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السؤال

فى سفر الالويين  32-27: 23يقول ان االحتفال بيوم الكفارة اليوم العاشر من الشهر السابع
هو فريضة دهرية .فهل ألنه فريضة دهرية يجب االحتفال به؟ وبالمثل ازاى نقدر نفهم باقى ما
كتب عنه انه فريضة دهرية او ابدية فى العهد القديم.

الرد

اجبت على امر مشابه في ملف
كيف يأمر الرب بحفظ السبت عهدا ابديا ويقول معلمنا بولس ال يحكم عليكم أحد من جهة
16 :2  وكلوسي16 :31 السبت؟ خروج
ولهذا سأجيب باختصار
أوال لغويا كلمة دهري وهي نفس لفظ أبدى أي في العبري عوالم
كلمة ابديا استخدمت بعدة معاني
من قاموس سترونج
H5769
עולם

עלם

‛ôlâm ‛ôlâm

o-lawm', o-lawm'
From H5956; properly concealed, that is, the vanishing point; generally
time out of mind (past or future), that is, (practically) eternity; frequentative
adverbially (especially with prepositional prefix) always: - always (-s),
ancient (time), any more, continuance, eternal, (for, [n-]) ever (-lasting, -

more, of old), lasting, long (time), (of) old (time), perpetual, at any time,
(beginning of the) world (+ without end). Compare H5331, H5703.

الكلمة اتت من مصدر يخبئ فتعني الكلمة مخبأ ونقطة تالشي وتعني عموما وقت خارج أدراك
العقل (الماضي او المستقبل) وهو عمليا األبدية او ظرف متكرر وخاصه مع البداية دائما قديم
(وقت) ليس اكثر مستمر ابدي الي االبد يستمر اكثر من قديم زمن طويل قديم دائم في اي وقت
بداية العالم
قاموس برون
H5769
 עלם/ עולם
‛ôlâm
BDB Definition:
1) long duration, antiquity, futurity, for ever, ever, everlasting, evermore,
perpetual, old, ancient, world
1a) ancient time, long time (of past)
1b) (of future)
1b1) for ever, always

1b2) continuous existence, perpetual
1b3) everlasting, indefinite or unending future, eternity
فتره طويله ،القديمة  ,مستقبليه ,الي االبد يستمر الي االبد اكثر من دائم قديم والعالم القديم
وقت قديم ووقت طويل في الماضي
في المستقبل الي االبد يستمر الوجود األبدية مستقبل غير محدد النهاية الخلود
ورأينا ان الكلمة تعني االبد وايضا تعني فتره طويله ايضا او شيئ متكرر او يستمر لفتره طويله
نسبيا
فمثال استخدمت علي زمن طويل ولكن له نهاية
سفر التكوين 4 :6
ط َغا ٌة ِفي ِتْلك األََّيامِ .وبعد ذلِك أَي ًضا ِإ ْذ د َخل بُنو ِ
هللا عَلى بَن ِ
الن ِ
ان ِفي األَْر ِ
ات َّ
اس
ض ُ
َ
َك َ
َ َ َْ َ ْ
َ َ
َ ََ
ِ
ووَل ْدن َلهم أَوالًَداِ ُ ،
ين ُمْن ُذ َّ
اسم.
هؤالَء ُه ُم اْل َجَبا ِبَرُة َّالذ َ
ََ َ ُْ ْ
الد ْه ِر َذ ُوو ْ
وايضا مجازيا
سفر الخروج 21
 6 :21يقدمه سيده الى هللا ويقربه الى الباب او الى القائمة ويثقب سيده اذنه بالمثقب فيخدمه
الى االبد

سفر المزامير 12 :86
ِِ ِ ِ ِ
اس َم َك ِإَلى َّ
الد ْه ِر.
أْ
ُم ِجُد ْ
َح َمُد َك َيا َر ُّب إلهي م ْن ُكل َقْلبيَ ،وأ َ
وبالطبع داود كانت له نهاية
وايضا
سفر المزامير 8 :121
ِ
اآلن َوِإَلى َّ
الد ْه ِر.
َّ
الر ُّب َي ْح َف ُ
وج َك َوُد ُخوَل َك م َن َ
ظ ُخُر َ
وايضا زمن له نهاية
سفر المزامير 12 :73
هوَذا ُ ِ
َشرار ،ومس َت ِر ِ
ين ِإَلى َّ
الد ْه ِر ُي ْك ِثُرو َن َثْرَوًة
يح َ
َُ
هؤالَء ُه ُم األ ْ َ ُ َ ُ ْ
ولكن يقول عنهم
 17ح َّتى د َخْلت مَق ِادس ِ
هللا ،واْن َتبه ُت ِإَلى ِ
آخَرِت ِه ْم.
َ َْ
َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
َسَق ْط َت ُه ْم ِإَلى اْلَب َو ِار.
َ 18حًّقا في َم َزال َ
ق َج َعْل َت ُه ْم .أ ْ
وايضا زمن محدد
سفر يشوع 2 :24

الر ُّب ِإ ِ ِ
آب ُاؤُك ْم َس َكُنوا ِفي َعْب ِر َّ
يع َّ
الن ْه ِر ُمْن ُذ
ال َي ُشو ُع لِ َج ِم ِ
ال َّ
الش ْع ِبَ « :
ُ
يلَ :
له إ ْسَرائ َ
هك َذا َق َ
َوَق َ
ِ ِ
َّ
ُخَرى.
ورَ ،و َعَبُدوا آلِ َه ًة أ ْ
يم َوأَُبو َن ُ
اح َ
الد ْه ِر َ .ت َار ُح أَُبو إْبَراه َ
فالكلمة تعني ابد وأيضا دهر أي فترة زمنه طويلة وبالفعل عيد الكفارة استمر عهد دهري أي دهر
أي العهد القديم  1500سنة تقريبا
العدد نفسه يؤكد انه فترة محددة بتعبير في اجيالكم
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يع مس ِ
ِ
يض ًة َد ْه ِرَّي ًة ِفي أ ِ ِ
اك ِن ُك ْم.
َ 31ع َم ًال َما الَ َت ْع َمُلواَ .ف ِر َ
ْ
َجَيال ُك ْم في َجم ِ َ َ
وهذا الحقيقة كافي إلجابة السؤال ولكن أكمل
ثانيا العهد لمن؟ هل للمسيحيين؟
اإلجابة ال لليهود فلهذا اليهود واليهود المسيانيين (المسيحيين) يعيدوا هذا العيد حتى االن ولكن
بطرق مختلفة فاليهود ال يزالوا يقدسونه ولكن المسيانيين في اليهودية يحفلوا به مثل أي عيد
وطني
ولكن هذا العهد لم يكن لالمميين وال المسيحيين وسنعرف انه حتى المسيحيين من خلفية يهودية
لماذا ال يحتفلوا به
ثالثا هذا عهد مشروط عهد بمعني تعاقد بينه وبين شعبه والعقد يستلزم التزام الطرفين بشروطه
وان اخل احد الطرفين يوقع شرط جزائي وان اصر في مخالفته يعتبر العقد الغي

هو اوال بينه وبين بني اسرائيل فان ترك اسرائيل الرب انتهي عهد الكفارة
ثانيا يستمر العهد باستمرارهم في احترام وتقديس الكفارة
وبالطبع اليهود تركوا الرب مرات كثيره وهو اعطاهم فرصه واثنين وثالثه وارسل لهم انبياء واحد
تلو االخر حتي جاء لهم االبن بنفسه وهم رفضوه وصلبوه فلهذا هم استحقوا ان يرفضهم الرب
وبهذا هم الذين كسروا العهد واعتبر عقد الكفارة انتهي لعدم لتزام احد الطرفين وهو الطرف
اليهودي الشرير
إنجيل يوحنا 11 :1
ِإَلى َخ َّ ِ ِ
اص ُت ُه َل ْم َت ْقَبْل ُه.
اءَ ،و َخ َّ
اصته َج َ
وبالطبع اعطي العهد لمن قبلوه
طاًنا أَن ي ِصيروا أَوالَد ِ
ِ
اس ِم ِه.
هللا ،أ ِ
َع َ
َ 12وأ َّ
اه ْم ُسْل َ ْ َ ُ ْ َ
ط ُ
وه َفأ ْ
َما ُك ُّل َّالذ َ
ين َق ِبُل ُ
َي اْل ُم ْؤ ِمُنو َن ِب ْ
فهو مشروط بالذبيحة والذبيحة اكتملت في الرب يسوع المسيح الذبيحة الحقيقي ومتى جاء
المرموز اليه اكتمل الرمز
وهذا بالطبع شرحه عبرانيين
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :9
الث ِاني َفرِئيس اْل َكهَن ِة َفَق ْط مَّرًة ِفي َّ ِ
َما ِإَلى َّ
س ِبالَ َدم ُيَق ِد ُم ُه َع ْن َن ْف ِس ِه َو َع ْن َج َهاالَ ِت
َ 7وأ َّ
َ
السَنةَ ،لْي َ
َ ُ
َ
َّ
الش ْع ِب،

ات اْلع ِت ِ
َما اْلم ِسيح ،وهو َق ْد جاء رِئيس َكهَنة لِْل َخير ِ
ظ ِم َواألَ ْك َم ِلَ ،غْي ِر
َع َ
َ َ
يدةَ ،ف ِباْل َم ْس َك ِن األ ْ
َ َ َ َ َ
َْ
َ 11وأ َّ َ ُ َ ُ َ
َي َّال ِذي َليس ِمن ِ
هذ ِه اْل َخلِ َيق ِة،
اْل َم ْصُنوِع ِبَيد ،أ ِ
ْ َ ْ
ِ
 12وَليس ِب َد ِم ُتيوس وعجول ،بل ِب َد ِم َن ْف ِس ِهَ ،د َخل مَّرًة و ِ
اح َد ًة ِإَلى األَ ْق َد ِ
اء أََب ِدًّيا.
َُُ
ُ
َ َ َ
ََْ
َْ
اسَ ،ف َو َج َد ف َد ً
ِ
ِ
ِ
وش عَلى اْلمَنج ِ
ط َه َارِة
س ِإَلى َ
َّس َ
 13أل ََّن ُه ِإ ْن َك َ
ان َد ُم ث َيران َوُتُيوس َوَرَم ُاد ع ْجَلة َمْر ُش ٌ َ
ينُ ،يَقد ُ
ُ
اْل َج َس ِد،
يحَّ ،ال ِذي ِبروح أ ََزلِي َقدَّم َن ْفسه ِ
َ 14ف َك ْم ِباْل َحرِ
ط ِهُر َض َم ِائَرُك ْم ِم ْن
ِي َي ُكو ُن َد ُم اْل َم ِس ِ
هلل ِبالَ َعْيبُ ،ي َ
َ َ ُ
ُ
ِ ِ ِ
هللا اْل َح َّي!
أْ
َع َمال َمي َتة ل َت ْخد ُموا َ
الن المسيح هو الذبيحه الوحيد الكفاري وشرحت هذا بشيء من التفصيل في ملف
لماذا صلب المسيح في عيد الفصح وليس الكفارة
فالمسيح كفارتنا ذبح الجالنا ووجد خالصا ابديا
رسالة بطرس الرسول األولى 24 :2
ِ
ِِ
ط َايا َفَن ْحَيا لِْل ِب ِر.
وت َع ِن اْل َخ َ
َّال ِذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُس ُه َخ َ
ط َاياَنا ِفي َج َسده َعَلى اْل َخ َشَبة ،لِ َك ْي َن ُم َ
ِ
يت ْم.
َّال ِذي ِب َجْل َد ِته ُش ِف ُ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 17 :2

َن ي ْش ِبه ِإ ْخوَته ِفي ُك ِل َشيء ،لِ َكي ي ُكو َن ر ِحيما ،ورِئيس َكهَنة أ ِ
ِ
ِ
َميًنا ِفي َما
ان َيْنَبغي أ ْ ُ َ َ ُ
م ْن َث َّم َك َ
َ ً ََ َ َ
ْ َ
ْ
ِ
ط َايا َّ
الش ْع ِب.
هلل َح َّتى ُي َك ِفَر َخ َ
رابعا عدم وجود الهيكل .فعيد الكفارة مرتبط بالهيكل وبعد خراب الهيكل سنة  70م انتهى طقوس
عيد الكفارة

خامسا معنى الكفارة
فكلمة يكفر التي اتى منها يوم كيبور أي يوم الكفارة هي تعني تغطية  .coverوبالطبع اشعياء
شرح ان المسيح هو يذبح الجل خطايانا
سفر اشعياء 53
 4: 53لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا و مذلوال
 5: 53و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
 6: 53كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا
 7: 53ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم
يفتح فاه
فطالما تغطينا بدم المسيح فاكتمل الكفارة باستمرار

سادسا العهد القديم نفسه اكد ان هناك عهد جديد
فالكالم يقول بوضوح عهد دهري في اجيالكم ولكن نفس
سفر الالويين 23
وسى َق ِائ ًال:
َ 26وَكَّل َم َّ
الر ُّب ُم َ
َما اْلع ِ
السابعَِ ،ف ُه َو َي ْوُم اْل َك َّف َارِة .م ْح َف ًال مَقَّد ًسا َي ُكو ُن َل ُك ْمُ .ت َذلُِلو َن
اشُر ِم ْن ه َذا َّ
الش ْه ِر َّ
« 27أ َّ َ
ُ
َ
ودا لِ َّلر ِب.
وس ُك ْم َوُتَق ِرُبو َن َوُق ً
ُن ُف َ
َ 28ع َم ًال َما الَ َت ْع َمُلوا ِفي ه َذا اْلَي ْو ِم َعْي ِن ِه ،أل ََّن ُه َي ْوُم َك َّف َارة لِ َّلت ْك ِف ِ
الر ِب ِإل ِه ُك ْم.
ام َّ
َم َ
ير َعْن ُك ْم أ َ
ط ُع ِم ْن َش ْع ِب َها.
ِ29إ َّن ُك َّل َن ْفس الَ َت َت َذَّل ُل ِفي ه َذا اْلَي ْو ِم َعْي ِن ِه ُت ْق َ
ِِ
يد ِتْل َك َّ
س ِم ْن َش ْع ِب َها.
َ 30وُك َّل َن ْفس َت ْع َم ُل َع َم ًال َما ِفي ه َذا اْلَي ْو ِم َعْينه أُِب ُ
الن ْف َ
يع مس ِ
ِ
يض ًة َد ْه ِرَّي ًة ِفي أ ِ ِ
اك ِن ُك ْم.
َ 31ع َم ًال َما الَ َت ْع َمُلواَ .ف ِر َ
ْ
َجَيال ُك ْم في َجم ِ َ َ
اء ِإَلى اْلمس ِ
اءِ .من اْلمس ِ
الشه ِر ِعْن َد اْلمس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
وس ُك ْم .في َتاس ِع َّ ْ
ََ
َ ََ
ََ
32إَّن ُه َسْب ُت ُع ْطَلة َل ُك ْمَ ،ف ُت َذلُلو َن ُن ُف َ
َت ْس ِب ُتو َن َسْب َت ُك ْم».
ونفس العهد القديم يقول
سفر ارميا 31
 31ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا

وكلمات ارميا ليست تحمل اي الغاء للعهد القديم ولكن تكميل للعهد القديم بل منها فهم
المسيحيين اسم العهد الجديد بمعني ان العهد القديم اظهر الخطية ولكن لم يبرر فال يزال االنسان
في العهد القديم يحتاج الرب ان يكمل الناموس بالتبرير
فاستمر االنسان يحمل طبيعة الخطية نتيجة لدخول الخطية بعصيان ادم فيؤكد ارميا كما اكد
الكتاب بداية من تكوين 3ان الرب سيكمل عهده بالخالص بانه سيقطع عهد جديد بدمه للتبرير
والفداء من الخطايا
وكما شرحت سابقا ان العهد الجديد ليس نسخ للعهد القديم ولكن تكميل له وهذا بشهادة المسيح
عندما قال
انجيل متي 5
17
ِ
ظُّنوا أ َِني ِجْئ ُت ألَ ْنُق َ َّ
ُك ِم َل.
الَ َت ُ
ض َب ْل أل َ
اء َ .ما ِجْئ ُت ألَ ْنُق َ
ام َ
وس أ َِو األَ ْنبَي َ
ض الن ُ

ولهذا شرح
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8 :8
ِ ِ ِ
أل ََّنه يُقول َلهم الَ ِئما« :هوَذا أََّي ِ
الر ُّبِ ،حين أ َ ِ
يل َو َم َع َبْي ِت َي ُهوَذا
ول َّ
َ
َُ
ٌ
ُكم ُل َم َع َبْيت إ ْسَرائ َ
ام َتأْتيَ ،يُق ُ
ُ َ ُ ُْ ً
ِ
يدا.
َع ْهًدا َجد ً
ففي العهد الجديد اكتمل عيد الكفارة الذي يرمز للمسيح بالكفارة الحقيقية الرب يسوع المسيح
كفارتنا فهو عهد دهري أي لدهر في اجيالهم واكتمل هذا الدهر بالعهد الجديد الكفارة الحقيقية
االبدية

والمجد هلل دائما

