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 إحتفال بيوم السبت هو واجب على كل مؤمن.
 

 يضا يوم مقدس للرب.أيوم السبت ليست مجرد راحة فقط بل 
 

 39-37: 10إنجيل متى 
ُه َأْكَثَر ِمنِّي، َفاَل َيْسَتِحقُِّني. َوَمْن َأَحبَّ اْبَنُه َأِو اْبَنَتُه َأْكَثَر ِمنِّ   َيْسَتِحقُِّني. َوَمْن  ََ َيْحِمْ  َلِيََبُه ي، َفالَ َمْن َأَحبَّ َأَباُه َأْو ُأمَّ

ْك ِبَحَياِتِه، ََخْ    ََْرََُحَها.َسْرَها؛ َوَمْن ََْخَسْر َحَياَتُه ِمْن َأْجِيي، َفِإنَّهُ َوَيْتَبْعِني، َفُهَو  ََ َيْسَتِحقُِّني. َمْن َََتَمسَّ
 

 17: 5إنجيل متى 
. َ ِريَعَة َأِو اأَلْنِبَياَء. َما ِجْئُت ألُْلِغَي، َبْ  أُلَكمِِّ   ََ َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت ألُْلِغَي الشَّ

 
 حي.َوم السبت َجبرنا عيى مواجهة مطالبتنا وعالقتنا مع هللا ال

 
 كَف نحتف  بَوم السبت؟

 كَف نرى السبت أنه َوم الرب؟
 لماذا َنبغي ليمؤمنون بإطاعتهم بالسبت؟

 
 12: 43أشعياء 

َنُكْم. َأْنُتْم ُشُهوِدي َأنِّي َأَنا هللُا، يَ  .ِإنِّي َأْنَبْأُت َوَخيَّْلُت َوأَْعَيْنُت َأَنا، َوَلْيَس ِإَلٌه َغِريٌب َبَْ  ُقوُل الرَّبُّ
 

 هللا غَر رأيه حول ولاياه؟ه  
 

 6: 3مالخي 
 َفِإنِّي َأَنا الرَّبُّ  ََ َأَتَغََُّر، ِلَذِلَك َأْنُتْم َأْيضًا َلْم َتْفَنْوا َياَأْبَناَء َيْعُقوَب.

  
 آل إضافة لكيمة هللا!

 
 6-5: 30أمثال 

  . ََ ُتِضْف َعَيى َكاَلِمِه ِلَئالَّ ََُوََِِّخَك َفُتْلِبَح َكاِذباً   .ِبهِ  ُك ُّ َكِيَمٍة ِمْن َكِيَماِت هللِا َلاِدَقٌة، َوُهَو ُتْرٌس ِلالَِّئِذَنَ 

 
 

 ب 20عوبديا 

وسبي أوروشليم الذين 
في صفاردة يرثون مدن 

 الجنوب.
 

 10: 62إشعاء 
أعبروا أعبروا باألبواب 

هيًئوا طريق الشعب 
أعدوا أعدوا السبيل نقوه 

من الحجارة أرفعوا 
 الًراية للشعب.

 
 41-40: 20 حزقيال

ألنَه في جبل قدسي في 
جبل إسرائيل العالي 

يقول السيد الرب هناك 
يعبدني كًل بيت إسرائيل 
كلهم في األرض. هناك 

أرضى عنهم وهناك 
أطلب تقديماتكم 

وباكورات جزاكم مع 

 41جميع مقَدساتكم. 

برائحة سروركم أرضى 
عنكم حين أخرجكم من 
بين الشعوب وأجمعكم 

من األراضي التي 
 تفرقتم فيها وأتقَدس فيكم

 أمام عيون األمم.
 

 25-23: 19إشعياء 
في ذلك اليوم فكون سَكة 

من مصر إلى أشور 
فيجيء األشوريين إلى 
مصر والمصريون إلى 
أشور ويعبد المصريون 

في ذلك  24مع األشور. 

اليوم يكون إسرائيل ثلثا 
لمصر وألشور بركة في 

بها يبارك  25األرض. 

قائال مبارك رَب الجنود 
شعبي مصر وعمل يدَي 
 .أشور وميراثي إسرائيل
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 2: 4سيفر التثنية 
 .يُكْم ِبَها ََ ُتِضيُفوا َعَيى َما ُأوِليُكْم ِبِه َو ََ ُتَنقُِِّلوا ِمْنُه، َبْ  َأِطيُعوا َأَواِمَر الرَّبِِّ ِإَلِهُكُم الَِّتي ُأْوِل 

 
   19 - 18: 22رؤيا يوحنا ااًلهوتي 

نَِّني َأْشَهُد ِلُك ِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهَذا: ِإْن َزاَد َأَحٌد َشَْئًا َعَيى َما ُكِتبَ  ََ َأَحٌد  ِفيِه، ََِزيُدُه هللُا ِمَن اْلبَ َواِ  ْن َأْسَق اَلَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَها، َواِ 
سَ  َشَْئاً  َُ هللُا َنِلََبُه ِمْن َشَجَرِة اْلَحَياِة، َوِمَن اْلَمِدََنِة اْلُمَقدَّ  .ْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتابِ ِة، اليََّتَِْن َجاَء ذِ ِمْن َأْقَواِل ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهَذا، ُيْسِق
 

 32: 12 سيفر التثنية
 ..  ََ َتِزيُدوا َعَيْيِه َو ََ ُتَنقُِِّلوا ِمْنهُ َفاْحِرُلوا َعَيى َطاَعِة ُك ِّ َما ُأْوِليُكْم ِبهِ 

 
 18: 13سيفر التثنية 

 .ِهُكمْ َح ََّّ ِفي َعََْنِي الرَّبِِّ ِإلَ ِإْن َسِمْعُتْم ِلَلْوِت الرَّبِِّ ِإَلِهُكْم َوَأَطْعُتْم َوَلاَياُه الَِّتي َأَنا ُأوِليُكُم اْلََْوَم ِبَها ِلَتْعَمُيوا الْ 
 

 ي الكتاب المقدس.شهود القديسََن ف
 

 16: 18متى إنجيل 
َذا َلْم َيْسَمْع، َفُخْذ َمَعَك َأخًا آَخَر َأِو اْثَنَِْن، َحتَّى ََْثُبَت ُك ُّ َأْمٍر ِبَشَهاَدِة َشاِهَدَِْن َأْو ثَ   .اَلَثةٍ َواِ 

 
 قانون لكل شخص مولود في أرض إسرائيل، وعلى الغريب.

 49: 12خروج 
ِخَِ  اْلُمِقيِم َبََْنُكمْ َفَتُسوُد َهِذِه  ِريَعُة َعَيى اْلُمَواِطِن َوالدَّ  .الشَّ

 
 15: 15عدد 

 .َسَواٍء َأَماَم الرَّبِِّ َفَهِذِه َفِريَضٌة َداِئَمٌة َلُكْم، َوِلْيَغِريِب النَّاِزِل ِعْنَدُكْم َعَيى َمَدى َأْجَياِلُكْم، َفَتُكوُنوَن َعَيى َحدٍِّ 
 

 29: 15عدد 
َنُكمْ َوَتُكوُن َهذِ   .ِه َشِريَعًة َواِحَدًة ُتَطبَّ َُّ َعَيى ُك ِّ َمْن َأْخَطَأ َسْهوًا َسَواٌء َكاَن ُمواِطنًا َأْم َغِريبًا َناز ًَِ َبَْ

 
في   عكثَر من المؤمنَن بيسوع المسيح يعتقدون أنه قد تم تأسيس السبت كأمر في سفر التكوين الثاني. ولكن كما سنرى أن هذا السبت موجود بالف

 الأليات األولى من الكتاب المقدس.
 

 أشعيا النبي قال عن خطة هللا.
 10-9: 46أشعياء 

ُروا اأُلُموَر اْلَغاِبَرَة اْلَقِديَمَة أَلنِّي َأَنا هللُا َوَلْيَس آَخرُ  َمَقاِلِدي  :ِئالً اَوَقْد َأْنَبْأُت ِبالنَِّهاَيِة ُمْنُذ اْلَبْدِء، َوَأْخَبْرُت ِمَن اْلِقَدِم ِبُأُموٍر َلْم َتُكْن َقْد َحَدَثْت َبْعُد، قَ  .َتَذكَّ
 . ََُبدَّ َأْن َتِتمَّ، َوَمِشََئِتي  ََُبدَّ َأْن َتَتَحقَّ ََّ 
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 8: 20خروج 
سَ  ْبِت ِلُتَقدِِّ  ُه،اْذُكْر ََْوَم السَّ

 
 .8: 20لنظام ليشعب لقداسة السبت في سفر الخروج  3: 2هذا السبت هو الرابَ بَن تقديس هللا الَوم السابع في سفر التكوين 

 
  َوم السبت هو َوم الراحة وهو عالمة واضحة ومرئية ليشركة بَن هللا وشعبه. هللا جع  َوم السبت شاهدا لعم  َديه وأعطى هللا لإلنسان ك

 . مايحتاجه
 

  3-1: 2تكوين  
َماَواُت َواأَلْرُض ِبُك ِّ َما ِفََها اِبِع َأَتمَّ هللُا َعَمَيُه الَِّذي َقاَم ِبِه، َفاْسَتَراَح ِفيِه ِمْن َجِميِع َما َعِمَيهُ  .َوَهَكَذا اْكَتَمَيِت السَّ اِبَع  .َوِفي اْلََْوِم السَّ َوَباَرَك هللُا اْلََْوَم السَّ

َسُه، أَلنَُّه اْسَتَراَح ِفيِه ِمْن َجِميِع أَْعَماِل اْلَخْي َِّ.   َوَقدَّ
 

 وأكد هذا أيضا في الوصايا العشرة:
 11-8: 20خروج 

َسُه، ِستََّة َأيَّاٍم َتْعَمُ  َوَتُقوُم ِبَجِميِع َمَشاِغِيكَ  ْبِت ِلُتَقدِِّ اِبُع َفَتْجَعُيُه َسْبتًا ِليرَّبِِّ ِإَلِهكَ اْذُكْر ََْوَم السَّ ا اْلََْوُم السَّ ، َفاَل َتُقْم ِفيِه ِبَأيِّ َعَمٍ  َأْنَت َأِو اْبُنَك َأْو ، َأمَّ
َماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُك َّ َما ِفََها ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم، ُثمَّ اسْ أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َل  .اْبَنُتَك َأِو َعْبُدَك َأْو َأَمُتَك َأْو َبِهيَمُتَك َأِو النَِّزيُ  اْلُمِقيُم َداِخَ  َأْبَواِبكَ  َتراَح َنَع السَّ

ساً  ْبِت َوَجَعَيُه ُمَقدَّ اِبِع. ِلَهَذا َباَرَك الرَّبُّ ََْوَم السَّ   .ِفي اْلََْوِم اْلسَّ
 

 هللا يريد لنا بعد ستة أيام من العمل الراحة الكاملة:
   18-13: 5سفر التثنية 

اِبُع َفَيُكوُن ََْوَم َراَحٍة ِليرَّبِِّ  ا اْلََْوُم السَّ  َعَمٍ  َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَثْوُرَك ِإَلِهَك،  ََ َتُقوُم ِفيِه ِبَأيِِّ  ِستََّة َأيَّاٍم َتْشَتِغُ  َوَتُقوُم ِبَجِميِع أَْعَماِلَك، َوَأمَّ
ْر َأنََّك ُكْنَت َعْبدًا ِفي ِدَياِر ِمْلَر، َفَأْطَيَقَك الرَّبُّ ِمْن ُهَناَك  . ُّ َبَهاِئِمَك، َواأَلْجَنِبيُّ اْلُمِقيُم َداِخَ  َأْبَواِبَك، ِلَيْسَتِريَح َعْبُدَك َوَأَمُتَك ِمْثَيكَ َوِحَماُرَك َوكُ  َوَتَذكَّ

ْبت.ِبُقْدَرٍة َفاِئَقٍة َوُقوٍَّة َشِدََدٍة، ِلَهَذا َأْوَل    اَك الرَّبُّ ِإَلُهَك َأْن َتْرَتاَح ِفي ََْوِم السَّ
 

  18-12: 31خروج 
َنُكْم، َعَيى َمرِِّ  :َوَخاَطَب الرَّبُّ ُموَسى َْ َأنِّي َأَنا الرَّبُّ الَِّذي ْجَياِل، ِلَتْعَيُموا  األَ ُقْ  ِلَبِني ِإْسَراِئََ : اْحَفُظوا َأيَّاَم ُسُبوِتي أَلنََّها َعاَلَمُة اْلَعْهِد الَِّذي َبَِْني َوََ

ُسُكمْ  ٌس َلُكْم. َمْن ََُدنِّْسُه َحْتمًا َيُمْت. َفُك ُّ َمْن َيُقوُم ِفيِه ِبَعَمٍ ، تُ  .ُيَقدِِّ ْبِت أَلنَُّه ُمَقدَّ ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم  .َك النَّْفُس ِمْن َبَِْن َقْوِمَهاْسَتْأَلُ  ِتيْ اْحَفُظوا ََْوَم السَّ
ْبِت ُيْقَت ُ َتْعَمُيوَن،  . ُك ُّ َمْن َيُقوُم ِبَعَمٍ  ِفي ََْوِم السَّ ٌس ِليرَّبِِّ ْبِت َفُهَو ََْوُم ُعْطَيٍة ُمَقدَّ ا ََْوُم السَّ ْبَت َوَيْحَتِفُيوا ِبِه ِفي ُك ِّ  .َحْتماً  َأمَّ ِلَيْحَفْظ َبُنو ِإْسَراِئََ  السَّ

َماَء َواأَلْرَض، وَ ُهَو َبَِْني   .َأْجَياِلِهْم َعْهدًا َأَبِديِّاً  اِبِع َفَرََ ِمَن اْلَعَمِ  فِ َوََِني ِإْسَراِئََ  َعاَلَمُة َعْهٍد ِإَلى اأَلَبِد، أَلنَُّه ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َلَنَع الرَّبُّ السَّ ي اْلََْوِم السَّ
َهاَدِة، َوُهَما َلْوَحاِن ِمْن َحَجٍر َمْكُتوَباِن ِبِإْلبَ َواْسَتَراَح. َوِعْنَدَما َفَرََ هللُا ِمْن ُمَخاَطَبِة ُموَسى ِفي َجَبِ  ِسََناَء،    .ِع هللاِ أَْعَطاُه َلْوَحِي الشَّ

 
 السبت هو احتفال بعالقاتهم وراحتهم باهلل؟

 3 – 1: 23سفر االويين 
َسةً  َأْوِص َبِني ِإْسَراِئََ : َهِذِه ِهَي َمَواِسِمي َوأَْعَياِدي الَِّتي :َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى اِبُع َفُهَو َسْبُت َراَحٍة  .ُتْعِيُنوَنَها َمَحاِفَ  ُمَقدَّ ا اْلََْوُم السَّ ِستََّة َأيَّاٍم َتْعَمُيوَن، َأمَّ

ٌس.  ََ َتُقوُموا ِفيِه ِبَأيِّ َعَمٍ ، َبْ  َيُكوُن َسْبَت َراَحٍة ِليرَّبِِّ َحَُْث ُتِقيُمونَ    .َوَمْحَفٌ  ُمَقدَّ
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 هل لي األعياد.
 األرض والمدَنة تتمتع أيضا قسطا من الراحة.

 35 -33: 26سفر االويين 
ُل َأْرَضُكْم ِإَلى َقْفٍر َوُمدُ  ُد َعَيْيُكْم َسْيِفي، َوُأ َِحُقُكْم، َوُأَحوِِّ ُعوِب، َوُأَجرِِّ ِني وِتَها َطَواَل سِ ِعنَدِئٍذ َتْسَتْوِفي اأَلْرُض َراَحَة ُسبُ  .َنُكْم ِإَلى َخَراِئبَ َوُأَشتُِّتُكْم َبََْن الشُّ
ُض ِفي َأيَّاِم َوْحَشِتَها َعْن َراَحِتَها الَِّتي َلْم َتْنَعْم ِبَها ِفي َسَنوَ  .َوْحَشِتَها َوَأْنُتْم ُمَشتَُّتوَن ِفي ِدَياِر أَْعَداِئُكْم. ِحََنِئٍذ َتْرَتاُح اأَلْرُض َوَتْسَتْوِفي ِسِني ُسُبوِتَها اِت َفُتَعوِِّ

  َدَما ُكْنُتْم ُتِقيُموَن َعَيََْها.ُسُبوِتُكْم ِعنْ 
 

 األيات مهمة جدا لكي ندرسها من ك  قيبنا. إن األرض محتاجة أيضا لراحة.
 المحافظة عيى السبت هو شرط مسب َّ ليسمح ليمؤمنَن بمشاركتهم بوعود هللا الذي وعد بها.

 
 43: 26سفر االويين 

ُروا ِلَشَراِئِعي َوَكِرُهوا َفَراِئِضيَراَحَة ُسُبوِتَها ِفي َأْثَناِء َنْفَِِهْم َعْنَها، َوَيُكوُنوَن آَنِئٍذ َقِد اْسَتْوَفْوا ِعَقاَب َخَطاَياُهْم أَلنَُّهْم تَ الَِّتي َأْقَفَرْت ِمْنُهْم، َفاْسَتْوَفْت   .َنكَّ
 

  24 - 19: 20حزقيال 
ََْنُكْم ِلَتْعَيُموا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإَلُهُكْم. َفَتَمرَّ  .ا َأْحَكاِمي َواْعَمُيوا ِبَهاَأَنا الرَّبُّ ِإَلُهُكْم َفاْسُيُكوا ِفي َفَراِئِضي َواْحَفُظو  ُسوا ُسُبوِتي َفَتُكوَن َعاَلَمًة َبَِْني َوََ َد اأَلْبَناُء َوَقدِِّ

. َلْم َيْسُيُكوا ِفي َفَراِئِضي َوَلْم َيْحَفُظوا َأْحَكاِمي ِلَيْعَمُيوَها الَِّتي ُسوا ُسُبوِتي. َفُقيْ  َعَييَّ ُت ِإنِّي َأْسُكُب َغَضِبي َعَيَِْهْم ألُِتمَّ ِإْن َعِمَيَها ِإْنَساٌن َيْحَيا ِبَها، َوَنجَّ
يَّةِ  ْفُت َعَيى َغَِْر َذِلَك ِإْكَرامًا  َْسِمي، ِلَئالَّ ََتَ  .َسَخِطي َعَيَِْهْم ِفي اْلَبرِِّ َس َأَماَم ُعَُوِن األُ َوَلِكنِّي َكَفْفُت ََِدي َعْنُهْم َوَتَلرَّ َمِم الَِّتي َأْخَرْجُت َشْعَب ِإْسَراِئََ  َنجَّ

َقُهْم َبََْن اأُلَمِم َوُأَشتَِّتُهْم َعْبَر اْلُبْيَدانِ  .َعَيى َمْشَهٍد ِمْنَها يَِّة َأْن ُأَفرِِّ رُ  .َوَحَيْفُت َلُهْم ِفي اْلَبرِِّ يَّاَم ُسُبوِتي وا ِلَفَراِئِضي َوَدنَُّسوا أَ أَلنَُّهْم َلْم ُيَطبُِِّقوا َأْحَكاِمي َبْ  َتَنكَّ
  .َوَتَعيََّقْت ُعَُوُنُهْم ِبَأْلَناِم آَباِئِهمْ 

 
 المؤمنون بيسوع َدعون أنهم كهنة من خالل دم المسيح ، الكاهن ا َعيى ليترتَب ميك لادق. 

 إن كنا نريد فعاًل كهنة هلل الحي, آلزم نطيع بك  ما أمر به. 
 

 26: 22حزقيال 
ِس َوالرِِّْجِس، َوَلْم َيْعَيُموا الْ  ُسوا َمَقاِدِسي. َلْم ُيَمَُِّزوا َبََْن اْلُمَقدَّ لنَِّجِس، َوَحَجُبوا ُعَُوَنُهْم َعْن َأيَّاِم ُسُبوِتي َفْرَق َبََْن الطَّاِهِر َواَخاَلَف َكَهَنُتَها َشِريَعِتي َوَنجَّ

 السبت هللا. نعمة لحفظ .َفِلْرُت ُمَدنَّسًا ِفي َوَسِطِهمْ 
 

 2-1: 56أشعياء 
، َواْلَنُعوا اْلَعْدَل، أَلنَّ َخاَلِلي َباَت َوِشيكًا َوَِرِِّي َحاَن َأْن يُ  : َأْجُروا اْلَح ََّّ ُم ُسُبوِتي؛  .ْسَتْعَينَ َهَذا َما َيُقوُلُه الرَّبُّ ُطوََى ِلَمْن ُيَماِرُس َهِذِه َوَيْعَمُ  ِبَها َوُيَكرِِّ

رِِّ َوُطوََى ِلَمْن َيُل   .وُن َََدُه َعِن اْرِتَكاِب الشَّ
 

 7و 6: 56أشعياء 
ا َأْبَناُء اْلُغَرََاِء اْلُمْنَضمُّوَن ِإَلى الرَّبِِّ ِلََْخِدُموُه َوُيِحبُّوا اْسَمُه ِلَيُكوُنوا َلُه َعِبَدًا، فَ  بْ َوَأمَّ ِبَعْهِدي، َفَهؤ ََُِء  ِت ِمْنُهْم َو ََ ََْنُقُضُه، َوَيَتَشبَّثُ ُك ُّ َمْن ُيَحاِفُظ َعَيى السَّ

ِس َوَأِفيُض َعَيَِْهِم اْلَفَرَح ِفي َبَِْت َلاَلِتي، َوَتُكوُن ُمْحَرَقاُتُهْم َوَقَرابِ  اَلِة َُنُهْم َمْقُبولَ آِتي ِبِهْم ِإَلى َجَبِيي اْلُمَقدَّ ًة َعَيى َمْذَبِحي، أَلنَّ َبَِْتي َسَُْدَعى َبََْت اللَّ
 .ِلَجِميِع اأُلَممِ 
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 14و13: 58أشعياء 
ِس، َوَدَعْوَت  ْعِي َوَراَء َمَراِمَك ِفي ََْوِمي اْلُمَقدَّ ْبِت، َوَعِن السَّ ْبِت ََْوَم َمَسرَّ ِإْن َكَفْفَت َقَدَمَك َعْن َنْقِض ََْوِم السَّ ، َوَجَعْيَتُه ََْومًا ُمَكرَّمًا ِهلِ. ِإْن ََْوَم السَّ ٍة ِليرَّبِِّ

، َوَأْجَعُيَك َتْمَتِطي ُمْرَتَفَعاِت اأَلْرِض، َوُأْنِعُم ْك َحَسَب أَْهَواِئَك َأْو َتْيَتِمْس َقَضاَء َمَلاِلِحَك، َأْو ُتْنِفْقُه ِفي َلْغِو اْلَكاَلِم، ِعْنَدِئٍذ َتْبَتِهُج ِبالرَّ َأْكَرْمَتُه َوَلْم َتْسيُ  بِِّ
 .َتَكيَّمَ  َعَيْيَك ِبِمََر اِث َيْعُقوَب َأِبيَك، أَلنَّ َفَم الرَّبِِّ َقدْ 

 
 يسوع أبقى السبت؟

 16: 4إنجيل لوقا 
ْبِت، َوَوَقَف ِلَيْقَرأَ   .َوَجاَء ِإَلى النَّاِلَرِة َحَُْث َكاَن َقْد َنَشَأ، َوَدَخَ  اْلَمْجَمَع، َكَعاَدِتِه، ََْوَم السَّ

 
 31: 4إنجيل لوقا 

ْبتِ َوَنَزَل ِإَلى َكْفَرَناُحوَم، َوِهَي َمِدََنٌة ِبِمْنَطَقِة الْ  ْعَب َأيَّاَم السَّ  .َجِيَِ ، َوَأَخَذ ُيَعيُِِّم الشَّ
 

 هل حطم يسوع السبت؟
 2و  1: 12إنجيل متى 

يِسَُّوَن َقاُلوا َلُه:  .َفَجاَع َتاَلِمَُذُه، َفَأَخُذوا َيْقِطُفوَن َسَناِبَ  اْلَقْمِح َوَيْأُكُيونَ  .ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َمرَّ َيُسوُع َبََْن اْلُحُقوِل ِفي ََْوِم َسْبتٍ  ا َرآُهُم اْلَفرِِّ  َها ِإنَّ »َوَلمَّ
ْبتِ   !َتاَلِمََذَك َيْفَعُيوَن َما  ََ َيِح ُّ ِفْعُيُه ِفي السَّ

 
 1: 6إنجيل لوقا 

ِدَِهْم ُثمَّ َيْأُكُيونَ َوَذاَت َسْبٍت َمرَّ َيُسوُع َبََْن اْلُحُقوِل، َفَأَخَذ َتاَلِمَُذُه َيْقِطُفوَن َسَناِبَ  اْلَقْمِح َوَيْفُرُكو   .َنَها ِبَأَْ
 

 25-23: 2إنجيل مرقس 
َناِب َ  يِسَُّوَن ِلَيُسوَع: اْنُظْر! ِلَماَذا َيْفَعُ  َتالَ  .َوَمرَّ َيُسوُع َذاَت َسْبٍت َبََْن اْلُحُقوِل، َفَأَخَذ التَّاَلِمَُذ َيُشقُّوَن َطِريَقُهْم َوُهْم َيْقِطُفوَن السَّ َُذَك َما  ََ َيِح ُّ مِ َفَقاَل اْلَفرِِّ

ْبِت؟ َفَأَجاَبُهْم: َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَيُه َداُوُد َوُمَراِفُقوُه ِعْنَدَما اْحَتاُجوا َوَجاُعوا  ؟ِفْعُيُه ََْوَم السَّ
 وفقا ليكتاب المقدس، قال انه لم يكسر السبت.

 
 25: 23سفر التثنية 

 .ْقِطْف ِمْن َسَناِبِيِه، َوَلِكْن  ََ َتْحُلْد ِمْنُه ِبِمْنَجِيكَ ِإَذا َدَخْيَت َحْقَ  َقْمِح َلاِحِبَك َفا
 شفاء رج  عرجاء في َوم السبت.

 
 10-8: 5إنجيل يوحنا 

َفَقاَل اْلََُهوُد ِليرَُّجِ  الَِّذي ُشِفَي: اْلََْوَم َسْبٌت.  .َوِفي اْلَحاِل ُشِفَي الرَُّجُ  َوَحَمَ  ِفَراَشُه َوَمَشى. َوَكاَن َذِلَك ََْوَم َسْبٍت  .َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُقِم اْحِمْ  ِفَراَشَك َواْمشِ 
 ! ََ َيِح ُّ َلَك َأْن َتْحِمَ  ِفَراَشكَ 

 
 15و  14: 13سفر أعمال الرسل 
ا ُهَما َفَساَفَرا ِمْن  ْبِت، َأمَّ ِريَعِة َوُكُتِب اأَلْنِبَياِء،  .َجَيَساوَ َبْرَجَة ِإَلى َأْنَطاِكَيَة التَّاِبَعِة ِلُمَقاَطَعِة ِبيِسَِديََّة. َوَدَخاَل اْلَمْجَمَع اْلََُهوِديَّ ََْوَم السَّ َوَبْعَد ِقَراَءٍة ِمَن الشَّ

 َها اأَلَخَواِن، ِإْن َكاَن ِعْنَدُكَما َما َتِعَظاِن ِبِه اْلُمْجَتِمِعََن، َفَتَكيََّما.َأْرَسَ  ِإَلَِْهَما ُرَؤَساُء اْلَمْجَمِع َيُقوُلوَن: َأَُّ 
 وغَر الَهود المؤمنَن والَهود معا في المجمع.
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 45-42: 13سفر أعمال الرسل 
َثاُهْم ِبَهَذا اأَلْمرِ َوِفيَما اْلَحاِضُروَن ََْنَلِرُفوَن، َطَيُبوا ِإَلى ُبوُلَس َوََْرَناَبا َأْن َيُعوَدا ِفي ال ْبِت التَّاِلي َوُيَحدِِّ َوَتِبَعُهَما َبْعَد ا َْجِتَماِع َكِثَُروَن ِمَن اْلََُهوِد  .سَّ

َعاِنِهْم َعَيى الثََّباِت ِفي ِنْعَمِة هللاِ  ِدََن اْلَعاِبِدََن، َفَأَخَذا ُيَكيَِِّماِنِهْم َوُيَشجِِّ ْبِت التَّالِ  .َواْلُمَتَهوِِّ َفَيمَّا  . هللاِ ي اْجَتَمَع أَْهُ  اْلَمِدََنِة ُكيُُّهْم َتْقِريبًا ِلَيْسَمُعوا َكِيَمةَ َوِفي السَّ
ِفَنَ   .َرَأى اْلََُهوُد اْلُجُموَع َمأَلِت اْلَغََْرُة ُلُدوَرُهْم، َوَأَخُذوا ُيَعاِرُضوَن َكاَلَم ُبوُلَس ُمَجدِِّ

 
 4: 18سفر أعمال الرسل 
 .َناِقُش اْلَحاِضِريَن ِفي اْلَمْجَمِع إِلْقَناِع اْلََُهوِد َواْلَُوَناِنََِّنَ َوَكاَن ِفي ُك ِّ َسْبٍت َُ 

 
 2: 17أعمال 

 َفَذَهَب ِإَلْيِه َكَعاَدِتِه، َوَناَقَشُهْم ِلَثاَلَثِة ُسُبوٍت، ُمْسَتِندًا ِإَلى اْلِكَتاِب.
 

 8: 19سفر أعمال الرسل 
َة َثاَلَثِة َأْشُهٍر، َََتَكيَُّم ِبُجْرأٍَة َفََُناِقُش اْلَحاِضِريَن َوُيَحاِوُل ِإْقَناَعُهْم ِبالْ  َوَأَخَذ ُبوُلُس ََُداِوُم َعَيى الذََّهابِ  ِة ِبَمَيُكوِت هللاِ ِإَلى اْلَمْجَمِع ُمدَّ  .َحَقاِئ َِّ اْلُمْخَتلَّ

 نبدأ بإحتفال السبت لَية الجمعة في غروب شمس وينتهي اإلحتفال َوم السبت عند غروب الشمس.
 

 8-4: 6سفر التثنية 
ِتُكمْ اْسَمُعوا َياَبِني ِإْسَراِئََ : الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحٌد، َفَأِحبُّوا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ِمْن ُك ِّ ُقُيوِبُكْم َونُ  َوَضُعوا َهِذِه اْلَكِيَماِت الَِّتي ُأوِليُكْم ِبَها َعَيى ُقُيوِبُكْم،  .ُفوِسُكْم َوقوَّ

وَها عَ  ُثوا ِبَها ِحََن َتْجِيُسوَن ِفي ُبَُوِتُكْم، َوِحََن َتِسَُروَن ِفي الطَِّري َِّ، َوِحََن َتَناُمو َوُقلُّ ِديُكْم،  .، َوِحََن َتْنَهُضونَ نَ َيى َأْو ََِدُكْم، َوَتَحدَّ اْرَُُطوَها َعاَلَمًة َعَيى َأَْ
 .َواْجَعُيوَها َعَلاِئَب َعَيى ِجَباِهُكمْ 

 
 54: 11إنجيل لوقا 

 .ُهْم ََُراِقُبوَنُه َسْعيًا ِإَلى اْلِطَياِدِه ِبَكاَلٍم َيُقوُلهُ وَ 
 

 12: 20حزقيال 
ََْنُهْم ِلَُْدِرُكوا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ الَِّذي ُأَقدِِّ  ُتُهْم َكَذِلَك ُسُبوِتي ِلَتُكوَن َعاَلَمًة َبَِْني َوََ  .ُسُهمْ َوأَْعَطَْ

 
 11-9: 4عبرانيين 

ِلَذِلَك،  .َفالَِّذي ََْدُخُ  ِتْيَك الرَّاَحَة، َيْسَتِريُح ُهَو َأْيضًا ِمْن أَْعَماِلِه، َكَما اْسَتَراَح هللُا ِمْن أَْعَماِلهِ  .الرَّاَحُة اْلَحِقيِقيَُّة اْلَكاِمَيُة َمْحُفوَظًة ِلَشْعِب هللاِ ِإَذْن، َماَزاَلِت 
ُخوِل ِإَلى ِتْيَك الرَّاَحةِ  ََ ُأوَلِئَك الَِّذََن َعَلْوا َأْمَر هللاِ ِلَنْجَتِهْد َجِميعًا ِليدُّ ََ َأَحٌد ِمنَّا َكَما َسَق  .، ِلَكْي  ََ َيْسُق

 
 المائدة:

و الزخارف أفي احتفال َتضمن تناول وجبة احتفالية وجدول األعياد. ويجوز ليمفرش المائدة لطيفة، والمنادَ ، واألواني الزجاجية الجمَية، والزهور 
 في جو احتفالي. أخَرا، ميكة األسبوع َوم واحد َختيف عن ك  األيام األخرى.األخرى التي تساهم 

 
 :الضوء

 فمن تقالَد جَدة، وَرما تكون مستمدة من الحاجة العميية لتوفَر ضوء الشموع بعد حيول الظالم واإلضاءة.
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 3: 35خروج 
ْبِت   . ََ ُتْوِقُدوا َنارًا ِفي ُبَُوِتُكْم ِفي ََْوِم السَّ

 
 12: 8يوحنا إنجيل 

َُ ِفي الظَّاَلِم َبْ  َيُكونُ   .َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ  َوَخاَطَبُهْم َيُسوُع َأْيضًا َفَقاَل: َأَنا ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن ََْتَبْعِني َفاَل َََتَخبَّ
 

 الخبز والعصير:
الكحولية علَر العنب. انها ثمرة الكرمة. هناك ألنها المقب  تحت السجادة السبت زجاجة من العلَر. هذا هو خاص كوشَر العلَر أو غَر 

 الميح عيى الطاولة. وهناك حاجة إلى الميح نكهة الطعام.
 

 13: 5إنجيل متى 
 !جًا ِلَتُدوَسُه النَّاُس ُيْطَرَح َخارِ ٍء ِإ ََّ أَلْن َأْنُتْم ِمْيُح اأَلْرِض. َفِإَذا َفَسَد اْلِمْيُح، َفَماَذا ُيِعَُد ِإَلْيِه ُمُيوَحَتُه؟ ِإنَُّه  ََ َيُعوُد َيْلُيُح ِلَشيْ 

 
لكن و وعالوة عيى ذلك ، والميح مقاومة تسوس. بعد كسر الخبز ويرش الميح عيى ذلك القطع. يستخدم الميح ليكون الكنز. انه كان يستخدم كعمية، 

 أيضا عيى إبرام "العهد من الميح"
 

 19: 18عدد 
، َفَيُكوُن َوَهَكَذا أُْعِطيَك َأْنَت َوَأْبَناَءَك  ََُها َبُنو ِإْسَراِئََ  ِليرَّبِِّ ًا َأَبِديًِّا، َجِميَع َتْقِدَماِت اأَلْقَداِس الَِّتي ُيَقرِِّ ، َلَك هَ َوَََناِتَك، َحقِّ َذا ِمََثاَق ِمْيٍح َأَبِديًِّا َأَماَم الرَّبِِّ

 .َوِلَنْسِيَك َأْيضاً 
 

 <بداية إحتفال الشباط بعد غروب الشمس في ليلة الجمعة
 

 

 

 
 

 .المائدة أو التزين الزوجة أو األم هي المسؤولة بتحظير
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 :ليلة الجمعة بإحتفال بيوم السبت
وأنت لك الح َّ  الرب و سبتهب  فقَ، ولكن لن تنظر أن إحتفال بالسبت هو َهودي ختيف من أسرة إلى أسرة. َالسبت ب إحتفال

 أن تحتف  به ك  األسبوع. فهو سبتك أنت وهو مقدس.
 

 إشتعال الشموع أو الشمع:
عن ك  األيام األخرى. في الَوم الذي قدس هللا ليراحة. بعد اسبوع حاف  بالعم   . الَوم َختيفاألم أو الزوجة إضاءة الشموع من قب 

 ونحن نركز اآلن عيى الرب الذي أمرنا بتقديس الَوم السبت.
 

 زوجة البَت أو أم األو َد تشع  الشمعة وتبارك هللا عيى النور الذي لنعه:
 

 :أو العصير العنب نبارك إله إسرائيل على الخمر
 

 
 اليدين )إختيار الشخص على غسل يديه أم آل!غسل 

 
 4و3: 24اقتبس مزمور. 

ِس؟ ِإنَُّه َلاِحُب اْلَََدَِْن الطَّا ، َوَيِقَف ِفي َبَِْتِه اْلُمَقدَّ ُه َعَيى اْلَباِطِ ، َذاَك الَِّذي  ََ َيْحِمُ  َنْفسَ   .ِقيِِّ ِهَرَتَِْن َواْلَقْيِب النَّ َمْن َيِح َُّّ َلُه َأْن َيْلَعَد ِإَلى َجَبِ  الرَّبِِّ
 .َو ََ َيْحِيُف ُمَناِفقاً 

 
 نبارك إله إسرائيل على األرض والسماء والخبز.

 
 .هبارك زوجتالزوج ي
 31-10: 31األمثال 

ِليءَ  ُتْسِبُغ َعَيْيِه اْلَخََْر  .ِبَها ََِث َُّ َقْيُب َزْوِجَها َفاَل َيْحَتاُج ِإَلى َما ُهَو َنِفيٌس  .َمْن َيْعُثُر َعَيى اْلَمْرأَِة اْلَفاِضَيِة؟ ِإنَّ ِقيَمَتَها َتُفوُق الَّلَّ
رِِّ ُك َّ َأيَّاِم َحَياِتَها َتْنَهُض َواليََُّْ  َما  .َعاَمَها ِمْن ِباَلٍد َناِئَيةٍ طَ  َتْيَتِمُس ُلوفًا َوَكتَّانًا َوَتْشَتِغُ  ِبَََدَِْن َراِضَََتَِْن، َفَتُكوُن َكُسُفِن التَّاِجِر الَِّتي َتْجِيبُ  .ُدوَن الشَّ

ُص َحْقاًل َوَتْشَتِريِه، ِتَها، َوُتَدبَِّر أَْعَماَل َجَواِريَها َتَتَفحَّ َها تَ  َبِرَح ُمَخيِِّمًا، ِلُتِعدَّ َطَعامًا أَلْهِ  َبَْ ُد ِذَراَعََْهاْغِرُس َكْرمًا ُتَنطِّ َُّ َحَقَوْيَها ِبالْ َوِمْن َمْكَسِب َََدَْ  .ُقوَِّة َوُتَشدِِّ
اَها ِباْلَفَيَكةِ  .َوُتْدِرُك َأنَّ ِتَجاَرَتَها َراِبَحٌة، َو ََ ََْنَطِفيُء ِسَراُجَها ِفي اليََّْ ِ  ََْها ِلْيَفِقَِر َوَتُمدُّ َََدََْها 20  .َتْقِبُض ِبَََدََْها َعَيى اْلِمْغَزِل َوُتْمِسُك َكفَّ َُ َكفَّ َغاَثِة إلِ َتْبُس

اًة، َوِثَياُبَها ُمَحاَكٌة ِمْن َكتَّاٍن َوُأْرُجَوانٍ  . ََ َتْخَشى َعَيى أَْهِ  َبَِْتَها ِمَن الثَّْيِج، أَلنَّ َجِميَعُهْم ََْرَتُدوَن اْلُحَيَ  اْلِقْرِمِزيَّةَ  .اْلَباِئسِ   .َتْلَنُع ِلَنْفِسَها أَْغِطَيًة ُمَوشَّ
ُد التَّاِجَر اْلَكْنَعاِنيَّ ِبَمَناِط ََّ  .اِلِس َبوَّاَباِت اْلَمِدََنِة، َحَُْث ََْجِيُس َبََْن ُوَجَهاِء اْلِباَلدِ َزْوُجَها َمْعُروٌف ِفي َمجَ  ِكَساُؤَها  .َتْلَنُع َأْقِمَلًة َكتَّاِنيًَّة َوَتِبيُعَها، َوُتَزوِِّ

َرُف، َوَتْبَتِهُج ِباأَليَّاِم اْلُمْقِبَيةِ  َيُقوُم  .َتْرَعى ِبِعَناَيٍة ُشُؤوَن أَْهِ  َبَِْتَها، َو ََ َتْأُكُ  ُخْبَز اْلَكَس ِ  .ْنِط َُّ َفُمَها ِباْلِحْكَمِة، َوِفي ِلَساِنَها ُسنَُّة اْلَمْعُروِف ََ  .اْلِعزَُّة َوالشَّ
ْقِت َعَيَِْهنَّ َجِميعًا. اْلُحْسُن ِغشٌّ َواْلَجَماُل َباطِ ِنَساٌء َكِثََراٌت ُقْمَن بِ  :َأْبَناُؤَها َوَيْغِبُطوَنَها، َوُيْطِريَها َزْوُجَها َأْيضًا َقاِئالً  ا اْلَمْرأَُة َأْعَماٍل َجِيََيٍة، َوَلِكنَِّك َتَفوَّ ٌ ، َأمَّ

 .ََْهاأَْعُطوَها ِمْن َثَمِر َََدََْها، َوْلَتُكْن أَْعَماُلَها َمْلَدَر الثََّناِء َعيَ  .اْلُمتَِّقيَُّة الرَّبَّ َفِهَي الَِّتي ُتْمَدحُ 
 

 )مزمور واأللحاح األول(الزوجة لها الح َّ أن تبارك زوجها 
 

 :رك أبنائهااألب يب
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لخ. اإلبن: له يعقوب وا    نبارك اإلبن كما بارك الرب إله إبراهيم، إله إسحاق وا 

 كثَر من الناس يليو هذه اللالة )نبارك أبني كما بارك هللا أفرايم ومنسى( هفي
لخ.فنبارك البنت كما بارك الرب ، سارة، َر والبنت:  كة وراحَ  وا 

لخ  زفيه كثَر من الترانيم عبرية أو لغة من اليغاة األخرى تقدر تمجد الرب اللانع السماء واألرض ألنه هو ميك الميوك وهو ميك الشباط وا 
 
 ،ط شالوماشب

 مختار اللَد
 
 


