هل تمم المسيح النَّاُموَس أَِو األَنأبِيَاَء ، وبالتالي أصبح ال عالقة لنا بشرائع الناموس )  -1

 بجزء من شرائعه الطقسية أو األدبية ( ؟ اإلجابة : نعموليس 

 

 

  

لَ  سادسا:  لم يقل المسيح : ِجئأُت ألَنأقَُض النَّاُموَس أو ألخلده . بل قال : بَلأ أِلَُكِمِّ

  

 المسيح أبدل الناموس و األنبياء : -1

 ( 14 -13:  3غالطية )      -أ

لَقاً َعلَيأنَا إِلَى اإِليَماِن الأعَتِيِد أَنأ َولَِكنأ قَبألََما َجاَء اإِليَماُن ُكنَّ  َت النَّاُموِس، ُمغأ ُروِسيَن تَحأ ا َمحأ

لََن.  َر بِاإِليَماِن. 14يُعأ َولَِكنأ بَعأَد َما 15إِذاً قَدأ َكاَن النَّاُموُس ُمَؤِدِّبَنَا إِلَى الأَمِسيحِ، ِلَكيأ َنتََبرَّ

َت مُ  نَا بَعأُد تَحأ    َؤِدٍِّب.َجاَء اإِليَماُن لَسأ

 

 ( 11: 0عبرانيين )  -ب

ُروَرةِ يَِصيُر تََغيٌُّر ِللنَّاُموِس أَيأضاً.  ألَنَّهُ إِنأ تََغيََّر الأَكَهنُوُت َفِبالضَّ

  

  ( 10 – 15:  14المسيح أكمل الناموس و األنبياء ) لوقا  -1

ِبيَاُء أَيَُّها الأغَِبيَّاِن َوالأبَِطيئَا الأقُلُوِب »فَقَاَل لَُهَما:  أََما 11فِي اإِليَماِن بَِجِميعِ َما تََكلََّم بِِه األَنأ

ِدِه؟ ُخُل إِلَى َمجأ َبِغي أَنَّ الأَمِسيَح يَتَأَلَُّم بَِهَذا َيَدأ ثُمَّ ابأتََدأَ ِمنأ ُموَسى َوِمنأ َجِميعِ 10« َكاَن يَنأ

ةَ بِِه فِي تَصَّ ِبيَاِء يُفَِسُِّر لَُهَما األُُموَر الأُمخأ  َجِميعِ الأُكتُِب. األَنأ

  

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

 : ُد َمَعُكمأ أَنَّهُ الَ بُدَّ أَنأ َيتِمَّ َجِميُع َما ُهَو »َوقَاَل لَُهمأ تُُكمأ بِِه َوأَنَا بَعأ َهَذا ُهَو الأَكالَُم الَِّذي َكلَّمأ

تُوٌب َعِنِّي فِي نَاُموِس ُموسَ  ِبيَاِء َوالأَمَزاِميرِ َمكأ  «.ى َواألَنأ
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( يجعلنا نعيد صياغة العبارة  10:  5إن فهم الشرطان اللذان وردا في اآلية ) متى  سابعا:

  كاآلتي :

 سيزول الناموس و األنبياء بعد أن أكملهما.

  

 اقرأ اآلية بانتباه : -1

َل. اَ تَُظنُّوا أَنِِّي ِجئأُت ألَنأقَُض النَّاُموَس أَِو ا ِبيَاَء. َما ِجئأُت ألَنأقَُض بَلأ أِلَُكِمِّ فَإِِنِّي 18ألَنأ

: ٌف َواِحٌد  -الشرط األول  -الأَحقَّ أَقُوُل لَُكمأ ُض الَ يَُزوُل َحرأ إِلَى أَنأ تَُزوَل السََّماُء َواألَرأ

.  -الشرط الثاني  –أَوأ نُقأَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس   َحتَّى يَُكوَن الأُكلُّ

 -وهذا مثال بسيط يوضح هذه الحقيقة السامية :

 قول أب لولده على مائدة الطعام :

أنت ستجلس هناك حتِّى تأكل كلِّ عشاءك ، إلى أن يحين وقت النوم ، لن يسقط         

َكل كلِّ عشائك .  حرف من كالمي الذي أخبرتك حتِّى يُؤأ

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

 أكل العشاء كله -1               

 مجيء ميعاد نوم الولد -1               

نسطيع اآلن أن نفهم هذا المثال . أن الولد سيظل جالسا على مائدة الطعام حتى مجيء 

 ميعاد النوم ، إال إذا أكل طعام

 العشاء كله .

 ( 10:  5ي ) متى وهذا ما حدث تماما فيما قاله الرب يسوع عن الناموس ف

  

ثامنا 

: 

َل " ال يفهم منه " انهاء " ، ويدللون على  يعترض الهراطقة السبتيين أن معنى " أِلَُكِمِّ

 ( القائلة :15: 3مفهومهم الخاطىء باستشهادهم باآلية الواردة في ) متى 

َل ُكلَّ بٍِرِّ اسأَمحِ اآلَن ألَنَّهُ َهَكَذا يَِليُق بِنَا أَنأ نُكَ »فَقَاَل يَُسوعُ لَهُ:   «.ِمِّ
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يقولون : انظر! إن البر لم ينتهي عندما إعتمد المسيح بل بموت المسيح كما يقول 

 الكتاب.

اآلية التي يستشهدون بها غير منطبقة تماما هنا إلختالف الموقف إال أنها استعملت  -1

َل "  كلمة " نَُكِمِّ

    

ن الكل ، لكنه قال أن الناموس سيزول متى المسيح لم يقل : أن البر لن يزول حتى يكو -1

 تحقق الكل

    

َل " استخدمت أيضا في ) متى   ( هي 10:  5الكلمة التي استخدمت في ) متى  -3 " أِلَُكِمِّ

طبقا لألصل  –( حيث تجيىء في كال اآليتين  31:  11( و في ) لوقا  34:  14

 آخر كلمة في اآلية . –اليوناني 

 

 ( 34:  14) متى  -أ

ِضي َهَذا الأِجيُل َحتَّى َيُكوَن َهَذا ُكلُّهُ. : الَ َيمأ  اَلأَحقَّ أَقُوُل لَُكمأ

 

  ( 31:  11) لوقا  -ب

. ِضي َهَذا الأِجيُل َحتَّى َيُكوَن الأُكلُّ : إِنَّهُ الَ يَمأ  اَلأَحقَّ أَقُوُل لَُكمأ

    

َل " ؟!  ما هو المعنى اللغوي و الكتابي -4  " أِلَُكِمِّ

 

 ( : 10:  5األصل اليوناني لآلية الواردة في ) متى  -أ

mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h tous profhtas 

ouk hlqon katalusai alla plhrwsai 

 المعنى اللغوي لبليروسي ) أكمل ( في األصل اليوناني :أوال 
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: 

  يمأل إلى التمام حيث ال يوجد متسع بعد -1    

 عل الشيء كامال حتى في أصغر الجزئياتيج -1

 يحقق الشيء و ينجزه إنجاز كامل . -3

  

ثانيا   

: 

اآليات التي وردت فيها كلمة " بليروسي " توضح أن معناها إكمال الشيء 

 :  بحيث ال يحتاج إلي أية زيادة أو انجاز أو إكمال بعد ذلك

  

 بعد  تحتاج إلى أي إكمال  ملت والبمعنى تحقق النبوة بالكامل بحيث أنها ك -1    

 

 ( 11:  1)متى  -أ

1-  : ِبِّ بِالنَِّبيِِّ َبُل »13َوَهَذا ُكلُّهُ َكاَن ِلَكيأ يَِتمَّ َما قِيَل ِمَن الرَّ ُهَوَذا الأعَذأَراُء تَحأ

انُوِئيلَ  َمهُ ِعمَّ ُعوَن اسأ   )الَِّذي تَفأِسيُرهُ: اَللَّهُ َمعَنَا(.« َوتَِلُد ابأناً َويَدأ

 

 ( 15:  1) متى  -ب

  : ِِّ ِبِّ بِالنَّبِي َر »َوَكاَن ُهنَاَك إِلَى َوفَاةِ ِهيُروُدَس ِلَكيأ يَتِمَّ َما قِيَل ِمَن الرَّ ِمنأ ِمصأ

ُت ابأنِي  «.َدَعوأ

 

  ( 10:  1) متى  -ج

 : ِميَا النَِّبيِِّ ٌح وَ »18ِحينَئٍِذ تَمَّ َما قِيَل بِإِرأ اَمِة نَوأ ٌت ُسِمَع ِفي الرَّ بَُكاٌء َوَعِويٌل َصوأ

ُجوِدينَ  ى ألَنَُّهمأ لَيأُسوا بَِموأ الَِدَها َوالَ تُِريُد أَنأ تَتََعزَّ   «.َكِثيٌر. َراِحيُل تَبأِكي َعلَى أَوأ

 

  ( 13:  1) متى  –د 

َعى  إِنَّهُ »َوأَتَى َوَسَكَن ِفي َمِدينٍَة يُقَاُل لََها نَاِصَرةُ ِلَكيأ َيتِمَّ َما قِيَل بِاألَنأبِيَاِء:  َسيُدأ

 ً  «.نَاِصِريِّا

 

  ( 14:  4) متى  -ه

 : ِِّ ِر »15ِلَكيأ َيتِمَّ َما قِيَل بِإَِشعأيَاَء النَّبِي ُض نَفأتَاِليَم َطِريُق الأبَحأ ُض َزبُولُوَن َوأَرأ أَرأ

ُدِنِّ َجِليُل األَُممِ   َعبأُر األُرأ
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  ( 10:  8) متى  -و

: ِلَكيأ َيتِمَّ َما قِيَل بِإَِشعأيَاَء النَّ  ِِّ َراَضنَا»بِي قَاَمنَا َوَحَمَل أَمأ   «.ُهَو أََخَذ أَسأ

 

 (54:  11) متى  -ز

ثََر ِمِن اثأنَيأ َعَشَر َجيأشاً  لَُب إِلَى أَبِي فَيُقَِدَِّم ِلي أَكأ تَِطيُع اآلَن أَنأ أَطأ أَتَُظنُّ أَنِِّي الَ أَسأ

ُل الأُكتُُب: أَنَّهُ 54ِمَن الأَمالَِئَكِة؟   «.َهَكَذا َينأَبِغي أَنأ َيُكوَن؟ َفَكيأَف تَُكمَّ

 

 ( 51:  11) متى  –ح 

ِبيَاءِ  َل ُكتُُب األَنأ ا َهَذا ُكلُّهُ فَقَدأ َكاَن ِلَكيأ تَُكمَّ ِحينَئٍِذ تََرَكهُ التَّالَِميذُ ُكلُُّهمأ «. َوأَمَّ

 َوَهَربُوا.

  

   بمعنى اإلمتالء حتى لم يعد هناك أي متسع ألية زيادة أخرى -3    

 

  ( 48:  13) متى  -أ

ا  ِعيٍَة َوأَمَّ عَُدوَها َعلَى الشَّاِطِئ َوَجلَُسوا َوَجَمعُوا الأِجيَاَد إِلَى أَوأ تأََلَتأ أَصأ ا امأ فَلَمَّ

ِديَاُء فََطَرُحوَها َخاِرجاً.  األَرأ

 

 ( 31:  13) متى  -ب

َهُدوَن َعلَى أَنأفُِسُكمأ أَنَُّكمأ أَبأنَاُء قَتَلَ  ِبيَاِء. فَأَنأتُمأ تَشأ .31ِة األَنأ يَاَل آَبائُِكمأ أَلُوا أَنأتُمأ ِمكأ   فَامأ

 

  ( 39:  3) يوحنا  -ج

َمعُهُ فََيفأَرُح  ا َصِديُق الأعَِريِس الَِّذي يَِقُف َويَسأ َمنأ لَهُ الأعَُروُس َفُهَو الأعَِريُس َوأَمَّ

ِت الأَعِريِس. إِذاً فََرِحي َهَذا قَدأ  ِل َصوأ  َكَمَل.فََرحاً ِمنأ أَجأ

 ( 3:  11) يوحنا  -د

يَُم َمناً ِمنأ ِطيِب نَاِرِديٍن َخاِلٍص َكثِيِر الثََّمِن َوَدَهنَتأ قََدَميأ يَُسوَع  فَأََخَذتأ َمرأ

تأََلَ الأبَيأُت ِمنأ َراِئَحِة الِطِّيِب.  َوَمَسَحتأ قََدَميأِه بَِشعأِرَها فَامأ

 

  ( 11:  15) يوحنا  -ه

تُُكمأ ِبَهَذا  .َكلَّمأ َمَل فََرُحُكمأ   ِلَكيأ يَثأبَُت فََرِحي فِيُكمأ َويُكأ
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 ( 3:  5) أعمال الرسل  -و

ُرُس:  وحِ الأقُُدِس »فَقَاَل بُطأ ِذَب َعلَى الرُّ يَا َحنَاِنيَّا ِلَماَذا َمألَ الشَّيأَطاُن قَلأبََك ِلتَكأ

تَِلَس ِمنأ ثََمِن الأَحقأِل؟  َوتَخأ

  

 بحيث انتهىبمعنى اكتمال الشيء   -3    

 

  ( 4:  11) متى  -أ

تُهُ. ِثيَرانِي  َددأ يَن: ُهَوَذا َغَدائِي أَعأ ُعِوِّ َسَل أَيأضاً َعبِيداً آَخِريَن قَائِالً: قُولُوا ِللأَمدأ فَأَرأ

ِس!. ا إِلَى الأعُرأ ٍء ُمعَدٌّ. تَعَالَوأ نَاِتي قَدأ ذُِبَحتأ َوُكلُّ َشيأ  َوُمَسمَّ

 

  ( 4:  1) لوقا  -ب

تَِقيَمةً َوالِشَِّعاُب ُكلُّ وَ  اُت ُمسأ تَِلُئ َوُكلُّ َجَبٍل َوأََكَمٍة يَنأَخِفُض َوتَِصيُر الأُمعأَوجَّ اٍد يَمأ

لَةً    «.َويُبأِصُر ُكلُّ بََشٍر َخالََص اللهِ 1ُطُرقاً َسهأ

 

  ( 31:  0) أعمال الرسل  -ج

ِبِّ  بَعُوَن َسنَةً َظَهَر لَهُ َمالَُك الرَّ ا َكِملَتأ أَرأ يَِّة َجبَِل ِسينَاَء فِي لَِهيِب نَاِر  َولَمَّ فِي بَِرِّ

 ُعلَّيأقٍَة.

  

 بمعنى نهاية األمر -4    

  

  ( 15:  1) مرقس  -أ

َماُن َواقأتََرَب َملَُكوُت اللَِّه فَتُوبُوا َوآِمنُوا بِاإِلنأِجيلِ »  «.قَدأ َكَمَل الزَّ

 

  ( 1:  0) لوقا  -ب

َمَل أَقأَوالَهُ كُ  ا أَكأ  لََّها فِي َمَساِمعِ الشَّعأِب َدَخَل َكفأَرنَاُحوَم.َولَمَّ

 

َل . بحيث   إذن نرى هنا ما هو القصد الحقيقي لقول الرب يسوع َما ِجئأُت ألَنأقَُض َبلأ أِلَُكِمِّ

  :  أنه

 

 حقق نبوات الناموس عن شخصه الكريم طبقا للمعنى األول . – 1
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  ثالث .أكمل الناموس طبقا للمعنى الثاني و ال  -1

 أنهى الناموس طبقا للمعنى الرابع . -3

  

 تاسعا :

 ؟!! -شريعة العهد القديم  –لماذا أعطى الله الناموس 
  

جميع اآليات القادمة ال تتكلم عن ناموس طقسي أو أدبي بل الناموس كله وحدة 

  واحدة فمن أين جاءوا بهذا التقسيم ؟! 
 ملحوظة

  

  نا :الناموس لم يكن قصد الله ل -1

ُل الَِّذي قَدأ ُوِعَد لَهُ، ُمَرتَّب اً فَِلَماَذا النَّاُموُس؟ قَدأ ِزيَد ِبَسبَِب التَّعَِدِّيَاِت، إِلَى أَنأ َيأأتَِي النَّسأ

  ( 19:  3بَِمالَئَِكٍة فِي يَِد َوِسيٍط ) غالطية 

 

لعهد فالسبب الحقيقي الذي يخبرنا به الوحي اإللهي عن سبب إعطاء الله لشريعة ا

هو بسبب تعديات البشر . أي أنه يكشف و يعلن أخطائنا دون  –الناموس  –القديم 

وعن طريقه يقتنع اإلنسان أنه غير قادر على تحسين حالته ألنه غير   أن يعالجها ،

قادر على تنفيذ كل الوصايا التي فيه . أي أنه كالمرآة التي تكشف حالنا . ولكن 

ى تحسين حالتنا ألنه ال يغير طبيعتنا الساقطة . إنه الناموس لم تكن له القدرة عل

 روشتة العالج و ليس العالج نفسه .

 

  

 الناموس ال يبرر -1

ُن    َماِل النَّاُموِس، بَلأ بِإِيَماِن يَُسوَع الأَمِسيحِ، آَمنَّا َنحأ ُر بِأَعأ لَُم أَنَّ اإِلنأَساَن الَ يَتََبرَّ إِذأ نَعأ

َماِل النَّاُموِس أَيأضاً بِيَُسوَع الأمَ  َماِل النَّاُموِس. ألَنَّهُ بِأَعأ َر بِإِيَماِن يَُسوَع الَ بِأَعأ ِسيحِ، ِلنَتَبَرَّ

ُر َجَسٌد َما.  الَ َيتَبَرَّ

 ( 11:  1) غالطية  

، فَالأَمِسيُح إِذاً َماَت بِالَ َسبٍَب. ) غالطية     ( 11:  1ألَنَّهُ إِنأ َكاَن بِالنَّاُموِس ِبرٌّ
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ُر بِالنَّاُموِس ِعنأَد اللِه فََظاِهٌر، ألَنَّ َولَكِ  يَا»نأ أَنأ لَيأَس أََحٌد َيتََبرَّ  «.الأبَارَّ بِاإِليَماِن َيحأ

 ( 11:  3) غالطية 

 

َماِل النَّاُموِس.)رومية  ُر بِاإِليَماِن بُِدوِن أَعأ ِسُب أَنَّ اإِلنأَساَن َيتََبرَّ  ( 18:  1إِذاً نَحأ

  

 نح الروح القدسالناموس ال يم -3

وَح أَمأ ِبَخبَِر اإِليَماِن ...    َماِل النَّاُموِس أََخذأتُُم الرُّ : أَبِأَعأ أُِريُد أَنأ أَتَعَلََّم ِمنأُكمأ َهَذا َفقَطأ

َماِل النَّاُموِس أَمأ ِبَخبَِر اإِليَماِن؟ ) ، أَبِأَعأ اٍت فِيُكمأ وَح، َوَيعأَمُل قُوَّ نَُحُكُم الرُّ  فَالَِّذي يَمأ

 (  5 - 1:  3غالطية 

  

 الذين تحت الناموس هم تحت لعنة -4

تُوٌب    َت لَعأنٍَة، ألَنَّهُ َمكأ َماِل النَّاُموِس ُهمأ تَحأ َملأعُوٌن ُكلُّ َمنأ »ألَنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهمأ ِمنأ أَعأ

تُوٌب ِفي ِكتَاِب النَّاُموِس ِليَعأمَ   (  11:  3غالطية «.) َل بِهِ الَ َيثأبُُت ِفي َجِميعِ َما ُهَو َمكأ

 

تُوٌب:  ِلنَا، ألَنَّهُ َمكأ َملأعُوٌن ُكلُّ َمنأ »اَلأَمِسيُح افأتََدانَا ِمنأ لَعأنَِة النَّاُموِس، إِذأ َصاَر لَعأنَةً ألَجأ

 (  13:  3غالطية «.) ُعِلَِّق َعلَى َخَشبَةٍ 

  

 الناموس ليس من اإليمان -5

يَا بَِها»َس ِمَن اإِليَماِن، َبِل َولَِكنَّ النَّاُموَس لَيأ    :  3غالطية «.) اإِلنأَساُن الَِّذي يَفأعَلَُها َسَيحأ

11  ) 

    

 وراثة مواعيد الله ليست من الناموس -1

ِعٍد. َولَِكنَّ اللهَ َوَهبََها    ألَنَّهُ إِنأ َكانَِت الأِوَراثَةُ ِمَن النَّاُموِس فَلَمأ تَُكنأ أَيأضاً ِمنأ َموأ

ِعٍد. بأَراِهيَم ِبَموأ  إِلِ

 (  18:  3) غالطية 
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 الناموس مؤدبنا لإليمان بالمسيح -0

َر بِاإِليَماِن.    َبنَا إِلَى الأَمِسيحِ، ِلَكيأ نَتَبَرَّ َولَِكنأ بَعأَد َما َجاَء 15إِذاً قَدأ َكاَن النَّاُموُس ُمَؤِدِّ

َت ُمَؤِدٍِّب. ) غال نَا َبعأُد تَحأ  (  14:  3طية اإِليَماُن لَسأ

  

 الناموس ال يحي -8

يَِي، لََكاَن بِالأَحِقيقَِة الأبِرُّ بِالنَّاُموِس. ) غالطية    ِطَي نَاُموٌس قَاِدٌر أَنأ يُحأ :  3ألَنَّهُ لَوأ أُعأ

11  ) 

  

 المسيح أبطل الناموس -9

 ( 15 :1ُمبأِطالً ِبَجَسِدِه نَاُموَس الأَوَصايَا فِي فََرائَِض ) أفسس   

  

 الناموس رمز للوقت الحاضر -11

ٌز ِللأَوقأِت الأَحاِضِر ) عبرانيين     ( 9:  9الَِّذي ُهَو َرمأ

  

 الناموس موضوع لوقت اإلصالح -11

ُضوَعٍة إِلَى َوقأ    تَِلفٍَة َوفََراِئَض َجَسِديٍَّة فََقطأ، َموأ ِربٍَة َوَغَسالٍَت ُمخأ ِعَمٍة َوأَشأ ِت قَائَِمةٌ بِأَطأ

الَحِ    اإِلصأ

 ( 11:  9)عبرانيين 

  

 الناموس ظل للخيرات العتيدة فقط -11

يَاِء )عبرانيين     ( 1:  11النَّاُموَس، إِذأ لَهُ ِظلُّ الأَخيأَراِت الأعَتِيَدةِ الَ نَفأُس ُصوَرةِ األَشأ
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 نحن لسنا تحت الناموس اآلن -13

َت النِِّعأَمِة.)رومية  فَإِنَّ الأَخِطيَّةَ لَنأ تَُسوَدُكمأ    َت النَّاُموِس َبلأ تَحأ تُمأ تَحأ  ( 14:  1ألَنَُّكمأ لَسأ

  

 هل ألننا أصبحنا أحرار من وصايا الناموس نعيش بالخطية ؟!! -14

َت الِنِّعأَمِة؟ َحاَشا! )رومية    َت النَّاُموِس َبلأ تَحأ نَا تَحأ ِطُئ ألَنَّنَا لَسأ  ( 15:  1أَنُخأ

  

 موس يسود على اإلنسان الحي وليس على األمواتالنا -15

َوةُ    َهلُوَن أَيَُّها اإِلخأ أَنَّ النَّاُموَس يَُسوُد َعلَى  -ألَِنِّي أَُكِلُِّم الأعَاِرفِيَن بِالنَّاُموِس  -أَمأ تَجأ

 ( 1:  0اإِلنأَساِن َما َداَم َحيِّاً ) رومية 

    

 ة ... إذن الناموس ال يسودنانحن أموات في المسيح عن طريق المعمودي -11

َوتِي أَنأتُمأ أَيأضاً َقدأ ُمتُّمأ ِللنَّاُموِس ِبَجَسِد الأَمِسيحِ ِلَكيأ تَِصيُروا آِلَخَر ِللَِّذي قَدأ أُقِ    يَم إِذاً يَا إِخأ

َواِت ِلنُثأِمَر ِللَِّه. ) رومية   ( 4:  0ِمَن األَمأ

 

 كيف متنا ؟!

َهلُوَن أَنَّنَا ُكلَّ  تِِه  أَمأ تَجأ نَا ِلَموأ تََمدأ تََمَد ِليَُسوَع الأَمِسيحِ اعأ فَُدفِنَّا َمعَهُ بِالأَمعأُموِديَِّة 4َمِن اعأ

ُن أَيأضاً فِي ِجدَّةِ  لُُك نَحأ ِد اآلِب َهَكَذا نَسأ َواِت بَِمجأ ِت َحتَّى َكَما أُقِيَم الأَمِسيُح ِمَن األَمأ ِللأَموأ

  الأَحيَاةِ 

 (4-3:  1) رومية 

 

فُ   ( 11:  1وِنيَن َمعَهُ فِي الأَمعأُموِديَِّة. )كولوسي َمدأ

 

 -النتيجة لموتنا في المسيح هي :

نَا ِمَن النَّاُموِس ) رومية  رأ ا اآلَن فَقَدأ تََحرَّ  1:  0َوأَمَّ
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فهل بعد هذا نتمسك بأعمال الناموس وهي التي كانت موضوعة كمرحلة مؤقتة ليعد البشر 

بأنهم خطاة ، أموات و ال يستطيعون بمجهودهم و ال بأعمالهم قبل لإليمان بالمسيح ويقنعهم 

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

 ( : 5،  4:  1، و لكن ينطبق عليهم قول الوحي المقدس : ) غالطية 

َوةِ الأَكَذَبِة الأُمدأخَ  يَّتَنَا الَّتِي لَنَا َولَِكنأ بَِسبَِب اإِلخأ تِالَساً ِلَيتََجسَُّسوا ُحِرِّ ِليَن ُخفأيَةً، الَِّذيَن َدَخلُوا اخأ

تَعأبُِدوَنا َدُكمأ َحقُّ 5  فِي الأَمِسيحِ َكيأ يَسأ اَلَِّذيَن لَمأ نُذأِعنأ لَُهمأ بِالأُخُضوعِ َوالَ َساَعةً، ِليَبأَقى ِعنأ

 اإِلنأِجيِل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم العربي لكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالخدمة العربية ل

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

.ي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدساألقراص المضغوطة التي تحتو  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


