اليس من القسوة ان من دنس السبت
يقتل ؟ خروج 13
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الشبهة

(الخروج )13
 31 :13و كلم الرب موسى قائال
 31 :13و انت تكلم بني اسرائيل قائال سبوتي تحفظونها النه عالمة بيني و بينكم في اجيالكم
لتعلموا اني انا الرب الذي يقدسكم
 31 :13فتحفظون السبت النه مقدس لكم من دنسه يقتل قتال ان كل من صنع فيه عمال تقطع تلك
النفس من بين شعبها

اليست هذه قسوة

الرد

لنفهم معني تدنيس السبت يجب ان نفهم معني الدناسة في العهد القديم
معني كلمة دناسة
انجليزي
Defiledst or profaned
عبري
חלל
ָ chalalחלַל

‘khaw-lal
חלה
ָ chalahחלָה

‘khaw-law

חילחּול
 chul chıylחּולחִיל

khool, kheel
A primitive root; to wound, to dissolve; figuratively to profane (a person,
place or thing), to break (one’s word), , (cast as) profane (self), prostitute,
slay (slain), sorrow, stain, wound
اي معني الكلمة هو يجرح او يكسر او يذبح او يصبغ او يقتل .
وايضا القاموس العبري
dead, fatal casualty, fallen , to kill
يقتل او يفعل امر مميت او يقتل
والمعني الدقيق هو فصل النفس عن اهلل بقطعها او ذبحها او كسرها او صبغها صبغة اخري غير
صبغة اهلل كعبادة وثنية.

التنديس في العهد القديم اطلق فقط علي ثالث انواع
 3تدنيس اسم الرب او مقدساته او دم عهده الجديد
سفر الالويين 6 :13

مقَد ِ
ام إِل ِه ِه ْم،
الر ِّ
ب َ
ون َوقَ ِائ َد َّ
اس َم إِل ِه ِه ْم ،أل ََّن ُه ْم ُيقَِّرُب َ
س َ
ين َي ُكوُن َ
َّس َ
ون ْ
ون ِإل ل ِه ِه ْمَ ،ولَ ُي َد ِّن ُ
ُ
ط َع َ
سا.
فَ َي ُكوُن َ
ون قُ ْد ً
سفر الالويين 31 :31
ولَ تَ ْحلِفُوا ِب ِ ِ ِ
الرب
اس َم إِل ِه َك .أََنا َّ
س ْ
ْ
اسمي ل ْل َكذ ِب ،فَتُ َد ِّن َ
َ
سفر الالويين 31 :13
ِ
ولَ َي ْخر ُج ِم َن ا ْلم ْق ِد ِ ِ َّ
س َح ِة إِل ِه ِه َعلَ ْي ِه .أََنا ا َّلرب
س إِل ِه ِه ،أل َّ
َن إِ ْكلِ َ
يل ُد ْه ِن َم ْ
س َم ْقد َ
س ل َئال ُي َد ِّن َ
َ
ُ
َ
سفر الالويين 1 :11
ِ
َن يتَوقَّوا أَق َْداس ب ِني إِسرِائ َ ِ
« َكلِّم َهار َ ِ ِ
اس ِمي
َ َ
سوا ْ
ون َوَبنيه أ ْ َ َ ْ
ِّسوَن َها لي َولَ ُي َد ِّن ُ
يل الَّتي ُيقَد ُ
َْ
ْ ُ
الرب
وس .أََنا َّ
ا ْلقُد َ
سفر الالويين 11 :11
ون اس ِمي ا ْلقُدوس ،فَأَتَقَدَّس ِفي و ِ ِ
ِّس ُك ُم
يل .أََنا َّ
س َرِائ َ
سط َبني إِ ْ
س َ ْ
الرب ُمقَد ُ
َ َ
ُ
َ
َولَ تُ َد ِّن ُ
سفر الالويين 8 :31
ِ
ِ
ب .فَتُ ْقطَعُ ِت ْل َك َّ
ش ْع ِب َها
الر ِّ
س َّ
س ِم ْن َ
الن ْف ُ
س قُ ْد َ
َو َم ْن أَ َك َل م ْن َها َي ْحم ُل َذ ْن َب ُه أل ََّن ُه قَ ْد َد َّن َ
سفر الالويين 11 :13
اب لَ يأ ِْتي ،وِالَى ا ْلمذْب ِح َل ي ْقتَ ِرب ،أل َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
س َم ْق ِد ِسي ،أل َِّني أََنا
َ ُ
َ َ
لك ْن إِلَى ا ْلح َج ِ َ
َن فيه َع ْي ًبا ،ل َئال ُي َد ِّن َ
َ
ِّس ُه ْم».
َّ
الرب ُمقَد ُ
سفر الالويين 31 :11

ِ
ب،
يل الَِّتي َي ْرفَ ُعوَن َها لِ َّلر ِّ
س َرِائ َ
س َ
اس َبني إِ ْ
ون أَق َْد َ
فَالَ ُي َد ِّن ُ
سفر العدد 11 :38
ِ
ون ِب ِ ِ
وها لِ َئالَّ
س َم ُه ِم ْن ُهَ .وأ َّ
س َرِائ َ
س َ
اس َبني إِ ْ
يل فَالَ تُ َد ِّن ُ
َما أَق َْد ُ
س َب ِبه َخطيَّ ًة إِ َذا َرفَ ْعتُ ْم َد َ
َولَ تَتَ َح َّملُ َ َ
تَ ُموتُوا».
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :31
ِ ِ
ِ
ِ
ون أَنَّ ُه ي ْحسب م ِ
ِّس
فَ َك ْم ِعقَ ًابا أَ َ
ش َّر تَظُن َ
اس ْاب َن اهللَ ،و َحس َ
ُ َُ ُ ْ
ب َد َم ا ْل َع ْهد الَّذي قُد َ
ستَحقًّا َم ْن َد َ
ِ ِ
وح ِّ
الن ْع َم ِة؟
ساَ ،و ْازَد َرى ِب ُر ِ
ِبه َدن ً

 2وتدنيس الجسد بالزنا الجسدي والنفس بعبادة اله اخري
سفر الالويين 13 :38
ِ
ِ َّ
َولَ تُ ْع ِط ِم ْن َزْرِع َك لِ ِ
الرب
اس َم إِل ِه َك .أََنا َّ
س ْ
إل َج َازِة ل ُمولَ َك ل َئال تُ َد ِّن َ
سفر الالويين 11 :31
ِ
س ْاب َنتَ َك ِبتَع ِر ِ
لَ تُ َد ِّن ِ
ض َرِذيلَ ًة.
ئ األ َْر ُ
يض َها لِ ِّلزَنى لِ َئالَّ تَْزِن َي األ َْر ُ
ْ
ض َوتَ ْمتَل َ
سفر الالويين 1 :11
َجع ُل أََنا و ْج ِهي ِ
ض َّد ذلِ َك ِ
سِ
َعطَى ِم ْن َزْرِع ِه لِ ُمولَ َك لِ َك ْي
انَ ،وأَ ْقطَ ُع ُه ِم ْن َ
ش ْع ِب ِه ،أل ََّن ُه أ ْ
اإل ْن َ
َ
َوأ ْ َ
ي َن ِّجس م ْق ِد ِسي ،وي َد ِّنس ِ
وس
َُ َ ْ
اسم َي ا ْلقُد َ
ُ َ َ

سفر الالويين 7 :13
إِم أرَةً َزِاني ًة أَو م َد َّنس ًة لَ يأْ ُخ ُذوا ،ولَ يأْ ُخ ُذوا ام أرَةً م َ ِ
َّس ِإل ل ِه ِه.
َ َ
َ
طلَّقَ ًة م ْن َز ْو ِج َها .ألَنَّ ُه ُمقَد ٌ
َ ْ ُ َ
َْ
َْ ُ
سفر الالويين 31 :13
ِ
هؤلَ ِء لَ يأْ ُخ ُذ ،ب ْل يتَّ ِخ ُذ عذْر ِ
س ُة َو َّ
ام َأرَةً.
أ َّ
الزِان َي ُة فَ ِم ْن ُ
َ َ
َ
َ َ َ
َما األ َْرَملَ ُة َوا ْل ُمطَلَّقَ ُة َوا ْل ُم َدنَّ َ
اء م ْن قَ ْو ِمه ْ
سفر الالويين 31 :13
ِّس ُه».
ش ْع ِب ِه أل َِّني أََنا َّ
س َزْر َع ُه َب ْي َن َ
الرب ُمقَد ُ
َولَ ُي َد ِّن ُ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 3 :7
ِ
هذ ِه ا ْلمو ِ
فَِإ ْذ لَ َنا ِ
َّاء لِ ُنطَ ِّه ْر َذ َو ِات َنا ِم ْن ُك ِّل َد َن ِ
اس َة
س ِد َوالر ِ
اع ُ
وحُ ،م َك ِّملِ َ
ين ا ْلقَ َد َ
س ا ْل َج َ
يد أَي َها األَحب ُ
ََ
ف ِ
ِفي َخو ِ
اهلل.
ْ
سفر الحكمة 16 :31
وكف ارن النعمة وتدنس النفوس والتباس المواليد وتشوش الزواج والفسق والعهر

 1وتدنيس الرض بالدم
سفر العدد 11 :11
ِ
لَ تُ َد ِّنسوا األَر َ ِ
ض َ .و َع ِن األ َْر ِ
َج ِل الدَِّم
يها ،أل َّ
س األ َْر َ
ض لَ ُي َكفَُّر أل ْ
ض الَّتي أَ ْنتُ ْم ف َ
َّم ُي َد ِّن ُ
ُ
ْ
َن الد َ
الَِّذي س ِف َك ِفيها ،إِلَّ ِب َدِم س ِ
اف ِك ِه
َ
َ
ُ

سفر المزامير 18 :316
ض ِبالدِّم ِ
اء.
َوأ ْ
ين َذ َب ُح ُ
س ِت األ َْر ُ
َص َن ِام َك ْن َع َ
َه َرقُوا َد ًما َزِكيًّاَ ،د َم َب ِني ِه ْم َوَب َن ِات ِهِم الَِّذ َ
وه ْم أل ْ
انَ ،وتَ َد َّن َ
َ
سفر إرميا 38 :36
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأ ِ
اس ِات ِه ْم قَ ْد
ُعاق ُ
َ َ
سوا أ َْرضيَ ،وِب ُجثَث َم ْك ُرَهات ِه ْم َو َر َج َ
ب أ ََّولً إِثْ َم ُه ْم َو َخطيَّتَ ُه ْم ض ْعفَ ْي ِن ،أل ََّن ُه ْم َد َّن ُ
ِ
يرِاثي».
َمألُوا م َ
والثالثة امور هذه حكمها في اغلب الحوال الموت فمن يصنع هذه المور سواء يزني او يقتل او
يدنس مقدسات الرب في يوم السبت هذا يقتل وهذا ما يقوله
سفر الخروج 31 :13
ت أل ََّن ُه مقَدَّس لَ ُكم .م ْن َد َّنس ُه ي ْقتَ ُل قَتْالً .إِ َّن ُك َّل م ْن ص َنع ِف ِ
ون َّ
يه َع َمالً تُ ْق َ
الس ْب َ
فَتَ ْحفَظُ َ
َ ُ
طعُ
َ َ َ
ُ ٌ ْ َ
ِت ْل َك َّ
ش ْع ِب َها.
س ِم ْن َب ْي ِن َ
الن ْف ُ
ومعني تدنيس السبت اي صنع هذه المور التي وضحتها في يوم السبت هذا مؤكد من
سفر حزقيال 18 :11
ِِ ِ ِ
س ُبوِتي
َوفَ َعلَتَا أ َْي ً
ستَا ُ
َّستَا َم ْقدسي في ذل َك ا ْل َي ْوِم َوَدنَّ َ
ضا ِبي ه َذاَ :نج َ
سفر المكابيين األول 11 :3
وكثيرون من اسرائيل ارتضوا دينه وذبحوا لالصنام ودنسوا السبت
فاعتقد المر وضح بانه فعل خطايا تستحق القتل في يوم السبت هذا يعني تدنيس السبت

ولكن المر له ايضا معني روحي عميق
السبت بالعبرية أي الراحة (شبت) .وأول مرة سمعنا عن اليوم السابع كان في (تك )2:2،1هو
راحة الرب وأول مرة نسمع عنه بعد الخروج كان مع حادثة معجزة المن (خر )6:35وأول مرة
نسمع اسم السبت كان خالل هذه القصة (خر )21:35واذا كان المن يرمز للمسيح فيكون المعنى
أن راحتنا الحقيقية هي في المسيح وبالمسيح وهذا تم بالصليب ،وراحة اهلل كانت بالصليب إذ تمم
مفتوحا للبشر .وألن اإلنسان له طبيعة مادية
اهلل كل عمل الفداء لإلنسان وأصبح طريق السماء
ً
خشى اهلل أن يهتم اإلنسان بالعمل والمكسب المادي وينسى أنه له حياة أخرى ومصيره في
السماء .فطلب اهلل من اإلنسان أن يعمل  5أيام واليوم السابع أي السبت هو يوم له طقوس
عبادة وتزداد فيه الذبائح ،هو راحة عن العمل لكنه هو يوم للرب .حتى يذكر اإلنسان اهلل
والفردوس الضائع فيحيا برجاء أن يعود للفردوس ثانية ،ول ينسى أنه ينتمي لفوق حيث اهلل فمن
يدنس السبت ه كمن يعلن رفضه لالبدية مع اهلل ولهذا قال العدد سبوتي تحفظونها ولم يقل
قائال" :سبوتي" .فإن كان السبت يعني "الراحة" .فإننا
"السبوت" ول قال "سبوتكم" بل نسبها لنفسهً ،
بحفظ يوم الرب نستريح نحن فيه ،فالسيد المسيح هو عالمة العهد والمصالحة بيننا وبين اآلب،
فيه ننعم بالتقديس ،إذ هو ربنا وقدستنا .ولهذا السبب كانت العقوبة قاسية للغاية "من دنسه يقتل
عمال تقطع تلك النفس من بين شعبها"  .من يزدري بالسيد المسيح
قتال ،إن كان من صنع فيه ً
ً
يحرم من أبديته ويموت إلى األبد ،ويفقد عضويته في الملكوت األبدي.

الرب في هذا األصحاح على السبت كعهد أبدي ،ألنه يخص حياتنا األبدية فلهذا من يدنسه
ركز ّ
هو يدنس رمز للمسيح ويرفض فداؤه ويرفض باعال ن البدية مع اهلل.

والمجد هلل دائما

