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فَْعـنَا فَْوَقُهُم الط/وَر ِبِميـثَاِقِهمْ  َورَ
ًدا  َوُقْلـنَا َلُهُم اْدُخُلوا اْلـبَاَب ُسج:
ـبْتِ  َوُقْلـنَا َلُهْم Fَ تَْعُدوا ِفي الس:
َوأََخذْنَا ِمـنُْهْم ِميـثَاًقا َغـلِيظًا

¢

Fتتعدى على 
السبت

ســورة النساء ١٥٤

ولكن في الحقيقة كلمة ا^ تقول في انجيل مرقس ٢: ٢٧ “ ثُم: 
ـبُْت لِفَاِئَدِة اgِنَْساِن، َوَلْم يُْجَعلِ  َقاَل َلُهْم: «إِن:َما ُجِعَل الس:

ـبِْت. اgِنَْساُن لِفائدة الس:
بعض الناس يحاولون ان يغيروا هذه اFية ويضعوا كلمة “يهود” 
بدل انسان . ولكن اللغة واضحة ان عيسى اtسيح الذي ارسل 

لنا من ا^ وهو من اtقربيv ا^ ومن اtحترمv. ســورة ال 
عمران ٤٥، قال لنا الحقيقة ان ا^ آعطى السبت Fنسان. 

وهذا يعن الى كل البشر. فكم من اtؤمنون يأمنون هذا القول 
 ̂ من ا^؟ هل الناس يعتبروا اعمالهم اكثر مهمة من اعمال ا

ومن اليوم الذي باركه ا^ يوم السابع يوم السبت . كثرين 
يعاملوا الكتب اtقدسة كامنوعة يختارون مايرغبوا . يقبلون 

قسم ويرفظون قسم. أليس هذا ما يحدث في عاtنا اليوم؟ أين 
هو الذي يبحث عن الحقيقة بصــورة جدية؟ من بv الرجال 

الذين  يعتبرون شؤون ا^ آهم من كل شيء ، ويسعوا من كل 
قلوبهم tعرفة مشيئته؟ في انجيل لوقا ٤:٤ نقراء “ َليَْس ِباْلُخـبْزِ 

َوْحَدهُ يَْحيَا اgِنَْساُن، بَْل ِبُكل� َكـلَِمٍة ِمَن ا^ِ!

هل يتغير ا"؟
لدينا السجل الذي كتب على مرتفعات جبل سيناء،  فلم تكن 

كلمات الوصايا العشر مكتوبة فقط على حجر بأصبع ا^ ولكن  
هذه  الكلمات هي كلمات ا^ نفسه. في التــوراة  في  كتاب 

التثنية ٥: ٢٢  نقراء: “ إِن: ا^ َقْد أَْعَلَن ِبَصْوٍت َعِظيـمٍ َهِذهِ 
َحاِب َوَلمْ  اْلَكـلَِماِت لُِكل� َجَماَعِتُكْم ِفي اْلَجـبَِل ِمْن َوَسِط الـن:اِر َوالس:

يَزِْد. َونََقَشَها َعَلى َلْوَحvِْ ِمْن َحَجٍر َوأَْعطَاِني إِي:اَها”. ايضـاً 
نفس القانون  في الخروج  ٢٠: ١ “ ثُم: نَطََق ا^ُ ِبَجِميعِ َهِذهِ 

 F يتكلم فقط  بل كتب الكلمات لكي F ^ا�َْقَواِل…. و ا
نخطئ.  

ونقلت فيما يلي الكلمة من ا^:
قانون السبت كما تسجل في التــورات الخروج ٢٠: ٨-١١

ـبِْت لِـتَُقد�َسُه، ِسـت:َة أَي:امٍ تَْعَمُل َوتَُقوُم ِبَجِميعِ  اذُْكْر يَْوَم الس:
اِبعُ فَـتَْجَعُلُه َسـبْتـاً لِلمولى إَِلِهَك، فَ�َ  َمَشاِغـلَِك، أَم:ا اْليَْوُم الس:

تَُقْم ِفيِه ِبــأَي� َعَمٍل أَنَْت أَِو ابْـنَُك أَْو ابْـنَـتَُك أَِو َعـبُْدَك أَْو أََمـتَُك أَوْ 
بَِهيَمـتَُك أَِو الـن:ِزيُل اtُِْقيُم َداِخَل أَبَْواِبَك. �َن: ا^ َقْد َصـنَعَ 

ل: َما ِفيَها ِفي ِسـت:ِة أَي:امٍ، ثُم: اْسـتَراحَ  َماَء َوا�َْرَض َوالَْْحرَُ الس:
ـبِْت َوَجَعَلُه ُمَقد:سـاً. اِبعِ. لَِهذَا بَاَرَك ا^ يَْوَم الس: ِفي اْليَْومِ اْلس:

هل سوف يغير ا^ قوانينه التي نطق بها من ثمه؟ لهذا 
نجاوب بكلمة ا^ اtكتوبة في الزبور (اtزمور) ٨٩: ٣٤ “ 
َعْهِدي Fَ أَنُْقُضُه، وFََ أُبِْدُل َما نَطََق ِبِه فَِمي”. ا^ بارك يوم 

السبت والبركة كانت الى Fبد.

ي:َة َعـبِْدَك فَـتَظَل:  ١ آخبار ١٧: ٢٧ “ َلَقِد اْرتََضيَْت أَْن تُـبَاِرَك ذُر�
َماِثَلًة أََماَمَك إَِلى ا�َبَِد، �َن: َمْن بَاَرْكـتَُه يَاَرب/ تَْمُكُث بََرَكـتُكَ 

َعَليِْه َمَدى الد:ْهِر”. 

 ̂ اFن هو القرار هل نتبع كلمة ا^ ونسلم كليـاً الى ارادة ا
آو نبقى مثل الكفارين الذين يجاهلون إرادة ا^؟ 

نتمنى لك ياعزيزي القارئ ان تكون بv اtؤمينv، تذكر ان 
مسلم  هو واحد الذي سلم ^ والى كلمته حرفيـاً بدون 

سؤال، وهل هذا يشمل السبت؟
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ِبْسـمِ الل&ـِه الر&ْحَمـِٰن الر&ِحيـمِ
8ََم َعَليُْكْم الس&

كثير من اtسلمv يآمنون بان الوصايا العشر التي كتبت 
بآصبع ا^ الخروج ٣١: ١٨ يجب أطعتها. وفي الحقيقة   
كثير من الناس نسوا واحد من هذه الوصايا. بالحقيقة 

آكثر اtسيحv الذين يعتبروا نفسهم تابعv التــوراة 
واFنجيل Fيعطُوا أهمية الى واحد من هذه الوصايا 

 vكتوبة في التــوراة. الكثير ينظروا على هذه القوانtا
الشريفة بسرخاء واهتزهاء.

اوFً نريد ان نسئل السوال ماهي الوصايا العشر؟ وهل 
يجب علينا اليوم ان نعيش حسب هذه الوصايا؟

الوصايا العشر كتبت في التــوراة في الخروج ٢٠ وفي 
التثنية اFصحاح ٥ وايظـاً في اFنجيل. في القران 

الشريف كتب ان التــوراة انزلت الى نبي موسى واFنجيل 
انزل الى نبي عيسى اtسيح وهذه الكتب هي هدى ونور 

ومعيار الدينونة.
انظر في :

ســورة البقرة ٥٣،
 ســورة ال عمران ٣،

 اFنبياء ٤٨،
 يونس ١٠، 
اtائدة ٤٤.

 هذه اFيات هي قسم من اFيات التي يذكرها القران 
الشريف وهي ترمز الى التــورات واFنجيل. 

مثال ابراهيم
كثير الناس في اليوم يفكرون ان آبراهيم الذي عاش  

في زمان ماضي،

هل يدعي ا1 منافقـاً ليكون رسو#ً؟
الكثير يعرفون جواب هذا السؤال وهو طبعـاً F. ولكن يجب 
علينا ان نسأل هذا السؤال . اذا ا^ وجه رسول الجزيرة 

ـبِْت”. فهل يكون منافقـاً اذا  العربية ليقول “ F تَْعُدوا ِفي الس:
لم يحفظ السبت نفسه. هذا يعني ان رسول الصحراء 

Fيمكن ان يطلب من الناس ان يطيعوا  شريعة واحدة من 
شرائع ا^ اذا هو نفسه لم يطيعها. هذه الشريعة تقول لنا 

ان نرتاح من اعملنا في اليوم السابع من اFسبوع يوم 
السبت، لكي نعطي ا^ اFحترام وأيضـاً سوف يساعدنا 

بالتذكرة ان ا^ خلق كل شيئ في ستة ايام …. في 
اوضح تفسير القران الكريم يقول “ Fتعدوا في السبت”.  

في الحقيقة القران ينطق بلعنة ا^ على كل من يتعدا على 
السبت. في ســورة النساء ٤٧:” يَا أَي/َها ال:ِذيَن أُوتُوا اْلِكـتَابَ 
آِمـنُوا ِبَما نَز:ْلـنَا ُمَصد�ًقا tَِا َمَعُكْم ِمْن َقـبِْل أَْن نَطِْمَس ُوُجوًها 
ـبِْت ۚ  فَـنَُرد:َها َعَلىٰ أَْدبَاِرَها أَْو نَْلَعـنَُهْم َكَما َلَعـن:ا أَْصَحاَب الس:

.Fًوََكاَن أَْمُر الل:ـِه َمفُْعو

امثال عيسى ا;سيح
يمكن ان نتعلم عن آهمية حفض يوم السبت من الذي كان 

بجوار ا^ اذا كان حفض يوم السبت بعد مرفوض علينا 
اليوم! ولهذا السبب لنا مثال عيسى اtسيح الذي أنزل من 
ا^ وهو كلمة ا^. ل عيسىى اtسيح أعطي اFنجيل. في 
ســورة ال عمران ٤٥ نقراء ان كلمة ا^ آتت لنا بواسطة 

.vتققtسيح وهو من اtعيسى ا
 من شفة عيسى اtسيح كتب في آنجيل مرقس ١: ٢١، 
انه كان عادته يذهب الى اtجمع كل يوم السبت. “ ثُم: 

ـبِْت، إَِلى  ذََهـبُوا إَِلى َكفَْرنَاُحوَم. فََدَخَل َحاFً، ِفي يَْومِ الس:
اtَْْجَمعِ َوأََخذَ يَُعل�ُم.” 

 بعض الناس يفكرون ان السبت هو لليهود. 

كان لنا مثال لكي نتبعه. في التــوراة واFنجيل يقول على 
نبي ابراهيم والطريقة التي كان يطيع  وصايا ا^ العشر.  
نقراء في التــوراة في التكوين ٢٦: ٥ “ �َن: إِبَْراِهيَم أَطَاعَ 

َقْولِي، َوَحِفَظ أََواِمِري َوَوَصايَاَي َوفََراِئِضي َوَشَراِئِعي». 
هذه اFية من التــوراة توضح لنا ان ابراهيم الذي عاش 

قبل ايام نبي موسى، كان يطيع وصايا ا^ العشر . وهذه 
اFية تقول لنا ايظـاً ان كثير من اFنبياء كان يعرفون عن 

الوصايا العشر التي أعادها ا^ الى موسى في جبل 
سيناء.” وََكـتَـبْـنَا َلُه ِفي اْ�َْلَواحِ ِمْن ُكل� َشيٍْء َمْوِعظَةً 
ــأُْخذُوا  َوتَفِْصيً� لُِكل� َشيٍْء فَُخذَْها ِبُقو:ٍة َوأُْمْر َقْوَمَك يَ

ِبــأَْحَسِنَها ۚ َســأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسِقvَ”. ســورة اFعراف ١٤٥.
اذا ابراهيم وهو حنيف وهو من الذين تبعوا ا^ بقلب 

صادق كان قريبـاَ ^ آذاً نعمل آحسن صنع آذا نتبع مثال 
ابراهيم بآطاعته لوصايا ا^ العشر. بصــورة واضحة هذا 
يعني ان ابراهيم كان يعتبر اليوم السبع من اFسبوع يوم 

السبت هو يوم  يقضيه مع ا^ احترامـاً ^.

أصبع ا"
قصة الوصايا العشر اtكتوبة في التــوراة في الخروج 
٢٠. عندما بني اسرائيل الذين نجاهم ا^ من العبودية 

في مصر، جائوا الى برية سيناء حيث طلب ا^ من 
 vموسى ان يصعد جبل سيناء. وهناك اعطاه ا^ الحجرت

التي كتب عليها الوصايا العشر بأصبعه . 
الخروج ٣١: ١٨، تثنية ٩: ١٠

في ســورة البقرة ٦٢ والنساء ١٥٤ نقراء:

فَْعـنَا فَْوَقُكُم الط/وَر , َوُقْلـنَا َلُهمُ  إِذْ أََخذْنَا ِميـثَاَقُكْم َورَ َو
ـبِْت َوأََخذْنَا  ًدا َوُقْلـنَا َلُهْم Fَ تَْعُدوا ِفي الس: اْدُخُلوا اْلـبَاَب ُسج:

ِمـنُْهْم ِميـثَاًقا َغـلِيظًا. 


