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العطاء :العشور في العهد القديم

يعني مبدأ العشور تقديم عشرة في المئة من الدخل .رغم أنه من الشرعي أن يق ّدم المسيحيون عشرة في المئة
من دخلهم لخدمة يسوع المسيح ،إال أن الكتاب المقدس ال يع ّلم أنه يجب على المسيحيين أن يق ّدموا عشورهم.
فلقد كان مبدأ العشور في الكتاب المقدس محصورًا بالناموس في العهد القديم ،كما الهيكل والكهنوت والذبائح
وأبطل.
الحيوانية والختان الجسدي .وفي العهد الجديد ،أك ِمل الناموس
ِ
أ .العشور في العصور القديمة
 -1لم تكن العشور محصورة بإسرائيل.
كان دفع عشور نتاج األرض ،وأرباح المشاريع التجارية ،وغنيمة الحرب ،وتقديم هذا الجزء إلله معين يش ّكل
عادة قديمة لدى الشعوب السامية واألمم الهندية الجرمانية على حد سواء.
 -2تعدُّد معاني العشور في تاريخ الكتاب المقدس.
دفع العشور كعالمة على احترام شخص مهم.
ابراهيم ( 6997-7612ق.م ).أعطى ملكي صادق ،ملك شاليم وكاهن هللا العلي ،عشر غنيمة الحرب .كانت
هذه عالمة على احترام أحدهم لشخص أهم منه (تكوين .)72-8 :61
دفع العشور للوفاء بنذر هلل.
يعقوب ( 6812-7222ق.م ).نذر نذرًا هلل في بيت إيل ً
يق التي
قائال" :إ ْن َكانَ هللاُ َم ِعي َورعاني فِي هَ َذه الط ِر ِ
انَا أ َسير فِيها َووفر لي طعا ًما ِال ُك َل َوثِيَابًا ْ
سَ ،وعد ُ
ت ابِي ،عندئ ٍذ ...أدفع ُعشر كل ما
اللبِ َ
الم الَى بَ ْي ِ
ت بِ َس ٍ
ترزقني به" (تكوين .)77-72 :78
دفع العشور لتسديد اإليجار لمالك غير مؤمن.
يوسف (حوالى  6822ق.م ).اتخذ إجرا ًء طارئًا فرضه على المصريين ،يقضي بإعطاء خمس نتاج األرض
لفرعون (تكوين  .)71 ،71 :12كانت هذه عشورًا دنيوية ،وال بد من تمييزها عن العشور المقدسة.
دفع العشور لدعم خدمة العبادة في العهد القديم.
أمر هللا بتقديم العشور المقدسة في الناموس الطقسي الذي أعطاه لموسى بعد الخروج ( 6122-6112ق.م،).
أي تقديم العشور على أنها جزء من خدمة العبادة التي يقوم بها شعبه خالل حقبة العهد القديم.
دفع العشور لتسديد الضريبة للملك (الحكومة).
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النبي صموئيل ( 6207-6212ق.م ).وجّه تحذيرًا يذكر فيه أن ملوك إسرائيل سيأخذون أفضل رجالهم
ونسائهم لخدمة طموحاتهم الدنيوية ،وسيستولون على أفضل حقولهم ويعطونها لعبيدهم ،وسيأخذون ُعشر
مزروعاتهم وكرومهم وغنمهم كضريبة مدنية إلدارة ممالكهم األرضية (6صموئيل .)72-66 :8
مالحظة :جميع هذه األمثلة تاريخية باستثناء تقديم العشور وفق الناموس الطقسي في العهد القديم.
ب .العشور وفق ناموس العهد القديم
 -1كانت العشور جز ًءا من الناموس الطقسي أو الشعائري في إسرائيل ( 1441-1441ق.م).
مضمون الناموس الطقسي.
كان الناموس الطقسي ينص على قوانين متعلقة بما يلي:
 أشخاص مقدسون (كهنة ،الويون). أماكن مقدسة (خيمة االجتماع ،الهيكل). أوقات مقدسة (السبت ،األعياد الدينية ،ويوم واحد من الصوم). أعمال مقدسة (تقديم الذبائح والقرابين والباكورات واألبكار والعشور؛ الختان ،االغتسال ،وأكلأطعمة طاهرة فحسب).
الهدف من الناموس الطقسي.
كان الناموس الطقسي يتناول عبادة هللا في أرض مقدسة .وعلّم شعب العهد القديم كيف أن هللا يريد منهم أن
يقتربوا إليه ويعبدوه.
أمر هللا بني إسرائيل بالقضاء على عبادة األوثان ،وبعدم عبادته مثلما تعبده األمم األخرى (تثنية !)60-9 :68
اختار هللا مكانًا حيث أمر جميع بني إسرائيل باإلتيان بجميع الذبائح المخصصة للمذبح ،وجميع الذبائح
األخرى غير المخصصة للمذبح؛ أي العشور ،العطايا الخاصة (ربما الباكورة) ،والنذور والنوافل (أي العطايا
التي ال يفرضها الناموس أو النذور) واألبكار (تثنية .)1-6 :67
كانت أبكار الحيوانات تُقدم كطعام للكهنة وكانت تُعتبر تقدمات خاصة (عدد  ،)72-61 :68أو كان الشعب
يأكلها خالل ذبائح العيد في أورشليم (تثنية  .)62 ،2 :67ربما كان الكهنة يع ّدون ذبائح أبكار الحيوانات في
العيد ويدعون من ق ّدم هذه الحيوانات.
 -2لم يكن مضمون العشور مح َّددًا بوضوح.
وفق بعض المقاطع في العهد القديم ،كانت العشور تتألف من " َمحاصيلكم التي تغلّها حقولكم كل سنة" ،أي
الحنطة ،والخمر ،والزيت (تثنية 70-77 :61؛ 67 :71؛ عدد 02-72 :68؛ نحميا 02 :62؛ .)67 :60
ار الش َج ِر ،و ُكل ُع ْش ِر
ض ِم ْن ال ُحبُو ِ
ب َو ْاث َم ِ
وفق مقاطع أخرى ،كانت العشور تتضمن "كل ُعشور غالّت االرْ ِ
َصا الراعي ،أي كل حيوان حديث الوالدة يمر تحت يدي المحصي سنويًا
ْالبَقَ ِر َو ْال َغن َِم" الذي يَ ْعبُ ُر تَحْ تَ ع َ
(الويين 07 ،02 :72؛ 7أخبار األيام 1 :06؛ إرميا .)60 :00
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 -3لم تكن وجهة العشور محدَّدة بوضوح.
ال يتكلم الكتاب المقدس عن عشر مقدس واحد ،بل عن ثالثة عشور مقدسة!
صص لالويين.
 )1العشر األول هو العشر المخ َّ
إقرأ الويين 00-02 :72؛ عدد .71-72 ،2-1 :68
العشر األول مخصص للخدمة الطقسيّة في خيمة االجتماع:
فرز الرب سبط الوي لخدمته في خيمة االجتماع وفي الهيكل بعد ذلك .وكان يحق ألفراد عائلة واحدة من
عائالت الالويين ،أال وهي عائلة هرون ،أن يخدموا ككهنة في خيمة الشهادة ،داخل الحجاب ،وأن يستخدموا
كل األشياء الموجودة على المذبح .أما باقي الالويين ،فكانوا يقومون بأعمال أخرى في خيمة االجتماع .وربما
أن الرب دعا الالويين لخدمته ،فهو اتخذ الترتيبات الالزمة ليؤ ّمن لهم معيشتهم .فأمر الرب بأن تُعطى عشور
بني إسرائيل لكل من يخدم في خيمة االجتماع ،أي لسبط الوي.
العشر األول مخصص لالويين.
كان على بني إسرائيل أن يقدِّموا عشورهم لالويين ،فتش ّكل هذه نصيبهم من ميراث أرض إسرائيل وأجرهم
لقاء عملهم في خيمة االجتماع.
عشر العشر األول مخصص للكهنة.
لكن كان على الالويين أن يقدموا أفضل عشر من عشور الحبوب والخمر هذه للكهنة .وكان عشر العشور هذا
يُعتبر الباكورة التي يقدمها الالويون للرب ،تما ًما مثلما كان على جميع بني إسرائيل أن يقدموا كل دسم الزيت
والخمر والحبوب ،أي أبكار غلتهم للرب (عدد .)67 :68
حدد الرب ما يلي ً
دخال للكهنة:
 رفائع التقدمات ،التقدمات المقدسة (األقداس) ،الجزء الموضوع جانبًا من تقدمة الترديد ،باكورةالحصاد ،كل ما هو مكرس للرب ،واألبكار (عدد 69-8 :68؛ تثنية .)1-6 :68
 عشر العشور المعطى لالويين (عدد .)78-71 :68 حصة من غنائم الحرب (عدد  )79-71 :06وتعويض اإلثم ،إن كان صاحب الحق قد مات ولم يكنلديه قريب (عدد.)62-1 :1
 )2العشر الثاني مخصص لالحتفال بفرح أمام الرب.
إقرأ تثنية 69-66 ،2-1 :67؛ .72-77 :61
العشر الثاني مخصص لالحتفال بفرح في أورشليم.
كان يجب أكل عشور إنتاج إسرائيل كله من الحبوب والخمر والزيت في محضر الرب ،في المكان الذي
يسكن فيه اسمه ،أي في هيكل أورشليم .كما كان يتم أكل بكر البقر والغنم في ذلك الوقت ،وهو كان يُعتبر لحم
هذه الذبيحة (تثنية  .)72-69 :61كان األمر يتم كل سنة ،ربما أثناء صعود بني إسرائيل إلى أورشليم
لالحتفال بعيد المظال في فصل الخريف (خروج  .)61 :70في هذه الحالة ،ال تش ّكل العشور ً
دخال لالويين،
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وإنما وسيلة للشركة مع الرب! وإن كان أحد بني إسرائيل يقيم في مكان بعيد جدًا ،ما يمنعه من نقل عشوره
إلى أورشليم ،كان يُسمح له ببيعها واستعمال المال لشراء ما طاب له من بقر أو غنم أو خمر أو أي مشروب
(راجع يوحنا  .)61-60 :7وكان يجتمع مع عائلته بكاملها وغلمانه
خمري آخر أو أي شيء يريده للعيد
ِ
ّ
والالويين في بلدته ليأكلها في محضر الرب .وبالتالي ،كان يتعلم أن يهاب الرب دائ ًما.
العشر الثاني.
جع ل المعلمون اليهود في القرن األول ب.م .من هذا العشر "العشر الثاني" ،وهو عشر التسعة أعشار المتبقية
بعد فصل العشر األول لالويين .ربما هذا العشر الثاني لم يكن يُقصد به العشر الحرفي ،ألنه ليس من المنطقي
االعتبار أنه كان يتم استهالك هذه الكمية الكبيرة من الطعام مع لحم أبكار الحيوانات خالل وجبة ذبيحة
واحدة .وبالتالي ،ربما كانت كلمة "عشر" تحمل معنى شعبيًا أكثر منه تقنيًا ،أي أنها كانت تعني "جزء من
كل" .غير أنه ال يوجد أي سبب يمنعنا من قبول المعنى الحرفي واالعتبار أن تلك الوجبات االحتفالية الفاخرة
كانت تتم ً
فعال .في الواقع ،نحن نجهل اليوم ما كان مقصودًا تحديدًا في تلك األيام.
 )3العشر الثالث مخصص للمحتاجين.
إقرأ تثنية 79-78 :61؛ .61-67 :71
العشر الثالث مخصص للمحتاجين.
في آخر كل ثالث سنين ،كان يتم تخزين كل عشر نتاج تلك السنة في المدن لتأمين طعام لالويين الذين ال قسم
لهم وال نصيب ،وللغرباء واأليتام واألرامل المقيمين في تلك المدن .بشكل عام ،كان هذا العشر مخصصًا
للمحتاجين .وكان بإمكان هؤالء أن يأتوا ويأكلوا ويشبعوا ،أي أنه كان بإمكانهم الحصول على دعم لكسب
قوتهم .ال يمكن اعتبار هذا العشر وجبة ذبيحة الفرح ،ألن هذه األخيرة كانت تقام في أورشليم .لم يكن هذا
العشر مرتبطًا بمسكن الهيكل.
لكن ،وبغية الحفاظ على قدسية هذا العشر ،لزم تطبيق طقس ديني أثناء تقديم هذا العشر .كان على من أتى به
أن يُدلي بإعالن أمام الرب ،ربما خالل زيارته ألورشليم (تثنية  .)61-60 :71كان عليه أن يعلن أنه أتى
ً
كامال وأنه لم يدنسه أثناء تخزينه في بيته .يُعرف هذا العشر بـ"المقدس" ألنه وعلى الرغم من عدم
بالعشر
تقديمه في الهيكل ،كان ال يزال مكرسًا للرب (أي لخدمة الرب) .وكان اإلعالن ينتهي بإعالن البركة على
السنة الزراعية الجديدة.
العشر الثالث مخصص للفقراء.
ربما كان "عشر السنة الثالثة" هو نفسه العشر المخصص لالحتفال بفرح في محضر الرب ("العشر الثاني"،
:61
تثنية
ّ
 ،)72-77لكن في كل سنة ثالثة ،كان يتم تخصيصه لغرض مختلف ،أي للفقراء .ربما كان حجم العشر يشكل
ً
فعال عشرة في المئة.
وقد أطلق المعلّمون اليهود في القرن األول ب.م .على هذا العشر تسمية "العشر المخصص للفقراء".
خاتمة .إن كان ما جاء في تثنية  78 :61يُعتبر "العشر الثاني من السنة الثالثة" ،إ ًذا كان يُطلب من شعب هللا
خالل فترة العهد القديم أن يق ّدم عشرين على األقل ،ما يساوي خمس إنتاجهم ،للرب وخدمته في إسرائيل .كل
سنة ،كان يتم تخصيص عشر لالويين لدعم خدمة الهيكل .وكل سنة ولمدة سنتين ،كان يتم تقديم العشر الثاني
كطعام لالحتفال في أورشليم .لكن في السنة الثالثة ،كان يتم تخصيص هذا العشر الثاني للفقراء في البلدة.
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 )4كانت العشور بمثابة إيجار أرض يدفعه بنو إسرائيل هلل.
كانت العشور تعود إلى هللا .كانت "قدسًا للرب" ،ما يعني أنها كانت ُمف َرزة للرب ومكرسة لخدمته (الويين
 .)02 :72كانت األرض المقدسة مل ًكا للرب ،لكن كان يحق لبني إسرائيل بأن يأكلوا ثمرها (الويين :71
 .)70إ ًذا ،كانت العشور بمثابة إيجار أرض يدفعه المستأجرون (بنو إسرائيل) للمالك (هللا) .لذا ،كان تقديم
العشور يبيّن أن بني إسرائيل لم يكونوا سوى مستأجرين لألرض المقدسة! وهم لم يملكوا األرض أبدًا .فلقد
كان النتاج الغني للحقول والقطعان يعلن عن صالح الرب .وبالتالي ،كان بنو إسرائيل يدفعون جز ًءا من هذا
النتاج كجزية للمالك.
 )5ال يمكن استبدال العشور ،لكن يمكن التعويض عنها.
وفق الكتاب اليهودي ) ،(Bekoroth 18bكان يتم سوق الحيوانات على شكل  ،Vفيخرج حيوان واحد كل
(راجع إرميا  .)60 :00وكان الراعي يالمس كل حيوان
مرة .فتمر الحيوانات تحت عصا الراعي ليع ّدها
ِ
عاشر بعصاه ويضع عليها طالء أحمر بواسطة خشبة .ولم يكن يحق للمالك بأن ينظم العملية بما يجعله يحتفظ
بأفضل الحيوانات لنفسه .وإن تم االكتشاف أنه يب ّدل الغنم ،أي أنه يختار الحيوان الجيِّد ويحتفظ به لنفسه ،فيما
السيء هلل ،فكان يجب تقديم الحيوانين هلل .غير أن التعويض عن أي عشور بالنوعية نفسها ،أي
يعطي الحيوان
ِّ
بخروف معين ،كان مسموحًا .وإن أراد المالك االحتفاظ بأي جزء من العشور (ذلك الخروف المعين) لنفسه،
فكان يستبدل هذا الجزء بالمال ،لكن كان عليه إضافة خمس قيمة العشور وتقديمها للرب (الويين -02 :72
.)00
ج .العشور بعد السبي
بعد السبي ،أصبح العشر بمثابة ضريبة للهيكل لدعم خدام الهيكل والمحافظة على الخدمة فيه.
 -1نحميا يستعيد فريضة دفع العشور خالل الحقبة األولى من حكمه ( 433-445ق.م.).
بعد العودة من السبي إلى بابل ( 108ق.م ،).أعاد بنو إسرائيل بناء الهيكل (عزرا 161 -176 ،61 :1
ق.م .).بعد ذلك ،قطع القادة والكهنة والالويون ميثاقًا ملز ًما ،وكتبوه ،ووضعوا أختامهم عليه (نحميا .)08 :9
تعهدوا بموجبه باتّباع ناموس هللا ال ُمعطى من خالل موسى (نحميا  )79 :62ما يتضمن مسألة عدم الزواج
بغرباء ،وحفظ السبت ،والحفاظ على الخدمة في الهيكل عبر دفع نوع من ضريبة للهيكل ،والتبرُّ ع بحطب
لنار الذبيحة ،واإلتيان بباكورة المحاصيل وأبكار البقر والغنم ،وأخيرًا تقديم عشر محاصيلهم لالويين (نحميا
.)09-02 :62

ضر
لكن ،اختلفت كيفية تطبيق األمر في ما يتعلق بشريعة موسى ( 6122 -6112ق.م .).بعد السبي ،لم يُح ِ
الناس العشور إلى الهيكل ،بل كان على الالويين الخروج وجمع عشور الشعب في كل مدينة .وكان ذلك يت ّم

تحت إشراف الكهنة الذين ينالون عشر هذه العشور .وكان يتم حفظ العشور في خزائن في دار الهيكل (الويين
 .)09-02 :62إ ًذا ،في عهد نحميا ،كان الكهنة والالويون ،ومن بينهم ال ُمغنّون والحرّاس ،يتلقون دخلهم من
العشور (نحميا .)12-11 :67
 -2مالخي يحث بني إسرائيل على اإلتيان بالعشور ( 424-432ق.م.).
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ت الحق ،وحين كان نحميا غائبًا عن أورشليم 107-100( ،ق.م ،).تقاعص الكاهن المسؤول عن
في وق ٍ
ً
خزائن الهيكل عن الدفع لالويين ،ما أرغمهم على العودة إلى الريف لكسب دخلهم بأنفسهم بدال من الخدمة في
الهيكل (نحميا .)62-1 :60
ومن خالل النبي مالخي ،وبّخ هللا بني إسرائيل على سلبهم العشور والتقدمات (مالخي  ،)67-1 :0وبالتالي
سلب عبادته من الهيكل في أورشليم .في الواقع ،ال َم هللا بني إسرائيل على االبتعاد عن أحكامه منذ أيام آبائهم.
ولم يكن بني إسرائيل قد حفظوا الشريعة كما ينبغي ،وال حتى الشريعة المتعلقة بالعشور .ونتيجة ذلك
(راجع حجي -7 :6
اإلهمال ،أنزل هللا لعنة على أورشليم تمثّلت بتراجع في نسبة الحصاد بسبب الجفاف
ِ
 ،)66وظهور الجراد (را ِجع يوئيل  .)60 ،1 :6عندئ ٍذ ،حثّهم الرب على إحضار كافة عشور نتاج الحقول
كاف لخ ّدام الهيكل فتستمر الخدمة فيه .ووعد
إلى الخزينة الموجودة في الهيكل في أورشليم ،لكي يوجد دعم
ٍ
(راجع تكوين :2
هللا بني إسرائيل بأنهم إن فعلوا ذلك ،فسيفتح كوى السماء ويسكب المطر مجددًا على حقولهم
ِ
 ،)67-66ما يؤدي إلى وفرة في الحصاد ،ويمنع الجراد من التهام محاصيلهم (مالخي .)67-66 :0
ما جاء في مالخي  62 :0ليس أمرًا للمسيحيين في العهد الجديد ،بل حثًا لليهود خالل حقبة العهد القديم على
إطاعة الناموس الطقسي (العشور ،الذبائح الحيوانية ،إلخ) ،وبالتالي الحفاظ على خدمة الهيكل والكهنة
والالويين في العهد القديم.
 -3نحميا يستعيد فريضة دفع العشور في الحقبة الثانية من حكمه ( 432ق.م.).
يبدو أن الشعب لم يهتم لوعظ مالخي ،ألنه عندما رجع نحميا إلى أورشليم ،كان عليه أن يستعيد عمله السابق.
ً
رجاال
فخاص َم الوالة واستدعى الالويين لممارسة عملهم ،وأمر بإحضار العشور إلى خزائن أورشليم وعيّن
َ
أمناء مسؤولين عن توزيع هذه العطايا لالويين والكهنة (نحميا .)60-66 :60
د .تاريخ العشور
ليس تاريخ العشور واضحًا تما ًما في العهد القديم.
 -1تقديم العشور في بداية سفر الخروج ( 1441ق.م.).
ار الش َج ِر ،و ُكل ُع ْش ِر
ض ِم ْن ال ُحبُو ِ
ب َو ْاث َم ِ
في بداية خدمة موسى في سيناء ،كان "كل ُعشور غالّت االرْ ِ
ْالبَقَ ِر َو ْال َغن َِم" قدسًا للرب (الويين .)07 ،02 :72
 -2تقديم العشور أثناء الخروج ( 1441 -1441ق.م.).
الحقًا ،وحين كان هارون رئيس كهنة ،تمت اإلشارة إلى أن "عشر محصول األرض" فقط كان من نصيب
الالويين (عدد .)07-72 :68
 -3تقديم العشور في نهاية الخروج ( 1441ق.م.).
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الحقًا ،وقبيل نهاية عهد موسى ،كان يتم إحضار "كل عشر محصول األرض" إلى المقدس في الهيكل ليتم
أكله ضمن وجبة احتفالية ،فيما كان يتم توزيع هذا العشر في كل سنة ثالثة على الالويين المحليين والمحتاجين
كنوع من الدعم (تثنية 69-62 ،67-66 ،2-1 :67؛ .)79-77 :61
 -4تقديم العشور قبل السبي ( 191-113ق.م.).
قبل السبي ،عمل الملك حزقيا على تطهير الهيكل ،واستعاد خدمة العبادة ،وأعاد تعيين الكهنة والالويين لتتميم
َاس ْال ُمقَد َس ِة لِلربِّ ".
واجباتهم ،وأمر الشعب باإلتيان بالحصص المستحقة إلى خدام الهيكل ،أي " ُع ْشر األَ ْقد ِ
وهي تتضمن "عشر محصول األرض" (حنطة ومسطار وزيت وعسل) ،و"عشر البقر والغنم" (7أخبار
األيام .)62-7 :06
 -5تقديم العشور بعد السبي ( 424 -445ق.م.).
بعد السبي ،اتخذ "عشر محصول األرض" طابع الضريبة للهيكل ،ولم يكن الشعب يحضره بل كان الالويون
والكهنة يجمعونه لدعم أنفسهم بصفتهم خدام الهيكل (نحميا 09-02 :62؛ 60-67 :60؛ مالخي .)67-1 :0
 -1تقديم العشور خالل القرن األول ب.م.
في عهد المؤرخ يوسيفوس (القرن األول ب.م ،).حل المعلمون اليهود المسألة كاآلتي:
 )6كل سنة ،يعطي اليهود عشرهم األول لالويين ،ثم يعطي الالويون عشر هذا العشر للكهنة .وكان ذلك
بمثابة دعم لالويين والكهنة في خدمة الهيكل (الويين 07 ،02 :72؛ عدد .)07-72 :68
 )7كل سنة ،يأتي اليهود بعشرهم الثاني إلى أورشليم .وهو كان بمثابة طعام وجبات الذبائح في الهيكل
:61
(تثنية
.)72-77
 )0كل سنة ثالثة ،يخ ّزن اليهود عشرهم الثالث في مدنهم .وهو كان بمثابة دعم للفقراء في تلك المدينة
:61
(تثنية
79-78؛ .)61-67 :71
شرين كل سنة ،وثالثة عشور
الخاتمة .خالل القرن األول ب.م .فرض المعلّمون اليهود على اليهود فصل ِع َ
في كل سنة ثالثة! لكن كان معلّمو الشريعة اليهود مشهورين ب َسنِّ القوانين وإنما ليس بحفظها (متّى 1-6 :70؛
لوقا .)11 :66
ه .تقديم العشور في العهد الجديد قبل صلب المسيح
إقرأ متى  . 71-70 :70وضع الفريسيون ومعلمو الشريعة  160قانونًا محددًا ( 011حظر و 718أمر)،
على أنها تفسيرهم لشريعة موسى .كانت هذه القوانين تُعرف بـ"تقليد الشيوخ" (مرقس  .)0 :2وقد قال يسوع
صيةَ هللاِ َوتَ َمسكتم بِتَ ْقلِي ِد
اطالً يَ ْعبُ ُدونَنِي َوهُ ْم يُ َعلِّ ُمونَ تَ َعالِي َم ل ْي َست ّإال َو َ
اس .فقد أهملتم َو ِ
فيهم "بَ ِ
صايَا الن ِ
اس ...رفضتم وصيّة هللا لتحافظوا على تقليدكم أنت ُم!" (مرقس  .)60 ،8-2 :2لقد كانوا مرائين ألنهم
الن ِ
أفرطوا في توسيع نطاق متطلبات شريعة العهد القديم لدى شعب هللا في العهد القديم.
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ً
فمثال ،هم كانوا يع ِّشرون األعشاب العطرية الصغيرة التي تنمو في بساتينهم وكان يتم استعمالها لتتبيل
أطعمتهم .لكن هذا األمر لم يكن شر ً
طا مطلوبًا في شريعة العهد القديم ،إال أنهم فرضوا على أتباعهم (يهود
ودخالء) أن يفعلوا األمر نفسه! لكن ال يأتي ناموس العهد القديم أبدًا على ذكر تقديم عشور األعشاب والنعنع
والشبث والكمونً .
بدال من ذلك ،كان الناموس يفرض أن يقدموا عشور "جميع محصول األرض كل سنة".
كما يبيّن السياق المباشر للنص أن هللا قصد بذلك "الحبوب والمسطار والزيت من األرض" ،و"ثمر الشجر"،
و"أبكار البقر والغنم" .لكن الفريسيين ومعلّمي الشريعة عكسوا القِيم الكتابية ،وشددوا على المسائل الصغيرة،
وأهملوا الناموس األهم مثل العدل والرحمة واألمانة.
يقول يسوع إنه كان على الفريسيين أن يمارسوا العدل والرحمة واألمانة من دون إهمال العشور التي يفرضها
ناموس العهد القديم .وحين قال يسوع ذلك لليهود ،هو لم يصادق على تقديم عشور األعشاب العطرية
ً
مبطال حجّته .بل قال باألحرى إنه كان ال بد من حفظ أوامر هللا المتعلقة بالعشور في
الصغيرة ،وبالتالي،
العهد القديم ،من دون إهمال الناموس األهم في العهد القديم.
أيضًا ،يجدر الذكر أن يسوع لم يقل ذلك للمسيحيين بل لليهود وأن يسوع قال ذلك قبل صلبه .قبل موت يسوع
المسيح ،كانت شروط العهد القديم لالقتراب إلى هللا وعبادته ال تزال قائمة .فقبل صلب المسيح ،وما دامت
أحكام ناموس هللا الطقسي في العهد القديم لم تُكمل أو تُلغى أو تُبطَل ،كانت األحكام المتعلقة بالعشور ال تزال
(راجع لوقا .)67 :68
سارية المفعول
ِ
إليك بعض المبادئ البالغة األهمية للتفسير الصحيح للكتاب المقدس:

الحظ المستمعين .كان يسوع يتحدث إلى الفريسيين اليهود ومع ّلمي الشريعة وليس إلى المسيحيين.
ِ
أبطل بتتميمه وألغى أحكام الناموس الطقسي
الحظ التوقيت.كان يسوع يتحدث إليهم قبل صلبه ،الذي ِ
ِ

المكتوبة ،بما فيها العشور.
الحظ النوايا :كان يسوع يقصد تعليم الفريسيين اليهود ومعلمي الشريعة أن ال سلطان لهم لتحريف
ِ
القيم أو الحقائق الكتابية (متّى  .)72-6 :61في متّى  71-70 :70لم يكن يسوع ينوي تعليم
المسيحيين أنه يجدر بهم أن يدفعوا عشورهم!
و .العشور في العهد الجديد بعد صلب المسيح
 -1تحمل كلمة "ناموس" معا ٍن عدة في الكتاب المقدس.
الناموس على أنه شرط هللا.
ناموس هللا هو شرط هللا المقدس والبار بأن يعيش الشعب كله حياة كاملة تما ًما ،وبضرورة معاقبة كل انتهاك
لناموسه.
ً
كامال .لكن ل ّما لم ينجح أحد في
الكل "خاضع لناموس هللا" (رومية  .)61-67 :7وناموس هللا يقتضي بِرًا
حفظ ناموس هللا (يعقوب  ،)62 :7وبما أنه ال يقدر أي إنسان طبيعي أن يحفظ ناموس هللا (رومية ،)8-2 :8
لقد ُح ِك َم على جميع الناس بالهالك (رومية 69 :0؛  ،)6 :8وهم تحت لعنة هللا (غالطية  .)62 :0لن يتبرر
أي إنسان عبر محاولة حفظ ناموس هللا (غالطية 61 :7؛ رومية  .)72 :0ما من إنسان يقدر أن يفي بشروط
هللا البارة والمقدسة!
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تم التعبير عن شروط هللا المقدسة والبارة في ناموس هللا األدبي ،وفي الناموس الطقسي ،وفي الناموس المدني
خالل حقبة العهد القديم.
الناموس على أنه شروط هللا األدبية خالل حقبة العهد القديم.
لم يقصد هللا أبدًا أن يكون ناموسه األدبي ،الذي تم تلخيصه بالوصايا العشر (خروج  ،)62-6 :72أو بناموس
المحبة (تثنية 1 :1؛ الويين  ،)68 :69الوسيلة التي يتّبعها الناس لمحاولة بلوغ البِر ،ألن الناس كانوا
مخ ّلصين قبل أن يتس ّلموا الناموس (خروج  !)7-6 :72وكان الناموس األدبي عبارة عن شروط هللا المتعلقة
بكيفية عيش شعبه المخلّص (إسرائيل) كشعب هللا في العالم.
الناموس على أنه شروط هللا الطقسية خالل حقبة العهد القديم.
يش ّكل الناموس الطقس ّي (الشعائري) شروط هللا المتعلقة بالطريقة التي يجب أن يتّبعها شعبه (إسرائيل) لكي
يقترب إلى هللا ويعبده .وكان الناموس الطقسي منقس ًما إلى قوانين متعلقة بأشخاص مق ّدسين (كهنة ،الويين)،
وبأماكن مقدسة (خيمة االجتماع ،الهيكل) ،وبأوقات مق ّدسة (السبت ،أعياد ،يوم واحد من الصوم) ،وبأعمال
مقدسة (ختان ،تقديم الذبائح ،تقدمات ،باكورة ،أبكار وعشور ،اغتسال ،تناول أطعمة طاهرة فحسب) .تذ ّكر
أن ما يُعرف بـ"العشر األول" كان بمثابة ضريبة دينيّة تهدف إلى دعم خدمة الهيكل الدينيّة في إسرائيل ،وأن
ما يُعرف بـ"العشر الثاني" كان بمثابة احتفال ديني-اجتماعي في إسرائيل.
الناموس على أنه شروط هللا المدنية خالل حقبة العهد القديم.
لم يشأ هللا أبدًا أن تكون إسرائيل دولة سياسية مثل سائر البلدان في العالم .بل شاء أن تكون إسرائيل دولة
راجع يوحنا  !)02-01 :68وكان الناموس
ثيوقراطية على أن يكون هو ملكها ( 6صموئيل 72-2 :8؛ ِ
المدني (االجتماعي) عبارة عن شروط هللا المتعلقة بكيفية عمل شعبه إسرائيل كدولة ثيوقراطية .وكان
الناموس المدني يتناول بشكل خاص النظام القانوني لدولة إسرائيل الثيوقراطية :قوانين متعلقة بالممتلكات،
الزواج ،المرض ،الجرائم ،العبيد ،الحروب ،الملوك .تذ ّكر أن ما يُعرف بـ"العشر الثالث" كان عبارة عن
نظام ضريبي اجتماعي يدعم الفقراء والمحتاجين ضمن دولة إسرائيل الثيوقراطية.
إلى جانب ذلك ،أرغم الملوك شعبهم على دفع عشر رجالهم ،وأراضيهم ،ومحاصيلهم ،وقطافهم وقطعانهم
لعبيد الملوك (6صموئيل .)72-2 :8
 -2إكمال الناموس لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
اإليفاء بشروط الناموس األدبي.
أك ِمل ناموس هللا األدبي بطريقتَين .إن يسوع المسيح ولدى مجيئه األول وفَى بشروط ناموس هللا األدبي
بالنيابة عن المؤمنين وأعلن المعنى الحقيقي لناموس هللا األدبي.
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وقد ت ّم اإليفاء بشروط هللا البارة بشكل كامل حين مات يسوع المسيح على الصليب وقام من الموت ليثبت أن
هللا اآلب قبِل عمله الخالصي الكامل بالنيابة عنا .لقد وفَى يسوع المسيح بشروط ناموس هللا األدبي كافة ،عبر
عيش حياة خالية تما ًما من الخطية (عبرانيين  )71 :2وعبر الموت مرة وإلى األبد على الصليب كذبيحة
كفّارة كاملة عن خطايا شعبه كافة (هؤالء األشخاص الذين يؤمنون به) (عبرانيين  .)72 :2هو افتدى شعبه
ار لَ ْعنَةً ألَجْ لِهم على الصليب (غالطية  .)60 :0إ ًذا ،أصبح يسوع المسيح رئيس
ص َ
ِم ْن لعنة الناموس ،إِ ْذ َ
الكهنة الكامل إلى األبد (عبرانيين .)78 :2
أعلن يسوع المسيح رسالة الخالص (مرقس  )61-61 :6والمعنى الحقيقي لناموس هللا األدبي .كما أعلن كيف
يجدر بشعب هللا أن يحيا كشعب هللا المخلّص (متّى  18-62 :1وكافة األمثال) .إ ًذا ،أصبح يسوع المسيح النبي
الكامل إلى األبد (تثنية 69-68 :68؛ أعمال الرسل .)70-77 :0
وبالتالي ،أُك ِمل الناموس األدبي وأُظ ِهر معناه الكامل في حياة المسيح وتعليمه .أُك ِمل الناموس األدبي لكنه لم
يُبطَل .وال يزال الناموس األدبي يشكل شرط هللا حول الطريق التي يجب أن يعيش بها شعبه المخلّص في هذا
العالم (متّى 12-01 :77؛ رومية !)62-8 :60
اإليفاء بشروط الناموس الطقسي.
لدى المجيء األول ليسوع المسيح ،أصبحت ظالل الناموس الطقسي للعهد القديم وأنماطه وطقوسه وقائع في
راجع النقطتين  1و 1أدناه).
إعالن العهد الجديد (عبرانيين 1 :8؛ 1-6 :62؛ ِ
بطلت ونُقِضت (متّى 62 :1؛ كولوسي 61 :7؛ أفسس .)61-61 :7
إ ًذا ،شروط الناموس الطقسي أُك ِملَت وأُ ِ
اإليفاء بشروط الناموس المدني.
إن يسوع المسيح ،ولدى مجيئه األول ،ثبّت مملكته ،ال في إسرائيل فحسب ،بل في العالم كله! وأصبح الملك
الكامل ،وملك الملوك ورب األرباب (رؤيا  ،)61 :69الذي ُدفع إليه كل سلطان على األرض (متى :78
 ،)68والذي ستسحق مملكته كل الممالك األخرى وتنفيها (دانيال  .)11 :7وجميع تعاليمه وأمثاله المتعلقة
بملكوت هللا في العهد الجديد تح ّل مكان الناموس المدني لدولة إسرائيل الثيوقراطية في العهد القديم (متى :76
 ،)11-17وتتخطى نواميس األمم كافة في العالم ،وقد أصبحت المبادئ التوجيهية التي يجدر بشعبه أن يتّبعها
في كل بلد في العالم (متّى الفصل  1حتى .)2
إ ًذا ،تم استبدال شروط الناموس المدني ألمة إسرائيل بمبادئ ملكوت هللا.
دور الناموس األدبي في حقبة العهد القديم.
دور ناموس هللا األدبي خالل حقبة العهد الجديد هو نفسه دور ناموسه األدبي خالل حقبة العهد القديم .ولم يكن
الناموس األدبي أبدًا وسيلة للتبرُّ ر في عيني هللا ،وهو حتى اآلن ال يش ّكل وسيلة للتبرر في عيني هللا.
من ناحية ،الناموس األدبي يفضح ويدين منتهكي الناموس والمتمردين واألشرار والنجسين والمج ّدفين وكل ما
يقاوم التعليم الصحيح (6تيموثاوس .)66-8 :6

لحق 1
الدليل الرابع -ال ُم َ
ومن ناحية أخرى ،ال يزال الناموس األدبي يش ّكل مبادئ هللا التوجيهية التي تبين لشعبه كيف يجدر به أن
يعيش كشعب هللا في هذا العالم (متّى 12-02 :77؛ رومية 62-8 :60؛ غالطية  .)61 :1في متّى -76 :1
 18يعطي يسوع المسيح الناموس األدبي بصفته مبادئ هللا التوجيهية لكيفية العيش كشعب هللا في ملكوته
معناه الكامل .في الواقع ،الناموس األدبي لم يُل َغ أبدًا ولم يُبطَل!
 -3إبطال الناموس لدى المجي األول ليسوع المسيح.
إقرأ كولوسي .61 :7
الناموس اتّهم جميع الناس وأدانهم.
يشير "الص ّ
(راجع كولوسي
ك" (القانون المكتوب) بوضوح إلى ناموس العهد القديم بجانبَيه األدبي والطقسي
ِ
ّ
 .)62-61 :7يمكن القول إن بني إسرائيل وقعوا عقدًا مكتوبًا حين قيّدوا أنفسهم بلعنة ل ّما وعدوا بأن يحفظوا
قواعد ناموس هللا وأحكامه (تثنية  .)71 :72ول ّما لم يتمكن أحد من حفظ الناموس (رومية 67-62 :0؛
(غالطية
هللا
لعنة
تحت
الكل
صار
،)62
:7
يعقوب
 .)62 :0كان ناموس هللا بر ّمته عد ًّوا لجميع الناس ،مته ًما إياهم بانتهاك شروط هللا المق ّدسة والبارة ،وحاك ًما
عليهم بالذنب والعار أمام هللا (رومية  .)72-69 :0أظهر ناموس هللا للناس خطيتهم وبالتالي حاجتهم إلى
الخالص (رومية  .)8-2 :2وظل ناموس هللا خالل حقبة العهد القديم يراقب الناس ويتهمهم ويدينهم حتى
المجيء األول للمسيح (غالطية  .)71-71 :0كان الناموس ضد الناس (كولوسي .)61 :7
يسوع المسيح أبطل (ألغى ،محا) الناموس لدى المؤمنين به.
إن يسوع المسيح ،ولدى تعليقه الناموس على الصليب بموته ،أبعد الناموس الذي يفترض به أن يكون وسيلة
للتبرير في عيني هللا .وبالنسبة إلى المؤمنين بيسوع المسيح ،ماتت شروط الناموس بموت يسوع المسيح .ولم
تعد شروط الناموس تدينهم .لكن أيضًا مات المؤمنون بيسوع المسيح عن شروط الناموس حين ماتوا مع
المسيح .ولم يعودوا يحاولون أن يتبرروا عبر حفظ الناموس (رومية  .)1-6 :2كما أن يسوع المسيح بموته
الملزمة لدى المؤمنين .وبالتالي ،يعلّم الكتاب المقدس أن يسوع المسيح
على الصليب ،وضع ح ًّدا لقوة الناموس
ِ
أبطل الناموس ،أي أنه ألغى أو محا الناموس لدى المؤمنين .لم يعد بإمكان الناموس أن يشتكي على المؤمنين
أو أن يدينهم (يُهلك) .لكن غير المؤمنين وغير المسيحيين يظلون خاضعين للناموس وسيدينهم الناموس في
يوم الدينونة األخير (رومية .)61-67 :7
بطل الناموس لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
 -4أ ُ ِ
إقرأ أفسس .68-60 :7
الناموس فصل المؤمنين اليهود عن المؤمنين غير اليهود.
بعد السبي ،ح ّول مع ّلمو الشريعة والقادة اليهود التركيز من الناموس األدبي إلى الناموس الطقسي .وأصبح
المظهر الخارجي لحفظ الناموس أهم من الطاعة الداخلية والصادقة لشروط ناموس هللا البارة (متّى -62 :1
 .)18حتى إنهم أبطلوا الناموس الطقسي عبر إضافة  160قوانين وأحكام تقليدية خاصة بهم إلى الناموس
(متّى .)72-6 :61

لحق 1
الدليل الرابع -ال ُم َ
وبالتالي ،قام معلّمو الشريعة والقادة اليهود ببناء جدار فعلي حول دار الهيكل لحفظ المكان للمؤمنين اليهود،
كما ت ّم رفع الفتة مكتوبة لمنع المؤمنين غير اليهود من دخول الهيكل.
في أفسس  61 :7يقارن بولس الناموس الطقسي وأحكامه بهذا الجدار الفعلي .فلقد كان معلّمو الشريعة والقادة
اليهود قد ح ّولوا الناموس الطقسي إلى جدار روحي أبعد اليهود عن األمم الذين كانوا قد قبلوا اإليمان اليهودي.
أيضًا ،مال المسيحيون اليهود إلى التمسُّك ببعض القوانين الطقسية مثل الختان ،وتناول األطعمة الطاهرة،
وتقديم العشور ،وحفظ السبت ،واألعياد واألصوام اليهودية .وبالتالي ،بنى المسيحيون اليهود أيضًا جدارًا
روحيًا بينهم وبين غيرهم من المسيحيين م ّمن لم يحفظوا تلك القوانين الطقسية .فسبّب هذا االنقسام عداوة بين
المجموعتين من المؤمنين.
يسوع المسيح أبطل الناموس الطقسي ،أي أنه وضع ح ًّدا لوجوده لدى جميع المؤمنين.
إن يسوع المسيح ،وعبر موته على الصليب ،هدم "الحائط الفاصل" بين المؤمنين اليهود والمؤمنين غير
اليهود .كما أنه أبطل الناموس الطقسي ،أي أنه وضع ح ً ّدا لوجود الناموس الطقسي ،وهو فعل ذلك لكي يخلق
مجتمعًا مسيحيًا واحدًا مؤلفًا من المؤمنين اليهود ،والمؤمنين غير اليهود (أفسس 77-61 :7؛ را ِجع يوحنا
يكتف بإزالة المفهوم الذي يفيد بأن الناموس األدبي قادر
61 :62؛ أفسس  .)1-0 :0لذا فإن يسوع المسيح لم
ِ
أن يبرِّ ر الناس ،بل أزال أيضًا الناموس الطقسي الذي كان الوسيلة لالقتراب إلى هللا وعبادته.
 -5تغيّر الناموس تغيي ًرا دائ ًما لدى المجيء األول ليسوع المسيح.
مع المجيء األول ليسوع المسيح ،حدث أيضًا تغيير دائم للناموس (عبرانيين  .)67 :2يبيّن تعليم العهد الجديد
بوضوح كيف أنه تم إبطال األجزاء المختلفة من الناموس الطقسي وكيف أن ظالل حقبة العهد القديم تح ّولت
إلى وقائع في حقبة العهد الجديد (كولوسي .)62 :7
كظل وواقع.
الكهنة ِ
ت ّم استبدال الكهنة على رتبة هرون بكهنوت على رتبة ملكي صادق في العهد الجديد .وت ّم إبطال الكهنة في
إسرائيل واستبدالهم برئيس الكهنة الواحد والوحيد لجميع المؤمنين في العالم ،أال وهو يسوع المسيح
(عبرانيين .)78-66 :2
كظل وواقع.
الهياكل ِ
ت ّم إبطال خيمة االجتماع في العهد القديم (عبرانيين 1-6 :8؛  )71 ،8-6 :9والهيكل المادي في أورشليم
(متّى 16 :72؛ أعمال الرسل 71-71 :62 ،19-18 :2؛ رؤيا  ،)77 :76واستبدالهما بالجماعة المسيحية
الروحية في العهد الجديد (الكنيسة) .ال يقتصر هيكل العهد الجديد على مبنى ديني بل على مجموعة أشخاص
يسكنهم روح هللا (7كورنثوس 61 :1؛ أفسس .)77-69 :7
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كظل وواقع.
األعياد اليهودية ِ
ت ّم إبطال األعياد اليهودية في العهد القديم (رومية 1 :61؛ كولوسي 62-61 :7؛ غالطية  )66-8 :1وأنشأ
يسوع احتفالَين مسيحيين فقط في العهد الجديد :عشاء الرب (متّى 78-71 :71؛  6كورنثوس ،)71-70 :66
ومعمودية الماء (متّى  .)69 :78أما األعياد المسيحة الحديثة األخرى كافة ،مثل عيد الميالد ،والجمعة
العظيمة ،والفصح ،والصعود ،والعنصرة ،فظهرت في تقليد الحق .هي ليست مطلوبة لكن يمكن االحتفال بها.
كظل وواقع.
السبت ِ
الجانب الطقسي للسبت في العهد القديم ،أي حفظ السبت في اليوم السابع من األسبوع ،ت ّم إبطاله واستبداله
بالراحة واالسترخاء عبر التقابل مع مؤمنين آخرين ،وفعل الخير ،وتبشير النفوس (مرقس 78-70 :7؛ :0
(راجع أعمال الرسل 2 :72؛  6كورنثوس .)7 :61
 )1-6في أي يوم من أيام األسبوع
ِ
كظل وواقع.
الصلوات الطقسية ِ
ت ّم استبدال صلوات العهد القديم الطقسيّة التي كانت تقام ثالث مرات في اليوم قبالة أورشليم (مزمور :11
62؛ دانيال  )62 :1بالصالة واالختالء باهلل (متّى  )8-1 :1ورفع صلوات مثل الصالة الربانيّة (متّى -9 :1
.)61
كظل وواقع.
األصوام ِ
ت ّم إبطال أصوام العهد القديم مع النوح واستبدالها باالبتهاج بفرح حضور المسيح الدائم في العهد الجديد (متّى
68-61؛
:1
62-61 :9؛ مرقس .)77-68 :7
كظل وواقع.
الذبائح ِ
ت ّم إبطال تقديم الذبائح في العهد القديم ألنها أُك ِملَت في العهد الجديد وت ّم استبدالها بذبيحة يسوع المسيح على
الصليب التي تمت مرة وإلى األبد (يوحنا 79 :6؛ عبرانيين 72 :2؛ 71-71 ،61-9 :9؛  .)62 :62تعني
الكلمة اليونانية ”" “efhapaxمرة واحدة" أو "مرة واحدة وإلى األبد" وهي تشير إلى َحسم الحدث ونهائيته.
كظل وواقع.
العشور ِ
ت ّم إبطال تقديم العشور في العهد القديم واستبداله بأسلوب العطاء في العهد الجديد (مرقس  ،11-16 :67لوقا
راجع 7كورنثوس 61 ،67 ،0 :8؛  .)2-1 :9راجع فصل "العطاء" في كتاب
6 ،08 :1كورنثوس ِ ،7 :61
التدريب  ،1الدرس .11
كظل وواقع.
الختان ِ
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ت ّم إبطال الختان الفعلي للجسد واستبداله بالختان الروحي للقلب (رومية 79-78 :7؛ 6كورنثوس -62 :2
غالطية
72؛
.)61 :1
كظل وواقع.
االغتسال (طقوس التطهير) ِ
كان االغتسال في العهد القديم كناية عن طقوس تطهير عبر رش الماء أو سكبه على رأس الشخص المعني
راجع الويين :1 -6 :1
وجسمه .كان االغتسال يرمز إلى غسل الخطية والتدنُّس بالعالم (الويين 9-6 :61؛ ِ
60؛ 66 :61؛ حزقيال 72-71 :01؛ مرقس 1-7 :2؛ لوقا 09-08 :66؛ يوحنا 62-9 ،1 :60؛ عبرانيين
 .)77-69 :62وهو كان بمثابة ِظل يشير إلى الوالدة الجديدة (غسل الخطايا) والتقديس بالروح القدس في
العهد الجديد (أعمال الرسل 18-11 :62؛ 61 :77؛ تيطس 1-1 :0؛ عبرانيين .)77 :62

كظل وواقع.
األطعمة الطاهرة ِ
كانت أحكام العهد القديم المتعلقة باألطعمة الطاهرة بمثابة ِظل للتقديس (تثنية  .)0-6 :61وقد ت ّم إبطال هذه
األحكام في العهد الجديد من خالل كلمة هللا التي تطهّر المؤمنين مرة وإلى األبد (يوحنا 0 :61؛ أفسس :1
 .)71كما أن المسيح ،ومنذ مجيئه األول ،أعلن أن جميع األطعمة "طاهرة" (مرقس 69 :2؛ رومية -7 :61
70-60 ،1؛ كولوسي 61 :7؛ 6تيموثاوس .)1-0 :1
الخاتمة.
يسوع المسيح ك ّمل مرة وإلى األبد (متّى  )62 :1فرائض الناموس الطقسي للعهد القديم .هو أبطلها وألغاها
(كولوسي ( ،)61 :7وت ّم وضع حد لوجودها) (أفسس  .)61 :7وال يمكن لهذا الناموس الطقسي أن يدخل
مجددًا إلى الكنيسة المسيحية حول العالم أو إلى أي جماعات مسيحية خاصة مسببًا انقسامات مجددًا بين
المسيحيين.
لذا ،فإن أحكا م الناموس الطقسي في العهد الجديد مثل انتخاب الكهنة ،وبناء الهياكل والمذابح ،وحفظ السبت
واألعياد اليهودية األخرى وفترات الصوم ،وتقديم ذبائح حيوانية ،وختان الذكور جسديًا ،واالغتسال قبل
ممارسة الطقوس الدينية وتناول أطعمة طاهرة طقسية ال يمكن إعادة إدخالها إلى أي جماعة مسيحية.

أيضًا ،فريضة تقديم العشور في العهد القديم ال يمكن إعادة إدخالها إلى أي جماعة مسيحية على أنها فريضة
أو شرط مسيحي! فاهلل ال يطلب من المسيحيين أن يقدموا عشورًا أو أي نسبة مئوية من مدخولهم.
لكن هللا يعلّم أن على المسيحيين أن يعطوا بسخاء وسرور وليس عن حزن وال اضطرار (7كورنثوس -1 :9
 !)2حتى إنه يوصيهم بأن يجعلوا عطاءهم ذبيحة (لوقا 08 :1؛ أعمال الرسل 01-00 :72؛ 7كورنثوس :8
(راجع "العطاء" في كتاب التدريب  ،1ال ّدرس .)11
.)9 ،0
ِ

