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 الدرس اخلامس عشر 

 شرائع القداسة والتقويم السنوي إلسرائيل 
 43: 71-1: 11الويني 

 
 مقدمة  .1

صحاحات ألأمّا ا.  صحاحات العشرة األوىل من سفر الالويني عن الشروط اليت ميكن إلسرائيل مبوجبها أن تقرتب من يهوهألحتدثت ا

وهلذا جيب أن تُرفع كل جناسة بالتطهري .  وجبها ليهوه لكي يسكن بينهمفتتحدث عن الشروط اليت جيب أن حتيا إسرائيل مب 11-01

( من خالل طاعة الشريعة) والطقوسجيب أن حيافظ على القداسة يف احلياة و؛ (16-11)مراعاة ممارسة يوم الكفّارة السنوي جيب و

ن فيقدم لنا الشروط اليت ميكن إلسرائيل أن تزدهر أو صحاح السادس والعشروألأما ا(.  01-11)باملقابلة مع ما يفعله جرياهنم الوثنيون 

.  صحاح السابع والعشرون عن فك املرء من النذورألثم يتحدث ا(.  يف معاهدة منوذجية بني ملك متسيّد ودولة تابعة)تفشل مبوجبها 

 .02وسأركز يف هذا البحث بشكل رئيسي على األعياد أو االحتفاالت السنوية إلسرائيل يف الويني 

 

 (77-11الويني )شرائع القداسة  .7

 (11الويني )الدم  .أ

ألن نفس اجلسد هي يف الدم، فأنا أعطيتكم إياه على : "فالدم ذو داللة هامّة.  صحاح كثرياً على مسألة حتريم تناول الدمأليؤكد هذا ا

 :يقول روس(.  11: 11" )املذبح للتكفري عن نفوسكم، ألن الدم يكفّر عن النفس

يشربه /فأن يأخذ إنسان دماً ويأكله.  إنه حياة احليوان اليت ختصّ إمّا احليوان أو اهلل، إذا ذُبح احليوان–ن اهلل الدم للتكفري لقد عيّ

ويبدو أنه هو  ،والدم يف الكتاب املقدس رمز للحياة.  يعين أن يسلب اهلل، وأن ينجِّس ما كان مقدّساً، أي خمصَّصاً أو مفرزاً هلل

احلياة متدفقاً –صورة حيّة بالنسبة للعابد حني يرى الدم  كان يشكِّلوقد .  فبدون الدم، ال توجد حياة ،سد والنفسما يربط اجل

ذكَّر مبسألة التكفري يف كل مرّة يُسفك فيها دم لقد عيّن اهلل الدم هلذا الغرض لكي يواجه كل إنسان ويُ.  من احليوان بدالً منه

 1.احليوانات

                                                 
1  Allen Ross, "Leviticus" (unpublished class notes in Old Testament 117, Dallas Seminary, Fall 1981), 107. 
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( الدم)لقد أراد اهلل أن حيفظ هذا الدرس املوضوع ."  بدون سفك دم ال حتصل مغفرة"م الذبيحي للكفّارة مقدّساً، إذ جيب أن يعترب الد

 .ملقاصده، لئال يضيع تأثري مثن اخلطية الباهظ

 

 (11الويني )العالقات اجلنسية احملرّمة  .ب

د االهتمام الكبري املوجه هلذا املوضوع إىل الوضع الذي سرعان ما ويعو.  تشريعاً متعلقاً باملمارسات اجلنسية 11صحاح أليقدّم لنا ا

فإذا مل يكن بنو إسرائيل حريصني، فسيجرّون إىل .  سيجد بنو إسرائيل أنفسهم فيه، حيث كان اجملتمع الكنعاني منحطّاً من هذه الناحية

مثل عمل أرض "عاشوا حياهتم كالكنعانيني؟  يقول اهلل هلم،  كما يريدهم اهلل، إذا" وسطاء الربكة"فكيف ميكنهم أن يكونوا .  الوحل معهم

ميكن أن يؤدي غياب احلرص يف التعامل مع جمتمع غري (.  2: 11" )كنعان اليت أنا آتٍ بكم إليها ال تعملوا، وحسب فرائضهم ال تسلكوا

تضمّن التشريع املتعلق بالسلوك .  عقوب وأبنائهوكان يُفرتض أن تكون هذه األمة قد تعلّمت هذا الدرس مع ي.  تقي إىل دمار شعب اهلل

وهنا أتذكر بعض أفراد اجلماعة املسيحية الذين ال .  ، الذي كان عقابه املوت(12: 02؛ 00: 11)اجلنسي إدانة للشذوذ اجلنسي 

، لكنهم ينظرون أحياناً إىل (ذلكوهم حمقّون يف )فهم يدينون الشذوذ اجلنسي بشدة .  يأخذون موقفاً متوازناً يف تقديرهم للخطية اجلنسية

 .، وكان املوت هو عقاب الزنى أيضاً(02-11: 02الويني )يدين اهلل كال األمرين يف نفس الفقرة "  .خطية أقل"الزنى على أنه 

 

 74الويني يف العياد األ .4

لذي حيتفل به كل أسبوع، كانت هنالك سبعة لسبت ال فباإلضافة.  كانت هنالك عدّة أعياد واحتفاالت دينية هامّة أثناء السنة العربية

ارتبطت هذه األعياد باملواسم الزراعية، فكانت أربعة احتفاالت منها .  أعياد متفرّقة يف السنة العربية جيب أن حيتفل فيها كل عرباني أمني

 (تشرين األول-أيلول)وثالثة يف اخلريف ( أيار-آذار1)تقام يف الربيع 

 

 اخلريف       الربيع

 األبواق     *لفصحا

 يوم الكفّارة  (اخلبز غري املختمر)الفطري 

 *املظال      الباكورة

 (اخلمسني) *األسابيع
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(.  ات املنجَّمةمانظر العال)ذكر عرباني أن يكون حاضراً يف أورشليم للمشاركة يف االحتفاالت يف ثالثة من هذه األعياد كل كان على 

يبدأ التقويم املدني  كان: وقد بُين التقويم السنوي العربي على نظامني.  يف أورشليم يف مناسبات عديدة ويفسّر لنا هذا ظهور يسوع املسيح

 .باحتفال عيد الفصح( نيسان -آذار) Nisanبشهر نيسان يبدأ التقويم الديين  كان، يف حني (تشرين األول -أيلول) نبشهر تشري

لكل  النبوية عند مناقشة كل عيد؛ وككل تُشكل األعياد توقع نبوي لتعامل اهلل مع إسرائيلسيتم ذكر أمهية كل عيد للعرباني وكذلك أمهيته 

 2.عرباني باإلضافة إىل داللته النبوية

 3السبت .أ

ة روايب ارتبطإذ كان أقدم كل األيام املقدَّسة حيث إنه .  مل يكن السبت احتفاالً سنوياً، لكنه شكّل أساساً للحياة الدينية يف إسرائيل

مع اإلله احلقيقي " أهل العهد"ويف سيناء جُعل السبت عالمة على العهد املوسوي ميكن للعربانيني مبوجبها أن يشهدوا أهنم .  اخلليقة

 .للخليقة

 

خلاص عن شهادة للعامل من خالل هذا االحتفال التذكاري ا السبتُ كان  4.اهلل بعد اخلليقة" راحة"متثّلت الفكرة الرئيسية للسبت يف تذكُّر 

لكنه يعين أنه  ،وال يعين هذا أن اهلل كان متعباً.  وهكذا ذكّر السبت الشعب بتحريرهم من مصر."  عمل فدائه املكتمل ألمّة إسرائيل

لقد .  ، وال جيب أن تغيب هذه الفكرة عن بالنا"الراحة"وهكذا يرتبط السبت بفكرة .  أعطى فرصة الحتفال مساوي باكتمال اخلليقة

وبعد كل " ،راحة"وبعد كل ست سنوات كان ال بد أن تأخذ األرض سنة "  .راحة"كان كل أسبوع خيتتم بسبت، بيوم : منوذجاً اهلل وضع

وعندما ذهب بنو إسرائيل إىل السيب البابلي، أبعدهم اهلل عن   (.01الويني)، كانت تأتي سنة يوبيل خاصة (x 1 1)سنة  91

ومبا أهنم فوّتوا السنة السبتية سبعني مرّة، أراح اهلل األرض .  سنة 912عوا السنة السبتية مدة مدة سبعني سنة ألهنم مل يرا" األرض"

 (. 01-11: 26أخبار  0انظر )سبعني سنة أثناء وجودهم يف السيب 

 

                                                 
2
  See Timothy K. Hui, "The Purpose of Israel's Annual Feasts," BibSac 147:586 (Apr-Jun 1990):143-54; and Terry C. Hulbert, 

"The Eschatological Significance of Israel's Annual Feasts" (Th.D. diss., Dallas Theological Seminary, 1965). 
3
 Richard J. Griffith, "The Eschatological Significance of the Sabbath" (Ph.D. diss., Dallas من أجل دراسة متعمِّقة للسبب ومعناه وأمهيته انظر  

Theological Seminary, 1990). 
4
كانت داللة راحة السبت تتجاوز االحتفال التذكاري العام بتوقف اهلل عن العمل بعد إهنائه خلق اهلل إىل : "، كان يوم السبت أكثر من تذكري بعمل خلق اهلل وراحته(Hui)حبسب هوي   

 ."االحتفال التذكاري بعمله الكامل يف فداء أمة إسرائيل
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.  يف األرض" الراحة"نالحظ أهنم مل حيصلوا قط على  فأنناولدى دراستنا تاريخ إسرائيل، ".  راحة" إنباءً بفرتةِكان كل نوع من السبت 

على الرغم من دخوهلم " )الراحة"ومل حيصل جيل الغزو على (.  11: 11مزمور )فقد فشل جيل الربيّة يف الدخول إىل راحة اهلل 

اهلل موضوعاً مهيمناً على " راحة"احلصول على  وقد أصبح.  ، ألهنم مل يقوموا بالقضاء على الكنعانيني بسبب قلّة إمياهنم(األرض

(.  11-1: 9عربانيني )إليها  للدخولاهلل، وجيب أن جنتهد " راحة"هنالك وعد بالدخول إىل .  صحاح الرابع من الرسالة إىل العربانينيألا

 (.   فاملسألة مسألة مرياث ومكافآت)اهلل، كما حصل مع بين إسرائيل قدمياً " راحة" فقدأمّا العصيان فسينتج عنه 

ستبدأ راحة .  ساوى مع تأسيس امللكوت، حني ننتهي من أعمالنا وتعبناتاهلل املستقبلية، واليت ت" راحة"وهكذا يتطلع السبت إىل 

وسيكون اشرتاكنا يف تلك الراحة متوافقاً مع احتمالنا الصبور يف .  املستقبل املوعودة بتأسيس امللكوت األلفي حتت حكم يسوع املسيح

ألنكم حتتاجون إىل الصرب، حتى إذا صنعتم مشيئة اهلل تنالون : "موضوع الرسالة إىل العربانينيوهذا هو .  حياة اإلميان هنا مع يسوع املسيح

 .أ احتمالنا الصبور بتلقّي الوعود واحلكم مع املسيح يف ملكوتهكافَسيُ(.  26: 12عربانيني " )املوعد
 

 (17؛ خروج 1-3: 74الويني )الفصح  .ب

بالتحرير من  كان احتفاالًن احتفال الفصح إلكن ميكن القول .  حول سفر اخلروج املالحظاتيف ميكن أن جتد التفاصيل املتعلقة بالفصح 

كانت هذه هي بداية الشهور بالنسبة لبين إسرائيل، إذ جعل اشرتاكهم .  عبودية مصر ودينونة مالك املوت، وذلك باالتكال على دم احلمل

، محل اهلل الذي حيررنا (1: 1انظر اكورنثوس )حقيق الكامل هلذا يكون يف املسيح ومن الواضح أن الت"  .شعباً مفدياً"يف حدث الفصح 

 .من عبودية اخلطية بدمه
 

 الفطري عيد .جـ

على كل واحد من بين إسرائيل أن يتخلص من اخلمرية املوجودة يف بيته يف هذه  كان يتوجَّبوقد .  سبعة أيّام بدءاً بالفصح العيدامتدّ هذا 

.  كانت اخلمرية تُزالبعد عيد الفصح مباشرة، (.  1: 1كورنثوس 1)إىل إزالة املكر واخلبث والشر واإلثم  ةز إزالة اخلمريوترم.  الفرتة

 .جيب أن ينفصل عن أسلوب حياته القديم.  على املؤمن باملسيح أن يطهّر حياته من مخرية اخلطية فأنوبنفس الطريقة 
 

 (13-9: 74الويني ) عيد الباكورة .د

ومبا أن هذا كان وقت حصاد الشعري، كانت .  أثناء فرتة األيام السبعة من عيد الفطري بعد الفصح( باكورة الثمار) الباكورةن حيتفل بعيد كا

فكانت هذه تقدمة شكر للرب على اخلريات، وتوقعاً للربكات اآلتية من خالل كل .  تؤخذ حزمة من الشعري لتقدَّم للرب كأوّل مثار احلصاد

 (.الزيتون يف اخلريف عند عيد اجلمع، أي املظال/اخلمسني والثمارعيد احلنطة يف )آخر  حصاد
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ومن الواضح أن هذا العيد جيد .  حيث يقول بولس إن املسيح هو الباكورة من األموات 02: 11كورنثوس  1يف  العيدجند تطبيق هذا 

وكانت النسوة اللواتي ركضن إىل .  بت بعد الفصح، أي اليوم األول من األسبوعمعناه األمسى يف قيامة املسيح، الذي قام يف اليوم التايل للس

للحصاد األعظم اآلتي  وإنباءٍ هلل، كضمانٍ باكورة الثمارولقد قام املسيح كنوع من .  القرب يف اليوم األول الذي حيتفل فيه اليهود بالبواكري

 (.ألننا سنقام حنن أيضاً)

 

 (77-5: 74الويني )األسابيع  عيد .هـ

جيب (.  ومن هنا جاءت تسمية اخلمسني) الباكورةعند اليهود، وحيتفل يه بعد مخسني يوماً من عيد " شافعوت"يُعرف هذا العيد باسم 

( الراباي)حتى أدب معلمي اليهود أن يُنظر إىل عيد األسابيع أو اخلمسني كجزء من وحدة واحدة مع األعياد الثالثة املذكورة سابقاً؛ و

تاريخ حمدد يف حد ذاته  لعيد األسابيعوتؤيد ذلك حقيقة أنه مل يكن (.  Pesikta 30: 163)عيد األسابيع كمرحلة خامتة للفصح رب اعت

يرتبط عيد األسابيع ارتباطاً وثيقاً باجلانب الزراعي .  زمنياً باألعياد السابقة اً، لكنه كان مرتبط(ما هو احلال بالنسبة ألي عيد مستقلك)

كان حصاد الشعري جاهزاً، وقبل عيد األسابيع، أي اخلمسني، كان آخر حصاد احلبوب جاهزاً، أي حصاد  الباكورةيف عيد   .لألرض

وهكذا .  وهذا كلّه مرتبط بربكة عهد اهلل الذي يعد حبصاد وفري.  على ذروة حصاد احلبوبيركِّز األسابيع  كان عيدوهكذا .  احلنطة

ولقد كان هذا بالفعل وقت ابتهاج هبذه الربكة .  تُختتم يف عيد األسابيع الباكورةعلى أن الربكة اليت بدأت يف  فإن الشعب يبتهج ويشكر اهلل

ومل .  توقّعاً للربكة األكمل حلصاد احلبوب الذي سيُجمع يف عيد األسابيع( الباكورةيف )كان حصاد الشعري (.  10-1: 16انظر تثنية )

، ألن إعطاء الروح كان الربكة األكمل النابعة من (0انظر أعمال )الروح القدس  إلرسالخيتار اهلل هذه املناسبة يكن من قبيل املصادفة أن 

 (.بالباكورةاملرموز هلا )قيامة املسيح 

ر إن هذا كان ويقول أجن.  من حمصول احلنطة اجلديد كانا يُخبزانكان على بين إسرائيل أن حيضروا يف هذه املناسبة رغيفي العُشرين اللذين 

 : يف ذهن اهلل بأن اليهود واألمميني سيؤتى هبم معاً لكي يتمتعوا خبدمة الروح القدس إنباءً

أعمال )الروح القدس يف تعميده لليهود  يُنبئان خبدمةِاملخبوزان خبمرية ( رغيف، وليس حزمة من حبوب منفصلة)رغيفا العُشرين 

وقد صار هذا ممكناً (.  12-10: 10كورنثوس 1)ا مع اآلخر يف الرب املقام يف وحدة واحدة أحدمه( 12أعمال )واألمم ( 0

وقد خُبز الرغيف خبمرية ألن (.  12-10: 16؛ 02: 19؛ يوحنا 9-1: 0أعمال )مبجيء الروح القدس يف يوم اخلمسني 

 5."يف الكنيسة، ألهنا مل متجَّد بعد متوقَّعالشر يربز على حنو غري 

 

                                                 
5
  Merrill F. Unger, Unger's Commentary on the Old Testament (Chicago:  Moody Press, 1981), 1:174. 
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 (11-1: 71؛ عدد75-74: 74الويني )األبواق  .و

ففي حني جتد اجملموعة األوىل من  .بل حلول األعياد األخرية الثالثةبعد األعياد األربعة يف الربيع، كانت هنالك فرتة طويلة من الصمت ق

 وطبعاً.  باجمليء الثاني للمسيح األعياد يف الربيع داللتها األمسى يف ما يتعلق باجمليء األول للمسيح، فإن اجملموعة التالية من األعياد مرتبطة

وتوازي فرتة الصمت بني جمموعيت األعياد بطريقة ما عصر .  العادي دون ارتباطها هبذا البعد عربانيت لكل هذه األعياد داللة للكان

ثالثة األخرية كلّها يف الشهر السابع وإن وقوع األعياد ال.  الكنيسة احلايل، الذي كان لوال هذا التوازي، سرّاً مل يتم التنبؤ به يف العهد القديم

 .ألهنا تتطلع إىل إكمال الربنامج اإلهلي لألرض احلالية ،دون داللة أيضاًمن ليس أمراً 

كان هذا ثاني أقدس يوم يف التقويم الديين اليهودي، ويشري .  كان أول األعياد الثالثة عيد األبواق، وهو يقع يف اليوم األول من الشهر السابع

، فيستجيب "شوفار"بطقس هو نفخ ألـ  العيدومتيّز هذا (.  بعد الرجوع من السيب البابلي إىل فلسطني)اليهود باسم روش هاشانا  إليه

إىل تنبيه الشعب إىل وقت التوبة يهدف عيد األبواق  وكان.  (1: 1حنميا ) ةشريعقراءة ال... لسماع كلمة اهلل الشعب له بالتجمع

 :أبراهام بلوتش، وهو باحث يهودي يقول.  والغفران والرد

 وكُتَّابيوم دينونة أصله يف النص الكتابي ويف التحذيرات والنداءات اليت أطلقها األنبياء  اللتقليد الرّاباني الذي أعلن روش هاشان

 "هاشانا"قدّم روش  وقد... اليوم املقدَّسأخرى إىل اجلانب الدينوني من  مُعلنةًإشارة ( األبواق)كان طقس الشوفر .  املزامري

 6.فرصة لرتتيب حياة املرء الدينية بتحريره من اخلطية والتعدّيات

 

.  متثلت أمهية ذلك االحتفال بالنسبة للعرباني يف دعوة الشعب إىل االستماع إىل للرب، وإىل حتضري قلبه للتوبة يف ضوء اجلانب الدينوني

فكان عيد األبواق يوماً يستعد فيه الشعب استعداداً .  م الكفّارة الذي يليه بوقت قصرييف ارتباطه بيوتُرى هلذا اليوم  أمسىوتوجد داللة 

لنالحظ أن هذين العيدين يأتيان يف هناية )ولكال العيدين حتقيق أخروي .  عندما يكفَّر عن خطايا األمة( يوم كبّور)خاصّاً ليوم الكفّارة 

لكي تستعد  العربانينين عيد األبواق دعوة ألمّة ويبدو من اجلانب األخروي أ(.  للدينونة صادحل صوراًيقدمان تالسنة الزراعية، ومها هبذا 

ولقد الحظ روس أن األنبياء والرسل على حد سواء استخدموا دعوة البوق من أجل اإلعالن عن األزمنة األخرية .  يوم الكفّارة األخريل

األعياد األصلية عشرة ب االحتفالكانت يف   7.(12: 01و 1: 11ر إشعياء انظ)عندما يأتي املسيح لكي يدين األشرار ويؤسس حكمه 

ويعودوا إىل  ياليهودالشعب وبنفس الطريقة ستكون هنالك فرتة تسبق عودة املسيح لكي يتوب .  أيام للتوبة بني عيد األبواق ويوم الكفّارة

حنن نعلم من مقاطع أخرى من .  ذكورة يف سفر الرؤيا ومواضع أخرىويبدو أن هذا يتطلع إىل فرتة الضيقة العظمى امل.  باإلمياناملسيح 

                                                 
6
  Abraham Bloch, The Biblical and Historical Background of the Jewish Holy Days (New York:  KTAV Pub. House, Inc., 1978), 

21. 
7
  Ross, 129. 
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؛ 12: 10زكريا )إىل اإلميان بيسوع املسيح يف ذلك الوقت  يلجأون( ولكن ليس مجيعهم)كثريين من اليهود الكتاب املقدس أنه سيكون 

 (.01-01: 11رومية 
 

 (11-1: 71؛ عدد 11؛ الويني 47-71: 74الويني )يوم الكفّارة  .ز

كان يوم ( أو يوم كبّور)لكن ميكن القول باختصار إن يوم الكفّارة .  16حلديث أوفى عن هذا اليوم، ارجع إىل الدرس السابق حول الويني 

ومن الناحية األخروية سيكون هنالك يوم كفّارة مستقبلي .  تواضع عندما كان يكفَّر عن خطايا إسرائيل، وتطهَّر لكي تبدأ سنة أخرى

هذا ال يعين خالص كل شخص يهودي، ولكن األمة ككل ] .(06: 11رو ) يف زمن جميء املسيح ثانية" لص كل إسرائيلخي"عندما 

التوبة الوطنية لألمة اليت سينتج عنها تطهري  وه "اليوم املستقبلي للكفارة"ا كون هذيوس  [.بالتباين مع خالص البقية التقية يف العصر احلايل

 8(.12انظر زكريا )وت األلفي األمّة قبل تأسيس امللك
 

 ( 41-17: 7)؛ عدد (34-49، 41-44: 74الويني )عيد املظال  .ح

قدمية ات ذكرييستعيد هذا العيد  (.تشري)، ويقع بعد مخسة أيام من يوم الكفّارة وأيضاً يف الشهر السابع األخريكان عيد املظال العيد 

مسّى اليهود هذا العيد سَكّوت، وكانوا   .من أن العيد يركز على وقت فرح واحتفالعندما كان الشعب يعيش يف مظالٍ يف مصر، بالرغم 

اتسم هذا العيد بوقت فرح، ومتيّز ببناء مظالٍ صغرية يقيمون فيها أثناء هذه .(  أحد األعياد الثالثة املفروضة)حيتفلون به مدّة سبعة أيّام 

وارتبط العيد ارتباطاً وثيقاً بالفصل .  فيها بنو إسرائيل يف الربية دون بيوت دائمةوهو احتفال تذكاري لتلك الفرتة اليت عاش .  الفرتة

وفاكهة محضية يف اليد ( لُالف)ن خنيل يف يد صوهكذا جاء الشعب إىل العيد حاملني غ.  مثار الفواكهالزراعي، إذ كان هذا وقت نضج 

 : يقول فكتور بوكسبازن(.  إثروج)األخرى 

فكانت .  وهو مناسبة سعيدة، يكون فيها احلصاد قد جُمع من احلقول والبساتني والبيّارات.   طبيعتهزراعي يف هذا العيد

، أو عيد "عيد مجع احلصاد"إنه .  وكانت القلوب تفيض أيضاً بالتسبيح والشكر على خريات اهلل.  لوءةمم سقائفاملخازن وال

 21.9: 1حنّا كما يسمّيه إجنيل يو" العيد"إنه  -تقديم الشكر العربي
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وصية )ستكون إحدى مهمات املسيّا أن جيلب شعوب العامل إىل مِتْزفا سُكَّه : "يقدم الكاتب اليهودي أبراهام بلوتش عدّة تعليقات هامّة

ن مرتبطاً بفكرة حتررهم م)واعترب اليهود أيضاً عيد املظال احتفاالً باالستقالل القومي   10(."01شوتشار توف، مزمور -عيد املظال

 (. مصر

إن احلديث عن الذهاب إىل أورشليم لالحتفال بعيد سَكّوت هو طريقة زكريّا " :هذا، وهو الذي يعلق عليه بلوتش قائالً 19زكريا  ويصوِّر

رة يؤمن يذكر بلوتش فك.  وكان اليهود يتصوّرون املسيّا أيضاً يف عالقته باملظال  11."يف التنبؤ بأن شعوب العامل ستعرتف باستقالل إسرائيل

 :هبا بعضهم

شوتشار توف، ) (غصن النخيل) ولوالف( املظال)لشعوب العامل، مبا فيها سُكَّه ( وصايا)سيعلّم املسيّا ستة متزفوت 

 12(.01مزمور 
 

ملسيّا، أن البد لكل هذه األفكار حول كون عيد املظال عيداً فرحاً يبتهج فيه اجلميع بغنى بركات اهلل، وحول رجاء استقالل إسرائيل بعون ا

عندئذ سيرتسخ املؤمنون اليهود حقّاً يف .  جتد حتقيقها األخروي يف امللكوت األلفي الذي سيؤسسه يسوع املسيح على األرض بعد عودته

وإنه ألمر مثري ! وسيكون هذا احتفاالً فرحاً بالفعل.  األرض حتت حكم املسيّا يسوع املسيح الذي سيحكم األرض مدة ألف سنة

استجابته طلب أن استجابة بطرس، عندما مسح للتالميذ الثالثة بأن يروا يسوع كما سيكون يف جمد ملكوته، كانت  11يف متّى لالهتمام 

 .كانت نظريته صحيحة، لكن توقيته كان خاطئاً.  الذي يدعو إىل االحتفال باملظال لدى عودة املسيح 19بناء ثالث مظال وفق زكريا 
 

 (71الويني )بركات ولعنات  .3

وستكون .  صحاح خمطّطاً عامّاً للتأديب الذي سيمارسه اهلل ضد شعب عهده عندما يرفضون حكم يهوه امللكي عليهمأليقدّم هذا ا

السيب البابلي الذي كان ال بد إلسرائيل أن متر به كتأديب من اهلل لألمة بهذا األمر  وينبئ.  ذروة التأديب نفيهم من األرض، أي السيب

وهلذا فإنه مازال هلم .  توضح أن اهلل لن يقوم أبداً بالتخلّي عن إسرائيل ختلّياً هنائياً 91-92: 06غري أن الويني .   رفضتهالعاصية اليت

 (.90: 06)، وهذا كلّه معتمد على العهد الذي قطعه اهلل مع إبراهيم (11-1انظر رومية )مستقبل، 

بل أذكر .  ا أبيتُهم وال كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، ألني أنا الرب إهلهمولكن مع ذلك أيضاً متى كانوا يف األرض أعدائهم، م

 (.91-99: 06الويني )أنا الرب  هلم امليثاق مع األولني الذين أخرجتهم من مصر أمام أعني الشعوب ألكون هلم إهلاً،
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  Abraham Bloch, 39. 
11

 .92نفس املرجع السابق،   
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  Bloch, 45-46. 


