هل نسخ الرسل شريعة الختان االبدية ؟ اعمال
 1-5 :51و غالطية  6-3 :1و تكوين :51
والويين  1 :51و لوقا 15 :1
Holy_bible_1

الشبهة

ودي ِ
في أعمال  1-5 : 51نسخ الرسل شريعة الختانَ 5 »:وا ْن َح َدر قَ ْوم ِم َن ا ْل َي ُه ِ
ون
َّةَ ،و َج َعلُوا ُي َعلِّ ُم َ
َ ٌ
1
ِ
اإل ْخوةَ أ ََّن ُه «إِ ْن لَم تَ ْختَِت ُنوا حسب ع َ ِ
س َوَب ْرَن َابا
وسى ،الَ ُي ْم ِكنُ ُك ْم أ ْ
َ ََ َ
ص َل ل ُبولُ َ
صوا»َ .فلَ َّما َح َ
َن تَ ْخلُ ُ
ادة ُم َ
ِ َ
ْ

س ِل
ون ِم ْن ُه ْم إِلَى ُّ
س ْت ِب َقِليلَ ٍة َم َع ُه ْمَ ،رتَُّبوا أ ْ
اس آ َخ ُر َ
ُم َن َاز َع ٌة َو ُم َب َ
َن َي ْ
الر ُ
س َوَب ْرَن َابا َوأَُن ٌ
ص َع َد ُبولُ ُ
احثَ ٌة لَ ْي َ
3
ين ِ
اجتَ ُازوا ِفي ِف ِ
ِ
شلِيم ِم ْن أ ْ ِ ِ
ش ِ ِ
يق َي َة
هؤالَ ِء َب ْع َد َما َ
َوا ْل َم َ
سأَلَ ِة .فَ ُ
يس ُة ْ
َج ِل هذه ا ْل َم ْ
َّعتْ ُه ُم ا ْل َكن َ
شي َ
ايخ إلَى أ ُ
ُور َ َ
4
ون سر ا ِ
و َّ ِ
امرِة ي ْخ ِبروَنهم ِبرجوِع األ ِ
يما لِ َج ِمي ِع ِ
ض ُروا إِلَى
اإل ْخ َوِةَ .ولَ َّما َح َ
الس َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
ُممَ ،و َكا ُنوا ُي َ
َ
س ِّب ُب َ ُ ُ ً
ور َعظ ً
َ

ِ 1
ِ
أُور َ ِ
اس ِم َن
يس ُة َو ُّ
شاي ُخ ،فَأ ْ
س ُل َوا ْل َم َ
َخ َب ُر ُ
ام أَُن ٌ
وه ْم ِب ُك ِّل َما َ
الر ُ
يم قَ ِبلَتْ ُه ُم ا ْل َكن َ
ُ
ص َن َع اهللُ َم َع ُه ْمَ .ولك ْن قَ َ
شل َ
ْه ِب ا ْلفَِّر ِ
َن َي ْحفَظُوا
وص ْوا ِبأ ْ
ينَ ،وقَالُوا«:إِ َّن ُه َي ْن َب ِغي أ ْ
آم ُنوا ِم ْن َمذ َ
يس ِّي َ
الَِّذ َ
َن ُي ْختَُنواَ ،وُي َ
ين َكا ُنوا قَ ْد َ
وسى».« .
وس ُم َ
ام َ
َن ُ
سخها كما في غالطية 6- 3 : 1
ثم شدد بولس الرسول في َن ْ

1
شه ُد أ َْي ً ِ
ِ3
ِ
سٍ
ان
س أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُه إِ ِن ْ
يح َ
اختَتَ ْنتُ ْم الَ َي ْنفَ ُع ُك ُم ا ْل َمس ُ
ش ْي ًئا! لك ْن أَ ْ َ
ضا ل ُك ِّل إِ ْن َ
» َها أََنا ُبولُ ُ
4
ين تَتََب َّرر َ َّ
َّ
ام ِ
ام ِ
وس.
وس .قَ ْد تََبطَّ ْلتُ ْم َع ِن ا ْل َم ِس ِ
ُم ْختَِت ٍن أَنَّ ُه ُم ْلتَ ِزٌم أ ْ
ُّها الَِّذ َ
يح أَي َ
ُ
ون ِبالن ُ
َن َي ْع َم َل ِب ُك ِّل الن ُ
6
1
َّ
وح ِم َن ِ
سقَ ْطتُ ْم ِم َن ِّ
يم ِ
ان
اء ِب ّر .ألَنَّ ُه ِفي ا ْل َم ِس ِ
الر ِ
الن ْع َم ِة .فَِإنَّ َنا ِب ُّ
سو َ
ع الَ ا ْل ِختَ ُ
يح َي ُ
ان َنتََوقعُ َر َج َ
َ
اإل َ

ام ُل ِبا ْلمحب ِ
ان ا ْلع ِ
ش ْي ًئا َوالَ ا ْل ُغ ْرلَ ُةَ ،ب ِل ِ
َّة. «.
َي ْنفَعُ َ
ََ
يم ُ َ
اإل َ
مع أنه يتَّضح من العهد القديم أن الختان حكم أبدي في شريعة إبراهيم كما في تكوين  51ولذا
بقي هذا الحكم في أوالد إسماعيل واسحا ،،وبقي في شريعة موسى كما في الويين .3 : 51
والمسيح ُختن كما في لوقا 15» 15: 1ولَ َّما تَ َّم ْت ثَم ِاني ُة أَي ٍ
عَ ،ك َما
َّام لِ َي ْخ ِت ُنوا َّ
سو َ
َ َ
س ِّم َي َي ُ
الص ِب َّي ُ
َ
َن ُح ِب َل ِب ِه ِفي ا ْل َب ْط ِن.« .
س َّمى ِم َن ا ْل َمالَ ِك قَ ْب َل أ ْ
تَ َ

الرد

اليودد ي الكتا المدد

لممة نسخ او الاا او غير وهاا يكر غير سسيي بالمر ويد يبب

سن خمفية المشكك االسالسيه النه عبد لارثة الباسخ والمبسوخ ييريد ان يطبدها عم الكتا
المدد

باي شكل

ولكن المسيييه بها التكميل بعب الر اعط رسوز تكتمل بمجيئ المرسوز اليه وبعد التمالها
يصبح االصل هو المرسوز اليه ,يمن يتمسك بالرسز ويترك المرسوز اليه وهو المسيح ال يبال
الخالص وهاا سا قصد التالسيا
يهم لم يريضوا الختان ولكن ريضوا ان يكون الخالص هو بالختان يد
وسا هو الختان
سفر التكوين 51

 9 :51و قال هللا البراهيم و اسا انت يتيفظ عهدي انت و نسمك سن بعدك ي اديالهم
 51 :51هاا هو عهدي الاي تيفظونه بيب و بيبكم و بين نسمك سن بعدك يختن سبكم لل ذلر
 55 :51يتختبون ي ليم غرلتكم ييكون عالسة عهد بيب و بيبكم
يالختان ليس هو الخالص ولكن عالسة لمعهد الاي وعد به الر ابراهيم وانه يات سن نسمه الاي
تتبارك ييه دمي قبائل االرض ولهاا نتالد ان الختان هو عالسة عهد عم سجيئ المخمص
 51 :51ابن ثمانية ايام يختن سبكم لل ذلر ي اديالكم وليد البيت و المبتاع بفضة سن لل ابن
غريب ليس سن نسمك
 53 :51يختن ختانا وليد بيتك و المبتاع بفضتك ييكون عهدي ي ليمكم عهدا ابديا
 54 :51و اسا الالر االغمف الاي ال يختن ي ليم غرلته يتدط تمك البفس سن شعبها انه قد نكث
عهدي
وهاا النه ريض عالسة انتظار سجيئ المخمص سن نسل ابراهيم الاي ييه تتبارك دمي قبائل
االرض
الختان هو عالسة عهد دم انتظار لممخمص وست دا المخمص التممت العالسه بمجيؤ وال يودد
لها سعب اال لتعود وليس لاساسيات خالص
سفر الالويين 51
 5 :51و لمم الر سوسى قائال
 1 :51لمم بب اسرائيل قائال اذا حبمت اسراة و ولدت ذلرا تكون نجسة سبعة ايام لما ي ايام طمث
عمتها تكون نجسة
 3 :51و ي اليوم الثاسن يختن ليم غرلته
اليوم الثاسن هو بداية أسبوع دديد .وييه يدخل الطفل ي عهد دديد س هللا .وبعد ختان الطفل
وإنتمائه لشعب هللا نجد األم تشارك إببها برلات الختان وتري عبها نجاستها

يالختان هو لمالور لعالسة قبول عهد هللا الاي ييمل عبا لل نجاسه ويطهرنا سبها النه الفادي
والمخمص والمطهر والمبد
وبدا عهد الدم بين هللا وابراهيم ي الختان
وعالمة الختان هي تمثل عهد دم في جسم االنسان بقطع جزء ليس له وظيفه بيلوجية مهمة
ولكنه بسببه يحدث نزف دم بشري فيمثل عالمة التعاقد او التعاهد انه يصد ،علي هذه العهد
بدمه ويشترك في التعاهد بحياته منتظ ار مجيئ المسيح الفادي
وفي هذا التعاهد مضي االنسان بدمه التعاهد في عهد الدم مع اهلل واهلل ال يخالف وعوده فهو
ايضا انه سيقدم عهد دم لالنسان ولهذا موسي عندما اهمل في عهد الدم وتنفيذه في ابنه كان
خطيه عظيمه عليه النه اهمل عهد الدم في ابنه الن هذا معناه ان ابناء موسي ال ينتظرون
مجيئ الرب
والعهد ال يكون ساري اال بامضاء الطرفين والرب جعل االنسان يبدا بعالمه انتظار وهذا تواضع من
الرب حتي ياتي ملئ الزمان ويقدم الرب دمه في عهد الدم لالنسان ليدخل معه في شركه ابديه
بعهد الدم
وهذه الشركه تمثل طبيعة االنسان الذي قبل ان يتحد بجسد الرب ودمه ليس من اجبار من اهلل
ولكن بحرية اختيار من االنسان
وبعد سفك دم الرب تمت العالمه واكتمل العهد وتم امضاؤه وال يحتاج ان ان يختم اكثر من مره
ولكن مره واحده فهو اكتمل واصبح ساري المفعول بدم اهلل  .فبعد هذا اليوجد احتياج ليكون
الختان كعالمة انتظار عهد الخالص فالخالص تم بمجيئ رب المجد وصلبه وقيامته فاصبح
المطلوب مننا ان نتناول من جسد الرب ودمه تاكيدا علي قبولنا واعترافنا بهذا التعاقد التي اكتمل

وفي سر االفخارستيا االنسان الذي تمت له كل الرموز يقبل ان ياكل جسد الرب ويشرب دمه لكي
يتحد بجسد الرب ودمه وعترفا بقبوله هذا التعاقد الذي تم واكتمل

وقبل ان نترك العهد الدديم يجب ايضا ان ندر

سا قاله نصوص العهد الدديم عن الختان وسعب

رسز
يموس يدول
سفر التثبية 51
 56 :51ياختبوا غرلة قموبكم و ال تصمبوا رقابكم بعد

سفر التثبية 31
 1 :31و يات بك الر الهك الى االرض الت استمكها اباؤك يتمتمكها و ييسن اليك و يكثرك الثر
سن ابائك
 6 :31و يختن الر الهك قمبك و قمب نسمك لك تيب الر الهك سن لل قمبك و سن لل نفسك
لتييا
يالختان هو لمدمب ورسز ببزع الارله انتظارا لمر لييل ي الدمب ويتمم عهد الفدا

ارميا النبي بروح النبوة يقول
سفر ارميا 4
 4 :4اختتنوا للرب و انزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا و سكان اورشليم لئال يخرج كنار غيظي
فيحر ،و ليس من يطفئ بسسب شر اعمالكم

سفر ارميا 35
 35 :35ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا
 31 :35ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين
نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب
 33 :35بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي
في داخلهم و اكتبها على قلوبهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا
فالعهد الجديد بدم المسيح سيكون في داخلهم النهم سيتناولوه في سر التناول وايضا سيجعلوا
قلوبهم عرش للمسيح ويسمعون كالمه بااليمان ويتحدوا في جسده ويجعلوه الها لهم وهم شعبه
اعضاء في جسده
والمسيح اختتن ليتمم لل بر عبا
انجيل لوقا 1
 15 :1و لما تمت ثمانية ايام ليختبوا الصب سم يسوع لما تسمى سن المالك قبل ان حبل به ي
البطن
اوال اختتبه ابوا
ولكن يكون

ثانيا هو قبل هاا ليتمم لل الباسو

ي دسد لك ال يكون هباك حاده بعد لمباسو

الياده لممسيح الاي تمم الباسو

ياختتان المسيح لان ضروريا ً ألنه تمم لل البر وحفظ لل

الشريعة ،ألنه لان طاهراً قدوسا ً بال عيب ،ولان سثال الطهارة والبر والطاعة والتواض والميبة
والوداعة ولل الفضائل وبهاا اصبيبا سكممين الباسو

ييه.

والعهد الجديد اكد هذا االمر ان الختان كان عالمة ورمز يتم بمجيئ المسيح وبعد تتميمه لم يعد
له فائده الن متي جاء المرموز اليه انتهي الرمز
سفر اعمال الرسل 51
 5 :51و انيدر قوم سن اليهودية و دعموا يعممون االخوة انه ان لم تختتبوا حسب عادة سوسى ال
يمكبكم ان تخمصوا
بعد بداية انتشار المسييية ي االسم المسيييين سن اصل يهودي بدؤا يتعصبوا ال اصمهم ولان
رأى اليهود المتعصبين ضرورة ختان سن يدخل لإليمان لما لانوا يفعمون س سن يدخل لإليمان
اليهودى
سفر الخروج 51
 44 :51و اذا نزل عبدك نزيل و صب يصيا لمر يميختن سبه لل ذلر ثم يتددم ليصبعه ييكون
لمولود االرض و اسا لل اغمف يال يالل سبه
يالختان اصبح عالسة انضمام ال الجبسية اليهودية
وعمى أن ييفظوا الباسو  ،يهم لم يكونوا قد يهموا بعد أن العهد الجديد تمم ها الطدو
الباسوسية وأن العماد ح َّل سيل الختان ،والفدا بالصميب حل سكان الابائح وتطهير الدمب سكان
تطهير اليدين والردمين .يالعماد هو خم اإلنسان العتيق بجممته وليس سجرد قط غرلة ،وذلك
تمهيداً لمبس اإلنسان الجديد الاي سيرث سمكوت السموات وليس سيراث األرضيات .ولان أول سن
تمدى درسا ً سن هللا بانه ال يودد إنسان نجس لان بطر
بطر

ختان لرنيميو

يبطر

ي حادثة لرنيميو

اعتبر أن اإليمان طه َّر قمب لرنيميو

ولبعمم أن اليهود لانوا يعتبرون األسم لالبا ً أنجا

ولالك لم يطمب

باعالن واضح سن الر .

والمشكمة الت توادهها الكبيسة وبسببها عُدد

هاا المجم أن اليهود المتبصرين سا زالوا يريدون شق الكبيسة إلى سؤسبين وأسم.
وهبا نرى ي هاا المجم أن بطر

قاوم إتجا اليهود المتبصرين ،وهو سؤلد لان يتالر سا حدث

ي إنطالية سن سوادهة بولس الرسول لهُ ،وأعمن بطر

هبا قبوله التام لألسم ،وتاليد ان المسيح

تمم ها العالسات والرسوز يال هباك احتياج لممسيييين سن اصل اسم ان يتهودوا بعالسة الختان
وتطبيق ناسو

العهد الدديم

س سالحظة ان الاي يختتن لعادة او يعتبر اسر صي هاا ليس سريوض ولكن سن يختتن باعتبار
شرط اساس لمخالص هاا يعتبر ختانه غرله النه ريض خالص المسيح
 1 :51يمما حصل لبولس و برنابا سبازعة و سباحثة ليست بدميمة سعهم رتبوا ان يصعد بولس و
برنابا و انا

اخرون سبهم الى الرسل و المشايخ الى اورشميم سن ادل ها المسئمة

هؤال المسيييين سن اصل يهودي ستعصبين استمروا ي البزاع س بولس وبرنابا لما يدر سن
سبة لك يدبل رايهم ان المسيييين يجب ان يتهودوا ولكبه هو وبرنابا ريضوا ها الفكر الخطأ
الت تكاد تصل ال سرتبة الهرطده
وقرروا ان يجتم الرسل والمشايخ ليضعوا حدا لهاا االسر ويكون قرار نهائ
 3 :51يهؤال بعدسا شيعتهم الكبيسة ادتازوا ي ييبيدية و الساسرة يخبرونهم بردوع االسم و
لانوا يسببون سرورا عظيما لجمي االخوة
 4 :51و لما حضروا الى اورشميم قبمتهم الكبيسة و الرسل و المشايخ ياخبروهم بكل سا صب هللا
سعهم
 1 :51و لكن قام انا

سن الاين لانوا قد اسبوا سن ساهب الفريسيين و قالوا انه يببا ان يختبوا

و يوصوا بان ييفظوا ناسو

سوسى

وال زال الخالف قائم عم سوضوع التهود الاي عالسته ه الختان ولكن لبيسة المسيح ليست ه
يهودية يد بل ه لبيسة لمعالم لمه سن يهود واسم
 6 :51يادتم الرسل و المشايخ ليبظروا ي هاا االسر
اي عرض االسر عم لبيسة اورشميم باعتبارها الكبيسة االم وبها تالسيا الر ورسمه
 1 :51يبعدسا حصمت سباحثة لثيرة قام بطر

و قال لهم ايها الردال االخوة انتم تعممون انه سبا

ايام قديمة اختار هللا بيببا انه بفم يسم االسم لممة االنجيل و يؤسبون

و المباحثة دارت بين الفريسيين المتعصبين وبين برنابا وبولس الماان لانا يتكممان عن قبول هللا
لألسم دون ختان أو غير  .ولما إحتدت المباقشة حسمها بطر
األسم ي حادثة لرنيميو  .يهو شهد أن الروح الدد
لرنيميو

بأن أعمن أن هللا أعمن له قبول

حل عمى لرنيميو

دون ختان وسوقف

قبل ها المجم بتدريبا عشر سبوات

يالمل قائال
 4 :51و هللا العارف الدمو شهد لهم سعطيا لهم الروح الدد

لما لبا ايضا

اي ان اعالن برنا بتتميم المواعيد لم يكن قرار بشري ولكن اعالن واضح سن الر نفسه بروحه
الددو

الاي سكب نعمته عم االسم بدون ختان

 9 :51و لم يميز بيببا و بيبهم بش

اذ طهر بااليمان قموبهم

ووضح ان عالسة ختان الجسد ه ترسز لختان الدمب بااليمان بالمسيح يمت دا المسيح وتمم
العالسات والمواعيد سن يؤسن به ويختن قمبه ليس له احتياج ان يختن غرلته النه ختن قمبه سصدقا
ان الر تمم الوعد الاي رسز اليه الختان
 51 :51ياالن لماذا تجربون هللا بوض نير عمى عبق التالسيا لم يستط اباؤنا و ال نين ان نيممه
 55 :51لكن ببعمة الر يسوع المسيح نؤسن ان نخمص لما اولئك ايضا
 51 :51يسكت الجمهور لمه و لانوا يسمعون برنابا و بولس ييدثان بجمي سا صب هللا سن
االيات و العجائب ي االسم بواسطتهم
و لان سمخص لالم بطر  ،ليف نباقش هاا األسر وهللا إتخا قراراً ييه .وبهاا أييم بطر
الفريسيين المعاندين .وتب ذلك لالم بولس وبرنابا ي إثبات عممى لكالم بطر
وبعد هاا يتكمم الدديس يعدو اسدف اورشميم قائال
 53 :51و بعدسا سكتا ادا يعدو قائال ايها الردال االخوة اسمعون

أن هللا قبل األسم.

و يعدو هو أخو الر غل  .59:5وربما لان هو آخر سن آسن بالمسيح سن أسرته .و ظهر له
الر خصيصا ً 5لو  .1:51ولان سعرويا ً بين اليهود باليكمة والبسك الشديد وإستمر عمى هاا بعد
دخوله لإليمان وإستمر عمى تمسكه بالباسو  .ولدبو بالبار سوا اليهود أو ي الكبيسة واستشهد
سن غل  + 51:1أع  .14-54:15يكان واضيا ً ان لالسه

عمى أيدى اليهود .ويبدو تمسكه بالباسو

سدبول لمايورين عمى الباسو  .ولكن هبا نجد شهادته هاسة لمااية ،إذ لان لها تأثير رسولى قوى.
ولان يعدو هو رئيس لهبة أورشميم .ولكببا هبا نجد له سوقفا ً ضد المتهودين .ويعدو هاا هو
لاتب رسالة يعدو  .ونالحظ قوله هبا أيها الردال اإلخوة إسمعونى ويى الرسالة أسمعوا يا إخوتى
األحبا  .يهاا إذاً هو أسموبه.

 14 :51النه قد راى الروح الدد

و نين ان ال نض عميكم ثدال الثر غير ها االشيا الوادبة

 19 :51ان تمتبعوا عما ذبح لالصبام و عن الدم و المخبوق و الزنى الت ان حفظتم انفسكم سبها
يبعما تفعمون لونوا سعايين
يهو الد ان هاا هو ارشاد الروح الدد

لهم

رسالة بولس الرسول ال اهل غالطية 1
وظروف الرسالة ان بعض لبائس غالطية وقعت تيت ضا لبعض اليهود المتبصرين المتعصبين
لمباسو  ،وهؤال يبادون بضرورة الختان وااللتزام بالباسو
بدون حفظ الباسو

بالبسبة لممسيييين ،وأنه ال خالص

والختان وها اسرو دديد لماالطيين واسور تبمبل ايكارهم ي سعب الخالص .

وأسماهم بولس باإلخوة الكابة ،يهم إخوة ألنهم ستبصرين ،وهم لابة ألنهم ريعوا سوسى يوق
المسيح النهم باصرارهم ان المسيييين سن اصل اسم يجب ان يطي الباسو
ان المسيح لم يتمم سواعيد وعالسات الباسو
اليه وهو المسيح وهاا خطأ شديد،

بل ناسو

ويختتن هاا سعبا

سوس اي الرسوز هو اهم سن المرسوز

هم اسبوا بالمسيح ولكن بدى ييهم الفكر اليهودي .وأسماهم أيضا ً بالمزعجين إذ تابعو وأثاروا
الكبائس ضد ي لل سكان (غل +1:5أع.)53 ،51:54
وه لتبت بعد سجم اورشميم يما يدوله بولس الرسول هو راي لل التالسيا والرسل والمشايخ
لكن المتهودين المتعصبين الزالوا سصرين عم تعصبهم وان المسيييين سن اصل اسم يجب ان
يتهودوا
ييدول بولس الرسول لماالطيين شارحا خطأ هاا الفكر قائال
 5 :1ياثبتوا اذا ي اليرية الت قد حررنا المسيح بها و ال ترتبكوا ايضا ببير عبودية
 1 :1ها انا بولس اقول لكم انه ان اختتبتم ال يبفعكم المسيح شيئا
وهو يدول لهم ها انا بولس لسببين
االول هو يهودي االصل سن اهل الختان قبل االيمان بالمسيح وهو رغم انه سن اهل الختان يدول
لهم إن إختتبتم ال يبفعكم المسيح شيئًا :سن ياهب ليختتن ظبًا سبه أن الختان طريق لمخالص ،يهو
صا وأن ييه الكفاية .هو ال يثق ي لفاية دم المسيح لمخالص .وسن ال يؤسن
ال يؤسن بالمسيح سخم ً
صا وب ًرا وسعونة ونعمة بال
ال يتبرر ،وسن يؤسن بالمسيح أي أن يثق ييه يبال سن المسيح خال ً
حدود .أسا سن يختتن خويًا سن الباسو

يهو ال يثق يى قوة البعمة لالك يهو يفدد يعمها ي حياته

بل يض نفسه تيت حكم الباسو .
ثانيا هو يدول لهم النه هو رسول المسيح ولتاباته بوح الروح الدد

وتبشير بارشاد المسيح

وهو احبهم يعال وهو سبشر لبيسة غالطيه وهم اوالد ي االيمان وهم عريوا المسيح بواسطته
يييزن عميهم ان يسرقهم سارق ال التهود رغم انهم لبيسة المسيح وليسوا لبيسه يهودية سن
العهد الدديم يمثال سن يمسك بشمعه لك يصل ال سفتاح البور ليض البور يهل بعد ان اشرق نور
المسيح يتمسك المتهودين بالشمعه ويعتبرونها ه البور الوحيد ؟ يالشمعه قادت لموصول لمبور
ولكن بعد ان اسط البور ال نيتاج ال نمش عم ضو الشمعه ونترك البور اليديد الدوي
 3 :1لكن اشهد ايضا لكل انسان سختتن انه سمتزم ان يعمل بكل الباسو

ايضا عائدة عم العدد السابق الاي يدول ييه ان اختتبتم ال يبفعكم المسيح بمعب ان سن ادع ان
الختان هو طريق الخالص الوحيد ال يبفعه المسيح وال يبال خالص المسيح النه بهاا ال يريد ان
يدخل سن با المسيح ولكن با الباسو

الن الختان هو المدخل لكل الباسو

اليهودى ،هو

عالسة الدخول لميهودية وسن ثم االلتزام بالباسو  .يمن اختتن يمزسه تدديم ذبائح دسوية .وسن
التزم بالباسو

عميه أن يكممه وإال صار سمعونًا (غل )51:3وأين ي هاا العالم سن استطاع االلتزام

بكل سا ي الباسو

سن وصايا .وسن ارتد عن المسيح ليتب الباسو

المسيح ألنه إن لان الباسو

يد ليتبرر يهو يرتد عن

يبرر ،يالمسيح سات بال سبب ( .)15:1يالاى استعبد نفسه تار ًلا

حرية المسيح يجب أال يسمك ييما بعد لإنسان حر بل لعبد سمتزم بكل قوانين الباسو  .أسا البر الاي
بالمسيح يهو أنه أي المسيح أُسمِ َم سن أدل خطايانا وأقيم ألدل تبريرنا (رو.)11:4
 4 :1قد تبطمتم عن المسيح ايها الاين تتبررون بالباسو

سدطتم سن البعمة

تبطمتم اي ترلوا المسيح إذ ذهبوا لمصدر آخر غير المسيح ليتبرروا بطمت العالقة س المسيح،
يمن يرد ليييا تيت لعبة الباسو
الباسو

يسد سن عمل البعمة ،يماذا يبدى له حيبئا إال الاضب ألن

يدف عادزًا والبعمة تتخمى تما ًسا .الباسو

سثل الختان والابائح الييوانية ليس لديه قوة

عم الخالص النه لان يد رسز لممسيح وليس خالص ي ذاته يهو يد لان عالسة
والمرتد قد ترك المسيح ونعمته ،ولم يعد لمبعمة عمل سعهم .لل ها الخسارة تيدث ي حالتين:
 )5عبدسا يتكل المؤسن عمى أحد غير المسيح أي الباسو

ي حالة غالطية أوعمى بر الااتى

ييفتخر بأعماله
 )1أن يرتد المؤسن لطريق الشر ،يال شرلة لمبور س الظممة.

 1 :1يانبا بالروح سن االيمان نتوق ردا بر
 6 :1النه ي المسيح يسوع ال الختان يبف شيئا و ال الارلة بل االيمان العاسل بالميبة
والختان لم يبف اليهود إذ وهم سختونين صمبوا المسيح سخمصهم رغم ان الختان هو عالسة العهد
بين هللا وبين شعبه ي العهد الدديم ان يات ويخمصهم

ولكن الخالص هو االيمان العاسل بالميبة الن اإليمان ليس يكرة أو أقوال تصدر سن الفم ،ليس هو
أن أؤسن بأن هللا هو واحد سثمث األقانيم ،يهاا البوع سن اإليمان تعريه الشياطين (ي  )59:1إنما
اإليمان هو اإليمان اليى العاسل الفعال باسور الميبة هاا اإليمان العاسل بالميبة يجعمبى أسوت عن
العالم وأترك شهواته وخطايا  ،يأنا أحب هللا ألثر سن لل العالم .هاا اإليمان يجعمبى أقف لمصالة
ودسدى سبهك ،يكيف ال أقف ألتكمم س سن أحبه .هاا اإليمان يدعونى أن أقدم خدسات لكل البا
باذالً نفسى بميبة يهو إيمان عاسل بميبة الوالد هللا الاي احبه .أسا اإليمان بدون أعمال يهو إيمان
سيت (ي .)11:1
يهاا يوضح الفرق بين االعمال الميته الباسوسيه وبين االعمال االيمانيه
ياالعمال الباسوسيه سثل الختان والابائح بدون ايمان بالمسيح ه ال تخمص وبااليمان بالمسيح ال
احتاج لمختان وال لمابائح الن لو اسبت بالمسيح اسبت انه تتم لل ذلك وحدق المواعيد
وايضا العهد الجديد الد سثل العهد الدديم ان الختان اليديد هو ختان الدمب
رسالة بولس الرسول ال اهل روسية 1
ار ِختَانُكَ ُغ ْرلَةً!
ص َ
 11يَإِنَّ ا ْل ِختَانَ يَ ْبفَ ُ إِنْ َع ِم ْمتَ بِالبَّا ُسو َِ .ول ِكنْ إِنْ ُل ْبتَ ُستَ َع ِّديًا البَّا ُسو َ  ،يَدَ ْد َ
ب ُغ ْرلَتُهُ ِختَانًا؟
س ُ
 16إِ ًذا إِنْ َلانَ األَ ْغ َر ُل يَ ْيفَظُ أَ ْح َكا َم البَّا ُسو ِ ،أَيَ َما ت ُْي َ
َان
َ 11وتَ ُكونُ ا ْل ُا ْرلَةُ الَّتِ ِسنَ الطَّبِي َع ِةَ ،و ِه َ تُ َك ِّم ُل البَّا ُسو َ  ،تَ ِديبُكَ أَ ْنتَ الَّ ِاي يِ ا ْل ِكتَا ِ َوا ْل ِخت ِ
تَتَ َعدَّى البَّا ُسو َ ؟
س ه َُو يَ ُهو ِديًاَ ،والَ ا ْل ِختَانُ الَّ ِاي يِ الظَّا ِه ِر يِ المَّ ْي ِم ِختَانًا،
 14ألَنَّ ا ْليَهُو ِد َّ
ي يِ الظَّا ِه ِر لَ ْي َ
ب بِ ُّ
ي يِ ا ْل َخفَا ِ ه َُو ا ْليَ ُهو ِد ُّ
 19بَ ِل ا ْليَ ُهو ِد ُّ
وح الَ بِا ْل ِكتَا ِ ه َُو ا ْل ِختَانُ  ،الَّ ِاي َسد ُْحهُ
يَ ،و ِختَانُ ا ْلدَ ْم ِ
الر ِ
س ِسنَ البَّا ِ بَ ْل ِسنَ هللاِ.
لَ ْي َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل لولوس 55 :1
يح.
س ِم َخطَايَا ا ْلبَ َ
وع بِيَ ٍد ،بِ َخ ْم ِ ِد ْ
ضا ُختِ ْبتُ ْم ِختَانًا َغ ْي َر َس ْ
َوبِ ِه أَ ْي ً
َان ا ْل َم ِ
ش ِريَّ ِة ،بِ ِخت ِ
س ِ
صب ُ ٍ

وبين الباسخ ي الدران

واشرح بمثال صاير الفرق بين سعب االتمام ي الكتا المدد

الدران يكرة الباسخ والمبسوخ ان اله االسالم انزل حكم ثم غير رايه بعدها وانزل حكم اخر سخالف
ييسب سا يدول عموم الدران
الباسخ والمبسوخ :سصطميان أصوليان ،والبسخ :هو ري اليكم الشرع المتددم بخطا ستأخر
بييث لو لم يرد لكان اليكم األول باقياً.
وسجال البسخ هو األواسر والبواه الشرعية
س ُخ قوله تعالى { :يسألونك عن الخمر
والبسخ عمى أنواع ،يمبها نسخ الدرآن بالدرآن ،وسثاله نَ ْ
} (البدرة )159:يدد نسختها آية { :إنما الخمر والميسر

والميسر قل ييهما إثم لبير وسباي لمبا

واألنصا واألزالم ردس سن عمل الشيطان يادتببو } (المائدة )91:وهاا البوع سن البسخ دائز
.

باالتفاق

التوده إلى قبمة بيت المدد  ،الاي لان ثابتًا بالسبة بدوله
س ُخ السبة بالدرآن ،لبسخ
وسبها نَ ْ
ُّ
س ُخ ودو صيام يوم عاشورا
تعالى { :يو ِّل ودهك شطر المسجد اليرام } (البدرة .)544:ونَ ْ
الثابت بالسبة ،بصوم رسضان ي قوله تعالى { :يمن شهد سبكم الشهر يميصمه } (البدرة)541:
.
س ُخ السبة بالسبة ،وسبه نسخ دواز نكاح المتعة ،الاي لان دائزًا أوالً،
وسن أنواع البسخ أيضاً ،نَ ْ
ثم نُسخ ييما بعد؛ يعن إيا
أوطا

بن سممة عن أبيه ،قال ( :رخص رسول هللا صمى هللا عميه وسمم عام

ي المتعة ثم نهى عبها ) روا سسمم وقد ب َّو البخاري لهاا بدوله :با نه رسول هللا

صمى

هللا

عميه

وسمم

عن

نكاح

المتعة

آخراً

.

ويأت البسخ ي الدرآن عمى ثالثة أنيا :
األول :نسخ التالوة واليكم س ًعا ،وسثاله حديث عائشة قالت ( :لان ييما أنزل عشر رضعات
سعموسات

ييرسن،
ُ

ثم

نُسخن

بخمس

سعموسات

)

روا

سسمم

وغير

.

الثان  :نسخ اليكم وبدا التالوة ،وسثاله قوله تعالى { :اآلن خفف هللا عبكم وعمم أن ييكم ضعفا
يإن يكن سبكم سائة صابرة يامبوا سائتين وإن يكن سبكم ألف يامبوا ألفين بإذن هللا وهللا س
الصابرين } (األنفال )66:يها اآلية نسخت حكم اآلية السابدة لها س بدا تالوتها ،وه قوله
تعالى { :يا أيها البب حرض المؤسبين عمى الدتال إن يكن سبكم عشرون صابرون يامبوا سائتين
وإن يكن سبكم سائة يامبوا ألفا سن الاين لفروا بأنهم قوم ال يفدهون } (األنفال. )61:
الثالث :نسخ التالوة س بدا اليكم ،وسبه سا سبق ي حديث عائشة رض هللا عبها ( :ثم نسخن
الميرم بخمس رضعات ،ثابت حك ًما ال تالوة .
بخمس سعموسات ) يإن تيديد الرضاع
ِّ

ولكن لل ها المفاهيم غير سودود ي المسييية عم االطالف ياهلل ال يصدر لالم ويبسخ تالوته
وحكمه اي يمسيه باستيكة لما قال الشيخ الشهير وال يبسخ اليكم وتبد التالو وال يبسخ التالو
( اي البص ) ويبد اليكم ( وهاا البوع هو يد تفسير لتيريف الدران )
ولكن المسييية يعط رسز او عالسه او نبوة وست تم المرسوز اليه انته الرسز بمعب لو قال نب
نبوة انه ي بيت ليم سيولد المسيح وولد المسيح ي بيت ليم يانتهت الببوة وال نبتظر ان يولد
المسيح ي بيت ليم النه ولد بالفعل
ورسز الختان هو عالسة لعهد دم سيتممها الر ست تجسد سن نسل ابراهيم يبتجسد تمم العهد
وحدق عالسة الختان يانتهة العالسة لتيديدا وانته الرسز لتتميم المرسوز اليه

والمجد هلل دائما

