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 5الُملحق 

 المسيح غاية الّشريعة ونهايتها

 

 (4: 01 يةأ. المسيح هو غاية الّشريعة )هدفها، معناها، جوهرها، محتواها، تحقيقها( )روم

ة "تيلوس" يمكن أن تُستخَدم بمعنى "هدف" )غاية( أو بمعنى "نهاية" )انتهاء(. كما يمكن للكلمة الكلمة اليوناني  

"شريعة" أن تشير إلى كامل إعالن العهد القديم أو لمتطلَّبات هللا الش رعي ة والقانوني ة حسب تفسير واستطناب 

 . 01 يةضمن سياق روم ممكنَين وبفهَمينبطريقتَين  4: 01 يةولهذا، يمكن ترجمة روممعل مي اليهود. 

 

  .تّمم يسوع المسيح الّشريعة .0

ل لترجمة الكلمة "تيلوس" هو "هدف" أو "غاية"، حيث تشير الكلمة "شريعة" إلى إعالن الخيار الممكن األوَّ 

( الشريعة )بمعنى إعالن محتوىالعهد القديم، بما فيه من شرائع أخالقي ة وطقسي ة ومدني ة: "ألن  هدف )أي 

 العهد القديم( هو المسيح من أجل أن يكون البر  لكل  من يؤمن."

كما يلي: يسوع المسيح هو هدف )تحقيق قصد( شريعة العهد القديم، حتى يكون البر   4: 01 يةيمكن فهم روم

 )الخالص( لكل  َمن يؤمن. 

مهما. فلم يكن المسيح يعلِّم إن ه لم يأِت ليُلغي الش ريعة واألنبياء،  01: 5قال يسوع المسيح نفسه في مت ى  بل ليتم 

 اإعداد  أشياء جديدة تتعارض مع إعالن العهد القديم، بل عل م أن  إعالن العهد القديم )الش ريعة واألنبياء( كان 

لالي فإن ه لم يكن قد اكتمل بعُد. ولهذا أتى لمجيئه، وبالت   اوتحضير    إعالن العهد القديم!  يتّممأو  ليكمِّ

الت برير باإليمان ال يتعارض مع إعالن العهد القديم. فقد عل م العهد  بشأنِ يثبِت بولس أن  إعالن العهد الجديد 

؛ 8-1: 4؛ 10: 3 يةباإليمان يُنال الخالص )انظر روم إذ  بأن الت برير ال يتحق ق بأعمال الش ريعة،  االقديم أيض  

(. وهكذا، فإن  "بشارة اإلنجيل" كانت قد 11-6: 3؛ غالطية 13، 11: 00؛ 03-09: 01؛ 00-01: 9

 (! 1: 4؛ عبراني ين 8-6: 3؛ غالطية 11-10: 3 يةنت خالل حقبة العهد القديم )رومأُعلِ 
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ق. م.(، بدأ المعل مون الديني ون يعتبرون شريعة العهد القديم وسيلة  538منُذ عودة اليهود من الس بي في بابل )

، وعل موا أن  الت    برير يأتي بأعمال الش ريعة. لكسب البر 

وحين أتى يسوع المسيح عمد إلى العودة إلى القصد األصلي  إلعالن العهد القديم، الذي هو الت برير باإليمان، 

 وسعى إلكمال وإتمام إعالن العهد القديم حت ى يصبِح الت برير باإليمان حقيقة  لكل  َمن يؤمن. 

بمعنى أن ه كان الحقيقة  ،(04: 1؛ كولوسي 05: 1؛ أفسس 01: 5)مت ى  أتم  يسوع المسيح الش ريعة واألنبياء

؛ عبراني ين 01: 1الكاملة التي تنب أ بها أنبياء العهد القديم وأشارت إليها شريعة العهد القديم الط قسي ة )كولوسي 

01 :0 .) 

م   أن ه هو إتمام رموز  اريعة، ومعلِن  المعنى الحقيقي  للش   اأتم  يسوع المسيح تعاليم إعالن العهد القديم، ُمقد 

ات العهد القديم )لوقا  (. كان هدف أو قصد شريعة العهد القديم هو اإلشارة 44، 11-15: 14؛ 30: 08ونبو 

ه بصفته نبي    ، وإلعداد الن اس اوملك   اوكاهن   اإلى يسوع المسيح في مجيئه األول وإلى عمل الخالص الذي أتم 

ل. أعد ت شري القريب ة ة هللا ومحب  عة العهد القديم الن اس ليحيوا الحياة الجديدة، أي ليحيوا حياة محب  لمجيئه األو 

( باإليمان. يسوع المسيح نفسه هو المغزى األسمى 39-31: 11؛ مت ى 08: 09؛ الوي ين 5: 6)تثنية 

 كلَّ وحفظ الذي أتم   هو اإلنسان الوحيد يسوُع المسيحوالمحتوى الجوهري  األساسي  لكامل إعالن العهد القديم. 

 جزٍء في إعالن العهد القديم بشكٍل كامل. 

 

 يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الّذي أتّم المتطلَّبات الباّرة والعادلة التي تفرضها شريعة هللا.  

والقداسة  لن اس حياة تت سم بالبر  أتم  يسوع المسيح بحياته وموته وقيامته متطل بات هللا الُمطلَقة القاضية بأن يحيا ا

ة على كل  الخطايا، والت كفير عنها. يسوع المس يح هو الوحيد الذي كسب الكاملين، والقاضية بإيقاع عقوبة تام 

-8: 5(، والذي يضمن خالصهم األبدي  )عبراني ين 31: 0كورنثوس 0والقداسة والفداء لشعبه ) ر  وحق ق الب

9 .) 

 

 . وأتّمهاالّشريعة األخالقيّة  حفظيسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي  
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-18: 01مرقس ؛ 48-01: 5شرح يسوع وعاش المعنى الكامل للش ريعة األخالقي ة: الوصايا العشرة )مت ى 

30 .) 

 

 يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي تّمم الّشريعة الطّقسيّة.  

(، وهي تتألَّف من الش رائع 01: 9ة ضمن نظام العهد القديم )عبراني ين وقواعد خارجي  الش ريعة الط قسي ة قوانين 

سين والمفروزين، كالكهنة(، واألماكن الُمقدَّسة )الهيكل(، والمواسم  المتعل قة باألشخاص الُمقدَّسين )الُمكرَّ

بائح الحيوانية، البكر، األطعمة الط اهرة، الذ  الُمقدَّسة )الس بت واألعياد(، واألعمال الُمقدَّسة )الختان، الغسالت، 

 باكورات الحصاد، العشور(. 

المتمثِّلة في  الحقيقةكانت تشير إلى الن ظام الجديد، أي  ظاللكل  شرائع العهد القديم هذه هي نماذج ورموز و

(. 0: 01؛ 01: 9؛ 5: 8؛ عبراني ين 01: 1في فترة العهد الجديد )كولوسي  يسوع المسيح وعمله الخالصي  

م يسوع المسيح بموته وقيامته نموذج وصورة الهيكل الخاص  بالعهد القديم: فقد هدمه )مت ى  ( 50: 11تم 

الكهنوت  ت  (. وقيامته من الموت غيَّر10-09: 1وأحل  محل ه جسد يسوع المسيح في العهد الجديد )يوحنا 

بموت (. 18-06: 1د الباقي إلى األبد )عبراني ين (، وهو رئيس الكهنة الوحيد الكامل الخال01: 1)عبراني ين 

رمز "الخروف الذي بال عيب" الذي كان يُذبَح كف ارة  للخطايا )خروج وحق ق ليب أتم  يسوع المسيح على الص  

(. وبهذا أنهى الحاجة لكل  11-16: 1؛ عبراني ين 15: 3 ية؛ روم19: 0؛ يوحنا1: 53؛ إشعياء 4-5: 01

بائح )الحيواني   وحي  للقل ب بروحه 01-8: 01)عبراني ين  ة(الذ  (. أبطل يسوع ختان الجسد الماد ي بالختان الر 

 (. 01-00: 1؛ كولوسي 19-18: 1 ية)روم

حين قبل شعب إسرائيل الش ريعة الط قسي ة وأطاعها خالل فترة العهد القديم قبلوا يسوع المسيح وأطاعوه. 

(. وبعَد 05: 1( ونقضها )أفسس 04: 1( أبطلها )كولوسي 01: 5وحين أتم  يسوع المسيح الش ريعة )مت ى 

تحفظ وممارسات ديني ة نيسة! وأية ديانة المجيء األول ليسوع المسيح ال يمكن إعادة الش رائع الط قسي ة إلى الك

انظر ؛ 04-01: 3ريعة كوسيلة الكتساب البر  والت برير أمام هللا ديانة مرفوضة وتحَت لعنة )غالطية الش  

 (. 9-6: 0 يةروم
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 يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي تّمم الّشريعة المدنيّة.  

ة ودولة كانت الش رائع المدني ة ال ة بأم  ي ات الجنسي ة إسرائيل تتعلَّ خاص  واج والتعد  ق بالملوك واألمالك والز 

رائب، إلخ. يسوع المسيح هو الوحيد الذي كمَّل الش رائع المدني ة وفاقها بتأسيسه ملكوت  وأسرى الحرب والض 

( في كل أَُمم المسكونة 15-13، 08، 03، 1-5( وثقافة ملكوت هللا )مت ى 31-18: 01؛ 01: 4هللا )مت ى

 (. 04: 14)مت ى 

ة إسرائيل والش رائع االستنتاج الُمستخَدمة إليصال إعالن هللا، ولكن هما لم يكونا الهدف  الوسيلة: كانت أم 

اإلعالن نفسه، الذي هو  هدف"الوسيلة" ليحل  محل ها  أن ينتهي عملهللا  الن هائي من إعالن هللا. من البدء قصدَ 

يسوع المسيح. فحين أتى يسوع المسيح، بلغ شعب إسرائيل، بصفته شعب هللا، وشريعة إسرائيل الط قسي ة 

" ال ذي أُعلِن في العهد الجديد هو أن يسوع يحيا في المؤمنين  والمدني ة، مقصده الن هائي  األسمى. "الس ر 

ة إسرائيل واألَُمم الوثني ة، ويشك لون مع  تعود أصول المؤمنين إلى (. 11: 0)كولوسي  شعب هللا بالت ساوي  اأم 

 (. 6: 3)أفسس 

 

  .تّمم يسوع المسيح األنبياء .2

ات العهد القديم المتعلِّقة بمجيء المسي ا )المسيح( وصلبه وقيامته وصعوده وارتقائه العرش، وكذلك  ل  كُ  نبو 

صارت جميعها حقيقة  في يسوع المسيح في  أعماله بصفته الن بي  األعظم ورئيس الكهنة والملك األقدر واألبدي  

رو : 01)تكوين  ا )المسيح( اآلتيبالمسيّ ن فقط باإليمان العهد الجديد. خالل فترة العهد القديم، كان الن اس يتبرَّ

بالمسيح الذي الن اس باإليمان  ر(. ولكن  خالل فترة العهد الجديد يتبر  06: 3؛ غالطية 08: 11؛6: 05؛ 3

 (. 18: 3 ية)روم أتى

 

 يسوع المسيح هو النّبّي األعظم.  

ات العهد القديم من خالل أنبياء العهد القديم ) أنبأ وأعلنلم يكن غير روح يسوع المسيح َمن   بطرس0نبو 

هذه  حقّق وتّمم(! ولم يكن غير المسيح هو من 06: 3تيموثاوس 1؛ 10-11: 0بطرس 1؛ انظر 01-01: 0

ات في تاريخ العهد الجديد! فمثال   ات وجود هللا معنا )إشعياء الن بو  ات خذ (، إذ  13: 0؛ مت ى 04: 1، أتم  نبو 
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ليب )مزمور 1: 5يعة البشري ة في بيت لحم )ميخا الط ب (، وقام من الموت 08، 06، 0: 11(، ومات على الص 

ات 4، 0: 001ماء )مزمور (، وصِعد إلى الس  00-01: 06)مزمور  (. كان هو الن بي  الوحيد الذي أنبأ بنبو 

مها جميع   عاش على األرض  أعظم نبي   ريقة أعلن يسوع المسيح نفسه بصفته. بهذه الط  اكثيرة، والذي تم 

 (. 13-11: 3الرسل ؛ أعمال09-08، 05: 08)تثنية 

للقد يسين" )يهوذا  مّرة واحدة(: اإليمان "الذي ُسلِّم 1-0: 0تكل م يسوع بكلمات هللا األخيرة للبشر )عبراني ين 

: 08يه هو نبي  كذ اب )تثنية (. وكل  نبيٍّ يأتي بعد يسوع المسيح ويحاول أن يغيِّر إعالن هللا أو أن يضيف إل3

 ا(. وكل َمن يُدعى نبي   09-08: 11 يوحنا ؛ رؤيا1: 4كورنثوس 1؛ 04-3: 05؛ مت ى 6: 31؛ أمثال 05-11

ويأتي بإعالناٍت تناقض اإلعالن الُمعطى في الكتاب الُمقدَّس مذنب بجريمة اإلضافة إلى كلمة هللا، وينبغي أن 

 يُرفَض! 

 

 يسوع المسيح هو رئيس الكهنة.  

م يسوع ة كاملة على متطل بات شريعة العهد القديم. ففي طبيعته البشري   كلَّ  المسيح تم  ة عاش حياة ُمقدَّسة وبار 

م متطلَّبات شرائع هللا األخالقي ة. عاش  ،(، وهكذا18-14: 1؛ 05: 4ي ين األرض )عبران كان الوحيَد الذي تم 

، مات ا(. وأخير  01: 53ألجلهم )إشعياء  الهم ومصل ي   ا(، ومحب   11: 18بالن اس )مزمور  احياة  كاملة  مهتم   

ليب ليكف ر عن خطايا الن اس جميع   (. 1-5: 01؛ عبراني ين 8-6: 41؛ مزمور 6-5: 53)إشعياء  اعلى الص 

م   كاملة  الذي بذل نفسه ذبيحة  ذبيحة  للخطايا. كان الكاهن الوحيد  نفسهكان الكاهن الوحيد في الت اريخ الذي قد 

ة( للت كفير عن الخطايا. هو اإلنسان الوحيد الذي قام من الموت ولم يُعد إليه، وهو )خالية من أي عيب أو خطي

. أبطل يسوع المسيح عمل كل  الكهنة الديني ين اآلخرين  حي  إلى األبد، ولذا فليس له خليفة في مركزه الكهنوتي 

يسوع المسيح نفسه بصفته  علِنضرورة! بهذه الط ريقة يُ  لهم ولعملهم(، حيث لم تُعد 18-13: 1)عبراني ين 

 (. 03: 6؛ زكريا 4: 001إلى أبد اآلباد )مزمور  اوسيبقى حي    االذي كان حي    رئيس الكهنة األعظم
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 . يسوع المسيح هو الملك القدير واألبديّ  

م يسوع نبوة الملك اآلتي )تكوين  ة وسلطة أعدائهم  (، الذي بحكمه الملكي  01: 49تم  ر شعبه من قو  سيحرِّ

(. يملك يسوع كل  06: 09؛ 5: 0 يوحنا ؛ رؤيا1: 9؛ إشعياء 04: 01 األيام أخبار0ويملك عليهم إلى األبد )

ة في الس   (! هو من أس س ودش ن المملكة الوحيدة التي لن 08: 18ماء وعلى األرض )مت ى الس لطة والقو 

 يوحنا ؛ رؤيا44: 1(، والتي ستحط م كل الممالك األخرى في العالم )دانيال 18: 01)عبراني ين اتتزعزع أبد  

ياسي ين والعسكري ين 1: 9(، وستبقى إلى األبد )إشعياء 04: 01 (! وهكذا، ينبغي أن يكون كل  القادة الس 

يني ين في العالم منتبهين لهذه الحقيقة )مزمور   أعظم كاهنه (! بهذه الط ريقة أعلن يسوع نفسه بصفت1والد 

 عرفته األرض. 

 

  .تفسير العهد القديم 

م ويحق ق إعالن العهد القديم فإن ه ال يمكن فهم العهد القديم بشكٍل صحيح إال في ، ألن  يسوَع المسيح أتى ليتمِّ

وء الباهر الذي يبث ه العهد الجديد!   الض 

 

 ( 4: 01 يةب. )أو:( يسوع هو نهاية )إنهاء( الّشريعة )روم

 .المسيح هو نهاية الّشريعة .0

ا هو "نهاية"، الفهم الممكن الث اني للكلمة اليوناني ة "تيلوس"  إلى فتشير ضمن هذا الفهم الكلمة "شريعة" أم 

ة بالمعنى الذي به يفسِّر القادة الديني ون الش ريعة بصفتها متطلَّبات هللا القانوني ة والش   رعي ة العادلة للت برير، خاص 

بحسب تفسير  للبر   القانوني   ريعة )بمعنى متطلَّب هللا الش رعي  نهاية )انتهاء( الش  نقطة عة موسى: اليهود شري

. وشرح القادة اليهود( هي المسيح، حت    ى ينال كل  َمن يؤمن البرَّ

 ابالمعنى التالي: يسوع المسيح هو نهاية )انتهاء( ات خاذ الش ريعة أساس   4: 01 يةوهكذا، يمكن فهم روم

للمفهوم اليهودي  الخاطئ بأن ه  من يؤمن. وضع يسوع المسيح نهاية   ت برير، حتى يكون البر  )الخالص( لكل  لل

ر اإلنسان بحفظ الش ريعة. فالمسيح يسوع هو نهاية أو إنهاء االعتقاد بالت برير من خالل الش ريعة،  يمكن أن يتبرَّ
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ي بصفته عركل م بولس عن نهاية أو انتهاء متطلَّب هللا الش  يكون البر  باإليمان. وبهذا، ال يت وذلك بهدف أن  

 نوال الخالص، بل عن نهاية االعتقاد الخاطئ بشأن كسب البر  أو الخالص من خالل حفظ الش ريعة. وسيلة 

 يةيعمل بهذه األمور يحيا بها" )رومإن اإلنسان الذي وصف موسى المطلب الش رعي  لشريعة هللا بما يلي: "

اء هما الوحيدان اللذان كانت لديهم إمكاني  5: 08؛ الوي ين 5: 01 ة عمل هذا قبل سقوطهما في (. آدم وحو 

ر بحفظ الش ريعة! فالط ريقة 01-05: 1الخطية )تكوين (! ولكن بعد الس قوط ليس من إنسان يمكنه أن يتبر 

 (! 6: 05ن )تكوين الوحيدة التي يمكن بها الحصول على الت برير كانت وما زالت اإليما

ل اليهود شريعة  538منُذ عودة اليهود منن الس بي في بابل )عام ولكن  ق. م.( وحتى زمن يسوع المسيح، حو 

روا بها" )يخلصوا بها(. ونتيجة  5: 08هللا إلى ديانة، وفس روا كلمتي "يحيا بها" الواردة في الويين  إلى "يتبر 

لوا هذه الت فاسير والقواعد هذا، أخذوا يدفنون العهد القديم تحَت  مئات الت فاسير والقواعد الش رعي ة البشري ة. فحوَّ

ل هؤالء "البر  )الخالص( باإليمان" 0 :05 الرسل الن ابعة من تقليدهم إلى طريق الخالص )انظر أعمال (. حو 

ا العهد القديم ووضعوا المسيح، بل معل مو اليهود، هم من أبطلو إلى "البر  )الخالص( بالش ريعة." لم يكن يسوع

 (! 03-0: 1محل ه شرائعهم البشري ة )مرقس 

 

  .المقابلة بين النّظرة اليهوديّة وتعليم العهد القديم .2

ر )يخلص( بعمل أعمال الن اموس، بل معل مو اليهود  لم يكن العهد القديم هو ما عل م أن  اإلنسان يمكن أن يتبر 

جوع من الس بي  اليهود  ل ليسوع المسيح هم من عل موا هذا. واضح أنَّ والمجيء األوَّ في الفترة ما بين الر 

 أخطأوا في فهم أو تفسير قصد هللا في الش ريعة ومنها. 

يُعتبَر أساس الت برير في فترة في العهد القديم وفي العهد الجديد نفسه ال يوجد أي  دليل على أن  حفظ الش ريعة 

تغيَّر ليصير اإليمان هو أساس الت برير في فترة العهد الجديد بسبب عمل هذا األمر  العهد القديم، وعلى أنَّ 

ه يسوع المسيح.  فليس من مكاٍن في العهد القديم يعلِّم أن  شريعة موسى كانت وسيلةَ الخالص الكامل الذي أتم 

ة شريعة موسى، لدعم عقيدة الت   ر للعهد القديم، وخاص  ! فرجوع بولس المتكرِّ عمة برير بالن  الحصول على البر 

أي ضعيف   ، 8-6: 4؛ 11-10: 3 يةروم فاع عنه )انظر مثال  وال يمكن الد   امن خالل اإليمان تجعل هذا الر 

وبهذا، فإن  بولس ال (! 30-10: 4؛ 11-01، 00-01: 3؛ غالطية 9-8: 05 ؛8-6: 01؛ 06-05: 9؛ 03



5 الُملَحق -رالحادي عش الدليل  

 

ل من الش ريعة باعتبارها طريق الخالص في فترة العهد القديم ايتكل م مطلق   إلى اإلنجيل باعتباره  ،عن التحو 

 طريق الخالص في فترة العهد الجديد. 

يني ة اليهودي  بين الن   المقابلةفما يفعله بولس هو  ة الخاطئة بشأن الخالص من جهة، وتعليم العهدين ظرة الد 

جوع من الس بي في بابل وحتى زمن يسوع عل م قادة  القديم والجديد بشأن الخالص من جهٍة أخرى! فمنُذ الر 

ين يون بأنَّ  ريق لنوال حفظ الش ريعة )بمعنى الش رائع األخالقي ة والط قسي ة والمدني ة( هو الط   ومعل مو اليهود الد 

المسيح )المسي ا( هو الط ريقة  اإليمان بيسوع الخالص. ولكن  كامل إعالن العهد القديم والعهد الجديد يعل م بأنَّ 

"، أي الحصول على البر  )الخالص( من الوحيدة لنوال الخالص! يقابل بولس ما بين "مبدأ الناموسي ة اليهودي  

حيح"، أي الحصول على البر  )الخالص( من خالل اإليمان فقط.   خالل الشريعة، و"مبدأ اإليمان الكتابي  الص 

سول بولس هو أن  يسوع المسيح ث اني هو ما قصده الرَّ ولهذا، فقد يكون الت فسير ال سول بولس. فما يقوله الر 

الحصول على البر  )الخالص( من خالل عمل  بها يحاول اإلنسانُ أنهى الن اموسي ة، أي طريقة الحياة التي 

الخاطئ بأن ه يمكن كسب البر  من خالل حفظ  ي  للفهم اليهود وضع نهايةأعمال الش ريعة. فيسوع المسيح 

ة الش ريعة بحسب تفسير معل مي اليهود وقادتهم! أنهى يسوع الش ريعة بمعى أنهى  شريعة موسى، وخاص 

االعتقاد بأن  الش ريعة هي أساس الت برير وبأن  حفظ الش ريعة هو الط ريق للت برير )الخالص(. وقد عمل هذا من 

حقيقة أن  البر  )الخالص( ال يمكن أن يُكَسب أو يُحَصل عليه بأعمال الش ريعة، ولكن ه يرس خ بوضوح أن  أجل 

 للذين يؤمنون بيسوع المسيح.  اان  معطى مج  

 

 


