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ٌّة هل  نحفظ  أم ال؟ هل ٌقول لنا الكتاب المقّدس أن اهل ٌهّم إن كّنا نحفظه ؟انقّدسه امأٌّ ٌهّم أ

ٌّنة مقّدسة هلل؟ هل أعطى هللا ٌّاًما مع ٌّام إلسرابٌل القدٌمة فقط؟ هل شعب إسرا أ هو  بٌلهذه األ

ٌٌّن أن ٌحفظوا أعٌاًدا على ؼرار عٌد المٌالد؟  ملزم بها الٌوم فقط، بٌنما ٌوصى للمسٌح

 

 الفصل األّول

ام التً ٌجب أن نحفظها؟ ٌّ  ما هً األ

عد ألفٌن ب مذهلة تصّور مستقبل ملوك األمم،نجد فً الفصل الّسابع من ِسفر دانٌال، نبوءة 

 ٌنها.وخمس مبة سنة من ٌوم تدو

ٌّة  للعالم، المتتالً الحكمحكً هذه النبوءة عن ت ٌّة، بدًءا من إمبراطور ٌّة الفارس لإلمبراطور

ًّ مع أقسامها األربعة، وصوالً  ٌّة القدٌمة، ومملكة اسكندر المقدونً الٌونان  نبوخذنصر الكلدان

ٌّة العظٌمة. ٌّة الرومان ٌّة،  فً النهاٌة إلى اإلمبراطور ٌّة األصل ٌّة الّرومان بعد اإلمبراطور

ٌّة  ارون" على رأس "وحش"، تحكً الّرإٌالمصّورة "بق عن عشر إحٌاءات لإلمبراطور

ٌّة، التً استمّرت  أن تستمّر إلى حٌن رجوع  منذ سقوطها، حتى اآلن، وهً من المقّررالّرومان

 .المسٌح

ًّ منذ سقوط روما إلى اآلن، ٌظهر "قرن ةمن بٌن هذه الممالك العشر ، التً حكمت العالم الؽرب

م آخر، حكومة أخر،، تكون بالواقع بكالأي "أكثر ّشًًرا" بعد من أسالفه.  صؽٌر" آخر،

أّن هذا "القرن الّصؽٌر" هو  ، إّنما تسٌطر على جمٌع األخرٌات. ٌر، الباحث فً الّرإٌاأصؽر

ٌّة عظٌمة. وربا ٌّر األزمان من الّرإٌا ٌٕ٘ذكر فً اآلٌة سة دٌن ، أّن هذه الّرباسة سوؾ "تؽ

 والقوانٌن".

 

 

 



ر الّزمن ٌّ  كٌف تغ

فً الفصل الّسابع عشر من الّرإٌا، مصّورة كحاكمة فوق ملوك وممالٌك  ذكر هذه القو، أًٌضات  

ٌٌّن.  األرض، مضطهدة القّدٌسٌن الحقٌق

ٌّرت هذه القو،  فً كّل األسالٌب الممكنة! ،الّزمن ؼ

ٌّر ذلك، فصارعند الؽروب، إّنما "القرن الّصؽٌر"  هللا ٌبدأ ٌوم ٌبدأ ٌومه عند  الٌوم العالم قد ؼ

نع اإلمنتص  نسان.ؾ اللٌل، بحسب ساعة من ص 

، هللا األسبوع عند انتهاء الّسبت ٌبدأ ًّ الٌوم الّسابع من األسبوع، إّنما ٌبدأ العالم  بعد الحقٌق

ًّ عند منتصؾ   الٌوم الثانً من األسبوع. ، فًلٌلالأسبوعه العمل

هللا الّشهور مع الهالل، إنما هذا "القرن الّصؽٌر" قد حّث العالم لٌبدأ شهوره بحسب تقوٌم  ٌبدأ

. ،أخرق صنعه اإلنسان ًّ  من أصل وثن

ّربٌع، عندما تتفّتح حٌاة جدٌدة فً الّطبٌعة فً كّل مكان. إّنما روما ٌبدأ هللا الّسنة فً أّول ال

ٌّة القدٌمة  جعلت العالم ٌبدأ سنته فً منتصؾ الّشتاء المٌت. ،الوثن

، خّصص ًّ ٌّة وعبادة  ه لٌبقٌهم فً حالة معرفةأعطى هللا أوالده ٌوم راحة حقٌق  –هلل الحّق حقٌق

ا مخدوعً  اعالمً  لحوّ  قد إّنما هذا "القرن الّصؽٌر" .من األسبوع الّسابع ذكر، لخلٌقة هللا ـ الٌوم

ٌّون الّشمس، أّول ٌوم األسبوع،  إلى ٌّام التً كان ٌعبد فٌها الوثن  األحد، المدعوحفظ األ

ٌّة صانداي  أي ٌوم الّشمس. ،باإلنكلٌز

 

 ٌّةأصل الوثن

ٌّةحاصرت  ٌّة . اومخدوعً  ؼافاًل  ا، عالمً القدٌمة أعٌاد روما الوثن تتضّمن هذه األعٌاد، أعٌاًدا سنو

ٌّنة ـ عٌد المٌالد، رأس الّسنة، العٌد الكبٌر، كما وكثٌر ؼٌرها، كّل واحدة منها هً عٌد  مع

، كّل واحد ًّ ٌّة.ا لزً ٌحفستخدم تا ت  منه ةوثن بعد تحقٌقات صادقة،  بٌع البضابع فً األسواق التجار

ٌّا ًّ م، أصاًل سٌتعلّم الباحث الجاّد، أّن لكّل هذه األ . وٌ  همج ًّ أّنه ال ٌجب أن  دركومعنى وثن

 ها.ٌكون شرًٌكا فٌ

ٌّة مقّدسة،  ٌّاًما سنو ٌّة؟ هل لم ٌعِط هللا شعبه أ ٌّام مقّدسة سنو ًٌّ الٌوم أّي أ إّنما هل لٌس لمسٌح

ٌّام هللا المقّدسكما  ٌّة مجّرد تزٌٌؾ أل ٌّة؟ ألٌست أعٌاد روما الّسنو ة قد أعطاهم الّسبوت األسبوع

ٌّة، تماًما كما ٌوم األحد هو تزٌٌؾ لٌوم الّسبت الحقٌقً؟  الحقٌق



ز إبعاد ٌّ  التح

. قٌل لنا أن ندرس ـ دون مجادلة وال بصالة عمٌقة نتحّققدق، ولنفتح كتابنا المقّدس بص

ٌٌّدحض، إّنما ـ لنلقى استحساًنا عند هللا ـ لنتعلّم مشٌبة هللا.  ن، أن ننموا فً ا مرنا، نحن المسٌح

(. ا عطٌت كّل الكتابات المقّدسة ١ٔ: ٖانً المعرفة كما فً الّنعمة )رسالة بطرس الّرسول الث

أو  خاطا تعلٌم على خطؤ، بسببكون ا نلتصلّحنا وتوّبخنا، عندمبوحً من هللا، وهً مفٌدة 

ٌّز أو إجحاؾ.  تح

ٌّام إسرابٌل عتقد معظم الّناس أّن كّل الّسبوتٌ ٌّة وأ مع ذلك، ٌظهر  .المقّدسة، قد ا بطلت الّسنو

ٌّة  ٌّام الّسنو ٌّة، استمّرت فً احتفاظ وحفظ هذه األ تارٌخ الكنٌسة، أّن الكنٌسة األولى الحقٌق

المقّدسة كما أعطاها لنا هللا، ألكثر من أربع مبة سنة على األقّل ـ رّبما لمّدة أطول حّتى ـ بعد 

 قٌامة المسٌح!

، ٌمٌلون فً البدء إلى الّنظر فً أّي مجادلة حول ٌوم األحد ٌخفظونوتماًما كما أّن الذٌن 

ًّ بإجحاؾ ـ كبدعة ـ وٌتفّحصون كّل جدال  بشكل ٌحاولون دحضه، فال ٌكون الّسبت األسبوع

ا ـ  األمر إال ًٌّ ًٌّاوإنسان عرض  ننظر فً أيّ نا، إن لم نكن فً موقؾ ضّده، وبالّنسبة ل فقط طبٌع

ٌّزوت الّسنوٌّ لهذه الّسب  .ة، فً نفس روح الّتح

 (.ٖٔ: ١ٔعه فله حماقة وعار" )أمثال إّنما تذّكر أّن "من ٌجٌب عن أمر قبل أن ٌسم

ٌّزلذا دعونا، بإذعان طوعً هلل وإلرادته،  عقول منفتحة تطلب ، ببقلوب مثمرة خالٌة من الّتح

ٌّة، نسال هللا ام كلمة هللا طرقنا الخاّصة، مرتعدٌن أما الحقٌقة أكثر مّما تطلب المقّدسة والنق

نتفّحص هذا الموضوع بحالة صالة وإذعان وإرادة، إّنما بتواضع عن طرٌق روحه القّدوس. و

  أًٌضا بتؤّن واحتراس، ونثبت كّل شًء.

 

 تفّحص هذا ألكثر من مّرة

ها كلّ التً سوؾ نتناولها واضات أن تمّر فً فكركم ـ رأّن ال بّد من بعض اإلعت ًٌضا،لنحّذر أ

بؤّي  وؾ تطٌحس ،مجّرد وجودها فً عقلهحذًرا منها، ف ئونشرحها الحًقا. إّنما إن لم ٌكن القار

النقاط إلى الّذهن، إال إذا تّم  شرح اإلعتراضات الحًقا، لن تعود هذهعرض ـ ثّم، عند نقطة ت  

 .مّرة ثانٌة من البداٌة لهؤكمببعناٌة  الموضوعدرس 

 التً ٌستخدمها واعظو ٌوم األحد، فً محاولة ، الّذرابعحدإفً كّل مسؤلة، ٌكون اإلعتراض و

ٌّة  منهم  تصمد أو تنهارلدحض حقٌقة الّسبت األسبوعً! ألّن الّسبت األسبوعً والّسبوت الّسنو



ٌّة، هً نفسها التً تست مع بعضها. ستكون الّذرابع خدم ضّد المستخدمة ضّد الّسبوت األسبوع

 أن تصمد، سوؾ تدّمر الّسبت األسبوعً!  طاعتالّسبت ـ وإن است

ٌّة هً جزء من قانون موسى"، أو "كانوا ٌقّدمون ذبابح فً  ،مثل ذرابع " الّسبوت الّسنو

ٌّة"، أو ٌّة"، لٌست مدّونة"رسالة بولس إلى أهل كولوسً ق الّسبوت الّسنو  د ألؽت الّسبوت الّسنو

 فً الكتاب المقّدس.

ٌّة  ٌّة فً حفظ قبل لٌست جزًءا من قانون موسى، إّنما كانت ت  ألّن الّسبوت الّسنو المراسم الطقوس

ٌّة قّدمت  الّذبابح قانون موسى. كانت  إّنما هذا ال ٌلؽً الّسبت. فً الواقع،  ،فً الّسبوت االسبوع

 (.ٖ: ١ٕفً كّل ٌوم من الّسنة )العدد قّدم الّذبابح كانت ت  

ٌّام ، ٙٔ: ٕرسالة بطرس إلى أهل كولوسً  تشٌر ٌّة، إّنما إلى األ لٌس فقط إلى الّسبوت الّسنو

ٌّة، إلى الهالل الّشهرّي، وإلى الّسبت األ . عندما ٌستخدم الكتاب المقّدس عبارة الّسنو ًّ سبوع

ٌّام المقّدسة، فهو ٌشٌر إلى  ٌّام الّسبت" مع الهالل واأل ٌّة، "أ ٌّام الّسبت األسبوع الهالل إلى أ

ٌّة المقدّ  ٌّام الّسنو ٌّام واأل ، ٙٔ: ٕلى أهل كولوسً األعٌاد. تشٌر "الّسبوت" فً الّرسالة إسة أو أ

ٌّام األّول  ٌّام الّثانً مع أ ٖٔ: ٖٕإلى الّسبت األسبوعً. قارن أخبار األ ؛ ٖ: ٖٔ؛ ٗ: ٕخبار األ

  .٘: ٖعزرا 

تلؽً الواحد، فهً كولوسً الّرسالة إلى أهل  . إن أبطلتٖ: ٙٗ؛ حزقٌال ٖٖ: ٓٔنحمٌا 

 أًٌضا. اآلخر

 

 كنٌسة العهد القدٌم

ٌّة؟ فً أعمال الّرسل متى بدأت الكنٌس ، نتعلّم أّن جماعة إسرابٌل كانت تدعى ١ٖ: ٧ة الحقٌق

ٌّة، ٌّام موسى. كلمة جماعة المستخدمة فً العهد القدٌم خالل الكنٌسة فً البر كلمة أخر،  هً أ

هً  ،فً العهد القدٌم المترجمة كلمة جماعة بنفس المعنى، مثل كلمة "كنٌسة" فً العهد الجدٌد.

ٌّة المتطابقة، المترجمة دابًما إلى " "السبعٌنٌة"فً  "إٌكلٌزٌا" " فً كنٌسةـ نفس الكلمة الٌونان

 العهد القدٌم.

 أكثر من خمسٌن، مبة، ألؾنظام قضاة، كمملكة، كانت تحكم ب كان إسرابٌل كنٌسة وأّمة مًعا.

منّظم مع قابد ـ . إّنما كجماعة أو كنٌسة، كان إسرابٌل ا الحًقالهم ملكً  ، إلخ. إلى أن أصبحقاض

ٌّة أو قوانٌن ال تّضمن قانون موسى هذهـ وكهنة سبط الوي.  لخموسى، ٌشوع، إ الّطقوس

ٌّةاإل ٌّات القدٌم عهدالالتً أضٌفت إلى  ،حتفال ـ أضٌفت إلى أن ٌجًء المسٌح ـ   بسبب التعد



ل المختلؾ، ٌالؽسم والمشروب، وتقدمة اللح فقد تضّمنت دة اإلطاعة.لٌعلّمهم وٌؽرس فٌهم عا

ٌّة. كان لهم كذلك ذبابح، كبد مراسمو  ٌل لذبٌحة المسٌح.جسد

 

 قبل قانون موسى

فً الفصل الثانً عشر من سفر الخروج، حٌن كان أبناء إسرابٌل ال ٌزالون فً مصر ـ قبل أن 

ٌٌّن أّنه سٌقٌم العهد ٌ عطى قانون موسى بكثٌر ـ قبل الّزمن  الذي كشؾ هللا لموسى ولإلسرابٌل

ٌّام هللا المقّدسة كانت محفوظة.  القدٌم معهم ـ نجد أّن أ

ٌٌّن، نجدوفً الفصل الثالث والعشرٌ ٌّة المقّدسة  ن من سفر الالو ٌّام الّسنو ملّخص لهذه األ

 ومجموعة األعٌاد.

ن. قال هللا حامالً فٌه معنى وهدًفا عظٌما حة،عندما صنع هللا الّسبت لإلنسان، أعطاه ٌوم را

ٌّة، أّن الّسبت هو عالمة العهد بٌنه وبٌن شعبه. العالمة هً إثبات خارق  لكنٌسته فً البر

ٌّة. إّنها العالمة التً بها تعرؾ أّنه هللا.  ٌّام  كٌؾ تثبت لنا ذلك؟ "ألّنه فً سّتةللهو صنع الّرّب أ

 استراح وتنّفس". إّنه تذكار الخلق.الّسماء واألرض وفً الٌوم الّسابع 

ٌّة هللا. الّسبت هو تذكار  ًّ للخلق.والخلق هو إثبات لوجود هللا. الخلق ٌكشؾ هو تذكٌر  أسبوع

ٌّة وعبادة حقّة لإلأسبوعً لقّوة هللا للخلق له الحّق. . لذا فهو ٌحّدد هللا لنا ـ ٌبقٌنا فً ذاكرة حقٌق

ّمم  .معنى العظٌم، إال للٌوم الّسابع من األسبوعال ٌمكن أن ٌكون ألّي ٌوم آخر هذا ال فقد ص 

 لٌحفظنا فً العبادة الحقّة هلل.

 

ام المقّدسة هدف ٌّ  األ

ٌّة، كان لهكنٌهللا  وباألسلوب نفسه، عندما أعطى اآلن،نقول  حكمته، فً  سته سبعة سبوت سنو

ٌّام أًٌضا، لت بقً أبناء هدًفا عظًٌما. ٌّة له ا عطٌت هذه األ ، لتبقٌنا هللا فً ذكر، وعبادة حقٌق

ٌّة تصّور مختلؾ العهود فً  ٌّام الّسنو بإدراك مستمّر لخّطة هللا العظٌمة للفداء. ألّن هذه األ

ٌّة ـ  اإلعفاءات وتصّور معناها. تحّدد خّطة الخلق الّروح

ٌّام اكان  ألعٌاد هذه، سنة بعد ٌجب أن ٌعاد تمثٌل قّصة التجدٌد الّروحً بكاملها باستمرار، فً أ

ا. اسنة. فلها رموزً  ًٌّ  ومعان مهّمة حٌو

ٌّة أّن كّل أّمة قامت ٌوًماإّنها واقعة ت بتدنٌس سبت هللا المقّدس األسبوعً، قد فقدت  ارٌخ

 ًّ ٌّة. األّمة الوحٌدة التً حافظت فعالً اإلّتصال مع هللا الحقٌق وفقدت معرفته، واتّجهت نحو الوثن



فظت فً الذكر،على سبت هللا، هً الوحٌدة  ٌّة لإلله الحّق ـ وذلك فقطوالعب التً ح   ادة الحقٌق

 األوثان! ّسبت. عندما بدأ إسرابٌل القدٌم بتدنٌس سبت هللا، بدأوا ٌعبدونال كانوا ٌحفظونعندما 

ٌّة، فظ سبوت هللا ال، عندما نفشل نحن، فً أزمنة العهد الجدٌد هذه، فً حوبنفس األسلوب ّسنو

ٌّة فً توالد نفسه.نكون  ، كؤّمة وشعب، من دون معرفة لخّطة هللا الحقٌق

ٌّة، وال تعلّم ةاالمسمّ  الٌوم، ال تفهم  هً الخطٌبة ـ هً ال تعلّم بضرورة ما ،الكنابس المسٌح

التخلّص من الخطٌبة ـ هً ال تفهم ما هو اإلنسان، ما هو هدؾ الحٌاة، ما معنى أن نولد من 

لتحوٌل  هم أّن كنٌسة هللا الٌوم، لٌستحضور الرّوح القّدوس الّساكن فٌنا ـ هً ال تفجدٌد، و

عٌش حٌاة التؽلّب على الخطٌبة، والتحّمل حّتى العالن إنجٌل الملكوت كشاهد، فً العالم، بل إل

النهاٌة، وأّن الذٌن ٌصبرون وٌتؽلّبون، سٌحكمون مع المسٌح، وٌكونون ملوًكا وكهنة فً 

 ملكوته.

الثانً، ٌفشلون فً فهم  جدٌد، وأّن الذٌن ٌبّشرون بالمجًءهم ال ٌفهمون أّن المسٌح سٌؤنً من 

ٌّة الوحٌدة  معناه وهدفه. هم ال ٌملكون معرفة وفكرة الخبر الّسعٌد لملكوت هللا ـ البشر، الحقٌق

 لعهد الكتاب المقّدس الجدٌد.

ٌّة فً خّطة هللا للتجد بعدم فهم ٌّة أّن القانون قد ا لؽً. هذه الخطوات الحٌو ٌد، تعلّم كنابس المسٌح

ا إلى الجّنة أو جهّنم بعد الموت ـ وتعلّم أّن  هً تعلّم بالعقٌدة ٌّة لخلود الّروح، التً تذهب تّوً الوثن

 الموت لٌس إال حٌاة.

 !والكّل فً ارتباك

ٌّام المقّدسة أو الّسبوت، سنة بعد سنة، بد! نسؤل القارئ وإلى األ أمرنا هللا أن نحفظ أعٌاده أو األ

 فتًحا، ألّننا سنثبت فً هذه الحالة، أّن عبارة إلى األبد، تعنً إلى األبد!أن ٌبقً ذهًنا من

التً تصّورها هذه الّسبوت العظٌمة، فً جمٌع عقول أبنابه  حقابقالهللا أن ٌطبع  وبالّتالً، قصد

ٌّة للخّطة  ! فً كّل األزمنة، حافًظا كنٌسته فً معرفة حقٌق

 

ام الفطٌر ٌّ  الفصح )العبور( وأ

، حّتى فً لب. إّنما الخطوة األولىتعتقد معظم الكنابس أن المسٌح أنهى خّطة الفداء عندما ص  

ٌّة التض ٌة العظٌمة هذه، حخّطة هللا العظٌمة لتجدٌد اإلنسان، هً موت المسٌح. نجد بداٌة عمل

 .هدري )نوع خطٌبة( آدم وحّواء بجلهللا حمالً أو كبًشا، لٌؽطً ع فً جّنة عدن، عندما ذبح



، عندما ذبح هابٌل حمالً بدٌالً. وهكذا، ٌكون الفصح )العبور( أّول هذه األحداث، نجدها أًٌضا

 التً تصّور خّطة هللا العظٌمة ألبناء هللا، سنة بعد سنة.

 لنفهم ذلك.

فً "بابل"، وسوؾ ٌتّم خالصهم بعد أن ٌصّب مصر هً نوع خطٌبة. كما شعب هللا هو الٌوم 

 هللا ضرباته على بابل، كذلك كانوا ٌوًما فً مصر، وتّم خالصهم، بعد أن سكب الّضربات.

ٌّام هللا،  ًّ وأل ٌّة معرفة للّزمن الحقٌق ٌٌّن المبّشرٌن، وهم ال ٌملكون أ كما قد تّم خداع المسٌح

ٌّة، كذلك األمر ك  ان مع أبناء إسرابٌل فً مصر.وأًٌضا لعبادة هللا الحقٌق

ٌّة فً مصر عاشوالقد  . لم ٌكن ألكثر من قرنٌن ـ  ٌعملون بإكراه تحت أمرة أسٌاد ،فً العبود

كان قد  . لم ٌكن مسموح لهم أن ٌعبدوا هللا كماهلل مكتوبة كتاب مقّدس ـ لم ٌكن من كلمة من

ٌّام األسبوع.أوصاهم ًّ  . كانوا ٌجبرون أن ٌعملوا سبعة أ فقد أضاعوا حّتى معنى الّسبت الحقٌق

ٌّة الخطٌبة )الخروج  ـ لهذا كشؾ لهم هللا عن معنى  (.ٙٔالّسبت فً بر

 

 الفصح )العبور( هو البداٌة فقط

ٌّروا أًٌضا الّزمن الّصحٌحفً ذاك الوقت، فً مصر، كا  لبدء الّسنة. نوا قد ؼ

هللا التوقٌت لهم. وبما أّن بداٌة  وهكذا، عندما خلّص هللا شعبه من مصر )الخطٌبة(، صّحح

ن لكم رأس قال الّرّب، "هذا الّشهر )فً الّربٌع( ٌكو نا كانت بموت المسٌح على الّصلٌبخالص

 (.ٕ:ٕٔالّشهور" )الخروج 

ًما للخالص، ب بعض القالبل ٌحفظون بداٌة أعٌاد هللا حفظهم عٌد الفصح، إّنما ال ٌمضون قد 

لمسٌح لٌس فقط المإلّؾ أو لٌعرفوا "عمق ّثروات" نعمة هللا المصّورة باألعٌاد الالحقة! ا أبًدا،

 خالصنا! البادئ، إّنما هو ناهً

ٌٌّن أن ٌختاروا حمالً فً الٌوم العاشر من هذا الّشهر األّول،   أعطٌت التعلٌمات لإلسرابٌل

. عند المساء، ر من الّشهر األّوللّرابع عشبعد ـ اإلى ما ـ لٌس  صحًٌحا. كانوا ٌحفظونه حّتى

ٌّة ـ بٌن المسابٌن، أو بٌن الؽروب والظالم ـ كان  الحمل عند الؽروب، كما تقول الترجمة الٌهود

 ذبح.ٌ  



 هر. كانوا ٌسفكون دم الحمل، كصورةلٌس بعد، الّرابع عشر من الشّ وكان هذا ٌحدث فً، 

تضحٌة المسٌح اآلتً. أكلوا اللحم فً تلك اللٌلة. فً منتصؾ اللٌل، جاء مالك الموت، إّنما ل

 علٌه.  الّدم تّم وضععبر فوق كّل بٌت 

رّبما لم نراها من قبل. هً  أن نّطلع علٌها فً هذه المرحلة، هناك تفاصٌل مهّمة، من الحٌويّ 

 من الّشهر ولٌس فً الخامس عشر منه. تثبت أّن الفصح ٌجب أن ٌحفظ فً الٌوم الّرابع عشر

 

 الخامس عشر. الّشهر، الالّرابع عشر من فً  الفصح

ٌّة(. آٌة  ، ٌذبحون الحمل عند الؽسقٙآٌة  ،ٕٔالحظ الخروج  ، ٌؤكلون ١)ترجمة الٌهود الّرسم

ٌّة شوي اللحم  ٔٔ-٩لٌوم الّرابع عشر. تكمل آٌات اللحم تلك اللٌلة ـ ال ٌزال ا فً وصؾ كٌف

فإّنً أجتاز أرض مصر : "ٕٔـ ال ٌزال الوقت فً نفس اللٌلة ـ الٌوم الّرابع عشر. آٌة  وتناوله

 هذه اللٌلة وأضرب كّل بكر" ـ ال تزال نفس اللٌلة ـ الّرابع عشر من الشهر.

ٌّةٕٔالمقطع الذي ٌبدأ عند آٌة  اآلن بعناٌة،الحظ  وضع الّدم على  . هنا تفاصٌل أكثر عن كٌف

لّرابع بذلك، كان فً الجزء اللٌلً من الٌوم ا تنا مسبًقا، الوقت الذي فٌه قاموااألبواب ـ كما أثب

: "...وخذوا باقة زوفا واؼمسوها فً الّدم الذي فً ٕٕآٌة عشر من الّشهر. الحظ بعناٌة 

ال ٌخرج أحد منكم من باب الّطست ومّسوا العتبة العلٌا والقابمتٌن بالّدم الذي فً الطست. وأنتم 

ٌ   بٌته حّتى الّصباح". الحظ ذلك بإمعان! سمح ألحد منهم أن ٌخرج من بٌته فً تلك اللٌلة. لم 

 ظلّوا فً بٌوتهم حّتى الّصباح! بقوا هناك كّل اللٌل!

، قام ٖٓ. فً منتصؾ اللٌل )الّرابع عشر( ضرب هللا بكر مصر. آٌة ٩ٕاآلن، إقرا آٌة 

ا قام بعد  ن عبر مالك الموت فً منتصؾ اللٌل.كان هذا بالّطبع بعد أفرعون فً اللٌل.  إّذً

 منتصؾ اللٌل.

إّنما لم نزل فً اللٌلة نفسها. آٌة  ن. ال بّد أّن هذا أخذ بعض الوقت،أرسل وراء موسى وهارو

ٌٌّنٖٖ ٌّون ٌلّحون على التخلّص من اإلسرابٌل ٌّون ٖ٘. آٌة ، كان المصر ، اقترض اإلسرابٌل

ٌٌّن، وأخذوا ؼنابمهمالفّضة والذّ   هذا المإّكد أّن اإلقتراض. متى؟ من هب والثٌاب من المصر

ٌّون فً أرض ساعات. الؽنابم استمّر لبضعأخذ و ؼوشان، بمعزل عن  عاش اإلسرابٌل

ٌٌّن. م   ٌّون من تركالمصر بٌوتهم حّتى الّصباح ـ إًذا تّم هذا اإلقتراض وأخذ الؽنابم  نع اإلسرابٌل

 نهار الٌوم الّرابع عشر من الّشهر.فً 

 



 ساعة بعد الفصح۲٤الخروج، 

ٌّون أرض مصر إال بعد حلول اللٌل إّنما ـ الحظ هذه الّنقط ٌّة ـ لم ٌترك اإلسرابٌل ة البالؽة األهم

فً ذلك الٌوم عٌنه  : "...ٕٗ-ٓٗمإلّؾ من اآلٌات ـ الخامس عشر من الّشهر! الحظ الجزء ال

أّن جمٌع أجناد الّرّب خرجت من أرض مصر. هً لٌلة ت حفظ للّرّب إلخراجه لهم من أرض 

ٌّة لٌلة ٌجب أن ت حفظ؟ اللٌلة التً خرجوا فٌها من مصر.  مصر. هذه اللٌلة هً للّرّب". أ

د أن خرجوا من مصر، لٌس خالل نهار ٌوم الّرابع عشر، بل بعد أن انتهى ذلك الٌوم ـ بع

لخامس ؼابت الّشمس ـ فً اللٌلة التالٌة ـ فً الخامس عشر من شهر أبٌب! وتلك اللٌلة، فً ا

 حفظ!عشر من الشهر، هً اللٌلة الً ٌجب أن ت  

، مقطًعا جدًٌدا، وتشٌر مجّدًدا إلى الفصح ـ الٌوم الّرابع ٖٗ، بدًءا من اآلٌة تكّون اآلٌات الّتالٌة

 عشر من الّشهر.

عمل فصًحا للّرّب إلهك ألّنه فً شهر أبٌب "إحفظ شهر أبٌب وا. ٔ: ٙٔنٌة تثاآلن، الحظ 

أخرجك الّرّب إلهك من مصر لٌالً". الحظ ذلك. لم ٌخرجوا من مصر حّتى اللٌل. وهذه اللٌلة 

 بع عشر. ترٌد المزٌد من اإلثبات؟اكانت الخامس عشر من الّشهر، ال الرّ 

رعمسٌس فً الّشهر األّول فً الٌوم الخامس عشر من ارتحلوا من . "ٖ: ٖٖ الحظ اآلن العدد

 الّشهر األّول فً ؼد الفصح خرج بنو إسرابٌل بٌد رفٌعة أمام أعٌن جمٌع المصرٌٌن".

 

 إلٌك اإلثبات باللغة المبّسطة.

ؼروب الٌوم الّرابع عشر ـ حوالً وقت الظهر ووقت ذبحوا الحمل بٌن قد ٌعتقد البعض أّنهم 

لوه فً تلك اللٌلة ـ فً الخامس عشر نهاٌة الّنهار؛ أك من بعد الّظهر، قرابةالّساعة الثالثة 

(، الٌوم لوا الفصح، والوقت الذي ٌجب علٌنا أن نحفظهعون أّن هذا هو الوقت الذي فٌه تناوٌدّ )

ٌّة ال تصمد، فً ضوء كّل هذه  من ثّم خرجوا من مصر فً نفس تلك اللٌلة. إّنما هذه الّنظر

 .ٕٔتً ستلً فً سفر الخروج الكتابات، وال

  ٌ ٌٌّن بتركلم  الحمل. ظلّوا فً بٌوتهم ـ فً  وانازلهم تلك اللٌلة، بعد أن تناولم سمح لإلسرابٌل

ٌٌّن، واقتر ضوا منهم ونهبوهم. كانوا أرض كوشن ـ حّتى الفجر. ثّم ذهبوا إلى جٌرانهم المصر

ال  وقًتا طوٌالً أن ٌقوموا بكّل ذلك. لّب إبالؼهم وقًتا طوٌالً. تطلّب. تطمنهم المالٌٌنهناك 

خرجوا من مصر لٌل، عندما استفاق فرعون، وٌمكن أن ٌكونوا قد فعلوا ذلك بعد منتصؾ ال

ٌّون فً بٌوتهم فً كوشن ، ٌثبت ٓٔ: ٕٔطوال اللٌل. الخروج  فً نفس اللٌلة. كان اإلسرابٌل



ٌّن أّنهم  إلى ويبعد أكثر. كان علٌهم أن ٌحرقوا كّل ما بقً من الحمل المش ذلك الّصباح. هذا ٌب

 بقوا فً منازلهم حّتى الّصباح.

لم ٌتركوا مصر إال بعد انتهاء ذاك الّنهار ـ بعد أن حّل اللٌل مّرة ثانٌة، أثناء الجزء اللٌلً من 

 الٌوم الخامس عشر من الّشهر.

 

 ، ولٌس بعدهمن الّشهر ٌوم الّرابع عشرالفً 

"وفً الّشهر األّول فً . ٧ٔ-ٙٔ: ١ٕة، ونتّجه إلى سفر العدد نقطة أخر، مهمّ  اآلنلنربط 

الٌوم الّرابع عشر )ولٌس بعده( من الّشهر فصح للّرّب. وفً الٌوم الخامس عشر من هذا الّشهر 

ٌّام ٌإكل فطٌر".  عٌد. سبعة أ

ٌٌّن  الحظ أن الفصح لٌس فً الٌوم الخامس عشر من  .نفسه األمر ٙ-٘: ٌٖٕقول سفر الالو

بعد، بل هو زمن ماض. والحظ أًٌضا، العٌد  فً" ال تعنًالّشهر بل فً الّرابع عشر منه. "

فً مكان آخر(، إّنما  اعٌدً ر من الّشهر )مع أّن الفصح دعً فً الّرابع عشلٌس  ،المذكور هنا

ٌّام فً ٌوم العٌد هو الخامس عشر من  الٌوم الخامس عشر. الٌوم الشهر. تبدأ فترة الّسبعة أ

ٌّام الفطٌر الّسبعة.الخ  امس عشر هو الٌوم األّول من أ

  ٌ ٌّام بما أّن الخمٌر كان  سب هذا الٌوم واحًدا من أ رفع من البٌوت خالل الٌوم الّرابع عشر، ح 

ٌّام الفطٌر كونتوقٌت العهد الجدٌد. إّنما بذلك ٌعٌد الفطٌر فً  عٌت . ةثمانٌ عدد أ كّل فترة د 

ٌّام فً العالثمانٌة   تحت إسم "الفصح". ،أحٌاًنا الجدٌدهد األ

ٌّام تبدأ فً الٌوم الخامس عشر من الّشهر، بعد انتهاء الٌوم الّرابع عشر، أو األإّنما فترة الّسبعة 

 الفصح.

ٌوم العٌد المذكور هو إّنه الٌوم األّول من احتفاالت هللا. لٌس  الفصح.ٌوم الٌوم الّرابع عشر هو 

 الخامس عشر. لٌتوّضح هذا التمٌٌز فً ذهننا. فً الٌوم س عشرمفً الٌوم الخاالعٌد هو هنا. 

 ٌبدأ ٌوم العٌد هذا بعد انتهاء الفصح. ـ فً الٌوم الّرابع عشر هو الفصح. العٌدهو 

هذا  نوٌكو. "ٗٔ. الحظ بداٌة اآلٌة ٕٔ، لنعود إلى سفر الخروج اآلن، فً ظّل هذه الحقابق

ٌّدونه ع ٌّام تؤكلون فطًٌرا...  للّرّب.ًدا ٌالٌوم تذكاًرا فتع ٌّة. سبعة أ ٌّدونه فرٌضة أبد فً أجٌالكم تع

 وٌكون لكم فً الٌوم األّول محفل مقّدس".



بل تذكاًرا، مجمًعا مقّدًسا، لألبد؟ الحظ، إّنه الٌوم الذي هو  ـ ال طًٌفا،قد ا قٌم تذكاًرا أّي ٌوم 

ٌّدونه عًٌدا للّرّب". إّنه الٌوم الذي  –العٌد  الٌوم الخامس عشر من أبٌب، ال  –هو ٌوم العٌد "فتع

 لٌس الفصح! –الٌوم الّرابع عشر 

ٌّام –هذا الٌوم هو ٌوم العٌد  ٌ حفظ سبًتا، مجمًعا مقّدًسا إلى األبد! ٌتضّمن ذلك سبعة أ ، تذكاًرا، ل

الٌوم  ٌّام تبدأ فً الٌوم الخامس عشر، بعد مرور عٌد الفصح. فًاألوقد أظهرنا أّن فترة الّسبعة 

ٌّام.س -فهو العٌد الفصح، أّما فً الٌوم الخامس عشر، ٌكون الّرابع عشر   بعة أ

إلى األبد، هو الفصح، أو الٌوم علٌنا أّن الٌوم المتناول هنا والمفروض اعتقد كثٌرون لطالما 

 الّرابع عشر. إّنما هذا لٌس الوضع ـ إّنه الٌوم الخامس عشر.

جتماع هو ا. أنظر فً المعجم. "مجمع" امقّدسً  امعً قد ا نشا مجالٌوم ـ الخامس عشر ـ إّن هذا 

، من أجل العبادة.  ًّ أناس، ف رض وجودهم من قبل قّوة وسلطة. "مجمع مقّدس" هو اجتماع دٌن

ورنا مفروض، كذلك هو الخامس عشر من أبٌب. حض الّسبت األسبوعً هو مجمع مقّدس.

 تحت قّوة هللا وسلطانه. إّنما لنتابع.

ٌّام، الخامس عشر من أبٌب(  :ٙٔاآلن، آٌة الحظ  "وٌكون لكم فً الٌوم األّول )من الّسبعة أ

محفل مقّدس، وفً الٌوم الّسابع )الواحد والعشرون من أبٌب( محفل مقّدس... وتحفظون هذا 

الٌوم ألّنً فً هذا الٌوم عٌنه )الخامس عشر من أبٌب( أخرجت أجنادكم من أرض مصر. 

ٌّة" )الخروج  فتحفظون هذا الٌوم )الخامس عشر ولٌس الّرابع عشر( فً أجٌالكم فرٌضة أبد

ٕٔ :ٔٙ-ٔ٧.) 

هذه هً! قبل قانون موسى اإلحتفالً! الٌوم الذي ا نشا سبًتا، أو مجمًعا مقّدًسا لألبد، هو ٌوم 

لٌس والعٌد، الٌوم نفسه الذي فٌه خرجوا من مصر، وقد خرجوا فً الخامس عشر من الّشهر، 

 (.ٖٖ: ٖع عشر منه )العدد فً الّراب

هذا الٌوم هو ذكر،، ال طٌؾ الّصلٌب. ذكر، الخالص من مصر، التً تصّور لنا الخالص 

 من الخطٌبة!

فً ذكرانا الحقٌقة العظٌمة أّننا ال نتوقّؾ عندما ت ؽفر لنا خطاٌانا بدم المسٌح )المصّور  لنبقِ 

بالٌوم الّرابع عشر(، ونبقى فً الخطٌبة، بل نبتعد عنها! لماذا علٌنا أن نحفظ الٌوم الّرابع 

صّور ؼفران الخطاٌا الماضٌة، من ثّم نرفض أن نستمّر فً عٌد الفطٌر، الذي الذي ٌ عشر،

ًّ عن الخطٌبة،  ٌّام من الفطٌر ترمز وتصّور اإلبتعاد الكل ٌصّور الخروج من الخطٌبة ـ سبعة أ

 أو بكالم آخر، حفظ الوصاٌا العشر؟



  ٌ  بطل مع العهد القدٌملم 

ٌّام عٌد  ٌّة، تملكتؤّمل أّن أ ن. وهذه الفترة قد ا نشبت لت حفظ ان مقّدساسبت الفطٌر هً فترة زمن

ٌّون ال ٌزالون فً مصر ـ قبل أن تعطى أو ت  لألبد ـ عندما كان ا كتب كلمة واحدة من إلسرابٌل

 هللا العهد القدٌم! حّتى قبل أن  ٌقترحـ  اإلحتفالً قانون موسى

ٌعون أن ٌلؽوا ما لم ٌقّدمه أو ٌإّسسه قانون موسى أو العهد القدٌم! وفً ترجمة فانتون، طال ٌست

ٌّة كعهد أبدّي". كّل الفترة ضمًنا.تقول هكذا: "...وبذلك  ٧ٔنجد اآلٌة   احفظوا هذه الفترة الزمن

ٌّام الفطٌر الّسبعة ـ هً ملزمة الٌوم، وإلى  ٌّام المقّدسة ـ وأ ٌجب على هذا وحده أن ٌثبت أن األ

 األبد!

اآلن، إن كانت هذه الّنصوص تتطّبق على الٌوم الخامس عشر من الّشهر، ال على الٌوم الّرابع 

هً حتًما، وقد أثبتنا ذلك هنا بوضوح تاّم، فهل أّن الفصح هو لألبد؟ بالّطبع هو عشر منه، كما 

إلى الفصح )العبور(. فً المقطع  تعود إلى العٌد، ولٌس كذلك! إّنما هذه الّنصوص فً األعلى

 ٌإّسسه لألبد! ٕٗ، ٌحكً عن الفصح، وفً اآلٌة ٕٔ: ٕٔاألّول من سفر الخروج 

 

 الهدف من اإلحتفال

ٌّام األعٌاد هذه؟ ما كان هدفه العظٌم منها؟  إّنما لنتعلّم المعنى الكامل لهذا. لماذا فرض هللا أ

وقال موسى للّشعب اذكروا هذا الٌوم الذي فٌه خرجتم من : "ٖ، آٌة ٖٔاّتجه اآلن إلى الخروج 

ٌّام تؤكل فطٙمصر". كان هذا، الخامس عشر من أبٌب. آٌة  لّسابع عٌد ًٌرا وفً الٌوم ا: "سبعة أ

ًّ الّرّب" للّرّب. أي ٌكون له معنى "وٌكون لك عالمة" ـ  - )تذكار(-.. من أجل ما صنع إل

ما ٌتعلّق بالعمل واإلرادة  –"ٌكون لك عالمة على ٌدك وتذكاًرا بٌن عٌنٌك"  –مستقبلً أًٌضا 

 .""لتكن شرٌعة هللا فً فمك... فتحفظ هذه الفرٌضة -لماذا؟  –

ٌّةاهل تستطٌع أن تر،  ٌصّور  لكّل هذا؟ هل تر، هدؾ هللا؟ لمعنى الّرابع؟ هل تدرك األهم

ؼفران الخطاٌا الّسالفة )رسالة بولس الّرسول إلى أهل الفصح موت المسٌح فقط، من أجل 

لإلستمرار فً  طً إذن(. تقّبل دمه ال ٌؽفر الخطاٌا التً قد نرتكبها الحًقا؛ ال ٌعٕ٘: ٖرومٌة 

ٌّاه، ت ؽفر خطاٌانا التً االخطٌبة. لذا، عند قبو الخطاٌا  –رتكبناها حّتى ذلك الوقت فقط لنا إ

 الّسالفة.



إّنما هل علٌنا أن نتوّقؾ عند ذلك مع ؼفراننا للخطاٌا الماضٌة فقط؟ نحن لم نزل كابنات 

ٌّة فً مخالبها  ٌّة. سوؾ نعانً بعد من اإلؼراءات. فقد أبقتنا الخط  –قد كّنا خّداًما لها  –جسد

ٌّة. لنفهم الّصورة بسلط  المعنى. –تها. ونحن نقؾ عاجزٌن عن الّتحّرر منها! قد كّنا عبًٌدا للخط

 

ا التخلًّ ًٌّّ  عن الخطٌئة كل

ا! وكما أّن الخمٌر هوٌإلى أّي حّد ٌجب علٌنا اإلبتعاد عن الخطٌبة؟ ل ًٌّ ا، إّنما كل ًٌّ نوع  س جزب

الخمٌر ٌرفع، وهكذا  –( ١: ٘ألولى إلى أهل كورنثوس خطٌبة )رسالة بولس الّرسول ا

الفصح  رمز إلى الكمال، ٌجب علٌنا أن نلحقهو عدد هللا الذي ٌ ٧وكما أّن الّرقم  –الخطٌبة 

ٌّام فطٌر!  بسبعة أ

الّرمز، ال ٌكتمل مع الفصح فقط. ٌصّور الفصح قبول دم المسٌح لمؽفرة  –المعنى  –الّصورة 

 المٌت. –وب إّنه ٌصّور المسٌح المصلالخطاٌا الّسالفة. 

ٌّام الفطٌر الّسبعة التً تلً الفصح،  ًٌّا على الّصلٌب؟ تصّور لنا أ هل ندع المسٌح متدّل رمز

ٌّة بشكل كامل، وحفظ الوصاٌا   بعد مؽفرة الخطاٌا الماضٌة. –إبعاد الخط

ٌعمل الذي صعد إلى عرش هللا حٌث هو  –إّنها تصّور حٌاة وعمل المسٌح القابم من األموات 

 ٌخلّصنا تماًما من سلطتها! –نا، ٌطّهرنا من الخطٌبة كهنتبصفته ربٌس ن نٌابة عّنا اآل

ا، قبول دم  ًٌّ ٌّام الفطٌر الّسبعة، ٌعنً رمز حفظ الفصح وحده، ومن ثّم عدم اإللتزام بحفظ أ

ٌّة  ت الّنعمة ّننا تحأوالقول خطؤ أّن القانون قد ا بطل،  –المسٌح ومن ثّم اإلستمرار بالخط

ٌّة! وحدها، أي الّسماح  لإلستمرار بالخط

ٌّام عٌد الفطٌر الّسبعة، حفظ الوصاٌا، التً هً طرٌقة أخر،  لوضع الخطٌبة جانًبا. تصّور أ

ٌّام األعٌاد هذه، التً أّولها هً تذكار ٌصّور الخالص من  ٌّة هً أن ٌكون لها أ كنٌسة هللا الحقٌق

أن نحفظ وصاٌاه. وبما أّن الجبٌن  ٌننا، كعالمة هللا، من أجلالخطٌبة، فً ٌدنا الٌمنى وعلى جب

ٌرمز إلى القبول، والٌد الٌمنى ترمز إلى العمل، لدٌنا هذه العالمة من هللا هو مقّر الفكر، و

ٌّام الفطٌر ةبقبولنا هذه الحقٌق ٌّام المقّدسة وأ ٌّام ، وباإلمتناع عن العمل فعن األ ً هذه األ

 ( إّنما كذلك٧ٔ-ٕٔ: ٖٔالمقّدسة! لٌس فقط الٌوم الّسبت األسبوعً هو عالمة هللا )الخروج 

ٌّة هً عالمات أًٌضا!  الّسبوت الّسنو



ٌّة خّطة الخالص بشكل رابع. أتذّكر مّرة   خاللفً أحد األعوام، الحظ كٌؾ تصّور هذه الوص

، ذكرت امرأة أّنها وجدت نصؾ قطعة من خبز آخر هذه الّسبوت، الواحد والعشرٌن من أبٌب

ام الفطٌر. بالّطبع فقد أخرجت ٌّ من البٌت على  هاالخمٌر وراء بعض األؼراض فً بٌتها، خالل أ

 الفور.

بز )باكٌنػ باودر(، لم تكن تعلم نصؾ كاملة من مسحوق الخ  قالت أخر، أّنها وجدت علبة 

كّل هذه الّنسوة قد أخرجن الخمٌر لحظة بوجودها. وجدت أخر، قطعة خبز وبعض الخمٌر. 

 اكتشافها.

كم هً حقٌقة هذه الّصورة فً حٌاتنا! كم مّرة نكتشؾ، بعد اعتقادنا أّننا أبعدنا الخطٌبة عّنا، 

تؽلّبنا علٌها؟ ٌجب التؽلّب علٌها أو اعتقدنا أّننا  –خطاٌا أو عادات لم نكن نعرؾ أّننا نملكها 

 .وإبعادها عّنا لحظة اكتشافها

 

ٌّة  الّصورة المثال

لٌل الخامس  أبناء إسرابٌل بالخروج من مصرأبعد من ذلك. بدأ فً لكن لنر، الّصورة الّرابعة 

الخروج من الخطٌبة لحظة قبولنا دم  أن نبدأ طوًعا وبإرادتنا،عشر من أبٌب، كما ٌجب 

 نفسنا.ؤبالمثل ب وٌجب أن نقوم –المسٌح. بدأوا الخروج بقّوتهم 

(. إن كانت مصر هً نوع ٧-٘: ٗٔلكّنهم لم ٌبتعدوا كثًٌرا حّتى لحق بهم فرعون )الخروج 

 خطٌبة، ففرعون ٌصّور بالّطبع إبلٌس؛ جٌش مصر، شٌاطٌن إبلٌس.

 –عندما كان إسرابٌل فً مصر، كانوا عبًٌدا لفرعون، ال حول وال قّوة لهم تحت أمرة مراقبٌن 

دم الحمل، تصّرؾ هللا،  سرابٌلبلٌس. لكن عندما أخذ إهو تحت سلطة إتماًما كما الخاطا 

، وٌنبؽً على إبلٌس هللاوبنتٌجة ذلك، حّرر فرعون إسرابٌل. عندما نقبل دم المسٌح، ٌتصّرؾ 

 أن ٌحّررنا.

ٌّون بٌد رفٌعة )العدد  ٌّة، هكذا لتحرٌرهم من الع ،بؽبطة وابتهاج (ٖ: ٖٖوخرج اإلسرابٌل بود

ٌّة  ٌبدأ المسٌحً المتجّدد  فً ؼٌوم الفرح والّسرور. لكن ماذا ٌحصل؟ –حٌاته المسٌح

ة، د المسٌحً الجدٌد والقلٌل الّتجربوٌج –على الفور  والخطٌبة إبن هللا المتجّدد ٌالحق إبلٌس

 نفسه فً أعماق العزٌمة المثبطة واإلؼراءات للتخلًّ واإلستسالم.



ٌّون هذا الجٌش العظٌم فً ما أن رأ، اإلس – ٓٔ، بدًءا من آٌة ٗٔالحظ الخروج  رابٌل

ٌتذّمرون وٌشتكون. رأوا أّنه من المستحٌل  امالحقتهم، فقدوا شجاعتهم. واعتالهم الخوؾ. بدأو

ٌهربوا من فرعون وجٌشه، آلّنه كان أقو، منهم بكثٌر. وكانوا ضعفاء وعاجزٌن. وهكذا أن 

 األمر معنا.

 

 قّوتنا ال تكفً

ظروا خالص هللا من خالل موسى: "ال تخافوا. قفوا وان إلٌهم منالحظ الّرسالة الموّجهة إّنما 

ٌٌّن الٌوم ال تعودون ترونهم أًٌضا إلى األبد"! ما أروع ذلك.الّرّب... فإّنه كما رأٌت  م المصر

هو سٌحارب من أجلنا. ال نستطٌع نحن  ن، ٌقول لنا أن نقؾ وننظر خالص الّرّب.ألّننا عاجزو

 نا تهنك –القابم من األموات ما هو ٌستطٌع ذلك. إّنه المسٌح طٌبة، إنّ أن نتؽلّب على إبلٌس والخ

 عّنا! لذي قال أّنه لن ٌتركنا ولن ٌتخلّىا –ٌخلّصنا  –ٌقّدسنا  –الذي سٌطّهرنا  –

أن ٌحفظها! ٌجب أن  فٌناال نستطٌع حفظ الوصاٌا بقّوتنا وطاقتنا الخاّصة. إّنما ٌستطٌع المسٌح 

 نتّكل علٌه باإلٌمان.

على الطرٌق، ٌمشً اآلن وراءهم، واضًعا نفسه  كان ٌدلّهم من قبل . المالك الذي٩ٔالحظ آٌة 

والماء سور لهم عن ٌمٌنهم وعن بٌنهم وبٌن أعدابهم، لٌحمٌهم. ثّم شّق هللا مٌاه البحر األحمر. "

، الماء هو رمز الّروح ٩ٖ-٧ٖ: ٧وإنجٌل ٌوحّنا  ٔ: ٘٘(. فً سفر إشعٌاء ٌٕٕسارهم" )آٌة 

 القدس.

ٌّة هً  ودنا فً الّطرٌق الّصحٌح، عن ٌمٌننا وعن ٌسارنا، تق جدار بالّنسبة لنا،مٌاه هللا الح
هذه  ابٌل علىالّدرب، وتحمٌنا فٌها. لكن عندما زعم فرعون وجٌشه اللحاق بإسر صانعة

ٌّة، ؼمرتهم هذه المٌاه ذاتها ا الّدرب اإلله ًٌّ ٌرفع عّنا الّروح القدس خطاٌانا وٌؽمرها، ، كما كل
ٌّون بعد ذلك! ٌا لهذه الّصورة الّرابعة!  ولم ٌراهم اإلسرابٌل

 
 لم ٌكن من تضحٌات فً األصل

ٌّنوا لألبد، قبل العهد  ضعوا وع  القدٌم. لنتمّسك وهكذا نر، عٌد الفطٌر كما وعٌد الفصح قد و 
جدت قبل قانون موسى  بذلك. ٌخبرنا خصومنا أّنها فً قانون موسى. نرّد علٌهم ونقول أّنها و 

 واستمّرت إلى العهد الجدٌد، وهً إًذا ملزمة الٌوم.

فً  –ال وصاٌا لتناول اللحم والشرب  –الحظ باألخّص أّنه لم ٌكن فً األصل من تضحٌات 
ٌّام. أنظر سفر إرمٌ ٌّام لهدؾ التضحٌات كما ٌعتقده  .ٖٕ-ٕٕ: ٧ا تلك األ لم تنشؤ هذه األ



عٌت كذلك مّرتٌن ببساطة. أٌن نجد هكذا لؽة  ٌّام المقّدسة هً تذكار، وقد د  البعض خطؤً. هذه األ
ٌٌّن   (.ٕٗ: ٖٕبسٌطة تدعو الّسبت تذكاًرا؟ )راجع أًٌضا سفر الالو

جد الّسبت أًٌضا قبل قانون موسى.  عل و   مقّدًسا للّرّب قبل أن ا عطً قانون موسى.فقد ج 

عندما جاء قانون موسى، مع توصٌات التضحٌة وتقدٌمات اللحم والشرب، وضعت هذه 
ًٌّا  –حتى مجًء المسٌح  –التضحٌات وتقدٌمات اللحم والشرب مإقًّتا  حتى ٌقام بعضها ٌوم

شهر والبعض اآلخر  والبعض اآلخر فً الّسبت االسبوعً، والبعض اآلخر فً األّول من كلّ 
ٌّة المقّدسة. ٌّام الّسنو  فً كّل ٌوم من األ

ًدا إّنما سّجل هذا الواقع ٌّ ٌّام  !ج حٌث نجد هذه الّذبابح وتقدٌمات اللحم والمشروب قابمة فً األ
س الفصول فً قانون موسى التً أضافتها إلى . نفةالمقّدسة، نجدها أًٌضا فً الّسبوت األسبوعٌّ 

ٌّة ٌّام الّسنو ٌّة. ، تضٌفهااأل ٌّام األسبوع  أًٌضا إلى األ

ٌّام   ٌنطبق بشكل متساو على  ت بطلها،الجدال الذي ٌقول أّن هذه الّذبابح التً ت قام فً تلك األ
الّسبت! إن أبطل هذا الجدال الواحد، فهو ٌبطل اآلخر. ٌجادل مبشري بوم األحد أّن هذه الّذبابح 

جد الّسبت قبل أن تضاؾ علٌه هذه الّذبابح.  –قد أبطلت ٌوم الّسبت. نحن ننكر ذلك  لماذا؟ لقد و 
ٌّام المقّدسة! هً بدأت أًٌضا قبل قانون موسى الّشعابري!  واألمر صحٌح أًٌضا بالّنسبة لأل

 
 الّسبت األسبوعً بائحذ

م بعد ٌوم، ذبٌحة "الّصباح والمساء". ٌو : أّوالً، تقدٌمات بالمحرقة٩ٕو ١ٕلنالحظ سفر العدد 
ا، آٌات  ًٌ رإوس الّشهور. ، ٘ٔ-ٔٔ، تقدٌمات المحرقة وسكٌبها كّل سبت. ثالًثا، آٌات ٓٔ-٩ثان

ٌّة.٩ٕ، إلى آخر الفصل ٙٔثّم، آٌة  ٌّام الّسنو  ، األ

ٌّة و د لكن هل ق قد ا بطلت.نعلم اآلن، أّن تقدٌمات المحرقة والّسكٌب، بالّنار، كانت نموذج
ٌّام األسبوع؟ هل ا بطل الّسبت األسبوعً؟ هل ا بطل أّول ٌوم من كّل شهر؟  ا بطلت الّسبعة أ

ٌّة!بلٌس  ٌّام هللا المقّدسة الّسنو  نظر هللا. إًذا لم ت بطل كذلك أ

ٌّة، جاء ٌّام التً كانت ت قاكانت الّذبابح الّنموذج م فٌها لم ت مع قانون موسى وذهبت معه. إّنما األ
ٌّةتكن نموذ  ، لم تؤت مع قانون موسى ولم تذهب معه.ج

ٌّام المقّدسة! ٌّام هً التزام لألبد! كما أّن الّسبت هو تذكار، كذلك هً األ  هذه األ
 

ٌّة فً العهد الجدٌد  وص

ٌّة من العهد الجدٌد  ٌّة  –واآلن، نوّد أن نرٌكم وص أكثر بساطة وأكثر مباشرة من أّي وص
ٌّة! –نجدها للّسبت األسبوعً  ٌّام الّسنو  لحفظ هذه األ



: "وفً الّشهر األّول فً الٌوم الّرابع عشر من الّشهر فصح ٧ٔ-ٙٔ: ١ٕأنظر بعد سفر العدد 
ٌّام ٌإكل فطٌر".الخامس عشر من هذا الّشهر عٌد. سبللّرّب. وفً الٌوم   عة أ

كان ذلك فً  ؛هذا العٌد لم ٌكن الّرابع عشر، بل الخامس عشر. كان الفصح، عندما ذبح الحمل
. فً فترة الّنهار من الٌوم الّرابع عشر، كانت الّتحضٌرات للعٌد )إنجٌل من الّشهر الّرابع عشر

(. الحظ، ٗٔ: ٩ٔ؛ إنجٌل ٌوحّنا ٗ٘: ٖٕ؛ إنجٌل لوقا ٕٗ: ٘ٔ؛ إنجٌل مرقس ٕٙ: ٧ٕمّتى 
ٌّون فً زمن ٌسوع بالفصح، بعد  ٌد الّشٌوخ الٌوم الّصحٌح، بحسب تقالٌوم من احتفل اإلسرابٌل

 (.١ٕ: ١ٔ)إنجٌل ٌوحّنا 

ا، فنحن إًذا ال نزال ملزمٌن بكّل تلك  ًٌّ لتترّسخ هذه الّنقطة فً ذهننا تماًما، ألّنه لو كان ذلك حقٌق
ٌّام، بسلطة العهد الجدٌد، كما وبسلطة العهد القدٌم!  األ

ٌسوع: "لٌس فً العٌد . قال رإساء الكهنة والكتبة الذٌن تآمروا لقتل ٘: ٕٙالحظ إنجٌل مّتى 
، أو لبال ٌكون شؽب فً الّشعب". فقد أسرعوا حّتى ٌستطٌعوا أن ٌمسكوه وٌقتلوه قبل العٌد بٌوم

 فً الٌوم الّرابع عشر من أبٌب )نٌسان(.

األمر نفسه. اآلن لنثبت أن ٌوم العٌد كان بعد ٌوم عٌد الفصح، وأّنه كان  ٕ: ٌٗٔقول مرقس 
: "ألّن قوًما إذ كان ٩ٕ: ٖٔصلب المسٌح. الحظ ٌوحّنا  جاء بعد الٌوم الذي –عظٌم  ٌوم سبت

الّصندوق مع ٌهوذا ظّنوا أّّن ٌسوع قال له اشتر ما تحتاج إلٌه للعٌد". هذا ٌثبت فعالً أّن العٌد 
الٌوم الخامس عشر من أبٌب )نٌسان(، كما تإّكده كّل هذه الكتابات  –كان فً الٌوم الّتالً 
ٌّة عن هذا الموض المقّدسة. لمعلومات ٌّب بعنوانإضاف  " لم تكن وع الحٌوّي، أكتب لطلب الكت
 القٌامة ٌوم األحد".

ًٌّدا اآلن رسالة بولس الّرسول النتفّحص  . فقد طّبقت ١-٧: ٘ألولى إلى أهل كورنثوس ج
الكنابس ذلك على الفصح. الحظ أّنه ال ٌذكر وال ٌنطبق على الفصح بتاًتا. لندرس ذلك عن 

 خاطر وبتقو، لنر، ما ٌقول:طٌب 

بح ألجلنا. إًذا " دألّن فصًحا أًٌضا المسٌح قد ذ  ٌّ بح،لنع  ". الحظ ذلك. ألّّن المسٌح، فصحنا، قد ذ 
ٌّد، ماذا؟ الحظ ذلك! لٌس الفصح الذي  –ألّن المسٌح قد مات  – الجدٌدوتحت شرٌعة العهد  لنع

ٌّد إّنما  –كان فً الٌوم الّرابع عشر من أبٌب )نٌسان(  العٌد الذي كان فً الٌوم الخامس  –لنع
الٌوم المقّدس الّسنوي. وبمعنى أوسع،  !ٖٔ: ٩ٔعشر! الٌوم الّسبت العظٌم الذي ذكره ٌوحّنا 

ٌّام الفطٌر الّسبعة، بما فٌها الٌوم المقّدس الثانً، الّسبت، فً  أبٌب  ٕٔتضّمن العٌد كّل أ
نستسلم هلل ولكلمته! ها هً باللؽة الّسهلة )نٌسان(! ال نستطٌع أن نتهّرب من هذا الواقع، إن كّنا 

ٌّد! كان الٌوم الّرابع عشر من الّشهر الفصح،  فً العهد الجدٌد! ألّن المسٌح قد صلب، إًذا لنع
ٌّد".لكن فً الٌوم الخامس عشر منه هو العٌد! ال نطبقّن بعد هذا على الفصح، أل  ّنه ٌقول "لنع

 
 



ام الفطٌر ٌحفظها بولس وكنٌسة العهد الجدٌد ٌّ  أ

ٌّام، خال ل الفترة التً لقد دّون بإخالص، فً العهد الجدٌد، أّن الكنٌسة كانت تحفظ تلك األ
 .اتارٌخهٌؽطٌها 

ٌّام الفطٌر من فٌلٌّبً". من ٙ: ٕٓفً أعمال الّرسل  : "وأّما نحن فسافرنا فً البحر بعد أ
ٌّام الفطٌر فً فٌلٌّبً. وإال لما كان الّروح القدس قد أوحى  الواضح أّن بولس ورفاقه قد حفظوا أ

 بهذه الكلمات.

ٌّام ٗ-ٖ: ٕٔالحظ أًٌضا فً أعمال الّرسل  ٌّام الفطٌر". لماذا هذا، إن كانت تلك األ : "وكانت أ
 لم توجد بعد فً نظر هللا؟

قد ا بطل. إّنه هللا القدٌر هو الذي ٌقول ذلك الحظ، لٌس من ٌقول هذا هو شخص ٌجهل ما 
ٌّام الفطٌر ال تزال موجودة، بواسطة إٌحاء الّروح القدس. كان هذا بعد الّصلب بؤعوام. كانت أ

ٌّام الفطٌر". وإاّل   لما كان الّروح القدس قد أوحى "وكانت أ
 
 

 الفصل الّثانً

 ما ٌجب أن تعرفه حول العنصرة

ظم الكنابس أّن الذي ٌموت وهو "ؼٌر منقذ" أو تعلّم معهل هذا هو "ٌوم الخالص" الوحٌد؟ 
 اذه" قبل مجًء المسٌح الّثانً، لن ٌكون له الخالص أبًدا.الذي "لم ٌتّم إنق

لّص جاء لٌخ ٌعتقدون أّن المسٌح مسابقة متقّدمة، بٌن المسٌح وإبلٌس. هم ٌفترضون أّنه ٌوجد
 كّل هذه الكنابس، التً من خاللها ٌحاول بشكل ٌابس أن "ٌخلّص العالم".العالم، بواسطة 

ٌ نقذوا".  من الّناحٌة األخر،، ٌقوم إبلٌس الّذكً المخادع بكّل ما بوسعه لمنع الّناس من أن "
ٌّنة للمسابقة. ٌّة مع  وٌبدو أّنهم ٌعتقدون أّن هناك مهلة زمن

، إّنما عندما ٌعود المسٌح إلى األرض ٌحنحن اآلن قرٌبٌن من زمن المجًء الّثانً للمس
ًٌّا، سٌجد نفسه ال حول له وال قّوة  ًٌّا على إنقاذ العالم بسبب مخالب  –شخص ؼٌر قادر نهاب

". "سوق تكون فترة الّتجربة قد انتهت"، كما تعّبر ألّن حٌنها "سٌكون قد فات األوان –إبلٌس 
 عنه  إحد، الّطوابؾ.

 هللا. من أقو، بكثٌر ، على أّنهإبلٌس هذا الّتعلٌم الوثنً ٌقّدم
 وٌكشف الجواب

تؤّسست كنٌسة هللا للعهد الجدٌد ٌوم أحد. بدأت ٌوم سبت سنوّي ٌدعى "العنصرة" أو "عٌد 
 ٌدعى أًٌضا "عٌد األسابٌع".والبواكٌر". 



 كنٌسة العهد الجدٌد، سنة بعد سنة، بحفظ هذا الّسبت الّسنوي، العنصرة، كما سنظهر. استمّرت

األّول،  لم دابم، أّن هذا اإلعفاء لٌس إاّل ولٌبقٌهم على علهم وأعطى هللا هذا العٌد لشعبه لٌكشؾ 
 "حصاد الّروح" الّتمهٌدي.

ٌّة، كان لٌبقً أوالده بإدراك  ٌّامه المقّدسة الّسنو كما قد شرحنا، هدؾ هللا فً إعطاء كنٌسته أ
 مستمّر عن خّطة هللا العظٌم.

لحصاد  هللا حصاد المواسم الّسنوي الماّدي فً إسرابٌل القدٌمة، كصورة للٌتّم ذلك، اّتخذ 
 الّروحانً لألرواح.

ا، حصاد  ًٌ ٌٌّن فً األرض المقّدسة. فً البدء هناك حصاد الّربٌع. ٌؤتً ثان هناك حصادٌن سنو
ٌّامه المقّدسة لكنٌسته، باستمرار سنة بعد سنة، الواقع أّن  الذٌن الخرٌؾ. هدؾ هللا أن تمّثل أ

 اآلن! مجّرد تطٌعون أن ٌصبحوا أوالده المولودٌنفقط خالل هذا العهد، ٌس بنفسه ٌدعوهم هو
 البواكٌر للحصاد الّروحً العظٌم!

 
 د الحزمةتردٌ

ٌّام ال ٌٌّن  –قّدسة مإّنما دعونا نكمل المقطع المركزي الذي ٌلّخص كّل األ  .ٖٕالالو

ٌوم الّدعوة األسبوعً، فً الفصل الواحد. هناك أّوالً  مقّدسةنجد هنا كّل أعٌاد هللا المعلنة دعوة 
ٌّة، التً هً ٗالّسبت، الٌوم الّسابع من األسبوع. ثّم، بدًءا من آٌة  ، تلً قابمة لألعٌاد الّسنو

 محافل مقّدسة، "التً تنادون بها فً أوقاتها".أًٌضا 

ٌّام الفطٌر مع الّسبتٌن الّسن ا من آٌة أّولها هو عٌد الفصح، تلٌه أ ٌٌّن. بدء  ، نجد التعلٌمات ٩و
 لترداد الحزمة.

ًٌّا من  ٌٌّن أن ٌحصدوا أ (. ثّم ٗٔالمبكرة، حّتى هذا الٌوم )آٌة  الحنطةلم ٌكن مسموح لإلسرابٌل
ٌٌّن ) الّطقوس كانت مجّرد فً الٌوم الذي ٌلً الّسبت األسبوعً، فً حفل مهٌب من الكهنة الالو

وٌإتى بها إلى الكاهن. فٌلّوح  قطع أّول رزمة حنطةالٌوم(، كانت ت  س بدابل، لذا فهً ال ت مار  
 بها الكاهن أمام هللا األبدّي حّتى ٌقبلها عنهم.

ٌقبله أبوه بصفته  موات وهو ٌصعد إلى الّسموات، من أجل أنهذا ٌصّور المسٌح القابم من األ
 ٧ٔ: ٕٓعند مقارنة إنجٌل ٌوحّنا  باكورة أّول حصاد األرواح! –أّول إنسان ٌولد فعالً من هللا 

ستر، أّن المسٌح قّدم نفسه أمام اآلب عند الّصباح، بعد قٌامته من ، ٩: ١ٕمع إنجٌل مّتى 
؛ ٖٕ، ٕٓ: ٘ٔالموت فً مساء الٌوم الّسابق )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

(. تتّمة ١ٔ، ٘ٔ: ٔ ؛ رسالة بولس إلى أهل كولوس٩ًٕ: ١رسالة بولس إلى أهل رومٌة 
ٌّام الفطٌر. ا ٌوم األحد، الٌوم الذي بعد الّسبت خالل أ ًٌّ  ترداد الحزمة هذه، حدثت فعل

 



 كٌف نتصّور عٌد العنصرة

ٌّة، استخدمت بعد ذلك تؤتً العنصرة.  ٌّة( هً كلمة ٌونان كلمة "بنتاكوست" )العنصرة باإلنكلٌز
ن". ٌدعى هذا العٌد فً وهً تعنً ")الٌوم( الخمسوالقدٌم. فً العهد الجدٌد، لكن لٌس فً العهد 

 أسابٌع"."عٌد الباكورة" و"عٌد العهد القدٌم، 

ٌٌّن  : "ثّم تحسبون لكم من )أو بدًءا من( ؼد الّسبت ٘ٔ: ٖٕالحظ التعلٌمات البسٌطة فً الالو
ٌّام تكون كاملة. إلى ؼد الّسبت الّسابع تحسبون خمسٌن  من ٌوم إتٌانكم بحزمة الّتردٌد سبعة أ

 ن هذا هو ٌوم العنصرة!الٌوم الخمسووٌوًما". 

. فرٌضة ل ال تعملواا من الّشؽ"وتنادون فً ذلك الٌوم عٌنه محفالً مقّدًسا ٌكون لكم. عمالً م
ٌّة فً جمٌع مساكنكم فً أجٌالكم". )آٌة   (.ٕٔدهر

ٌّام محّددة أو أشهر محّددة. إّنما هذا الّسبت  ٌّام المقّدسة أو األعٌاد األخر، تؤتً فً أ كّل األ
ٌّةالسّ   . األمر بسٌط وواضح.نوي الواحد، ٌجب أن ٌؤتً بطرٌقة حساب

ا أن نحسب الٌوم الّصحٌح. هذا عل مقّدسً  إّنه من المهّم جّدً من قبل  االٌوم، وهذا الٌوم فقط، قد ج 
لنفترض أّن الّرسل، فً نفس الوقت الذي تؤّسست فٌه كنٌسة هللا، قاموا الخالق األزلً. 

(، عوض أن ٌكونوا ٔ: ٕخطؤ، "ولّما حضر ٌوم الخمسٌن" )أعمال الّرسل البالحساب 
سبق، حفظ الٌوم الذي ض ؾ، والبعمجتمعٌن فً مكان واحد بنفس واحدة، كانوا على خال

 انتظر الٌوم الّتالً! اآلخر والبعض

ٌّون، الذٌن  ٌّة، بعد منتصؾ الفّرٌس صارت لهم الّسٌطرة الكاملة على احتفاالت الٌهود الّدٌن
أي بدًءا من نقطة اإلنطالق الخطؤ( أّن العّد ٌبدأ من  –القرن األّول مٌالدي، اعتقدوا )خطؤ 
 الٌوم الذي ٌلً الّسبت األّول الّسنوي.

ٌّون، متسلّطٌن على األمور  كان إّنما، قبل ذلك الّزمن، كهنة عابلة بوٌتوس، الذٌن كانوا صّدوق
لً ٌوم الّسبت التً تتعلّق باإلحتفاالت فً أورشلٌم. كانوا ٌبدأون العّد دابًما من الٌوم الذي ٌ

فظت  األسبوعً، الذي ٌّام الفطٌر. ح  ٌّام الفطٌر أو مباشرة قبل الٌوم األّول من أ ٌقع عادة خالل أ
ّون عام  ٌّة لنا فً المٌشنا، الذي د   مٌالدي. ٕٓٓهذه المعلومة الّتارٌخ

ٌّام الفطٌر الّسبعة ٌّون: "قطع الرزمة ال ٌتّم فً آخر ٌوم العٌد )أّول أ (، إّنما فقط ٌقول البوٌتوس
 (.ٖ، ٓٔعند نهاٌة الّسبت الّتالً العادي" )مٌناهوث، 

طرٌقتهم فً العّد طالما تستخدم انتقلت هذه الممارسة بٌن الكهنة من جٌل إلى جٌل. وكانت 
ٌّة ٌعود كانوا هم ٌسٌطرون على  ٌّون والكاراٌت )طابفة ٌهود الهٌكل وطقوسه. استمّر الّسامر

 ن مٌالدي( العّد بدًءا من الٌوم الّسابع، الّسبت األسبوعً.تارٌخها إلى القرن الّثام
 

 



 فً ٌوم أحد

د الحزمة، مع كون ٌوم األحد هو الٌوم األّول، سنتوّصل دابًما إلى ٌوم إن نبدأ العّد من ٌوم تردٌ
إلى نفس الٌوم من الّشهر. إّنه أمر ٌجب أن ٌتّم "عّده" كّل عام. ال ٌمكن  لٌسلكن  –أحد آخر 

تحدٌد ٌوم العنصرة فً تارٌخ محّدد من الّشهر، ال فً الّتقوٌم العبري )أو اإلنجٌلً( وال فً 
 الّتقوٌم الّرومانً.

ل سٌطرة ٌم قبنقالً بعد عن مشناه، وبالكالم عن الممارسة الّصحٌحة التً كانت تتبع فً أورشل
ٌٌّن الكاملة، ٌّون: " تقع العنصرة دابًما فً الٌوم الذي ٌؤتً بعد الّسبت"  الفّرٌس ٌقول البوٌتوس

 (.ٗ، ٕ)شكٌكه 

ٌٌّن  هذا ٌجعل المعنى ا فً آخر مقطع من سفر الالو : "... ٙٔ، وأّول آٌة ٘ٔ: ٖٕواضًحا جّدً
 ن". بعة أسابٌع تكون كاملة. إلى ؼد الّسبت الّسابع تحسبون خمسٌس
 
  ٩: ٦١لتثنٌة ا

.  ٓٔ-٩: ٙٔنجد تعلٌمة أخر،، ورّبما تكون أبسط للبعض، لعّد العنصرة فً سفر التثنٌة 
ٌّام تحسب لك من ابتداء المنجل فً الّزرع تبتدئ أن تحسب سبعة أسابٌع. وتعمل عٌد  "سبعة أ

 أسابٌع للّرّب )العنصرة(..."

وفً ٌوم الباكورة )العنصرة( : "ٕٙ: ١ٕا شٌر أًٌضا إلى هذه الّطرٌقة فً العّد، فً سفر العدد 
حٌن تقّربون تقدمة جدٌدة للّرّب فً أسابٌعكم ٌكون لكم محفل مقّدس. عمالً ما من الّشؽل ال 

  تعملوا".

ٌ عرؾ عٌد العنصرة أًٌضا "بعٌد أسابٌع" )التثن  (.ٓٔ: ٌٙٔة ألّنه ٌتّم عّد سبعة أسابٌع، 
  

 معنى العنصرة

ٌّة عّنا. تصّور  ترمز العنصرة ٌّام الفطٌر إلى إبعاد الخط إلى ذبٌحة المسٌح لمؽفرة خطاٌانا، وأ
التً لشرٌعة  –المدعّوون  –دعوة الكنٌسة  –العنصرة الجزء األّول من الحصاد الّروحً 

الّروح القدس فً  ءمٌالدي. جا ٖٔحزٌران عام  ٧ٔالعنصرة،  –العهد الجدٌد، بدأت ٌوم أحد 
 فً الجسد، كما جاء فً نبوءة ٌوبٌل. ذاك الٌوم لٌحلّ 

فً الٌوم الخمسٌن )ٌوم العنصرة( فً العهد القدٌم، كان ٌإتى برؼٌفٌن من "خبز تردٌد" 
ٌٌّن  ( من مساكن الجماعة وٌقّدمون باكورة للّرّب. كذلك جًء بكنٌسة العهد ٕٓ، ٧ٔ: ٖٕ)الالو
 خارج العالم، باكورة خالصه، كتتّمة لمعنى تردٌد الّرؼٌفٌن.الجدٌد إلى 

نإمن ونتحّول. نصبح جزًءا مّما ٌرمز إلٌه تردٌد نصبح كلّنا جزًءا من كنٌسة العهد الجدٌد، إن 
 تلك األرؼفة.



رجوعه منها، ، رمًزا لرحلة المسٌح إلى الّسموات وّوحتفعت الحزم إلى األعلى ول  وكما ر  
فعت أرؼفة الّتردٌد ول ّوحت، رمًزا على أّننا سنترك أًٌضا هذه األرض الصلّبة للحظة  كذلك ر 

-ٙٔ: ٗعندما سنصعد لمالقاته فً الهواء )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل تسالونٌكً 
ٌّة )أعمال ا٧ٔ ؛ ٔٔ: ٔلّرسل (، قبل أن نعود معه لنقؾ على جبل الّزٌتون عندما ٌبدأ حكم األلف

ٌّا   (.ٗ-ٖ: ٗٔزكر
 

ٌّة لٌسوا مدعّوون اآلن  األغلب

ٌ بعد هللا شعبه إسرابٌل. لكّنه حجب نظرهم لفترة مإقّتة من الّزمن، حّتى ٌكون الخالص  لم 
لألمم من خالل سقوطهم، الذٌن من خالل المسٌح قد تطّعموا بشكل فردّي، أو تّم تبّنٌهم إلى 

 (.ٔٔالّرسول إلى أهل رومٌة عابلة إسرابٌل )رسالة بولس 

هذا هو الّتدبٌر اإللهً عندما ٌدعو هللا شعًبا باسمه، لٌكونوا ملوًكا وكهنة ٌحكمون مع المسٌح 
 (.ٓٔ: ٘فً الملكوت خالل األلؾ سنة )رإٌا ٌوحّنا الالهوتً 

لماذا؟ رجال من األمم شعًبا على اسمه. بعد هذا الّتدبٌر فً أخذ  –بعد هذا"  ٌعد هللا "سؤرجع
 "وأبنً أًٌضا خٌمة داود الّساقطة وأبنً )المسٌح ال الّرجال( أًٌضا ردمها وا قٌمها ثانٌة".

 أدرس هذا ثانٌة!( – ٧ٔ-ٗٔ: ٘ٔلماذا؟ "لكً ٌطلب الباقون من الّناس الّرّب". )أعمال الّرسل 

خالل كنٌسة هذا العهد الحاضر، المنحدرٌن من ٌهوذا وإسرابٌل القدٌمة، هم محجوبو الّنظر. 
 -إسرابٌل واألمم المحجوبو الّنظر  –بعد هذا، سٌعود المسٌح، ومن ثّم سٌطلب الّرجال الباقون 

ٌ  الّرّب،   حتجز إبلٌس وٌحكم المسٌح كملك الملوك ورّب األرباب!عندما 

خالدٌن، فٌحكمون معه كملوك وكهنة فً العالم الّرابع لبناء حضارة  سٌجعل بواكٌر خالصه
 جدٌدة.

، إسرابٌل، لن تستطٌع أن تر، إلى أن ٌكتمل عدد األمم: وهكذا )رسالة بولس فً هذه األثناء
( سٌخلص جمٌع إسرابٌل حٌنها من الخطٌبة؛ ألّن المخلّص، ٕٙ: ٔٔالّرسول إلى أهل رومٌة 

ٌّة المسٌح، سوؾ ٌؤتً من صهٌون!  كٌؾ؟  –سٌؤتً بكّل إسرابٌل إلى الّتوبة وٌخلّص من الخط
ٌّة من إسرابٌل الفانً، من خالل مؽفرة الخطاٌا.  ألّن المسٌح ٌحّول الؽٌر األلوه

داود قد هوت )رسالة بولس الّرسول إلى أهل  اآلن فً هذا الّتدبٌر، لم ٌإمن إسرابٌل، وخٌمة
(، وٌكون أّنه من خالل رحمة األمم و"المختارٌن" القالبل فً إسرابٌل ٕٖ-ٖٔ: ٔٔرومٌة 

 مكن أن ٌتلقّوا هم أًٌضا الّرحمة!الذٌن اختٌروا من هذا العهد، كملوك وكهنة مع المسٌح، ٌ

!  للفداء، عندما نفهمها، كما هًكم هً رابعة خّطة هللا ة  ٌّ ام المقّدسة الّسنو ٌّ  مصّورة فً هذه األ
 

 



 فقط اآلن هو الحصاد األّول

عً قّدٌسو ٖٕ: ١ورسالة بولس الّرسول إلى أهل رومٌة  ١ٔ: ٔفً رسالة ٌعقوب  ، مثالً، د 
هذا الّتدبٌر اإللهً واختٌار هإالء الّناس لٌحملوا اسمه، ٌوم بدأ هذا الّتدبٌر بواكٌر خالص هللا. 

ا  ٌصّور هذا الحدث العظٌم العنصرة. هذا العٌدعٌد  ًٌّ فً  –هذا الّتدبٌر "الّسرّي" العظٌم  –سنو
 خّطة هللا للفداء!

ٌّام الفطٌر والعنصرة، ٌقعون فً بداٌة العام، واألحداث العظٌمة  ًضا، أّن هذه األعٌاد، أ  ٌ الحظ أ
 التً تصّورها، تقع فً بداٌة خّطة الخالص!

ٌّام المقّدسة التً تؤتً فً  الهابلة فً خّطة الّسنة، ترمز جمٌعها إلى األحداث آخر مجموعة األ
 –، فً نهاٌة الّتدبٌر اإللهً! تقع جمٌعها فً الّشهر الّسابع فً المستقبلهللا للفداء، التً ستحدث 

ٌّة الّسابعة منذ الخلق! وتتّمتها ستقّدم  األلف

مهّمة الكنٌسة أن تخلّص العالم. تعلّم أّن كّل من سٌخلص، ٌتّم  أنّ  م الٌومتعلّم كنابس هذا العال
" عند مجًء المسٌح أو نتهًتخالصه اآلن، فً الّتدبٌر الحالً. هً تعلّم أّن "فترة الّتدرٌب 

 .لهقب

فقط فً هذا الّتدبٌر.  ، كم هو فاشل مخّطط هللا! لقد تّم خالص القلٌل القلٌلاإن كان هذا صحٌحً 
 ثلث كّل األحٌاء على األرض الٌوم، لم ٌسمعوا أبًدا حّتى باإلسم الذي به ٌمكن أن نخلص!

ن ومحكوم مضلّلو –ن إلى األبد ألّنهم لم ٌسمعوا به أبًدا مضلّلٌاألحٌاء،  جمٌع معظم –هل هم 
د شعبه إسرابٌل، وهم هللا قد أبعالّتعلٌم الّشابع أّن ٌقول علٌهم دون أن ٌكون لهم فرصة بالّنجاة؟ 

ٌّة، الموصى بها أن أّنهم كانوا ٌن إلى األبد. لو هالكٌن ومضلّلٌ ٌّام المقّدسة السنو حفظون األ
ّونت فً أعمال الّرسل وفً   -ت حفظ إلى األبد  حفظوها بصدق بحسب كنٌسة العهد الجدٌد كما د 
 لكانوا فهموا خّطة هللا الّرابعة. –تارٌخ الكنٌسة 

ال ٌتوّجب علٌنا أن نحّول كّل شخص فً العالم فً هذا العهد، إّنما أن نعلن اإلنجٌل. أّي إنجٌل؟ 
البشر، الّساّرة عن األلؾ سنة من إعادة كّل شًء عدما ٌعود  –البشر، الّساّرة عن الملكوت 

 المسٌح لٌحكم بسلطان ومجد عظٌم!

تدبٌر  إّنما فقط حّتى تتّمة –لنفهم هذا. خالل هذا الّزمن، إسرابٌل من جهته محجوب الّنظر 
ٌّة من األمم قد سمعوا باسم  –الّصٌن، الهند وروسٌا  –فقط  األمم هذا. خالل هذا الوقت، األقل

 المسٌح.

هم خالل هذا أن ٌبشَّر بالبشر، الّساّرة عن الملكوت اآلتً كشاهد. كثٌرون قد تّمت دعوتٌجب 
  ، وأقّل بعد بقوا صادقٌن حّتى الّنهاٌة.الّزمن، إّنما قلٌلون فقط قد اختٌروا فعال  



  ٌ وسٌحكمون خالل األلؾ سنة من  –اختٌر على اسمه  الّشعب الذي –جعلون خالدٌن س
الّنظر  ن أعٌن إسرابٌل. فقد كانوا محجوبًالملكوت على األرض. من ثّم ٌنزع الحجاب ع

 زمن األمم. استقبلت الّسموات ٌسوع حّتى أزمنة إعادة كّل األشٌاء هذه. حّتى نهاٌة

مٌالدي، هم البواكٌر فقط لخّطة  ٖٔحزٌران من عام  ٧ٔ، منذ ٌوم العنصرة فً ن تجّمعواالذٌ
بون من الذٌن سٌخلّصون.  ،"البواكٌر" فقط هذا الّتدبٌرٌختار  إذاً،هللا للفداء.  وهم ٌجرَّ

فً مراكز ملوك وكهنة فً الملكوت، لتطبٌق بعد ذلك، خالص العالم وٌمت حنون للتؤّهل 
 الحقٌقً.

 
 عندما ٌعود المسٌح

ٌّة شعبه ٌده ثّم ٌكون أن ٌمّد هللا   (.ٔٔ: ٔٔإسرابٌل )إشعٌاء  –مّرة ثانٌة لٌسترّد بق

... وأجعل ثّم ٌكون أّن "... الّرّب بالّنار ٌؤتً... ألّن الّرّب بالّنار ٌعاقب وبسٌفه على كّل بشر
سمع خبري وال رأت مجدي فٌهم آٌة وا رسل منهم ناجٌن )من الّضربات( إلى األمم... التً لم ت

 (.٩ٔ، ٙٔ-٘ٔ: ٙٙفٌخبرون بمجدي بٌن األمم" )إشعٌاء 

ٌّة تخرج من أورشلٌم"، واألمم التً لم تسمع قبالً "ٌصعدون من سنة إلى  ثّم ٌكون أّن "مٌاًها ح
ٌّا  ٌّدوا عٌد المظاّل" )زكر  (.ٙٔ: ٗٔسنة لٌمّجدوا للملك رّب الجنود ولٌع

ت إله ٌعقوب فٌعلّمنا ٌبهلّم نصعد إلى جبل الّرّب وإلى  ثّم ٌكون أن "تسٌر أمم كثٌرة وٌقولون
ّنه من صهٌون تخرج الّشرٌعة ومن أورشلٌم كلمة الّرّب. فٌقضً ونسلك فً سبله ألمن طرقه 

ٌّة بعٌدة فٌطبعون سٌوفهم سكًكا... وال ٌتعلّمون الحرب فً  ٌ نصؾ ألمم قو بٌن شعوب كثٌرٌن 
ما بعد... فً ذلك الٌوم ٌقول الّرّب... ٌملك الّرّب علٌهم فً جبل صهٌون من اآلن وإلى األبد" 

بل على زمن ملكوته المجٌد، بعد عودة  –(. هذا ال ٌنطبق على كنٌسة هللا اآلن ٧-ٕ :ٗ)مٌخا 
 المسٌح. ٌا لها من خّطة فداء رابعة!

من معانات  –، نحن ننظر تارٌخ إنسان من ؼٌر إله أخطؤ آدم. الكّل أخطؤوا. من آدم حّتى اآلن
ٌّة وفشل.  بشر

 هم عاجزون!كم  – ٌثبتوا ألنفسهم كم هم خاطبونأن سمح هللا للّرجال  ولهذا، بحكمته العظٌمة،

خالص اإلنسان ٌكون  فقط هللا نفسه ٌتولّى وأخًٌرا سوؾ ٌكون علٌنا أن نتعلّم األمثولة، أّنه حٌن
وهكذا، كّل الذٌن  ٌستطٌع العالم أن ٌخلص حقًّا! –حدٌد بإرساله ٌسوع لٌحكم بقضٌب من  –

ٌتّم خالصهم هم بواكٌر الخالص، وسٌكون لهم الّشرؾ العظٌم أن ٌكونوا مساعدي المسٌح فً 
 عمل الملكوت الّرابع للخالص!

ٌّة للفداء، كّما نتعلّمها من سفر الّتكوٌن حّتى سفر الّرإٌا! وكم هو  هذه هً خّطة هللا الحقٌق
ٌّة المقّدسة. ولو استمّرت إّنما هً ا لّتعلٌم الّشابع!تناقض مع ام ٌّام هللا الّسنو لخّطة المصّورة فً أ



ٌّام المقّدسةالكنابس فً  فقدت الّرإٌا لهذه الخّطة وأصبحت تحت خداع ، لما كانت حفظ هذه األ
 رجال الّدٌن المخادعٌن!

 
 هللا للعهد الجدٌد تحفظ العنصرةكنٌسة 

ٌّام الفطٌر وعٌد الفصح،تماّما كما وجدنا أّن كنٌسة هللا تستمّر فً حفظ  هكذا أًٌضا استمّرت  أ
؛ ١: ٙٔفً حفظ العنصرة. إقرأ عن ذلك: رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

 .ٙٔ: ٕٓأعمال الّرسل 

أن ا بطل كّل ما قد ا لؽً، لما كّنا  ، بعداألّول عنصرةال حفل مقّدس فً عٌدملم ٌجتمعوا فً  لو
 ، الّسجل الّسامً للفصل الّثانً من أعمال الّرسل.قرأنا فً كتابنا المقّدس

محفل تعنً  ةكلم "المحفل المقّدس" ٌعنً اجتماع مقّدس للكنٌسة، بدعوة من الّسلطة المطلقة.
الكّل بؤمر من الّسلطة. الّسبت هو محفل أسبوعً مقّدس. فاهلل ٌؤمرنا  ٌحضر اجتماع حٌث

ٌّام ال ٌّة المقّدسة هو محفل مقّدس. الكنٌسة األولى لنجتمع مع بعضنا. كّل ٌوم من هذه األ ّسنو
 أطاعت. هل نحن نطٌع؟

 
 

 الفصل الّثالث

 تذكار هتاف البوق

وكلّم الّرّب... قابالً فً الّشهر الّسابع فً أّول الّشهر ٌكون لكم عطلة تذكار هتاؾ البوق محفل 
ٌٌّن   (.ٕ٘-ٖٕ: ٖٕمقّدس. عمالً ما من الّشؽل ال تعملوا" )الالو

ر لنا هنا للمّرة الّثانٌة، المسٌح سٌأتً خّطة هللا للفداء، عندما  الحدث المبارك الّتالً فً ،ٌ صوَّ
)رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل  مع أصوات المالبكة ومع بوق هللا، فً الؽٌوم بهتاؾ

فٌكون "عند البوق األخٌر. فإّنه سٌبّوق فٌقام من األموات عدٌمً فساد (. ٧ٔ-ٗٔ: ٗتسالونٌكً 
ٌّر" )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس   (.ٕ٘: ٘ٔونحن )كلّنا( نتؽ

ٌّة أبًدا  لو  إن لم ٌكن من قٌامة "إًذا –أّن المسٌح ال ٌعود لٌقٌم األموات، فلن تكون لنا حٌاة أبد
: ٘ٔأًٌضا هلكوا" )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس الذٌن رقدوا فً المسٌح 

ٔ١.) 

ٌتدّخل المسٌح بطرٌقة مباشرة فً شإون العالم عند سابع أو آخر بوق )رإٌا ٌوحّنا الالهوتً 
ٌّة ٩ٔ-٘ٔ: ٔٔ ؽضب تعندما  –(. البوق هو رمز للحرب. هو ٌؤتً فً زمن حرب عالم

مصّورة فً العنصرة( فً آخر هذا العهد الحالً، ٌعٌد األمم! لحظة تتّمة جمع البواكٌر )ال
ٌعٌد ٌده ثانٌة لٌسترّد حمله الّضابع الذي  –( ٙٔ: ٘ٔالمسٌح بناء خٌمة داود )أعمال الّرسل 

 (.ٗٔ-ٔ: ٖٗفشل كهنة الكنابس فً بحثهم عنه وإنقاذه خالل هذه الفترة )حزقٌال 



! "وٌكون فً ذلك الٌوم أّنه ٌضرب ببوق عظٌم فٌؤتً )إسرابٌل( الحظ متى ٌحدث هذا بالضبط
 (.ٖٔ: ٧ٕالّتابهون... وٌمّجدون للّرّب فً الجبل المقّدس فً أورشلٌم" )إشعٌاء 

عند مجًء المسٌح الّثانً. ألّن الكنابس قد  –متى سٌجتمع إسرابٌل مجّدًدا؟ عند هتاؾ البوق 
عودة جزء من الٌهود إلى األرض المقّدسة وبناء أّمة نسٌت تذكار البوق، ٌعتقد الكثٌرون أّن 

 تدعى إسرابٌل اآلن، هً تتّمة هذه الّنبوءة!

 سٌكون تدّخل المسٌح المباشر فً شإون العالم، هو الحدث الّتالً فً خّطة الفداء.

 –فً هذا الٌوم من هتاؾ البوق  فٌه، سٌكون فً العام الذي سٌؤتً ورّبما المجًء المجٌد الّثانً
ال نستطٌع أن نتؤكد، لكن أال ٌمكننا أن نعتبر هذا اإلحتمال؟ حدث الّصلب ٌوم  من ٌدري؟ رّبما

فً نفس الٌوم بالّذات! جاء الّروح القدس وبدأ باختٌار بواكٌر الفداء، فً ٌوم  –الفصح 
  العنصرة بالّذات.

لو لم ٌجتمعوا هناك فً محفل مقّدس  –ن هذا الّسبت الّسنوي لو لم ٌحفظ الّرسل المبة والعشرٌ
نبقى فٌهم؟ لقد حّذرنا ٌسوع مراًرا لهل كانوا تلقّوا نعمة حضور الّروح القدس لٌسكن  –

مجٌبه الّثانً! هل ٌعقل أّننا إن لم نحفظ عٌد تذكار البوق كما كانت كنٌسة بما ٌتعلّق بمتٌقّظٌن، 
ال نستطٌع  –استعداد للقابه؟ نحن ال نقول العنصرة، لن نكون على  هللا فً القرن األّول تحفظ

تواضع وعن طٌب خاطر لنمشً بطاعة فً لنستسلم بأن نقول، إّنما نسؤل الّسإال. هل ٌعقل؟ 
 الّنور.

-٩، ٕ: ١وهو مقّدس للّرّب كما هو الّسبت األسبوعً )نحمٌا  –عٌد تذكار البوق هو ٌوم فرح 
ٕٔ.) 
 

 ٌوم الكّفارة أو الّصوم

ٌٌّن  "وكلّم الّرّب... قابالً أّما العاشر من  – ٕٖ-ٖٔ، ٧ٕ، ٕٙ: ٖٕلنقرأ بالّتالً فً سفر الالو
نفوسكم )صوم(... عمالً ما  مقّدًسا ٌكون لكم تذلّلون هذا الّشهر الّسابع فهو ٌوم الكفّارة. محفالً 

ٌّة فً أجٌالكم فً جمٌع مساكنكم. إّنه سبت عطلة لكم فت ذلّلون نفوسكم. ال تعملوا فرٌضة دهر
فً تاسع الّشهر عند المساء من المساء إلى المساء تسبتون سبتكم". سّر رابع! اإلّتحاد مع هللا! 

 ٌصبح اإلنسان واحًدا مع صانعه!

ٌٌّن، آٌة  ٌ شرح رمز ٌوم ٖٔو ٩ٕأًٌضا، فً الفصل الّسادس عشر من سفر الالو ، حٌث 
ٌ  قد الكقّارة، نجد أّنه  نع سبًتا مقّدًسا ل ٌّة أّنكم فً فظ إلى األبد. "وٌكون لكم فرٌحص  ضة دهر

ًّ والؽرٌب الّنازل الّشهر الّساب ع فً عاشر الّشهر تذلّلون نفوسكم وكّل عمل ال تعملون الوطن
ٌّة".  فً وسطكم... سبت عطلة هو لكم وتذلّلون نفوسكم فرٌضة دهر



ٌٌّن  كّل من بتون سبتكم". ، عبارة "من المساء إلى المساء تسٕٖ: ٖٕالحظ أًٌضا فً الالو
نعتقد ذلك، إًذا ٌحفظ الّسبت ٌستشهد بهذا المقطع لٌظهر أّن الّسبت ٌبدأ عند الؽروب. إن كّنا 

مفروض سبت ٌوم الكفّارة العظٌم، ال –لماذا ال نحفظ الّسبت الذي ٌتكلّم عنه هذا المقطع بالّذات 
لنظهر متى ٌبدأ الّسبت، من ثّم هل نحن ثابتون عندما نستشهد باستمرار بهذا الّنّص لألبد؟ 

 نرفض حفظ ذاك الّسبت المشار إلٌه؟
 

 المعنى ٌّصوره عٌد الكّفارة

سٌتحّقق بعد المجًء الّثانً للمسٌح، الذي ٌجهل عنه  فّارة حدًثا رابًعا وعظًٌما،ٌصّور عٌد الك
ٌّة المقّدسة للّرّب. لقد  ،العالم بشكل كلًّ ألّنه فشل فً رإٌة المعنى الحقٌقً لهذه الّسبوت الّسنو

 لخّطة العالم للفداء! فظها كتذكٌر دابمفً حفشل 

ٌّة فً ما ٌتعلّق بؤحداث ٌوم الكفّارة، كما نفّذت قبل الّصلب، فً الفصل الّسادس  تظهر الرمز
ٌٌّن.  عشر من سفر الالو

ٌّة وكبًشا واحًدا ـ "ومن جماعة بن ٘اآلٌة  ً إسرابٌل ٌؤخذ تٌسٌن من المعز لذبٌحة خط
 ."لمحرقة

 وعن بٌته. نفسهـ كفّر ربٌس الكهنة عن  ٙاآلٌة 
 

 وٌأخذ تٌسٌن وٌوقفهماـ " ٨و ٧اآلٌة 

ٌ لقً هارون على الّتٌسٌن قرعتٌن ق رعة للّرّب وق رعة  أمام الّرّب لد، باب خٌمة اإلجتماع. و
ٌّة  لعزازٌل". ٌّة "عزازٌل" إّنما فً اإلنكلٌز "سكٌبؽوت"، أي )مالحظة: فً الّترجمة العبر

 "كبش الفداء"(.

واألفكار والتفسٌرات  اآلراءوجهات الّنظر وبسبب وجود العدٌد من  –ألّن هذا لم ٌتّم فهمه 
لهذا األمر، نقؾ هنا بصورة كافٌة لندخل فً بعض الّتفاصٌل. لندرس إًذا بذهن منفتح، بؽّض 

 !ثبتٌن كّل األشٌاء. نرٌد الحقٌقة، من دون إجحاؾ، معن قناعاتنا الخاّصة الّسابقة الّنظر

هذه الكلمة فً أّي د مفتاح الّشرح الكامل ٌكمن فً اإلدراك الّصحٌح لمعنى عزازٌل. ال ترِ 
ٌٌّن  مكان آخر من العهد القدٌم. ٌقول كتاب الّشرح الّشامل: "ٌعتقد سبنسر، بعد آراء العبران

ٌٌّن القدٌمة، أّن عزازٌل هو اسم إبلٌس وكذلك روزٌن... كلمموال ة كبش الفداء تعنً الكبش سٌح
رجمة المصّرح بها للملك : "كلمة كبش الفداء فً التّ ٌقول المجلّد الواحد للّشرح ".الذي انتهى

 لٌست ترجمة". إّنها مجّرد تفسٌر المترجم للمعنى المفترض. جٌمس

ٌّة، صحٌح اللوم والّذنب عن  لحمّ تلكبش الفداء، تعنً الذي ٌ )سكٌبؽوت( الكلمة اإلنكلٌز
ٌّة عزازٌل، وبالّتالً  ٌّة ولٌست ترجمة للكلمة العبر اآلخرٌن. إّنما "سكٌبؽوت" هً كلمة إنكلٌز



اسم  لٌست الكلمة الموحى بها باألصل. وٌتابع المجلّد الواحد للّشرح: "نفهم عزازٌل على أّنه
 أحد الّشٌاطٌن الخبثاء".

 
 بلٌسإللمسٌح ورموز ل

 ّضروري أن ٌقّرر بالقرعة، أّي تٌس. الحظ أّنه كان من الان هاذان الّتٌسان بالّطبع، رمزٌنك
ٌّهما ٌمّثل كان مإّهاًل  كانا مإّهالن.  نعزازٌل. ٌقول البعض أّن الّتٌسا أن ٌمّثل المسٌح، وأ

نداء احتفالً إلى هللا ألخذ القرار الكتابات المقّدسة ال تقول ذلك. لنفترض ذلك. "القرعة" هً 
 فً مسؤلة مرٌبة.

تطلّب هذا نداء  كان مإّهل لٌمّثل المسٌح. ال ؼٌر قادرٌن أن ٌقّرروا أّي تٌسالحظ، كان الّرج
هذا  –هلل من أجل الوصول إلى القرار! "قرعة للّرّب وقرعة لعزازٌل". إًذا كانت قرعة للّرّب 

 –إّنما القرعة الّثانٌة لم تكن للّرب، ولم تكن تمّثل المسٌح، بل عزازٌل  –مّثل المسٌح  الّتٌس
ا أن توحً هذه الكلمات  اسم شخص ٌتناقض مع هللا إلى أّن عزازٌل هو إبلٌس! من الّطبٌعً جّدً

 قرعة للّرّب وقرعة لعزازٌل. –األزلً! الحظ التناقض 

بح  الّتٌس فالمرموز إلٌه قد كما المسٌح،  –الذي اختاره هللا بواسطة القرعة لٌمّثل المسٌح قد ذ 
بح. لكن الّتٌس ٌ ذبح، إّنما انقاد وه ذ  ا إلى اآلخر الذي اختاره هللا لٌمّثل عزازٌل لم  ًٌّ ٌّة و ح البّر

القابم من الموت الذي ٌرمز إلى المسٌح القابم من األموات، آلّنه لم ٌمت  . لم ٌكن الّتٌسالمقفرة
ٌّة المقفرةأبًدا. ال ٌمكن ل ٌّن، حٌث إلٌها الّتٌس التً اقتٌد لبّر ، أن ترمز إلى الّسموات، كما سنب
ٌّة. هً ولٌست لٌست الّسموات مقفرةذهب المسٌح.   بّر

ٌّن ( ٔٔ)آٌة  نةهالك ٌمّثل عزازٌل، ذبح ربٌس أّي تٌسٌمّثل المسٌح و  أّي تٌسهللا بعد أن ع
ٌّة تقدمة عن نفسه، ثّم أخذ جمر النار المشتعل وبّخوًرا إلى  قدس األقداس، واضًعا ثور الخط
ًّ الّرحمة، نموذج عن عرش هللا،  ؼطاء أللواح الّشهادة أًٌضا من دم الّثور أمام كرس

ن مطلوًبا من الكاهن األكبر أن ٌقوم بهذا بهدؾ تطهٌر نفسه لٌتولّى مهام )الّناموس(. كا
، ناتهنكربٌس ذلك، ألّن المسٌح،  ٌتمّ منصبه، وٌمّثل المسٌح ككاهن أكبر. فً المرموز إلٌه، لم 
 لم ٌكن بحاجة لهذا الّتطهٌر كما قام به كهنة الّنموذج البدٌل. 

 استعداد أن ٌخرج وٌتولّى مهامه.الالوي هو على  ةهنربٌس الك اآلن
 

 بعد ذلك، الّتٌس الذي اختاره هللا بالقرعة لٌمّثل المسٌح، كتقدمة لخطاٌا

خطاٌا العالم حملها الّتٌس كما حملها المسٌح، أخًٌرا، مّرة وإلى األبد، على بح. بذلك، العالم، ذ  
 ً الّسموات.الّصلٌب. لكن المسٌح قام مجّدًدا من الموت، وصعد إلى عرش هللا ف

من تلك اللحظة اآلن، من وماذا رمز إلى المسٌح القابم من األموات الذي ذهب إلى الّسموات، 
ٌٌّن؟ ٌقول البعض أّنه الّتٌس الذي ٌمّثل عزازٌل. لنر،.  وصاعًدا فً احتفاالت الالو



ٌ سّمى المسٌح القابم من األموات الذي هو اآلن عن ٌمٌن عرش هللا فً الّسموات )رسالة  ماذا 
ٌّة! ما كان الّرمز األاتننهكربٌس (؟ ٕٕ: ٖبطرس الّرسول األولى   رضً لعرش هللا؟ البّر

! هبحٌث ذ كال! هذه كانت ؟المقفرة ًّ  الّتٌس الح

ًّ الّرحمة فً قدس  األقداس. بعد موت المسٌح، ذهب إلى الّرمز األرضً لعرش هللا كان كرس
ًّ الّرحمة ٌتشفّع ل نا ككاهننا األعلى. "... تدخل إلى ما داخل الحجاب حٌث دخل ٌسوع كرس

ٌٌّن  : ٙكسابق ألجلنا صابًرا على رتبة ملكً صادق ربٌس كهنة إلى األبد" )الّرسالة إلى العبران
ٔ٩-ٕٓ.) 

القابم من حتفال الالوٌٌن لٌوم الكفّارة، إلى المسٌح مّرة ثانٌة، من أو ماذا رمز فً ااآلن، 
ش هللا فً الّسموات؟ الّتٌس رداخل الحجاب إلى عإلى ، الذي ذهب ناتهنك ربٌس األموات،

بح. رمز إلى المسٌح المذبوح. ال ٌمكنه أن ٌمّثل بعد المسٌح القابم من األمو ات. لم الواحد قد ذ 
ٌٌّن مع  الهوت ، ألنّ ناتهنربٌس كن المسٌح المذبوح ٌك ، لم ٌنته حّتى قٌامة همتهنك ربٌسالالو

على رتبة ملكً صادق. لكن  ةهنموات كربٌس الكت وصعوده إلى السّ المسٌح من األموا
ٌن، . اآلن، من أخذ هذا الّدور فً احتفاالت الالوٌّ اتنهنً ربٌس كلقابم من األموات كان المسٌح ا

األمر واضح للؽاٌة، أّي طفل التً ٌعاد تمثٌلها عام بعد عام، فً هذا الٌوم المقّدس األبدي؟ 
 ، ولٌس الّتٌس الذي ٌمّثل عزازٌل!الالوي ةهنربٌس الكأّنه كان ر، ٌستطٌع أن ٌ

 
 رمز للمسٌح –الكاهن األعلى 

 عرش هللا النموذجً؟لحظة موت الّتٌس، من ذهب فً الحجاب مقّدًما دم هذا الّتٌس أمام 

ٌٌّن  ٌّة الذي تٌس ال (هنةالكربٌس ): "ثّم ٌذبح ٘ٔ: ٙٔالالو نفسه  نةالكهربٌس للّشعب )خط
اآلن، ٌمّثل عمل المسٌح القابم من األموات( وٌدخل بدمه إلى داخل الحجاب... ٌنضحه على 

ًّ الّرحمة(... )آٌة   ( فٌكفّر عن القدس". ٙٔالؽطاء )كرس

إلى الؽطاء، الذي جّسد المسٌح  داخل الحجابإلى  الذي أخذ الّدم هنةالكربٌس وهكذا، كان 
القابم من األموات بشكل صورّي، الذي أخذ دمه، مّرة واحدة للجمٌع، داخل الحجاب إلى عرش 

اتناهنربٌس كالّسموات، لٌتشفّع لنا كهللا فً   ه.، ٌستطٌع الّطفل أن ٌدرك. هذا بالّطبع بسٌط جّدً

الّدم من الّتٌس المذبوح داخل  ةهنربٌس الكعندما أخذ المصلوب. ح مّثل المسٌح الّتٌس المذبو
ًّ الّرحمة فً قدس األقداس، رمز لعرش هللا، مّثل وقام بعمل المسٌح القابم  الحجاب إلى كرس

. ناتهنكربٌس ته لنا هناك بصفمن األموات، الذي صعد إلى ٌمٌن العظمة فً األعالً، متشّفًعا 
صدق اإلستمرار بالّتعلٌم أّن الّتٌس الذي ٌمّثل عزازٌل مّثل عمل المسٌح القابم من هل نستطٌع ب

ًّ الّرحمة؟ ًّ دم المسٌح فً الحجاب إلى كرس  األموات؟ هل أخذ هذا الّتٌس الح

الّذاهب فً الحجاب إلى قدس األقداس، رمز إلى عودة المسٌح إلى الّسموات.  الكاهن األكبر
العمل الذي قام به فً قدس األقداس رمز إلى عمل المسٌح فً هذه األلؾ والّتسع مبة سنة، 



ًّ الّرحمة فً الّسموات. اآلن، العودة ترمز إلى عودة  ٌتشفّع لنا، مقّدًما دمه المسفوك أمام كرس
 رض. ماذا فعل؟المسٌح إلى األ

ًّ وٌضع اإلجتماع ومتى فرغ من التكفٌر عن القدس وعن خٌمة " وعن المذبح ٌقّدم الّتٌس الح
ٌّآتهم مع كّل  ًّ وٌقّر علٌه بكّل ذنوب بنً إسرابٌل وكّل س هارون ٌدٌه على رأس الّتٌس الح

ٌّة. لٌحمل الّتٌس  )مالبًما( وٌجعلها على رأس الّتٌس وٌرسله بٌد من ٌالقٌه خطاٌاهم إلى البّر
ٌّة. ثّم ٌدخل هارون... وٌرحض جسده  وبهم إلى أرض مقفرة.نعلٌه كّل ذ فٌطلق الّتٌس إلى البّر

والذي أطلق الّتٌس إلى عزازٌل ٌؽسل ثٌابه وٌرحض جسده بماء وبعد ذلك ٌدخل إلى  بماء...
ٌٌّن   (.ٕٙ-ٕٓ: ٙٔالمحلّة" )الالو

 
 خطاٌانا من ٌحلّ  لٌس تٌس عزازٌل هو

 لنوضح ذلك!

هل هناك عدل مع هللا؟ ألٌس هللا إله العدل كما وإله الّشفقة والّرحمة؟ من هو مرتكب خطاٌانا 
 –خطاٌانا  –لومنا  –مرتكبها، كما هو المسٌح مخلّصنا. تكّبد ٌسوع ذنبنا  الحقٌقً؟ هو إبلٌس

ٌّة البرٌبة. على نفسه بصفته الّذبٌحة البرٌبة البدٌلة. ا أن   كان الّضح لقد أحّبنا وكان مستعّدً
وهللا ٌسامحهم إن تبنا وقبلنا  –خطاٌانا، تحّملها هو، وهو وحده  –بنا وٌموت من أجلنا. ذن

 ، هل هذا عدل كامل؟ذبٌحته. ومع ذلك، إن توقّفنا هنا

. هل من العدل أن ٌتحّمل المرتكب الفعلً لهذه الخطاٌا هو إبلٌس الّشٌطان –الّسبب الحقٌقً 
العظٌمة سوؾ تعمل  هللاالمٌسح ذنًبا لٌس له، بٌنما ٌنجو إبلٌس بفعلته؟ هل تعتقد أن خّطة 

 اللوم والّذنب األصلً حٌث ٌجب أن ٌكون؟أخًٌرا العدل الكامل وتضع 

ٌٌّز بدقّة؟ حمل المسٌح ذنبنا. آلّننا كّنا مذنبٌن، رؼم أّن إبلٌس هو الّسبب  سّجل اآلن هذا التم
لٌس ذنبنا، بل  –األساسً لهذا كلّه. إّنما العدل ٌتطلّب من هللا أن ٌعٌد الّذنب على رأس إبلٌس 

مع ذلك،  –وذنبنا قد تحّمله المسٌح  –لقٌادتنا نحو الخطٌبة. كّنا مذنبٌن أًٌضا  –ذنبه الخاّص 
 ٌجب على كّل خطاٌانا أن ترجع إلى مالكها إبلٌس، بصفتها ذنبه الخاّص!

فرت. هذه حظ اآلن نقطة أخر،. ال تٌس عزازٌل ٌبعد معه خطاٌا كّل العالم التً سبق وؼ 
فع جزاءها بواسطة الّذبٌحة البدٌلة للمسٌح، الممّثلة بذبح الّتٌس  الخطاٌا كانت قد سبق ود 

فع جزاءها من قبل مع على الّتٌس  أخًٌرا البريء قبل أن ت رمى هذه الخطاٌا نفسها . فقد د  ًّ الح
 الّتٌس المذبوح. موت

ٌّة. هل نستطٌع إًذا، أن نصبح أخًٌرا موّحدٌن مع هللا، طالما  ًّ لكّل خط إبلٌس هو المرتكب الفعل
المحّرض على الخطٌبة هذا، ال ٌزال معنا؟ أال نستطٌع أن نر، أّنه ٌجب أن ٌبعد أّوالً؟ ولن 

. هل من العدل رأسه على خطاٌانا، مجّدًداذنبه الّشخصً ل ٌكون من عدل مع هللا قبل أن ٌوضع



عن خطاٌانا؟ لقد حمل المسٌح خطاٌانا، إّنما أن ٌتحّمل المسٌح ذنب إبلٌس، كما وذنبنا نحن، 
ًٌّا، وحّتى عن حضور هللا؟  هل ٌجب علٌه أن ٌحملها بعد؟ أال ٌجب أن ت رفع عّنا كل

ٌّن بوضوح طرق المصالحة مع هللا، من خالل ذبٌحة  إًذا، ذبح الّتٌس األّول والمسح بدمه، ٌب
ٌّة البرٌبة البدٌلة.  وأخًٌرا إبعاد الّتٌس الّثانً المثقل بخطاٌانا، الّتكفٌر عن ما كان ٌرمز الّضح

ٌّن بوضوح أًٌضا تؤثٌر هذه الّتضحٌة، فً اإلبعاد الكلًّ لهذه الخطاٌا  إلٌه الّتٌس األّول، ٌب
 ن حضور هللا!المكفّرعنها ع

 
 إبلٌس المّتِهم

بة. عندما ت لقى هذه الخطاٌا إبلٌس هو مّتِهم األخوة. تؤّسست سلطته فوق اإلنسان على الخطٌ
ا علٌه مجّدًدا، التً هو مرتكبها، بعد أن تنزع عّنا من قبل المسٌح، سٌخسر إبلٌس شكواه علٌه

 ولن ٌستطٌع اّتهامنا بعد!

رمز إلى التكفٌر الكلًّ، وؼفران خطاٌا ما قبول دم أّول تٌس )المسٌح( ٌفٌكذا أخًٌرا، وه
ر عنها، ٌرمز إلى النزع الكامل لكّل تلك الخطاٌا المكفّ  إسرابٌل، كذلك إرسال عزازٌل حامالً 

 الخالص بواسطة الّتكفٌر اآلتً من قّوة الخصم. –الخطاٌا 

ٌّة األولى  البرٌبة، هً الطرٌق للمصالحة مع هللا، إّنما لٌس عدالً كامالً كانت التضحٌة بالّضح
 بعد.

، ٌظهر الّتكفٌر األخٌر، بوضع الخطاٌا حٌث تنتمً، ونزع ًّ الخطاٌا  ابتعاد الّتٌس الّثانً الح
 الّشعب الكامل من سلطة إبلٌس. وهكذا خالص –ومرتكبها بالكامل عن حضور هللا وشعبه 

ٌّة ت" المشتّقة من فعل "أتون" التً تعنً كما ٌقول القاموس نْ م  هً "أتونْ  كلمة تكفٌر فً اإلنكلٌز
ٌتكّون بالوحدة. لن نكون  –)إنكلٌزي إنكلٌزي( وبستر، أن ٌجعل واحًدا. أن ٌجمع فً واحد 

 فً واحد بالكامل ومّتحدٌن مع هللا، إلى أن ٌتّم ذلك. مجتمعٌن

، عزازٌل، هذا الموضوع، الحظ أًٌضا أّنه بعد أن  قبل أن ندع ًّ وضع كلتا ٌدٌه على الّتٌس الح
كان على هارون أن ٌؽتسل وٌنّظؾ نفسه قبل أن ٌقوم بؤّي اّتصال مع الّشعب. إًذا، كان أًٌضا 

"الّرجل المالبم" أن ٌؽسل ثٌابه وٌرحض جسده بعد اّتصاله بالّتٌس عزازٌل، قبل أن على 
ٌّة ه  مع إبلٌس! ً بالّتؤكٌد، اإلّتصالٌقترب من الّشعب. الّرمز

الحظ اآلن، أّن وضع هذه الخطاٌا التً سبق وتّم التكفٌر والمسامحة عنها، على رأس الّتٌس 
، ال ٌتّم إلى بعد عودة الكاهن األكبر من قدس األقداس فً الحجاب  ًّ إًذا هذا ٌرمز إلى  –الح

 فعل ٌتّم بعد مجًء المسٌح  الّثانً إلى هذه األرض!

لكن إن كان الّتٌس الحً ٌمّثل المسٌح القابم من األموات، فالخطاٌا التً حملها المسٌح على 
ضعت من قبل شخص آخر، تمّثل بالكاهن األكبر،  ومن جدٌد بالمسٌح بعد قٌامته الّصلٌب، قد و 



ٌّة أّن تٌس عزازٌل  ؟ كال،تمّثل المسٌح ال تزال مّتسقة من الموت. هل لهذا أّي معنى؟ هل نظر
تعبٌر، وهو مّتسق. الّتٌس األّول مّثل ٌسوع البريء  كل معنى الّسهل البسٌط ٌتالبم معإّنما ال

مّثل المسٌح القابم من األموات الّذاهب فً الحجاب هنة الكربٌس  –الذي مات من أجل خطاٌانا 
ًّ الّرحمة، أو إلى هللا فً الّسموات، ألكثر من  العابد  ةهنالكبٌس رو –سنة  ٩ٓٓٔإلى كرس

، مّثل عودة المسٌح الذي سٌضع الخطاٌا التً لو ًّ ضع الخطاٌا أخًٌرا على رأس الّتٌس الح
ٌّة المقفرة ؼٌر  ًّ إلى البّر  – مؤهولةالحملها على مرتكبها، إبلٌس، والذي سٌرسله بعًٌدا وهو ح

 .ٖ: ٕٓفً سفر الّرإٌا  الهاوٌة التً ذكرت

نجد نبوءة مجًء المسٌح الّثانً. ماذا ٌقول أّنه  فً الفصل الّتاسع عشر من سفر الّرإٌا،
 سٌحدث فً بداٌة الفصل العشرٌن؟

ٌٌّن بالّتحدٌد؟ ماذا ٌظهر الفصل الّسادس الّرمز  –ٌرسل إبلٌس بعًٌدا  عشر من سفر الالو
ٌّة المقفرة ؼٌر المؤهولة )رإٌا ٌوحّنا الالهوتً  ( ٕ: ١ٔالمستخدم هنا هو "الهاوٌة"، رمز البر

ٌ قتل إبلٌس اآلن. هو ال ٌموت. هو مالك  –وقد ا بعد من قبل رجل مالبم  – من الّسموات. لم 
ا إلى ما بعد ألؾ سنة  ًٌّ ٌّة )رإٌا ٌوحّنا الالهوتً  –ٌظّل ح  (.٧: ٕٓبعد األلف

أًٌضا، تّم إبعاد  لى الّرّب. الحظإلٌك بعض الّنقاط التً تتبادر إلى الّذهن. تّم تقدٌم كال الّتٌسٌن إ
 هللا. رعزازٌل عن قدس األقداس، رمز لحضو

ا نشا لألبد، حّتى ٌحفظ على الّدوام أمام أوالد هللا وكنٌسته، خّطة هللا قد  ةروهكذا، فإّن ٌوم الكفّا
 للتكفٌر، التً ستتّم بعد مجًٌء المسٌح الّثانً.

، عندما كان ٩: ٧ٕونجد هذا الٌوم الّسنوي المقدٍّس مذكور فً العهد الجدٌد. فً أعمال الّرسل 
ٌ ًضا  ّجل "وصار الّسفر فً البحر خطًرا إذ كان الّصوم أ ٌّة إلى روما، س  بولس فً رحلته البحر

ال ٌمكن لهذا الٌوم العاشر من الّشهر الّسابع.  –قد مضى..." ٌشٌر الّصوم إلى ٌوم الكفّارة 
ٌّنة إال إذا كان ال ٌزال  بكامل تؤثٌره وقّوته ووجوده. الٌوم أن ٌكون قد مضى فً تلك الّسنة المع

وإال لما كان الّروح القدس بالّتؤكٌد، قد أوحى بهذه الكلمات! هذا ٌشٌر بالّتكٌد أّن هذا الٌوم كان 
 ال ٌزال موجوًدا ومعترؾ به كذلك، من الّروح القدس.

 
 

 الفصل الّرابع

 عٌد المظالّ 

حتفال الّسادس. لنالحظ الّتعلٌمات اإل –أو عٌد الخٌام  –نؤتً اآلن إلى اإلحتفال بعٌد المظاّل 
 حول هذه المناسبة.

ٌّام عندما تجمع من بٌدرك ومن معصرتك. وتفرح فً عٌدك  تعمل" لنفسك عٌد المظاّل سبعة أ
ٌّد لأنت وابنك وابنتك ٌّام تع فً المكان الذي ٌختاره الّرّب. ألّن الّرّب إلهك  لّرّب إلهك... سبعة أ



ٌباركك فً كّل محصولك وفً كّل عمل ٌدٌك فال تكون إاّل فرًحا... وال ٌحضروا أمام الّرّب 
 (.٧ٔ-ٖٔ: ٙٔفارؼٌن. كّل واحد حسبما تعطً ٌده كبركة الّرّب إلهك التً أعطاك" )التثنٌة 

ٌ حفظ  هذا ٌّام بدًءا من الٌوم الخامس عشر من الّشهر الّسابعاحتفال المظاّل ل فً تقٌٌم  ،سبعة أ
ٌٌّن  : "وكلّم الّرّب موسى قابالً كلّم بنً إسرابٌل ٖ٘-ٖٖ: ٖٕهللا المقّدس. الحظ سفر الالو

ٌّام للّرّب. فً الٌوم األّول  قابالً. فً الٌوم الخامس عشر من هذا الّشهر عٌد المظاّل سبعة أ
 محفل مقّدس عمالً ما من الّشؽل ال تعملوا".

عمل فً هذا الٌوم. أمر باإلجتماع. ال ٌجب أن ن –ام، محفل مقّدس فً الٌوم األّول من هذه األٌّ 
ٌّة فً أجٌالكم. فً الّشهر الّسابع  ٌّام... فرٌضة دهر "... وتفرحون أمام الّرّب إلهكم سبعة أ

ٌٌّن  ٌّدونه" )الالو  (.ٔٗ-ٓٗ: ٖٕتع

 الحظ أّنها فرٌضة إلى األبد.

 مة:هنا تتمّثل ذروة آخر األحداث فً خّطة هللا العظٌ

بعد أن أرسل لنا الّروح القدس واختار  –بعد أن مات المسٌح من أجل خطاٌانا لخالص البشر 
بعد أن ٌكون  –بعد مجٌبه الّثانً المجٌد  –شعًبا السمه لٌكونوا ملوًكا وكهنة خالل األلؾ سنة 

، وإبعاده ًّ ٌّاه قد استرجع الذٌن افتداهم بوضع كّل الخطاٌا على رأس إبلٌس، مرتكبهم الفعل ا وإ
ٌّة "الّتكفٌر"، وجمعنا أخًٌرا فً واحد  عن حضور هللا وشعبه، استكماالً بذلك نكون بعدها  –عمل

ٌّة للعهد الجدٌد، مستعّدٌن للسلسلة األخٌرة من هذه األحداث ، بداٌة "عرس الحمل"، اإلقامة الفعل
 أللؾ سنة. حصاد العظٌم للّنفوسإقامة ملكوت هللا على االرض وال

ٌّة!اإلحتفال هو صورة عن اهذا   أللف
 

ٌّة  رسم تصوٌري لأللف

ًّ المادّي فً إسرابٌل القدٌمةمن أجل  كصورة  ،وصؾ خّطته، اّتخذ هللا الحصاد الموسم
ٌّاللحصاد الّروحً للّنفو ن. األّول هو حصاد س. فً األرض المقّدسة، هناك حصادان سنو

 الحصاد األساسً. بعده ٌؤتًالّربٌعً.  الحنطة

ٌ حفظ اإلحتفال بعٌد المظ اآلن الحظ فً هذه اآلٌة  (.ٕٕ: ٖٗالّسنة" )الخروج  اّل "فً آخرمتى 
، "عٌد الجمع". انتهى حصاد الّسنة فً أّول الخرٌؾ. حدٌدتّ بالٌدعى عٌد المظاّل أو عٌد الخٌام 

، كذلك عٌد الجمع أو المظاّل الحالً عهد الكنٌسة –تماًما كما تصّور العنصرة الحصاد الباكر 
ٌّة! –ٌصّور حصاد الخرٌؾ   حصاد الّنفوس العظٌم لأللف

. ١، آٌة ٩ٗالٌوم لٌس الٌوم الوحٌد للخالص. الٌوم هو ٌوم خالص. هكذا قال إشعٌاء: الفصل 
ٌّة األصل، فً رسالته الّثانٌة إلى أهل كورنثوس  ، ٌجب ٕ: ٙبالواقع، ترجمة كلمة بولس الٌونان

 تكون "ٌوم خالص" ولٌس "ٌوم الخالص".أن 



ٌّا لتفهم هذا ب كل تاّم. فً الفصل الثانً عشر والفصل الثالث عشر، لدٌنا شانتقل إلى سفر زكر
وعن بدء مصالحة العالم. هنا ٌتوّضح معنى عٌد تذكار البوق  ،عابدوهوالمسٌح صورة عن 
 وعٌد الكفّارة.

ٌّة. "وٌكون الّرّب ملًكا على األرض. فً  الحظ بالّتالً، الفصل الّرابع عشر. الّزمن هو األلف
" )آٌات باألمن ذلك الٌوم ٌكون الّرّب وحده واسمه وحده... وال ٌكون بعد لعن فت عمر أورشلٌم

ٌّة" ٔٔ، ٩ "تخرج من أورشلٌم" )آٌة  –خالص، الّروح القدس  –(. إّنه الّزمن حٌن "مٌاه ح
. ؼالًبا ما ٌصّور هللا خّطته زيللكلمة كما بالمعنى المجا (. "المٌاه" هً بالمعنى الحرف١ً

ٌّة. ٌّة بؤحداث ماد  الّروح

ٌ عطى الّروح القدس لكّل بشر هالك، ماذا  فً ذاك الٌوم، حٌن ت عمر األرض بسالم، عندما 
ٌحدث؟ "وٌكون أّن كّل الباقً من جمٌع األمم الذٌن جاءوا على أورشلٌم ٌصعدون من سنة إلى 

 (.ٙٔدوا عٌد المظاّل" )آٌة وا للملك رّب الجنود ولٌعٌّ ة لٌسجدسن
 

 وجوب حفظ األمم لعٌد المظالّ 

ٌّا ٙٔالحظ اآلٌة  ٌّون الهالكون  –األمم ستؤتً . بعد أن ٌعود المسٌح، ٗٔهذه من سفر زكر الوثن
إلى أورشلٌم وٌحفظوا عٌد المظالَّ! كٌؾ سٌحفظون عًٌدا ا بطل  –الذٌن لم ٌلقوا الخالص بعد 

 كان فرٌضة إلى األبد. دوه إال إذالن ٌعٌّ  على الّصلٌب؟

وماذا سٌحدث إن رفضوا إطاعة هللا؟ "وٌكون أّن كّل من ال ٌصعد من قبابل األرض إلى 
 أورشلٌم لٌسجد للملك رّب الجنود ال ٌكون علٌهم مطر". إّنه لكالم قوّي!

 كم المسٌح بقضٌب من حدٌد!د عٌد المظاّل من سنة إلى سنة، عندما ٌحستجبر األمم أن تعٌّ 

ال  –وإن استمّرت األمم بعدم إطاعتها؟ "تكن علٌها الّضربة التً ٌضرب بها الّرّب األمم" 
ٌّدوا عٌد المظاّل. هذا ٌكون  –طرٌق الخالص عن تعلّم ٌزال هناك أمم ت "الذٌن ال ٌصعدون لٌع

ٌّدوا عٌد المظاّل". )آٌا  (.٩ٔ-٧ٔت قصاص... كّل األمم الذٌن ال ٌصعدون لٌع

ٌّةٌكون لهحّتى  هذا العٌد. بالّطبع هو فرٌضة  أن تحفظ ٌجب م الخالص، حّتى األمم الوثن
ٌّة!  دهر

ٌ  ٖٕ: ٙٙنستشهد اآلن كالعادة بإشعٌاء  ٌّن أّن الّسبت س ٌّة، كإثبات أّننا ٌجب أن ، لنب حفظ فً األلف
ٌّا نحفظه اآلن.  ٌّنٌن، ٙٔ: ٗٔهل سنثبت نحن إًذا، بعد قراءتنا زكر أّن العٌد سٌحفظ فً  مب

ٌّاه الٌوم؟ ٌّة، فً حفظنا إ  األلف

حاكمٌن مع المسٌح على عرشه، مساعدٌن  –ملوك أو كهنة  –كؤبناء هللا  ٌنلهل نحن مإهّ 
المسٌح فً ذلك الّزمن، إن رفضنا اآلن أن نحفظ هذه األعٌاد؟ الحظ أّن المسٌح حفظ عٌد 



لٌصؾ لنا ما قاله  –الفصل الّسابع  –كّرس ٌوحّنا الّرسول فصال  كامالً من إنجٌله  .المظالّ 
 ٌسوع وما فعله خالل عٌد المظاّل فً العام األخٌر من كهنوته.

 
  لماذا سّمً عٌد المظالّ 

ٌّة،   ،ناس هالكٌنأنولد فٌه، األمم التً تتؤلّؾ من سالذي رّبما  ،ملكوت هللاسٌحكم خالل األلف
ٌّة، سولدوا من روح هللا. مالٌٌن الّناس الهالكٌن الذٌن  ٌكونون على قٌد الحٌاة خالل األلف

ٌن، ألّن "لحًما قد ورثوه بعد طالما هم بشر فانٌ سٌكونون ورثة فقط لملكوت هللا. لن ٌكونوا
: ٘ٔودًما ال ٌقدران أن ٌرثا ملكوت هللا" )رسالة بولس الّرسول األولى إلى أهل كورنثوس 

 لترث الملكوت، قال ٌسوع. –"من الّروح"  –(. "ٌجب أن تولد من جدٌد" ٓ٘

 ىكانوا مجّرد ورثة عندما سكنوا األرض )الّرسالة إل ٌعقوبتذّكر أن ابراهٌم، إسحق و
ٌٌّن  ام، مقٌمٌن فً أرض المٌعاد. قد سكنوا فً المظاّل أو الخٌفورثة،  بٌنما هم (.٩: ٔٔالعبران

الخٌام أو المساكن المإقّتة أّنهم لم ٌرثوا بعد. لهذا نقرأ عن عٌد المظاّل، "فً  تصّور لنا هذه
ٌّام... لكً ٌتعلّم أجٌالكم أّنً فً مظاّل أسكنت بنً إسرابٌل لّما أخرجتهم   مظاّل تسكنون سبعة أ

ٌٌّن  ٌّة قبل أن ٌدخلوا (. سكن إسرابٌل فً ٖٗ-ٕٗ: ٖٕمن أرض مصر" )الالو خٌام فً البر
ٌّة، عندما ٌحكم ملكوت هللا  ممٌعاد. صّورت هذه الخٌام أّنهأرض ال ورثة فقط. حّتى خالل األلف

بالمعرفة  افقط. ٌجب علٌهم أن ٌتؽلّبوا وٌنمو هالكة، سٌكون الّشعب ورٌث للملكوتعلى األمم ال
 والحكمة لٌرثوا الوعود.

ٌّام  الخٌامسٌسكنون "ّنهم ٌا لها من صورة رابعة. ٌقول هللا عن إفراٌم )مثال لكّل إسرابٌل( أ كؤ
ٌّة، مثال كّل الّشعوب الذ٩ٌ: ٕٔالموسم" )هوشع  بهذه  سٌمّرون ن(. كان إسرابٌل فً البر

 الّتجارب والّضربات لٌرثوا هذه الوعود. كانوا جّوالٌن، ٌنتظرون أن ٌرثوا وعود الخالص.

ٌّة  ٌّة، ستبقىالخالؾ الذي تحتفظ به بعض الّطوابؾ، أّن الكابنات البشر من لحم  الفانٌة فً األلف
 ٌنفٌه بوضوح عٌد المظاّل، ألّن اإلحتفال بحّد ذاته ٌشٌر إلى اإلرث األبدّي.ودم إلى األبد، 

ن ٌجلس على عرشه حٌث باإلضافة إلى ذلك، بعد أن ٌجمع ٌسوع الكنٌسة لنفسه، وبعد أ
 (.ٖٗ: ٕ٘مّتى ٌجمع األمم أمامه وٌقول: "رثوا الملكوت" )إنجٌل سنحكم معه، س

 
ا، عٌد آخر  وأٌضًّ

 العٌد الّسابع! –آخر  عٌد هل الحظت أّن عٌد المظاّل لٌس إاّل اإلحتفال الّسادس؟ هناك بعد

ٌّام  ٌّة بكاملها. سبعة هو عدد هللا للكمال.  رلٌصوّ  –عٌد المظاّل هو، بتشّدد، ٌدوم لسبعة أ األلف
كرناك سبعة أعٌاد. لنالحظ أٌن لذا، ٌجب أن ٌكون ه : "فً الٌوم الخامس عشر من هذا الّشهر ذ 

ٌّام للّرّب... فً الٌوم الّثامن ٌكون لكم محفل مقّدس... إّنه )ٌوم(  الّسابع عٌد المظاّل سبعة أ



ٌٌّن  ا  (. الٌومٖٙ، ٖٗ: ٖٕاعتكاؾ. كّل عمل شؽل ال تعملوا" )الالو ًٌّ الّثامن هذا، الذي هو تقن
ٌ دعى " ٌوم  (.٧ٖ: ٧عظٌم من العٌد" )إنجٌل ٌوحّنا الٌوم األخٌر المنفصل، 

 ماذا ٌمّثل هذا الٌوم المقّدس األخٌر؟

ًّ وٌشرب... تجري من بطنه  الحظ عّما وعظ به ٌسوع فً ذاك الٌوم: "إن عطش أحد فلٌقبل إل
)من عمق كٌانه( أنهار ماء حً. قال هذا عن الّروح الذي كان المإمنٌن به مزمعٌن أن ٌقبلوه" 

 (.٩ٖ-٧ٖ: ٧)إنجٌل ٌوحّنا 

 عظة ٌسوع التً أعطت المعنى لهذا الٌوم األخٌر العظٌم! كانت هذه

ٌّةٕٓانتقل اآلن إلى رإٌا ٌوحّنا الالهوتً  ، ماذا ٌحدث؟ قٌامة! ٌقؾ األموات أمام . بعد األلف
 ًّ ٌٌّن الٌوم، بما أّنهم سٌحضرون أمام كرس ٌٌّن الحقٌق هللا. هذا ال ٌستطٌع أن ٌشمل المسٌح

ٌّة. فقد سبق وورثوا شٌر إلى الذٌن تحّولواال ٌمكن أن ٌ عندما ٌعود المسٌح.القضاء   خالل األلف
ٌّة، بعد أن عاشوا د ٌّة. الملكوت خالل األلف هإالء الذٌن فً  واٌجب أن ٌكونبل ورة حٌاة عاد

ٌّة لن ٌعودوا إلى الحٌاة إال بعد األفهم هذه القٌامة، الذٌن ماتوا فً جهل فً العهود الماضٌة!  لف
 (.٘: ٕٓ)رإٌا ٌوحّنا الالهوتً 

 
 رسم صوري لٌوم القضاء

األمم الذٌن  الذي فٌه تعطى. إّنه الّزمن ٘ٔ: ٓٔالمذكور فً إنجٌل مّتى  هذا هو ٌوم الّدٌن
ًٌّدا. حّتى الذٌن  ٘٘-ٖ٘: ٙٔالفرصة لٌلقوا الخالص. ٌوضح حزقٌال  ماتوا فً جهل، هذا ج

(. ٧ٖفً إسرابٌل وماتوا بخطاٌاهم، سٌعطون أّول فرصة لٌفهموا حقٌقة هللا وطرٌقه )حزقٌال 
(. هذا بالّتحدٌد ٗٔكتب الّنبً أّن هللا سٌلقً بروحه على الذٌن ا قٌموا من األموات )آٌة 
 م.ٖٓرٌؾ عام الخالص الذي ذكره ٌسوع فً عظته فً ذاك الٌوم العظٌم من العٌد فً خ

ٌّام عٌد المظاّل السّ ٌصّور الٌوم الّثامن تمام خّطة الفداء. إّنه قبل بعة، إ، الذي ٌلً مباشرة أ
 سٌقومون من الموت. –أهل وأوالد، صؽار وكبار  –الّسماء الجدٌدة واألرض الجدٌدة. الكّل 

(. تقّدم ٕٔ: ٕٓوح )رإٌا ٌوحّنا الالهوتً تهو مف –ممّثالً الخالص  –الحظ أن "سفر الحٌاة" 
ٌّتانفٌالّرإٌا الّنظرة األخٌرة "لٌوم الّدٌن"  والمخلصٌن  – ما تفنى الّسموات واألرض الماد

ٌّة عند عرش المسٌح.  ٌهلكون فً  –الذٌن ٌعصون  – نر، األشرارٌتلقّون جابزتهم األبد
 بحٌرة الّنار!

 رصة متساوٌة.ٌا لها من خّطة رابعة! سٌكون للجمٌع ف

ٌٌّن  ٌّة المقّدسة، ٌقول:  ،١ٖ-٧ٖ: ٖٕوأخًٌرا، الحظ فً سفر الالو ٌّام الّسنو بعد وصؾ هذه األ
ٌجب علٌنا إًذا، أن "هذه هً مواسم الّرّب التً فٌها تنادون محافل مقّدسة... عدا سبوت الّرّب". 



ٌّة" المعاصرة، إّنما هو ٌوم الّراحة االسبوعً لهذه "الك األحدنحفظ هذه عدا سبت الّرّب.  نٌس
 .الّربّ الّسبت هو ٌوم 

اد التً تؤتً مباشرة عٌد المٌالد، عٌد رأس الّسنة، العٌد الكبٌر، وأعٌاد كثٌرة أخر،، هً األعٌ
ٌّة. ٌّام هللا المقّدسة! لنتخلّى عن أعٌاد هذا  من الوثن ٌّة هً أ ام الّسبعة المقّدسة الّسنو ٌّ لكن هذه األ

ٌّة. ٌّام هللا المقّدسة الحقٌق ٌّة ونحفظ أ  العالم الوثن
 
 

 بحث خاصّ 
  ٦١: ۲رسالة بولس الّرسول إلى أهل كولوسً 

تبت اآلٌة  ٌٌّن فً كولوسً، لحماٌتهم  من الّرسالة الفصل الّثانً من ٙٔك  ٌٌّن الوثن كإنذار للمسٌح
المعلّمٌن الذٌن كانوا ٌحّرفون الّرسالة التً علّمها بولس. الحظ ما  –من المعلّمٌن الّزابفٌن 

كتب بولس: "فال ٌحكم علٌكم أحد فً أكل أو شرب أو من جهة عٌد أو هالل أو سبت" )رسالة 
 (.ٙٔ: ٕبولس الّرسول إلى أهل كولوسً 

ٌّة األصل فً اآلٌة نالكلمات الٌو تعنً  –اي وأن بوزاي أن بروز –"أكل أو شرب"  ٙٔان
 "عندما تؤكل وعندما تشرب".

ٌّامه اال ذكر عن   لمقّدسة.إبطال قانون هللا أو أ

الواقع، إّن األمر عكس ذلك تماًما. اإلنتقاد الذي كان ال شًء مبطل فً هذه اآلٌات. فً 
ٌّام، ٌثبت أّنهم  ٌٌّن ٌتلقّونه حول حفظهم هذه األ ٌ نتقدوا  كانواالكولوس ٌحفظونها. كٌؾ ٌمكن أن 

ٌّام لم ٌكو  وا ٌعٌدونها؟نبخصوص أ

ٌٌّن، لم  ٌّون الذٌن كانوا ٌوًما وثن ٌّام هللا المقّدسة أبدً الكولوس ٌّدوا أ ٌّون قبل ا من قٌع بل! كانوا وثن
ٌّام التً جعلها هللا مقّدسة. وبولس  أن ٌتحّولوا. بعد أن تعلّموا اإلنجٌل، أصبحوا ٌقّدسون األ

ٌّة القدٌمة  ٌحّذرهم من أن ٌعودوا أو أن ٌتؤّثروا ناموس هللا  رق التً تكرهوطّ ال –بطرقهم الوثن
 وأعٌاده.

ور، قال بولس، "أّما الجسد فللمسٌح" )رسالة فً هذه األم (ٙٔ"فال ٌحكم علٌكم أحد..." )آٌة 
 ، الجزء األخٌر(.٧ٔ: ٕبولس الّرسول إلى أهل كولوسً 

لقد أربكت هذه اآلٌة الكثٌرٌن. إّنما ال ٌجب ذلك. ما هو جسد المسٌح؟ كٌؾ ٌستخدم بولس هذا 
 الّتعبٌر فً رسالته إلى أهل كولوسً؟

". أنظر أًٌضا الكنٌسةأّن المسٌح هو "رأس الجسد  ١ٔانتقل إلى الفصل األّول. نجد فً اآلٌة 
 .٩ٔ: ٕالّرسالة إلى أهل كولوسً 



ٌّة هً جسد المسٌح.  تماًما كما سكن روح هللا فً الجسد الدنٌوّي لٌسوع كنٌسة هللا الحقٌق
المسٌح، كذلك اآلن، ٌسكن الّروح القّدوس فً كّل عضو من الكنٌسة، وٌشّكل األعضاء 

ًدا، صانعٌن العمل الذي عمله المسٌح. الكنٌسة هً بذلك جسد المسٌح مجتمعٌن جسًدا واح
الٌوم! والمسٌح هو الّرأس كما الّزوج هو رأس المرأة )رسالة بولس الّرسول إلى أهل أفسس 

٘ :ٕٖ.) 

ٌٌّن أّنه ال ٌحّق ألّي شخص ؼٌر مإّهل أن ٌحكم على تصّرؾ مسٌحً  ٌعلن بولس للكولوس
ٌّة الكنٌسة  كٌؾ ٌجب أن ٌعٌش. بل فإنّ  اإلنسان حقٌقً. ال ٌحّدد  –جسد المسٌح  –هذه مسإول

ٌّد هذه اإلحتفاالت  عنى أن تفّسر م –أن تحّدد هذه األمور! على الكنٌسة أن تعلّم كٌؾ نع
 لخ.اإلنضباط فً األكل والّشرب، إ

إّنما )دعوا( . ح: "ال ٌحكم علٌكم أحد..اضوشكل ب فهم كثًٌرا،هذه اآلٌات التً لم ت  لنترجم ا إذً 
. ٌعترؾ ذلك(". دعوا جسد المسٌح ٌحكم على أمور الكنٌسة هذه جسد المسٌح )ٌقّرر فً

ٌّو ا ما ن أّن آخر اآلالعلماء الٌونان ٌة "إّنما الجسد فللمسٌح" تحتاج إلى إضافة فعل لها، لكّنهم ؼالب 
ٌّة، فنقرأ  ةهذا الفعل ٌجب أن ٌؤتً من الجملة الموازٌة األكثر منطقٌّ لم ٌدركوا أّن  واألكثر لؽو

 هذه األمور("!ما دعوا جسد المسٌح ٌحكم )فً ، "إنّ صحٌح بصورة

 

  

 

 

 

   


